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Høringssvar til rapport om «Forvaltningen av vanlig uer»
WWF viser til anbefalingene i «Rapport fra arbeidsgruppen som skal gjennomgå reguleringen av
kystfisket etter uer nord for 62° N» og sender herved vårt høringssvar.
WWF mener anbefalte tiltak ikke vil være effektive nok for å nå målsetningen om å innføre
reguleringstiltak som reflekterer den alvorlige bestandssituasjonen for vanlig uer.
Arbeidsgruppens anbefalte tiltak er ikke i samsvar med hverken internasjonale faglige råd eller
råd fra tidligere nedsatt arbeidsgruppe (Bilkø et al. 2003). Tiltakene vil ikke oppfylle nasjonaleog internasjonale forpliktelser for bærekraftig forvaltning av vanlig uer.

Anbefalt nullfangst
I en årrekke har de offisielle rådene fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vært null
fangst av vanlig uer. Det norske Havforskningsinstituttet har støttet ICES sin anbefaling om et
nullfiske etter uer. Til tross for dette har norsk fiskeriforvaltning tillatt både et betydelig direkte
fiske og en større bifangstordning for vanlig uer i samme periode.
WWF mener at foreslåtte tiltak fra arbeidsgruppa er et skritt i riktig retning, men de vil ikke
oppfylle de faglige råd for bærekraftig forvaltning av vanlig uer som foreligger fra ICES. WWF
mener derfor at strengere krav til forvaltningen av vanlig uer er påkrevd for å oppfylle
eksisterende vitenskapelige anbefalinger for bestanden i norske farvann.
WWF er kritiske til at arbeidsgruppen legger opp til en anbefalt regulering med fangst av 3.503
tonn vanlig uer (konvensjonelle redskaper + trål). I tillegg kommer fangsten fra juksafisket, som i
2013 tilsvarte 93 tonn. WWF ønsker å bemerke at arbeidsgruppa legger seg på en linje som
avviker sterkt fra ledende råd fra ICES om nullfangst, og som overskrider sterkt anbefalinger fra
tilsvarende arbeidsgruppe fra 2003 (Bilkø et al. 2003) om å ikke overskride et uttak på 2.500
tonn vanlig uer.

WWF mener at bifangstprosenten for vanlig uer ikke skal overskride 5% avregnet på ukesbasis,
herunder gjeldende alle redskaper inkl. juksa. Tabell 6.3 i rapporten fra arbeidsgruppa viser at
en 5% bifangstkvote vil gi en totalfangst av vanlig uer tilsvarende 2.543 tonn som er tilnærmet lik
anbefaling fra arbeidsgruppa av 2003 og nærmere ICES sin klare anbefaling om null fangst.

Internasjonale forpliktelser og nasjonalt lovverk
Norge har gjennom Konvensjonen for Biologisk Mangfold (CBD) forpliktet seg til at alle
fiskebestander skal høstes bærekraftig innen 2020, slik at man unngår overfiske. Det skal finnes
oppbygningsplaner og tiltak for minkende bestander – og truede arter skal være innenfor trygge
økologiske nivåer (Aichi-mål 6, CBD).
Havressursloven av 2009 slår fast følgende:
“Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei
viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.”
Samtidig følger, jf. § 7 i samme lov:
“Forvaltningsprinsipp og grunnleggjande omsyn
Departementet skal vurdere kva slags forvaltningstiltak som er nødvendige for å sikre ei
berekraftig forvaltning av dei viltlevande marine ressursane.
Ved forvaltninga av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet
skal det leggjast vekt på
a) ei føre-var-tilnærming i tråd med internasjonale avtalar og retningslinjer
b) ei økosystembasert tilnærming som tek omsyn til leveområde og biologisk mangfald
c) ein effektiv kontroll med hausting og anna utnytting av ressursane
d) ei formålstenleg fordeling av ressursane, som mellom anna kan medverke til å sikre
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna
e) ei optimal utnytting av ressursane som er tilpassa marin verdiskaping, marknad og industri
f)

at haustingsmetodar og reiskapsbruk tek omsyn til behovet for å redusere moglege
negative verknader på levande marine ressursar”

Og jf. § 16:
“Gjennomføring av hausting
All hausting og anna utnytting av viltlevande marine ressursar skal skje så skånsamt som
mogleg.
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Departementet kan fastsetje forskrifter om gjennomføring av hausting, mellom anna om
[…]
e) største eller minste tillatne storleik på individ og at det berre eller for ein del skal haustast
hann- eller hoindivid
f)

tillaten bifangst”

WWF mener at bestanden av vanlig uer må forvaltes etter en strengere føre-var tilnærming enn
det arbeidsgruppa anbefaler for å kunne oppnå Aichi-mål 6 og etterleve Havressursloven.

WWF mener at det må innføres:





Full stans av direkte fiske etter vanlig uer, gjeldende alle redskapstyper (inkl. juksa).
En bifangstadgang, beregnet på ukesbasis, på 5 % for hele året, gjeldende alle
redskapstyper (inkl. juksa).
Et økt minstemål for vanlig uer, fra dagens 32 cm til 37 cm.
Effekten av tiltakene må observeres og reguleringen, herunder bifangstadgangen, må
justeres dersom det kommer frem at overnevnte tiltak ikke har tilstrekkelig ønsket effekt.
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