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Deres referanse

REGULERING AV F'ISKET ETTER HAVBRISLING OG KYSTBRISLING I2OI7.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 26. oktober 2016 og fattet slikt
vedtak:

<Havbrisling i Nordsjøen
Norges Fiskarlag konstaterer at det i de siste årene har blitt prøvd ut ulike modeller for regulering av
fisket etter havbrisling i EU-sonen. For å sikre en hensiktsmessig avvikling og fordeling av fisket etter
brisling i EU-sonen i2016 ble det fastsatt en påmeldingsfrist kombinert med en utseilingsordning,
hvor loddtrekning avglorde utseilingsrekkefølgen.

Norges Sildesalgslag fastsatte hvor mange fartøy som fikk ta utseiling og foresto avvikling av utseiling
i henhold til trekningslisten. Utseilingsrekkefølgen etter trekningslisten gjaldt fra og med 1. januar til
og med 3 I . mars. Fartøy som fikk adgang til å delta 1 . kvartal 201 6, trekkes ut nederst på en eventuell
trekningsliste for 2017 .

Forhandlingene med EU om en kvoteavtale for 2017 er ikke sluttført, men dersom det også for 2017
inngår en norsk kvote av havbrisling i EU-sonen går Norges Fiskarlag inn for å videreføre samme
utseilingsmodell som har vært benyttet i2016.

Brisling i Skagerrak
Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter brisling i Skagerrak i2017 reguleres etter samme mønster
som i 2016.

Kystbrisling
Fiskarlaget legger til grunn at de nye reguleringstiltakene for minstemåI, herunder maksimal tillatt og
innblanding av brisling under minstemål som ble innført i 201 5 videreføres i 2017 .

Kunnskapsgrunnlaget om kystbrislingbestandene må styrkes og forbedres.

Norges Fiskarlag registrerer at det på nytt har oppstått diskusjoner om bruk av lys i sild- og
brislingsfisket. Spørsmål knyttet til innblanding av hvitfiskarter i sild- og brislingfangster ved bruk av
lys ble grundig dokumentert gjennom undersøkelsene som Fiskeridirektoratet gjennomførte i perioden
2010-2012,jfr. Fiskeridirektoratets rapport av 2012 hvor bla. følgende siteres fra konklusjonen:

<I alle kontroller under lossing avfangst i 2010 samt ett tilftlle i 2012, ogved alle observasjoner ved
utøvelsen av lysfiske i observasjonsperiodene, var innblanding av andre arter enn brisling og sild
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meget lav. Gjennomsnitt innblanding av andre qrter enn sild og brisling i observasjonene er 0,3 %u

Gjennomsnitt innblanding av andre arter enn sild og brisling i prøver tatt under lossing er 0,3 %oo.>>

Norges Fiskarlag forventer at fiskerimyndighetene på grunnlag av tidligere dokumentasjoner awiser
ethvert tilløp mot å innføre begrensinger i lysfiske sør for Stad.>
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