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REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING I 2017   

 

1. Innledning 

 

Forslag til regulering av fisket etter brisling i 2017 ble behandlet i reguleringsmøtet 

2.-3. november 2016, se sak 26/2016. 

 

2. Havbrisling 

 

Fiskeridirektøren viste til sakspapirene med følgende forslag til regulering i 2017: 

 

 Fartøy med ringnot-, pelagisk trål- og nordsjøtråltillatelse kan delta i fisket 

etter havbrisling i EU-sonen, som foregående år. 

 

 Videreføring av Norges Sildesalgslags regulering av deltakelsen i fisket i EU-

sonen. Sildelaget administrerer utseiling, daglig rapportering, største antall 

fartøy og eventuell utseilingsstopp i henhold til trekningslisten.  

 

 Maksimalkvoten ved årets start settes til 550 tonn, tilsvarende kvoten ved 

starten av 2016.  

 

 Fisket åpnes 1. januar i EU-sonen (forutsatt at det skulle foreligge en 

kvoteavtale for 2017). 

 

Norges Sjømannsforbund tok opp spørsmålet om hvor lang periode uttrukne fartøy 

skal ha prioritet i EU-sonen. I 2016 mistet fartøyene turen sin ved utløpet av mars, 
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noe som etter Sjømannsforbundets oppfatning er for tidlig. Fartøy som blir trukket ut 

bør beholde prioriteten frem til og med september. 

 

Norges Fiskarlag ga også uttrykk for at prioriteringen bør ha varighet ut september. 

 

Pelagisk Forening stilte spørsmål om fartøy som ikke meldte seg på i 2016 kan melde 

seg på i 2017. Foreningen sluttet seg til ønsket om å gi prioriteringen varighet ut 

september. 

 

Norges Sildesalgslag pekte på at det kan være grunn til å ha en siste utseilingsdato 

også i 2017. I 2016 var det mange fartøy som fikk mulighet til å rykke opp på listen på 

grunn av fartøy som ikke brukte muligheten til å ta utseiling. Sildelaget kan 

administrere en ordning også neste år, og antar at de fartøyene som ble trukket ut i 

2016 settes nederst på listen for 2017. 

 

Fiskeridirektøren bekreftet at det vil være mulig for fartøy å melde seg på listen for 

2017, selv om de ikke meldte seg på for 2016. Fiskeridirektoratet vil for øvrig være i 

dialog med næringen for å få på plass en hensiktsmessig utseilingsordning. 

 

I etterkant av reguleringsmøtet har Fiskeridirektoratet sammen med Norges 

Fiskarlag/Fiskebåt og Pelagisk Forening blitt enige om at rekkefølgen for utseiling til 

EU-sonen bestemmes av trekningslisten for 2016, men slik at fartøy som ikke ble 

trukket ut til utseiling stiller først. Deretter kommer eventuelle nye fartøy, som 

innbyrdes rangeres gjennom loddtrekning. Til slutt kommer de som ble trukket ut til 

utseiling i 2016.  

3. Kystbrisling 

 

Fiskeridirektøren foreslo at fisket etter kystbrisling reguleres på samme måte som i 

2016. Dersom fjordtoktet ved utgangen av 2016 og/eller instituttets tilrådning 

forøvrig medfører endrede reguleringstiltak for reguleringsåret 2017, tas spørsmål 

om tiltak opp ved reguleringsmøtet neste vår, før fredningstidens opphør i august. 

 

Det kom ingen kommentarer til forslaget. 

4. Forhandlingene med EU 

I avtalen med EU signert 2. desember 2016 fremgår det at ICES gir råd om brisling fra 

1. juli til 30. juni istedenfor å følge kalenderåret, og at dette innebærer at 

kvoteoverføring fra EU til Norge vil kunne fiskes først i perioden 1. juli 2017 til 30. 

juni 2018. Videre vil den stipulerte overføringen på 10 000 tonn være betinget av at 

kvoterådet fra ICES i 2017 blir på minst 100 000 tonn.  

5. Forslag til forskrift 
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Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2017 
 
Fastsatt av Fiskeridirektoratet 20. desember 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning 
av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 27, 36 og 37, jf. delegeringsvedtak 16. 
oktober 2001 nr. 4686. 
 
 
KAPITTEL 1. FISKEFORBUD OG KVOTER 
 
 
 
§ 1 Generelt forbud 
 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brisling i følgende områder: 
 

1) I ICES statistikkområde IV i Norges territorialfarvann og økonomiske sone og i EU-sonen. Med 
statistikkområde i første punktum forstås i denne forskriften statistikkområde IV vest for en rett 
linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr. 

 
2) I ICES statistikkområde IIIa i Norges territorialfarvann og i Skagerrak utenfor 4 nautiske mil fra 

grunnlinjene i området avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes 
fyr og i sør av en rett linje fra Hansenøre til Grubens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra 
Gilbjerg Hoved til Kullen. 

 
 
 
§ 2 Gruppekvoter 
 
Fartøy med ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan inntil videre ikke fiske 
havbrisling i EU-sonen. 
 
Uten hinder av forbudet i § 1, kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske og 
lande kystbrisling i Skagerrak. Fangsten avregnes kvantumet på 2 496 tonn i avtalen mellom EU og 
Norge.  
 
 
 
KAPITTEL 2. FARTØY MED ADGANG TIL Å DELTA I KYSTFARTØYGRUPPEN 
 
 
 
§ 3 Fredningstid for kystbrisling 
 
I tidsrommet fra og med 1. januar til og med 31. juli er det med hjemmel i forskrift  22. desember 2004 nr 
1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 35a) forbudt å fiske kystbrisling. 
 
Med hjemmel i paragrafen nevnt i første ledd, er det adgang til å gjøre unntak fra, eller forlenge 
fredningstiden mv. 
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§ 4 Adgang til å delta. 
 
Uten hinder av § 1 kan eier og fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen, fiske brisling i Norges 
territorialfarvann. 
 
 
 
KAPITTEL 3. FELLESBESTEMMELSER  
 
 
 
§ 5 Bemyndigelse 
 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når total- eller områdekvote som nevnt i § 2 er beregnet oppfisket.  
 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige 
for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.  
 
 
KAPITTEL 4. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE 
 
 
 
§ 6 Straff 
 
Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i medhold av denne forskriften, straffes i 
henhold til lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 60, 
61, 62, 64 og 65 og lov 26. mars 1999 nr 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 31. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. 
 
 
 
§ 7 Ikrafttredelse 
 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017. Forskrift 8. desember 
2015 nr. 1417 om regulering av fisket etter brisling i 2016 § 7 oppheves.  
 
 

””””””””””””””””””””””””””””””” 

 

Med hilsen 

 

Trond Ottemo   

seniorrådgiver    

 

Brevet sendes uten håndskreven underskrift 
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