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Deres referanse

REGULERING AV FISKET ETTf,R BREIF'LABB OG KVEITE I2OI7
Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 27. oktober 2017 behandlet regulering av fisket etter breiflabb
og kveite i2017 og fattet følgende vedtak:

<Norges Fiskarlag registrerer at det fortsatt er begrenset kunnskap om både kveite- og breiflabbbestanden i våre farvann, og registrerer også at det er vanskelig äfatilførtressurser som kan
forbedre kunnskapsnivået.
Norges Fiskarlag har de siste årene understreket gjeldende reguleringer for fisket etter kveite og
breiflabb har blitt til etter stor innsats fra organisasjonen, og ikke minst i et godt samarbeid med

forvaltningen.
Det er alltid forbedringspotensial, så også i forhold til reguleringene av fisket etter breiflabb og
kveite. Det er likevel viktig at reguleringene baseres på kunnskap innhentet om bestanden, og at
at kunnskapen ikke baseres på variasjoner fra enkelte områder men fra hele utbredelsesområde for
artene.

Norges Fiskarlag vil likevel tilräat det gjøres justeringer i reguleringene for fisket etter breiflabb
og kveite for yrkesfiskere.

I fisket med småmasket trål vil Norges Fiskarlag tilrä at avregningen av breiflabb beregnes i
forhold

til maksimalt

750 kg breiflabb pr tur.

Norges Fiskarlag vil kreve at bifangstregime for kveite gjennomgås for å fime en løsning slik at
samtlige fartøy får en reell bifangstmulighet i fredningsperioden.

Det kreves at forvaltningen og havforskerne tar på alvor uttaket i regi av fritidsfisket og særlig
turistfisket, og raskt kommer med tiltak som sikrer at den totale belastningen spesielt for kveite
ikke overstiger det nivå som medfører forsvarlig forvaltning av bestanden.
Norges Fiskarlag vil videre anmode om at bifangstprosenten av breiflabb i fiske etter reker og
sjøkreps økes ut over gjeldende bestemmelser både i Skagenak og områder utenfor Skagerrak og
settes

til 25Yo.>>
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