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Sak 11/2017 Regulering av fisket etter uer i 2018 

 

Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 23. og 24. oktober gjort følgende vedtak 

vedrørende regulering av uer i 2018: 

 

 

• Norges Kystfiskarlag erkjenner den vanskelige bestandssituasjonen for uer og 

tilslutter oss videre stans i det direkte fisket etter uer. Norges Kystfiskarlag 

støtter forslag til strengere bifangstbegrensinger i trålflåten i henhold til HI sin 

uttalelse. Direktefiske etter uer med krokredskaper må derimot tillates 

videreført. 

 

• Norges Kystfiskarlag mener det er beklagelig at det ikke har vært utført mer 

forskning på de lokale variasjoner som eksisterer i uerfiskeriene. Fiskere 

opplever i enkelte områder at det er mye uer som igjen skaper problemer for å 

drive et helårlig fiske grunnet strenge bifangstreguleringer. Norges 

Kystfiskarlag mener derfor det må tillates bifangst av uer ved konvensjonelle 

redskaper tilsvarende 40% på ukesbasis fra 01. mai og ut året for fartøy med 

største lengde under 21 meter inntil videre kunnskap foreligger. En høyere 

bifangstprosent i enkelte geografiske områder bør også vurderes dersom 

uunngåelig bifangst i visse områder viser seg å overstige 40%. 

 

• Norges Kystfiskarlag støtter seg til rådet om at fritidsfiske, spesielt turistfisket, 

må ha et nullfiske på uer. Turistfisket må reguleres strengere for å 

gjenoppbygge uerbestandene og ikke bare torsk og kveite slik det nå legges 

opp til i det nye reguleringsopplegget for turistfiske fra 2018. Turistfiskere er 

ofte på jakt etter større trofefisk. Ettersom det er et stort behov for å beskytte 

større gytemoden uer mener Norges Kystfiskarlag turistfisket må reduseres.  

 

• Norges Kystfiskarlag støtter HI sitt forslag om en rapporteringsordning for 

fritidsfiskere, herunder turistfiske, som også inkluderer uer. 

 

• Fisket etter snabeluer berører i liten grad kystflåten som i all hovedsak fisker 

vanlig uer. Kystfiskarlaget ber om at rådet gitt av Havforskningsinstituttet 

følges og har videre ingen anmerkninger til regulering av fisket etter snabeluer. 
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