Internt brev

Fra:
Til:

Reguleringsseksjonen
Stein-Åge Johnsen

Kopi:

Saksbehandler:

Saksnr:

Dato:

Njål Wang Andersen

17/767

16.01.2018

REGULERING AV FISKET ETTER BRISLING
Någjeldende regulering av fisket etter brisling gjelder frem til 31.juli 2018, og reguleringen
ble behandlet som en orienteringssak i reguleringsmøtet 8.-9. november 2017 i sak 24/2017.
Reguleringen vil bli behandlet som en reguleringssak i reguleringsmøtet til våren.
Diskusjonenen under møtet ble viet reguleringen av kystbrisling vest for Lindesnes. For
første gang har det blitt satt en kvotebegrensning for dette fiskeriet i reguleringen for 20172018.
Følgende kvotebegrensinger er fastsatt:
-

Nordfjord ble stengt for brislingfiske i 2017
Sognefjorden: Det ble gitt adgang til å fiske 200 tonn brisling i 2017
Hardangerfjorden: Det ble gitt adgang til å fiske 500 tonn brisling i 2017

Kvotebegrensningen er fastsatt på bakgrunn av råd fra HI basert på fjordtokt i 2015 og 2016,
og fangstatistikk for årene 2002-2016. I tillegg er det tatt hensyn til innspill fra næring og
mottaksindustri.
For øvrig er det ingen kvotebegrensing i fisket etter kystbrisling vest for Lindesnes.
Næringen, representert ved Fiskaralget, Sildesalgslaget og King Oscar, har hele tiden ment at
kvotene er satt for lavt, og at Havforskningsinstituttets bestandsestimater ikke gir et korrekt
bilde av bestandens støttelse. Næringen har bedt om at kvotene i Sognefjorden Og
Hardangerfjorden heves. Særlig har næringen ment at kvoten i Sognefjorden er satt for lavt.
De innsigelser som tidligere har vært fremsatt fra Fiskarlaget, Sildesalgsalget og King Oscar
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ble gjentatt under reguleringsmøtet. Det ble fremhevet at kvotebegrensningene er så
dramatiske at de kan medføre at dette fiskeriet blir lagt ned.

Med hilsen
Stein-Åge Johnsen
seksjonssjef
Njål Wang Andersen
seniorrådgiver
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