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Deres referanse

REGULERING AV F'ISKET ETTER BRISLING OG HAVBRISLING I2018
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 3.-4. oktober d.å. og fattet slikt
vedtak:

<Havbrisling i Nordsjøen (EU-sonen)
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 ble det fra og med 2016-sesongen fastsatt en påmeldingsfrist kombinert med en
utseilingsordning, hvor loddtrekning avgjorde utseilingsrekkefølgen.

I og med at kvoten i EU-sonen gjelder både for 2017 (1. august) og 2018 (fram til3l. mars) ble
utseilingsvilkårene noe justert i2017. Utseilingsrekkefølgen avgjøres på grunnlag av trekningslisten
for utseilingeni2016, der fartøy som etter identitetsnummeret fikk adgang før 12. januar 2016
plasseres nederst på listen for 2017 .
Etter påmeldingsfristens utløp avgjøres utseilingsrekkefølgen for fartøy som ikke deltok i trekningen i
2016 om nødvendig ved loddtrekning som gjennomføres av Fiskeridirektoratet. Grunnlaget for å delta
er identitetsnummeret til det enkelte fartøys spesielle tillatelse (ringnottillatelse, pelagisk tråltillatelse
eller nordsjøtråltillatelse), slik det er registrert i Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister.
Disse fartøyene plasseres på listen før fartøy som etter identitetsnummeret fikk adgang før l2.januar
2016, men etter fartøy på listen som ikke fikk adgang før denne datoen.
Norges Sildesalgslag fastsetter hvor mange fartøy som får ta utseiling og administrerer utseilingen.
Fartøy som har ñtt utseiling skal rapportere utseiling til Norges Sildesalgslag, og deretter daglig kl 12
om fangst siden siste melding.
Norges Fiskarlag tilrår at ovennevnte utseilingsregime i utgangspunktet videreføres i 2018, men en vil
komme tilbake til eventuelle ytterligere detaljer når en kjenner kvoterammene for fisket. Det legges til
grunn at saken derfor også behandlet på Reguleringsmøtet i juni 2018.

Brisling i Skagerrak
Norges Fiskarlag går inn for at fisket etter brisling i Skagenak i 2018 reguleres etter samme mønster
som i 2017.
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Kystbrisling
Fiskarlaget legger til grunn at de nye reguleringstiltakene for minstemåI, herunder maksimal tillatt og
innblanding av brisling under minstemål som ble innført i 2015 videreføres i 201 L
Fiskarlaget viser til at det i 2017 for første gang ble fastsatt uttakskvoter for brisling i
Vestlandsfordene (Sognefiorden og Hardangerfiorden) på bakgrunn av råd fra
Havforskningsinstituttet. Ut fra dette har det vært en omfaffende kontakt mellom Fiskarlaget,
Sildelaget, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet om bestandsvurderinger, kvotefastsettelser
for brisling i Sognefiorden og Hardangerfiorden i2017.

Når det gjelder þstbrislingfisket vest av Lindesnes (Vestlandsfiordene) så er Norges Fiskarlag positiv
til Havforskningsinstituttets undersøkelser/bestandsberegninger, men det er viktig at toktet
gjennomføres noe tidligere enn det som er vanlig, ut fra i større grad å ñ med alle årsklasser i
registreringene. Fiskarlaget mener at også observasjoner og prøver fra flåten under første del av
fiskesesongen/prøvefisket må tillegges vekt i bestandsvurderingene, slik at kvoten eventuelt vurderes
justert iløpef av sesongen. Dette betinger at detbør etableres et tettere samarbeide mellom flåten og
instituttet på dette området.
Fiskarlaget anmoder også om at kvoterådet må omfatte alle Vestlandsfiordene samlet, og ikke gis
separat pr. {ord, og at det dermed fastsettes en samlet brislingkvote for hele området vest for
Lindesnes. Dette bl.a. ut fra usikkerhetsaspektet som ligger i bestandsvurderinger i fiordene.
Fiskarlaget ba om at det ble satt en samlet brislingkvote for alle Vestlandsfiordene for 2017, men dette
ble dessverre ikke imøtekommet i år.
Norges Fiskarlag registrerer at det fortsatt pågår 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. Norges Fiskarlag forventer at fiskerimyndighetene på grunnlag
av tidligere dokumentasjoner avviser ethvert tilløp mot å innføre begrensinger i lysfiske sør for Stad.>
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