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Reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019 

 

Regulering av fisket etter leppefisk i 2019 ble behandlet i reguleringsmøtet 

8. november 2018, som sak 20/2018. Innspill og merknader som fremkom i møtet er 

kort referert. Referatet må sees i sammenheng med skriftlige innspill fra de ulike 

organisasjonene. 

 

Det ble i reguleringsmøtet vist til at fisket etter leppefisk ble lukket i 2018. 

Fiskeridirektøren ønsker å videreføre reguleringene fra 2018 i størst mulig grad for å 

se effektene av de reguleringstiltakene som da ble innført, og skape ro i fisket etter 

leppefisk. Reguleringsmøtet var i all hovedsak enig i at reguleringene for 2018 skal 

videreføres i 2019.  

 

På bakgrunn av kunnskapsstøtte innhentet fra Havforskningsinstituttet vil det i 

februar 2019 bli avholdt et eget møte om minstemål og maksimalmål på leppefisk, 

med deltakere fra næringen, forskning og forvaltning. 

 

 

1 Totaluttaket 

 

Fiskeridirektøren foreslo at det fastsettes en totalkvote i fisket etter leppefisk i 2019 

og at fisket kan stoppes når totalkvoten er beregnet oppfisket. Fiskeridirektøren 

foreslo at totalkvoten settes til 18 millioner leppefisk i 2019, det vil si tilsvarende som 

totalkvoten i 2018.  
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Fiskeridirektøren foreslo å videreføre at totalkvoten fordeles geografisk og at fisket 

kan bli stoppet når de geografisk fordelte kvotene er beregnet oppfisket. For å kunne 

følge utviklingen av fisket i de enkelte reguleringsområder mer presist, med data fra 

Landings- og sluttseddelregisteret, ble det foreslått å endre definisjonen av Sørlandet 

og Vestlandet, slik at grensen mellom disse to områdene i 2019 skal gå ved Varnes 

fyr på Lista.  

 

Fiskeridirektøren foreslo følgende kvoter i 2019:  

 

4 millioner leppefisk på Sørlandet, 10 millioner leppefisk på Vestlandet og 4 

millioner leppefisk i nord for 62°N. 

 

Fiskeridirektøren foreslo at fordelingen mellom lukket og åpen gruppe i 2018 

videreføres i 2019, slik at kvotene fordeles med 90 % til fartøy som deltar i lukket 

gruppe og 10 % til fartøy som deltar i åpen gruppe.  

 

 

Reguleringsmøtets behandling 

 

Norges Kystfiskarlag uttrykte at de ser kritisk på lukkingen av fisket etter leppefisk, 

særlig på bakgrunn av forekomsten av salg av kvoter. Videre ble det pekt på at salg 

av kvoter kan medføre at noen regioner blir underbeskattet, mens det overfiskes i 

andre.  

 

Norges Fiskarlag stilte spørsmål ved nødvendigheten av å ha en tredeling av 

kvoteområdene, da deltakeradgangene vil gjelde uavhengig av disse. Norges Fiskarlag 

spurte om det ikke ville være hensiktsmessig å se områdene mer i sammenheng.  

 

Havforskningsinstituttet opplyste at en spredning på geografiske områder vil kunne 

bidra til å spre fisketrykket, og mente derfor at den tredelingen en har i dag er 

hensiktsmessig.  

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 

 

Fiskeridirektøren viste til at lukkingen i fisket etter leppefisk ble foretatt på bakgrunn 

av tidligere deltakelse i fisket. Når det gjelder en tredeling av områder ligger både 

økosystembetraktninger til grunn, og hensynet til praktisk gjennomførbare 
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reguleringer. Videre opplyste Fiskeridirektøren at fisket etter leppefisk i 

utgangspunktet er ganske stedbundet, og at det generelt fiskes nært der fartøyet er 

hjemmehørende. Det vil derfor sannsynligvis bli en god geografisk spredning også i 

2019.  

 

Fiskeridirektøren har på denne bakgrunnen besluttet å opprettholde sine forslag fra 

sakspapirene.  

 

 

2 Kvoter på fartøynivå  

 

Fiskeridirektøren la til grunn at bestemmelsene for deltakelse videreføres i 2019, jf. 

forslag til deltakerforskrift for 2019. Fiskeridirektøren foreslo å regulere fisket etter 

leppefisk med kvoter på fartøynivå.  

 

Fisket i lukket gruppe ble foreslått regulert med fartøykvoter på 48 000 stykk 

leppefisk til alle fartøy.  

 

Fisket i åpen gruppe ble foreslått regulert med maksimalkvoter på 5 000 stykk 

leppefisk til alle fartøy. 

 

 

Reguleringsmøtets behandling 

 

Norges Fiskarlag viste til rapporten med kunnskapsstøtte fra Havforskningsinstituttet, 

som lå ved sakspapirene til reguleringsmøtet. Her foreslås blant annet kvoter på art, 

og innføring av nye minstemål og maksimalmål. Norges Fiskarlag vil foreta en 

grundig gjennomgang av denne rapporten, og deretter om nødvendig komme med 

nye innspill til hvordan kvotene skal fastsettes på fartøynivå.  

 

Sjømat Norge pekte på at en del oppdrettere mistet sine faste leverandører da fisket 

etter leppefisk ble lukket i  2018, og at det da ble viktigere å ha flere leverandører, 

særlig fra åpen gruppe. Sjømat Norge ønsker derfor at fartøykvotene i åpen gruppe 

ikke blir redusert sammenlignet med 2018, da det vil kunne medføre mindre 

deltakelse i åpen gruppe og dermed gjøre det vanskeligere for kjøperne å få 

tilstrekkelig med leppefisk til rett tid.  

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 
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Fiskeridirektøren pekte på at fartøykvoten i åpen gruppe er foreslått redusert ut fra 

hensynet til å unngå kappfiske, noe som også vil være gunstig for kjøperne.  

 

Fiskeridirektøren har på denne bakgrunnen besluttet å opprettholde sine forslag om 

fartøykvoter. For kommentarer til Havforskningsinstituttet sin rapport med 

kunnskapsstøtte vises det til avsnitt 3 (under). 

 

 

3 Kvote på art 

 

Fiskeridirektøren viste til rapporten med kunnskapsstøtte fra 

Havforskningsinstituttet. Når det gjelder spørsmålet om å innføre ulike kvoter for 

ulike arter leppefisk, foreslo Fiskeridirektøren, ut fra blant annet hensynet til ro i 

fisket, å videreføre 2018-reguleringen. Det vil si at det ikke fastsettes for eksempel en 

egen kvote for berggylt i 2019. 

 

Fiskeridirektøren foreslo å invitere representanter fra næringen, forskning og  

forvaltning til et eget møte for å diskutere problemstillingene rundt minstemål og 

maksimalmål på leppefisk.  

 

 

Reguleringsmøtets behandling 

 

Havforskningsinstituttet understreket viktigheten av at fangstsammensetningen 

reflekterer artsfordelingen på fiskeområdet. Dersom noen av artene fiskes ned vil 

dette kunne påvirke på økosystemet, blant annet fordi de ulike artene har ulike 

tilpasninger og forskjellig diett. 

 

Det var ellers ingen kommentarer til forslagene. 

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 

 

Fiskeridirektøren har besluttet å opprettholde sitt forslag om å ikke fastsette en 

regulering etter art av leppefisk i 2019.  
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Fiskeridirektoratet har på bakgrunn av diskusjonen på reguleringsmøtet sendt ut 

invitasjon til et møte 13. februar 2019 mellom forskning, næring og forvaltning, for å 

diskutere spørsmålene om minstemål og maksimalmål nærmere.  

 

 

4 Refordeling 

 

Fiskeridirektøren foreslo at det ikke skal foretas noen refordeling i fisket etter 

leppefisk i 2019, for å skape ro i fisket. Forslaget til kvoter på fartøynivå er fastsatt på 

bakgrunn av det ikke skal foretas refordeling noe sted i landet.  

 

 

Reguleringsmøtets behandling 

 

Det var ingen kommentarer til forslaget.  

 

Norges Kystfiskarlag bemerket at dersom reguleringen likevel blir fastsatt slik at det 

blir rom for refordeling, bør ufisket kvantum refordeles til åpen gruppe.  

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 

 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag om at det ikke skal foretas noen 

refordeling i fisket etter leppefisk i 2019. 

 

 

5 Fiskeperiode   

 

Fiskeridirektøren foreslo at fisket etter leppefisk åpner på samme datoer som i 2018, 

dvs. 17. juli 2019 på Sørlandet og Vestlandet og 31. juli 2019 nord for 62°N, og at disse 

åpningsdatoene ligger fast. Formålet med de foreslåtte åpningsdatoene er å gi 

leppefisken ro i gyteperioden. 

 

Det ble foreslått å fastsette 30. september 2019 kl. 20.00 som en felles stoppdato for 

hele landet. Det ble videre foreslått at det settes en siste frist for å tømme alle 

innretninger for mellomlagring av leppefisk, og at denne settes til 3. oktober 2019 kl. 

20.00.  
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Reguleringsmøtets behandling 

 

Sjømat Norge mener 30. september er en for tidlig stoppdato, av hensyn til kjøpernes 

behov for leppefisk. Sjømat Norge foreslår at stoppdatoen fra 2018, som var 

31. oktober, videreføres i 2019.  

 

I etterkant av reguleringsmøtet har Norges Fiskarlag i brev av 26. november 2018 om 

innspill til regulering av fisket etter leppefisk i 2019 også gått inn for å videreføre den 

fastsatte felles sluttdatoen fra 2018. 

 

 

Fiskeridirektørens beslutning  

 

Fiskeridirektøren har besluttet å opprettholde sitt forslag om å åpne fisket etter 

leppefisk 17. juli på Sørlandet og Vestlandet og 31. juli nord for 62°N .  

 

Fiskeridirektøren har videre besluttet at det fastsettes en felles stoppdato for fisket 

etter leppefisk, og at stoppdatoen settes til 20. oktober 2019 kl 20.00. Det skal gis en 

siste frist for å tømme alle innretninger for mellomlagring av leppefisk, og denne 

fristen settes til 23. oktober 2019 kl. 20.00 for fartøy som deltar i lukket gruppe. Fartøy 

som deltar i åpen gruppe må ha tømt alle innretninger for mellomlagring av 

leppefisk og levert leppefisken til kjøper innen 72 timer fra en stopp i fisket.  

 

 

6 Leveringsavtaler 

 

Fiskeridirektøren viste til at det i deltakerforskriften for 2019 er foreslått å videreføre 

ordningen med at alle som skal delta i fisket etter leppefisk må ha en leveringsavtale 

med godkjent kjøper. I saksfremlegget til reguleringsmøtet foreslo Fiskeridirektøren 

at fartøy som deltar i lukket gruppe, fritidsfiskere og personer som deltar gjennom 

ungdomsfiskeordningen må sende en kopi av leveringsavtalen til Fiskeridirektoratet. 

For fiskere i åpen gruppe foreslo Fiskeridirektøren at leveringsavtalen skal kunne 

vises frem ved forespørsel, og at den derfor skulle oppbevares om bord.  

 

 

Reguleringsmøtets behandling 

 

Norges Fiskarlag stilte spørsmål ved nødvendigheten av å kreve inngått 

leveringsavtale. Det ble vist til at leppefisk omsettes via salgslag og at det derfor ikke 
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burde være nødvendig med noe krav om at den enkelte fisker må ha inngått 

leveringsavtale med godkjent kjøper.  

 

Sjømat Norge uttalte at ordningen med at fartøy må ha inngått en leveringsavtale 

fungerer bra, og at den bidrar til oversikt og bedre kontroll i fisket.  

 

Kystvakten pekte på at det av kontrollhensyn hadde vært nyttig om det ble innført 

krav om at også fartøy som deltar i åpen gruppe måtte sende kopi av leveringsavtale 

til Fiskeridirektoratet.  

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 

 

Fiskeridirektøren viser til at begrunnelsen for kravet om leveringsavtale er at man på 

forhånd skal vite at fangsten kan omsettes. I Fiskeridirektøren sitt forslag til 

deltakerforskrift for 2019 videreføres kravet til at det må foreligge en leveringsavtale 

med godkjent kjøper.  

 

Fiskeridirektøren viser til at en ikke har noe register over fartøy som deltar i åpen 

gruppe, og dermed heller ikke oversikt over hvem som vil delta. Derfor har en i 

saksfremlegget ikke foreslått at det skal stilles krav til at fartøy i åpen gruppe sender 

inn kopi av leveringsavtale til Fiskeridirektoratet. Ut fra kontrollhensyn vil 

Fiskeridirektøren imidlertid foreslå for 2019 at også fiskere som deltar i åpen gruppe 

skal sende kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper til Fiskeridirektoratet.  

 

Fiskeridirektøren vil foreslå til deltakerforskriften for 2019 at alle som kan delta i 

fisket etter leppefisk skal sende kopi av leveringsavtale til Fiskeridirektoratet.  

 

Det vil bli satt opp et elektronisk skjema for innsending, og bli gitt nærmere 

informasjon på Fiskeridirektoratets nettsider.  

 

 

7 Redskapsmengde og røkting 

  

Fiskeridirektøren foreslo å videreføre årets regulering.  

 

 

Reguleringsmøtets behandling 
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Kystvakten slo fast at det er utfordrende å kontrollere både redskapsmengde og 

røkting. Dette ville være lettere med flere krav til rapportering. 

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 

 

Fiskeridirektøren har besluttet å videreføre årets regulering når det gjelder 

redskapsmengde og røkting. For punktet om rapportering vises det til avsnitt 9.  

 

 

8  Undomsfiskeordningen 

 

Fiskeridirektøren foreslo at det også i 2019 skulle være adgang til å fiske etter 

leppefisk under undomsfiskeordningen. 

 

På bakgrunn av erfaringene i 2018 anbefaler Fiskeridirektøren følgende: 

 

 Ungdomsfiskeordningen for fiske etter leppefisk åpner samtidig med de 

fastsatte åpningsdatoene i det ordinære fisket 

 

 Fisket etter leppefisk under ungdomsfiskeordningen stoppes når fisket i åpen 

gruppe i samme område stoppes 
 

 For å delta i ungdomsfiskeordningen må kopi av leveringsavtale med 

godkjent kjøper være vedlagt ved registrering hos Fiskeridirektoratet. Dersom 

det benyttes et ikke-merkeregistrert fartøy må dette være registrert i 

Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene 
 

 Kravet til registrering endres til følgende for fiske etter alle arter under 

ungdomsfiskeordningen: «I feltet for kvotetype føres kode 5 som er koden for 

Ungdomskvote. I feltet for fartøy føres kode 1 hvis det fiskes fra et 

merkeregistrert fiskefartøy og kode 12 hvis det fiskes fra et fritidsfiskefartøy. 

Hvis det fiskes fra et merkeregistrert fartøy skal fartøyets fiskerimerke føres 

på seddelen. Fiskes det fra et fritidsfiskefartøy føres registreringsnummeret fra 

Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene dersom de har 

slikt nummer. Ungdomsfiskerens navn og personnummer skal fylles ut på de 

relevante felt i seddelen». 

 

Fiskeridirektøren foreslo at Fiskeridirektoratet vil videreformidle forslagene om 

endringer i reguleringen av ungdomsfiskeordningen i et eget brev til Nærings- og 
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fiskeridepartementet, som fastsetter den årlige forskriften om 

ungdomsfiskeordningen. 

 

 

Reguleringsmøtets behandling 

 

Det var ingen merknader til forslagene.  

 

Sjømat Norge stilte spørsmål om sikkerhetsaspektet ble ivaretatt godt nok ved 

ungdomsfiskeordningen i fisket etter leppefisk, særlig med tanke på at ungdom helt 

ned i 12-årsalderen kan delta. For å bidra til økt sikkerhet i fisket ba derfor Sjømat 

Norge myndighetene vurdere muligheten av at to eller flere ungdommer kan drive 

fiske samtidig fra samme fartøy, slik at hver av ungdommene skal kunne fiske for 

inntil kr 50 000,-. 

 

Nærings- og fiskeridepartementet svarte at de noterte seg dette innspillet, og vil se 

nærmere på det ut fra en totalvurdering av ungdomsfiskeordningen i 2019.  

 

 

Fiskeridirektørens beslutning 

 

Fiskeridirektoratet har oppsummert forslagene fra sakspapirene til reguleringsmøtet 

om endringer i reguleringsopplegget for ungdomsfiskeordningen i et eget brev til 

Nærings- og fiskeridepartementet 4. desember 2018. 

 

 

9. Posisjon- og fangstrapportering 

 

Fiskeridirektøren viste i saksfremlegget til sitt forslag om at alle fartøy uavhengig av 

lengde skal rapportere posisjons- og fangstdata til fiskerimyndighetene, jf. brev av 

24. september 2018 fra Fiskeridirektoratet til Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

Av praktiske hensyn foreslås det en trinnvis innføring, som fremgår av sakspapirene 

til reguleringsmøtet. Fartøyene som deltar i fisket etter leppefisk er relativt små, og 

de fleste vil etter planen ikke bli pålagt elektronisk rapportering av posisjon og 

fangstdata før i 2022. Dersom det er spesielt viktig å spore fartøy som deltar i dette 

fiskeriet, kan det besluttes at fartøy som skal delta i fisket etter leppefisk pålegges å 

starte rapporteringen tidligere enn det som nå er skissert. 
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Reguleringsmøtets behandling 

 

Kystvakten foreslo at en burde innføre rapporteringskrav til hvor merder befinner 

seg. Et slikt tiltak kan iverksettes før posisjonsdata som beskrevet ovenfor kan hentes 

inn, og gjerne allerede i 2019. Kystvakten bemerket videre at det forholdet at 

kontrollmyndighetene ikke har anledning til å gå inn til oppdrettsanlegg for å 

kontrollere fangst er et kompliserende element når det gjelder kontroll av fisket etter 

leppefisk.  

 

Havforskningsinstituttet sluttet seg til forslaget fra Kystvakten, og uttalte at det ville 

være nyttig å få bedre kunnskap om hvor fisket etter leppefisk foregår.  

 

 

Fiskeridirektørens tilråding 

 

Fiskeridirektøren viste til at det finnes et stort forbedringspotensiale når det gjelder 

registrering av landingssedler i fisket etter leppefisk, og at det vil være 

hensiktsmessig å starte med oppfølging av dette punktet når det gjelder 

kontrollutfordringene. Her vil både fiskere, salgslag og forvaltningen kunne bidra.  

 

For øvrig foreslo Fiskeridirektøren at spørsmålet om rapportering av hvor merder 

befinner seg settes på agendaen i det møtet som skal avholdes mellom forskere, 

næring og forvaltning om minstemål og maksimalmål (se avsnitt 3). 

 

Fiskeridirektøren kommenterte at det kan bli aktuelt å vurdere fisket etter leppefisk 

som et fiskeri som har behov for ekstra oppfølging, og dermed pålegge å starte 

rapporteringen tidligere enn i 2022 også for mindre fartøy i dette fisket. 

 

«»»»»»»»»»»»»»»»»» 

 

I samsvar med det ovennevnte vil Fiskeridirektoratet 14. desember 2018 fastsette 

forskrift om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019.  
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Med hilsen  

 

 

Stein-Åge Johnsen  

seksjonssjef  

Ingvild Bergan  

rådgiver  

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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