
NORGES FISKARLAG
FISKARLAGETS SERVICEKONTOR AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet

Vàr dato
01.10.2019

vfu referanse
2019t00244-3

Vâr saksbehandler
Sonja Elin Kleven Jakobser/94080674

Deres referanse

Regulering av fisket etter uer i2020

Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i møtet24.- 25. september d.å. følgende vedtak:

<Fisket etter uer (S. norvegicus) med konvensjonelle redskaper
Norges Fiskarlag vil på nytt vise til den utbredte frustrasjonen hos fiskere som har hatt tradisjon på å

drive et blandingsfiske (sei, hyse, torsk, uer mv) med konvensjonelle redskaper, særlig i andre halvår,
og som nå er tilnærmet avskåret fra å drive et slikt fiske ut fra at innblandingen av uer er over tillatt
grense pä30 %. Norges Fiskarlag gjentar derfor kravet om at kystflåten må tillates inntil 40 % bifangst
av vanlig uer i fiske etter andre arter fra 15. april og ut året.

Direkte fisket etter uer med juksa for fartøy under i5 meter i perioden 1. juni - 31. august må
videreføres i2020.

Norges Fiskarlag vil på nytt minne om behovet for nye bestandsundersøkelser for vanlig uer, jf.
tidligere henvendelser i saken. Det oppleves ikke å være samsvar mellom fiskernes observasjoner av
store mengder uer og ICES sitt 0- kvoteråd.

På bakgrunn av den fortvilte situasjonen mange fiskere føler rundt bestandsvurderingene og
reguleringstiltakene for uer (S. norvegicus), anmoder Norges Fiskarlag om at Fiskeridirektoratet
sammen med Havforskningsinstituttet snarest tar initiativ til et møte med næringen for en grundig
gjennomgang av denne saken.

Trålfisket etter uer
Norges Fiskarlag anbefaler at gjeldende regulering av snabeluerfisket med like kvoter for sei- og
torsketrålere videreføres. Kvoten må dekke all fangst frafartøyet, både direktefiske og bifangst.
Maksimalkvoten tilrås satt til I . 100 tonn fra årets start.

Norges Fiskarlag viser videre til at gjeldende reguleringsforskrift omfatter både vanlig uer (Sebastes

norvegicus) og snabeluer (Sebastes mentella). I de år hvor kvoteutnyttelsen har vært høy har
Fiskeridirektoratet stoppet fisket mens det ennå gjenstår kvote for å dekke fangst av vanlig uer.

Kvoterådet som ligger til grunn for totalkvoten er imidlertid basert på snabeluer og praksisen medfører
derfor en reduksjon i kvoten som det ikke er grunnlag for. Norges Fiskarlag ber derfor om at det i
forskriften presiseres at totalkvoten gjelder for snabeluer, og at fangst av vanlig uer ikke belastes
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kvoten. Fiskarlaget anbefaler videre at gjeldende reguleringstiltak for vanlig uer videreføres, og at
bifangst av vanlig uer (S. norvegicus) i trålfisket etter snabeluer (S. mentella) holdes på et minimum.

TråIfi ske etter snabeluer mentella) i Irmineerhavet
Norges Fiskarlag foreslår at det åpnes for et fritt fiske etter snabeluer i Irmingerhavet for trålere med
seitrål- eller torsketråltillatelse innenfor den kvoten Norge eventuelt blir tildelt.>
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