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Fjordfiskenemnda - Innspill til reguleringsmøtet 6. og 7. november
2019; sak 12/2019 om regulering av fisket etter uer i 2020
Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN).
Fjordfiskenemnda behandlet fiskerireguleringer for 2020 på nemndas møter den 3. juni
og 16. september 2019, og har følgende innspill til arbeidet med neste års reguleringer:
«Fjordfiskenemnda minner innledningsvis om nemndas brev av 1. juli 2019 til Nærings- og
fiskeridepartementet (m/kopi til Fiskeridirektoratet), om at det i relevante reguleringssaker må
fremkomme konkrete og reelle vurderinger av hvordan reguleringsforslag vil påvirke det
materielle og økonomiske grunnlaget for samisk kultur og næring.
Fisket etter uer [sak 12/2019]:
Fjordfiskenemnda har ikke oversikt over fangststatistikk fra inneværende år, men fra tabell 1
under sak 12/2018 i Fiskeridirektoratets saksdokumenter til fjorårets reguleringsmøte, framgår
bl.a. følgende mht. uttak av vanlig uer:

2010:
2015:
2018 (10 mnd):

Alle redskaper

Trål

Konvensjonelle redskaper

5994
2488
3638

1635
369
1763

4359
2123
1875

Basert på Arbeidsgrupperapport som ble lagt fram i 2015, ble det som et midlertidig tiltak innført
forbud mot direktefiske etter vanlig uer, samt andre svært strenge reguleringstiltak. De
midlertidige tiltakene var i påvente av at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid.
Utredningen/arbeidet synes å ha uteblitt, mens fredningen har blitt videreført – til tross for at
fiskerne erfarer betydelige forekomster av uer kystnært. For stor innblanding av uer gjør fiske etter
andre fiskeslag svært vanskelig/umulig. Kystfiskerne har ut fra det protestert på dagens
reguleringer og krevd endringer.
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Tallene i tabell 1 viser for trål en femdobling i uttaket siden 2015, mens konvensjonelle redskaper
har nedgang.
Samtidig har det utviklet seg et spesialisert «turistfiske» etter uer, hvor det ilandføres betydelige
kvanta fra kjente uerfelt. Relativ store, systematiske landinger (spesialisering, hyppighet og
omfang) viser klart at utlendinger i realiteten utøver et kommersielt fiske etter uer, som i praksis er
uregulert. Mye tyder dessuten på et stort ressurssløseri i dette fisket, hvor bare en liten del av fisken
utnyttes og en betydelig andel av fangstene er småuer som dumpes. Dette bidrar til å svekke
legitimiteten for gjeldende reguleringer hos kystbefolkningen. En kystbefolkning som må forholde
seg til de strenge fredningsbestemmelsene ved utøvelse av sin næringsvirksomhet.
Ovenstående viser at dagens uerregulering ikke virker. I praksis er det kun kystflåten som har
belastningen med dagens reguleringer. Kystflåtens driftsmuligheter – også etter andre fiskeslag
gjøres svært vanskelig/umulig. Samtidig har uttaket med trål ekspandert voldsomt og turistfisket
er uten styring og kontroll.
Dette krever andre tiltak:
- Den kystnære ueren må «friskmeldes», slik at fisket med konvensjonelle redskaper kan
utøves på normalt vis. Subsidiært må bifangstprosenten fra 1. august og ut året økes til 50 %.
- Det må innføre reguleringstiltak i trålfisket som sterkt reduserer uttaket av vanlig uer.
- Det må innføres fredning av uer (og kontroll av dette) for «turistfiskerne».
Se også Fjordfiskenemndas uttalelse vedr. behovet for reguleringer i «turistfisket» i nord, som ble
oversendt 7. oktober 2019.
Behov for styrket kunnskapsinnhenting og forvaltning av kystnære fiskebestander
Fjordfiskenemnda vil avslutningsvis påpeke at det er store kunnskapshull vedrørende de
kommersielle ressursene i fjordene, og at det er et betydelig behov for å styrke forvaltningen av
kommersielle kystnære lokale bestander. Fiskeriforvaltningen må ha et vesentlig større fokus på
behovet for relevant og nødvendig datainnhenting i våre kyst- og fjordområder, og i den
sammenheng må Fjordfiskenemnda tas med på råd. Dette er helt grunnleggende for at
Fjordfiskenemnda skal kunne oppfylle mandatets § 3 pkt. b) om å «Innhente vitenskapelig og lokal
og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes kystnært
og i fjordene, og vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en
bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene».
Med hilsen
Erling Johan Johansen
seksjonssjef
Bernt Bertelsen
seniorrådgiver
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