Fiskeridirektoratet

Vår dato

Vår referanse

Vår saksbehandler

04.11.2019

2019/00245-11

Sonja Elin Kleven Jakobsen/94080674

Deres referanse

Regulering av fisket etter leppefisk i 2020
Norges Fiskarlag viser til saksdokumentene til reguleringsmøtet 6.-7. november d.å.
i sak 20/2019. I dokumentene tilrår direktoratet noen videreføringer i reguleringsopplegget i fisket
etter leppefisk, samt innføring av noen nye tiltak i forbindelse med regulering av dette fisket.
Under følger kommentarer fra Norges Fiskarlag til Fiskeridirektoratets tilrådninger.
Ad reguleringsopplegget for 2020
Norges Fiskarlag tilrår at hovedelementene i reguleringsopplegget for 2019 videreføres for 2020, i tråd
med Fiskeridirektoratets anbefalinger i sakspapirene til reguleringsmøtet.
I følge Fiskeridirektoratet har reguleringstiltakene som ble innført i 2018 ført til mer ro i fisket, og et
totaluttak i tråd med anbefalingene fra Havforskningsinstituttet. Dette er svært positivt, og Norges
Fiskarlag vil påpeke at det er viktig med forutsigbarhet i dette fisket for å skape ro, spesielt med tanke
på at sesongen går over en lengre periode.
Når det gjelder sluttdato viser vi til tidligere innspill fra Norges Fiskarlag der vi har uttalt at denne bør
være 31.10.
Ad AIS- påbud
Fiskeridirektøren foreslår innføring av AIS for alle fartøy som skal fiske leppefisk. Norges Fiskarlag
vil bemerke at fisket etter leppefisk i stor grad foregår fra åpne små båter med begrenset
batterikapasitet og tilkoblingsmuligheter for bruk av AIS. I tillegg er utvalget av enheter som passer
slikt eksponert fiske svært begrenset.
Vi mener slikt påbud er unødvendig i lys av andre rapporteringskrav fiskerne er pålagt. Av
høringsbrevet fremstår det som at behovet for kontroll av fartøyets posisjon er knyttet til rederier med
flere fartøy med deltageradgang.
Norges Fiskarlag går i mot AIS- påbud for alle fartøy som skal fiske leppefisk.
Minste tillatt kalveåpning 60 mm
Det er innført betydelige reguleringer i fisket allerede, og det fremstår som uforholdsmessig
inngripende å pålegge næringen videre krav til redskapsutforming basert på de undersøkelsene som er
gjort.
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Vi vil minne om at evt. bifangst av fisk og skalldyr i fisket slippes tilbake ved røkting av redskapet.
Det er en omfattende jobb å tilpasse dagens kalver til 60 mm største åpning, og slik reduksjon vil føre
til mindre fangst pr. teinetrekk.
Norges Fiskarlag går på ovennevnte bakgrunn i mot innføring av en minste tillatt kalveåpning på 60
mm.
Ad forbud mot bruk av ruser fra 2022
Det har framkommet ulike syn i organisasjonen i spørsmålet om å innføre forbud mot bruk av ruser fra
2022. Norges Fiskarlag ønsker derfor foreløpig ikke å ta stilling til dette spørsmålet.
Innføring av endringer i minstemål/innført maksmål
Norges Fiskarlag mener at det er viktig at fastsatte reguleringer må få virke over en viss tid før man
gjør endringer. Vi slutter oss til Fiskeridirektørens vurderinger om at det ikke blir innført separate
reguleringer pr. art, og at det ikke blir innført endring i minstemål/innført maksmål.
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