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SAK 26/2019 
         
         
ORIENTERING OM  FISKET ETTER BRISLING I 2019/2020 
 
 
1 HAVBRISLING 
 
 
1.1 FISKET I 2019/20 
 
I den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU gis Norge adgang til å fiske 10 000 tonn 
brisling i EU-sonen i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. 
 
På grunn av den tradisjonelle fredningsperioden for brisling starter ikke fisket i EU-sonen før 1. 
august 2019, og avsluttes 31. mars 2020. 
 
Rulleringslisten som ble innført i 2016 samt opplegget for utseiling fra 2018/19 ble i hovedsak 
videreført. Etter ønske fra næringen vil nå fartøy som tar utseiling i andre runde havne nederst på 
listen i påfølgende sesong dersom de fisker mer enn 250 tonn. 
 
Det var to nypåmeldte fartøy denne sesongen. 
 
Maksimalkvoten ble satt til 550 tonn. 
 
Per 9. oktober har 13 fartøy fisket 6 785 tonn havbrisling i sesongen 2019/20. Alt er levert til mel 
og olje.  
 
Figur 1: Fangst per år, måned og anvendelse, med snittpris for 2012-2018 

 
Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 9. oktober 2019 
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2 KYSTBRISLING 
 
 
2.1 TRENDER I KYSTBRISLINGFISKET 
 
Fangster av kystbrisling har falt fra omtrent 13 000 tonn i 1977 til 1 000-3 000 tonn i de senere 
år. Dette skyldes sannsynligvis flere faktorer, blant annet: et høyt uttak av brisling; redusert 
interesse i et fiskeri med relativt lav lønnsomhet; og eksterne faktorer som miljøpåvirkning. I 
hvilken grad disse og andre faktorer har påvirket nedgangen er ikke kjent. 
 
Figur 2 gir en oversikt over fangster i det norske kystbrislingfisket fra sesongen 2001/02 til 
2019/20. 
 
 
Figur 2: Fangst av kystbrisling øst og vest for Lindesnes 2001/02-2019/20 

 
Kilde: Landings- og sluttseddelregisteret i Fiskeridirektoratet per 9. oktober 2019 
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Figur 3 gir en oversikt over deltagende fartøy i det norske kystbrislingfisket i sesongene 2001/02 
til 2019/20. 
 
 
Figur 3: Antall fartøy med årlig fangst på over ett tonn brisling 2001/02-2019/20 

 
 
Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister pr. 9. oktober 2019 
 
 
Øst for Lindesnes har den negative trenden i fangst fortsatt de siste ti årene (figur 2); også antall 
aktive fartøy har falt noe (figur 3). Fangster øst for Lindesnes tas hovedsakelig i Oslofjorden i 
siste kvartal – stort sett i november. Kystbrisling tatt øst for Lindesnes de siste årene har for det 
meste blitt levert til krydring eller eksportert for konsum. 
 
Trenden vest for Lindesnes er også fallende, men med enkelte bedre år (figur 2). Antall aktive 
fartøy har falt kraftig de siste 15 årene (figur 3). Kystbrisling som tas vest for Lindesnes går 
nesten utelukkende til hermetikk. 
 
 
2.2 REGULERING AV KYSTBRISLING ØST FOR LINDESNES I 2019 
 
 
2.2.1 KVOTER I 2019 
 
Det foreligger ikke bestandsestimater for kystbrisling øst for Lindesnes. I 2014 vurderte HI at 
bestandssituasjonen ikke gav grunn til bekymring grunnet relativ stabile fangster og mye store 
fisk i disse.  
 
Fisket etter kystbrisling øst for Lindesnes innenfor fire nautiske mil avregnes kvoten for brisling 
i Skagerrak fremforhandlet mellom Norge og EU. Denne kvoten er i 2019 på 1 997 tonn. Det er 
ingen kvotebegrensing på fartøynivå. 
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2.2.2 FISKET I 2019 
 
Kystbrislingen er fredet frem til og med 31. juli. Det ble imidlertid gitt dispensasjon til et 
begrenset kystbrislingfiske øst for Lindesnes i januar 2019. To fartøy fisket 130 tonn i 
Oslofjorden i januar. 
 
Per 9. oktober er det ikke tatt ytterligere fangster øst for Lindesnes; de siste årene har det blitt 
fisket mest i november/desember. 
 
 
2.3 REGULERING AV KYSTBRISLING VEST FOR LINDESNES I 2019/20 
 
 
2.3.1 KVOTER I 2019/20 
 
På bestilling fra Fiskeridirektoratet (Fdir) ga Havforskningsinstituttet (HI) råd om reguleringen 
av kystbrisling for 2019/20. HI anbefalte et maksimalt uttak på 240 tonn i Hardangerfjorden og 
80 tonn i Nordfjord, men at det ikke ble fisket i Sognefjorden. 
 
I fjor satte Fiskeridirektoratet en kvote på 500 tonn i Hardanger basert på snittårene i 
fangstatistikken.  Både 0-åringer og 1-åringer er omtrent på samme nivå som i fjor med en liten 
oppgang, og HIs råd for 2019 er identisk med rådet for 2018. Fdir fant det følgelig forsvarlig å 
videreføre en kvote på 500 tonn i Hardangerfjorden. I Nordfjord anbefales det et uttak på 80 
tonn. I relasjon til denne fjorden presiserer HI eksplisitt at det er viktig å ikke fiske for mye, da 
dette er første år på lenge at det både observeres rekrutter og eldre fisk i Nordfjord. På denne 
bakgrunn fant Fdir grunn til å sette en kvote i tråd med HIs råd. Årets 0-råd i Sognefjorden er 
basert på tokt både i november/desember 2018 og i juni 2019. På denne bakgrunn fant Fdir grunn 
til å følge 0-rådet.  
 
For øvrig er det ingen kvotebegrensing i fisket etter kystbrisling vest for Lindesnes. 
 
I 2019/20, som tidligere, administreres brislingfisket av Norges Sildesalgslag.  
 
 
2.3.2 FISKET I 2019/20 
 
Per 9. oktober 2019 har tre fartøy landet til sammen 263 tonn kystbrisling, hvorav 252 tonn ble 
tatt i Hardangerfjorden i oktober og 11 tonn i andre områder, også i oktober. 
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