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Regulering av fiske etter leppefisk 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet overnevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet
følgende vedtak:
“Norges Fiskarlag mener at reguleringsopplegget for leppefisk stort sett fungerer godt, og vi tilrår
at reguleringen for 2021 videreføres i 2022, med noen merknader som fremgår nedenfor.
Slik reguleringsopplegget nå er lagt opp ser vi at det kan bli et misforhold mellom områdekvoter og
fartøykvoter, hvor fangstområde Vestlandet blir overfisket, mens kvotene ikke fullt ut benyttes i de
to resterende områdene. En slik situasjon fører til at mange fiskere ønsker å kunne øke båtkvotene
(refordele) utover i sesongen i de områdene det gjenstår kvote, og dette er også tatt opp av
medlemslag i Fiskarlaget. I denne diskusjonen har imidlertid både forvaltningsmyndighetene og
organisasjonen de to siste årene valgt å vektlegge stabilitet, ro og forutsigbarhet i fisket framfor
full utnyttelse av alle områdekvotene. Dette betinger også at områdekvoter kan overskrides uten
at fisket stoppes.
Ut fra en totalvurdering tilrår Fiskarlaget at man fortsatt bør prioritere stabilitet og forutsigbarhet i
dette fisket, slik at en unngår posisjonering og risiko for kappfiske. Dette innebærer en videreføring
av gjeldende prinsipp om at båtkvoten som fastsettes ved fiskets start beholdes uendret gjennom
hele sesongen, og at heller ikke fisket stoppes selv om områdekvoter overskrides litt. Etter det
Fiskarlaget kjenner til er dette også ønskelig fra de som mottar/kjøper leppefisken
(oppdrettsvirksomhetene).
Når det gjelder kvoterådet fra Havforskningsinstituttet konstaterer Fiskarlaget at gjeldende
totalkvote på 18 millioner fisk foreslås videreført for 2022, og fordeles på de tre områdene slik som
i 2021. Norges Fiskarlag støtter dette. Ut fra dette mener Norges Fiskarlag at det skulle være
grunnlag for å videreføre samme nivåer på maksimalkvotene i lukket og åpen gruppe. Når det
gjelder fordeling av totalkvoten har flere medlemslag meldt bekymring om at fordelingen av
totalkvoten ikke fungerer optimalt, da det i noen områder blir stående igjen mye kvote, mens en i
andre områder når kvotetaket. Norges Fiskarlag mener derfor at opplegget med fordeling av
totalkvoten på områdekvoter bør evalueres grundig. Denne evalueringen bør også omfatte
spørsmålet om hvordan og under hvilke forutsetninger det bør gjennomføres refordeling i fiske
etter leppefisk.
Norges Fiskarlag er av den oppfatning at mange av reguleringstiltakene som er innført fra 2018 har
truffet godt, og ført til både en bedre ressurssituasjon for leppefisken, og mer ro i fisket for
fiskerne. Den senere tid har det imidlertid vært noe uro rundt forslaget om endring av
inngangsåpning i teinene fra 60 x 90 mm til 60 mm inngang. Bakgrunnen for dette er blant annet
en nedgang i berggylt bestandene, særlig på Vestlandet, og en tanke om at mindre innganger vil
begrense fisket etter større berggylt. Havforskningsinstituttet har i sin siste rapport med råd for
regulering av fiske etter leppefisk i 2022 skissert to mulige løsninger for å nå målet om å begrense
uttaket av stor berggylt.
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Det ene er endring i inngangsløsning til 60mm inngangsåpning. Dette vil gi en betydelig
fangstreduksjon av berggylt, spesielt for individer over 30 cm. Det vil ikke redusere fisket av
grønngylt eller bergnebb i vesentlig grad.
Det andre alternativet er å innføre minstemål på 22 cm og maksmål på 28 cm for berggylt. HI
påpeker at nåværende minstemål på 14 cm gir i praksis gir svært liten bestandsbevarende effekt,
og HI har derfor anbefalt en økning i minstemålet til 22 cm, samt å innføre et maksimalmål på 28
cm for å hindre uttak av store hunner med høy reproduksjonspotensiale, samt hanner som gir
yngelpleie.
En fordel som skisseres med denne løsningen er at en i større grad gir beskyttelse til fisk under 22
cm, slik at hunner rekker å gyte før minstemålet nås. En annen fordel med denne løsningen kontra
å innføre en inngangsåpning i teinene på 60 mm er at dette ikke vil medføre behov for innkjøp av
nye redskaper i vesentlig grad. Det er også fra enkelte fiskere reist spørsmål om
teineleverandørene vil være i stand til å levere tilstrekkelig med teiner til sesongstart i 2022
dersom kravet til ny inngang settes i verk.
Ut fra en totalvurdering av det som framkommer i rapporten fra Havforskningsinstituttet og de
erfaringer som fiskerne opplever i utøvelsen av leppefisket går Fiskarlaget fortsatt imot at det
settes krav om en sirkelformet inngangsåpning på 60 mm. Fiskarlaget registrer at HI som et
likeverdig alternativ foreslår å øke minstemålet for berggylt fra 14 cm til 22 cm og innføre
maksimalmål på 28 cm. Fiskarlaget er også skeptisk til det forslaget, da vi mener at gjeldende
tekniske reguleringstiltak bør kunne få virke ytterligere en periode framover for å kunne se
tydeligere effekter. Skulle imidlertid krav til regulering av fisket i 2022 blir en realitet er fiskerlaget
mer positiv til minste- og maksmål enn redusert inngangsåpning».
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