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Regulering av fisket etter nordøstarktisk hyse i 2022
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 08. oktober 2021, og det ble gjort følgende
vedtak i ovennevnte sak:
«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer ICES tilråding om en redusert TAC på
nordøstarktisk hyse for 2022 på ca 180.000 tonn hvilket representerer en reduksjon på hele 23 %
i forhold til både tilråding og fastsetting av TAC for 2021. Styret stiller spørsmålstegn ved at det
blir så markante endringer i tilrådingen fra det ene året til det andre, men er samtidig glad for at
forskerne nå innser at fiskernes signaler om at bestanden av hyse ikke er så god kan være
korrekt.
Styret har også fått signaler om at det i år har vært lite hyse på kysten og tar det som et tegn på at
noe er i ferd med å skje med bestanden
Dersom en legger til grunn at ICES sin tilråding blir satt som endelig TAC for 2022 så mener
styret at det vil være rom for å enten å fastsette romslige maksimalkvoter for lukket gruppe eller
gjennomføre fisket som et fritt fiske. Dersom en ser på gjennomføringen av fisket de siste par
årene så kan det være rom for det.
Styret går videre inn for at åpen gruppe gis fritt fiske av nordøstarktisk hyse i 2022 innenfor
gruppekvoten. Det bør fastsettes en garantert kvote som ligger i bunn for reguleringene.
Styret mener at det under de kommende fiskeriavtaleforhandlingene med Russland må tas opp at
det må avtales en kvotefleks på inntil 20 % på nasjonal kvote av nordøstarktisk hyse, dette for å
gardere seg dersom tilgjengeligheten av hyse blir dårlig. Dersom kystgruppen mot formodning
ikke greier å fiske opp sine tildelte kvoter kvotefleksen gjøres gjeldende. Styret kan ikke
akseptere at det overføres kvantum til havfiskeflåtenuten at dette kompenseres på en akseptabel
måte.
For øvrig har styret ingen kommentarer til regulering av fisket etter nordøstarktisk hyse i 2022.»
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