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Regulering av fisket etter uer på kysten i 2023
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 19. oktober 2022, og det ble gjort
følgende vedtak i ovennevnte sak:
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at fisket etter uer i mange år har vært strengt
regulert. Dette har ført til at andre fiskerier i mange områder har blitt rammet, da
innblandingen av uer tidvis har vært for høy. Påbakgrunn av for høy innblanding av uer har
tradisjonelle fiskerier måtte avsluttes.
Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Fiskarlag har i flere år forsøkt å få noen lempinger i
bifangstbestemmelsene, men har fremdeles ikke lyktes med det. Den generelle
bifangstordningen på 10% for konvensjonelle fartøy, regnet i rund vekt på ukesbasis ble
etter reguleringsmøtet i 2021 videreført for inneværende år, noe styret mener er for lavt.
Styret registrerer at ICES fortsatt anbefaler en kvotetilrådning på 0, i tråd med føre-var
prinsippet. Til tross for strenge reguleringer registrerer ikke forskerne at bestanden av uer
bygges opp igjen. ICES formidler i sin kvotetilrådning for 2023 at gytebestanden viser en
negativ trend siden sent på 1990-tallet og er nå på det laveste nivået i hele tidsserien.
Styret stiller seg spørrende til foranstående, da fiskernes erfaring er en helt annen. En er
innforstått med at det ikke kan gis frislipp i fisket etter uer sålenge Havforskningsinstituttets
tilrådning er et null-uttak av bestanden. Det er derfor avgjørende at Havforskningsinstituttet
setter et betydelig større fokus på denne arten samt at forskningsinnsatsen må økes for å få
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frem et korrekt bilde av bestanden. Det er også av stor viktighet at fiskernes erfaring og
kunnskap trekkes inn i dette arbeidet.

Det har ikke blitt forsket på uer kystnært, og det vises i hovedsak til fangststatistikk ved
vurdering av bestanden og når kvoterådene lages. Når det samtidig foreligger forbud om
direktefiske på uer, og sterke begrensninger på bifangst, blir fangststatistikken deretter. For
hele Nordland er situasjonen nå at garn fylles med uer hvis de settes på dypt vann. Her må
Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på banen, slik både Nordland Fylkes Fiskarlag
og Norges Fiskarlag har bedt om i flere omganger. Styret vil videre be om at en ser på
muligheten for en periodevis bifangstordning i stedet for på ukesbasis, da vil det bli lettere å
tilpasse fisket dersom innblanding av uer blir for høy.

Fiskemottakene sliter tidvis med tilgang på råstoff. Dersom det kan åpnes for en større
prosent bifangst, eventuelt åpne for et direktefiske på uer, kan uer være med på å holde liv i
mottak langs kysten.

Norge har en betydelig kvote av snabeluer som bl.a. fiskes i Norskehavet, og det er trålerne
som er gitt enerett på fiske av denne arten. Styret mener i år som tidligere år at det finnes
en betydelig innblanding av vanlig uer i disse fangstene. Det er derfor av den største
viktighet at Havforskningsinstituttet snarest setter i gang et prosjekt for å skaffe seg oversikt
over innslaget av vanlig uer som bifangst i fisket etter snabeluer.
Styret vil i tillegg be Norges Fiskarlag om å arbeide for å forbedre rammene for et
bifangstfiske av uer i 2023 slik at andre fiskerier ikke blir unødig hindret. Styret ber også om
at det arbeides for at adgangen til å fiske uer med jukse for fartøy under 15 meter fra og
med 1. juni til og med 31. august videreføres.
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Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift.
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