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Regulering av fisket etter brisling og havbrisling i 2023.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022 og fattet
følgende vedtak:
«Havbrisling
Kvoterådet for havbrisling kom 9. mai d.å., og tilsier et fiske på inntil 68.690 tonn i perioden 1. juli
2022 til 30. juni 2023. Dette rådet tilsier en reduksjon på 36 prosent av fastsatt kvote for perioden
2021/2022.
I den bilaterale avtalen mellom Norge og EU for 2022 gis det Norge adgang til å fiske inntil 10.000
tonn havbrisling i 2022/2023 gitt at kvoterådet for havbrisling overstiger 100.000 tonn i Nordsjøen.
Dette kvoterådet betyr at det heller ikke denne sesongen vil bli anledning for den norske fiskeflåten
til å få fiske etter havbrisling i Nordsjøen. Det vises til at mangel på adgang til å fiske havbrisling
skal kompenseres i forbindelse med kommende års fiskeriavtale med EU for 2023.
Gitt mulighet til å fiske etter havbrisling i Nordsjøen vil Norges Fiskarlag anbefale å videreføre det
reguleringsopplegget som en hadde i sesongen 2020/2021 i sin helhet. Fiskarlaget tar forbehold
om å komme tilbake til eventuelle nye momenter om et reguleringsopplegg for 2023/2024 når
kvoteråd foreligger i mai 2023, og kompensasjonsspørsmålet er avklart.
Kystbrisling
Kvoterammene for kystbrislingfisket vest for Lindesnes blir vanligvis ikke avklart før
august/september. Det er derfor mest hensiktsmessig at nærmere detaljer om fisket i dette
området eventuelt behandles sensommeren 2023 slik tidligere praksis har vært. Det vises for øvrig
til anførsler i Fiskarlagets brev av 20.9.2022 vedrørende kvotefastsettelse av kystbrisling i
Vestlandsfjordene for 2022. Det er viktig at kvoteavklaringene for brislingfisket i fjordene ikke
kommer for sent på høsten, og ut fra dette må toktet legges noe tidligere.
Når det gjelder brislingfisket i Skagerrak tilrås det at dette håndteres på samme måte som tidligere
med mulighet for å dispensere for åpning i første halvår 2023.
Norges Fiskarlag registrerer at det fortsatt pågår diskusjoner om bruk av lys i sild- og
brislingsfisket. Spørsmål knyttet til innblanding av hvitfiskarter i sild- og brislingfangster ved bruk
av lys ble grundig dokumentert gjennom undersøkelsene som Fiskeridirektoratet gjennomførte i
perioden 2010-2012, jfr. Fiskeridirektoratets rapport av 2012. Norges Fiskarlag forventer at
fiskerimyndighetene på grunnlag av tidligere dokumentasjoner og vil avvise eventuele forslag om å
innføre begrensinger i lysfiske.
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Det videre viktig å få avklart mer forutsibare rammer med permamente unntak for å kunne fiske
brisling med not inenfor fredningssonene.»

Med hilsen
Norges Fiskarlag
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