
 
 

 
 

  og  F iskar lagets  Serv icekontor  AS Postboks  1233 Torgard,  7462 Trondheim    
E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50  

Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 
 

 

Fiskeridirektoratet  
 

 

 

Deres ref.  Vår ref.  Saksbehandler Dato 
 2022/1016-3 Trude Knutsen, 412 31 134  28.10.2022 

        

Regulering av hyse nord for 62 ˚N i 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  

 
«Norges Fiskarlag viser til at Norge og Russland har fastsatt en totalkvote for hyse på 170 067 
tonn for 2023, i tråd med forvaltningsreglen. Den norske kvoten vil med dette være 84 177 tonn.  

Norges Fiskarlag forutsetter at den norske totalkvoten av hyse fordeles i henhold til gjeldende 
kvotefordelingsvedtak i Norges Fiskarlag, som gir 62% til konvensjonelle fartøyer og 38% til 
trålflåten.  

Fiskarlaget er bekymret for at forskernes vurderinger av bestandsstørrelsen ikke er korrekt 
ettersom fiskerne de siste årene har observert mindre hyse enn det bestanden er estimert til. 
Dette har bl.a. vist seg gjennom dårlig tilgjengelighet av hyse over flere år.  

Norges Fiskarlag har som målsetting at fastsatte årlige kvoter skal utnyttes så langt dette er mulig. 
Norges Fiskarlag oppfatter at erfaringene fra årets reguleringer og tidligere år viser at det også 
neste år, med basis i fisketakt og fangstutvikling kan bli behov for å justere kvotereguleringene 
med henblikk til å sikre at norske kvoter blir tatt.  

 

Kvotefleksibilitetsordningen 
Viser til merknader som er gjort i vedtaket for torsk nord for 62° N som gjeldene også for dette 
vedtaket.  
 

Trålgruppen 
Norges Fiskarlag tilrår at gruppekvoten til fartøy som fisker hyse med trål følger de samme 
hovedprinsipper som for 2022, herunder avsetninger til fartøy med seitråltillatelse. Fiskarlaget 
forutsetter at torsketrål reguleres med garanterte kvoter, og vil eventuelt komme tilbake til 
spørsmålet om overregulering på et senere tidspunkt.  

For seitrål anbefales det at bifangstavsetningen fordeles som like fartøykvoter på samme måte som 
for torskeavsetningen. 

 

Konvensjonelle havfiskefartøy 
Norges Fiskarlag forutsetter at konvensjonell hav reguleres med garanterte kvoter, og vil eventuelt 
komme tilbake til spørsmålet om overregulering på et senere tidspunkt.  
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Lukket gruppe  
Norges Fiskarlag viser til at tidligere år har overreguleringene vært utdelt som maksimalkvoter i 
lukket gruppe i Finnmarksmodellen, og fartøyene har hatt garanterte kvoter uten overregulering i 
bunn. Norges Fiskarlag anbefaler at denne modellen videreføres også til neste år. 

 

Åpen gruppe 
Norges Fiskarlag går inn for å videreføre kvoterammen for åpen gruppe innenfor etablert 
kvoteandel. Ut fra størrelsen på den norske hysekvoten i 2023, anser Norges Fiskarlag det som 
formålstjenlig å regulere fisket i åpen gruppe som et fritt fiske, med en garantert kvote i bunn.  
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