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Regulering av fiske etter leppefisk i 2023
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet overnevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022, og fattet
følgende vedtak.
“Norges Fiskarlag mener at reguleringsopplegget for leppefisk stort sett har fungert greit, og vi
tilrår at reguleringen for 2022 videreføres i 2023, men med noen tydelige merknader knyttet til
innføringen av maks- og minstemål på berggylt som fremgår nedenfor.
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 antar Fiskarlaget at gjeldende totalkvote på
18 millioner fisk foreslås videreført for neste år, og fordeles på de tre områdene slik som i 2022.
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.
Norges Fiskarlag mener at kravet om kontinuerlig påslått AIS er unødvendig tungvint for en
flåtegruppe hvor mange ikke har tilgang på strøm. Dette fører til at mange må sette båtene i gang
for å lade batterier til AIS, noe vi mener er unødvendig tungvint og lite bærekraftig. Vi oppfordrer
derfor Fiskeridirektoratet til å vurdere denne bestemmelsen nærmere, og vurdere om den kan
strykes.
Norges Fiskarlag mener det bør etableres en samfiskeordning i fisket etter leppefisk (samarbeid
mellom to fartøy hvor ett fartøy legges passivt), og anmoder myndighetene vurdere dette med
virkning for 2023.
Fangsttallene viser at vi er langt unna å nå totalkvoten for leppefisk i år. De lave fangsttallene kan
forklares med de nye bestemmelsene for maks- og minstemål som ble innført i 2022. Norges
Fiskarlag var sterkt kritisk til innførselen av maks- og minstemål på berggylt, og årets fangsttall
bekrefter at dette har hatt dramatiske konsekvenser for utøvelsen av fisket, og for fangstene.
Dette har dermed hatt store negative økonomiske konsekvenser for mange. Gapet mellom
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fangsttall og totalkvote mener vi er et godt signal på at innførselen av maks- og minstemål var et
unødvendig strengt tiltak. Vi krever derfor at Fiskeridirektoratet evaluerer og revurderer dette
tiltaket i god tid før neste sesong, i tett samarbeid med fiskere».

Med hilsen
Norges Fiskarlag

Jan Birger Jørgensen
Maria Pettersvik Arvnes
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