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Forslag til regulering av fisket etter brosme og lange nord for 
62°N i 2023 
 

1 INNLEDNING 
 
Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fisket etter brosme og lange i 2023 ble behandlet 
som sak 27 i reguleringsmøtet 9-10. november 2022. Saken er en oppfølging av bestilling fra 
departementet, jf. brev 7. juni 2022. 
 
I det følgende gis en kort gjennomgang av reguleringsforslaget. Det kom ingen innspill til 
saken under behandlingen i reguleringsmøtet, men det ble kommentert at det hadde vært 
kort tid til å gjøre seg kjent med forslaget. Norges Fiskarlag opplyste at de ville komme tilbake 
til saken, men vi har ikke mottatt innspill i etterkant fra denne eller andre organisasjoner. 
 

2 GJELDENDE REGULERING 
 
Fisket etter brosme og lange i Norges økonomiske sone (NØS) er i dag ikke regulert med 
kvoter. Deltakelse i fisket er regulert i den årlige forskriften om adgang til å delta i 
kystfartøygruppens fiske etter og enkelte andre fiskerier (deltakerforskriften). 
Konvensjonelle havfiskefartøy kan delta i fiske etter lange og brosme. Det er også fire fartøy 
som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter lange og brosme (over 28 meter). 
Kystfartøy under 28 meter kan delta i åpen gruppe. 
 
Det norske fisket etter brosme og lange i NØS er først og fremst et blandingsfiske, og det 
antas at flere fartøy i denne gruppen har kapasitet til å kunne øke sitt fiske av lange og 
brosme. Det kan tenkes at dette blir ytterligere aktuelt i årene som kommer på grunn av 
reduserte kvoter på nordøstarktisk torsk. 

Fiske etter brosme og lange med norske fartøy foregår i det vesentlige nord for 62⁰N. 
Bestandsutviklingen nord og sør for 62⁰N er noe forskjellig, der status for bestandene i sør er 
gunstigere enn i nord. I sør har norske fartøy hovedsakelig fisket lange og brosme i det som 
nå er britisk sone. I tillegg har norske båter fisket relativt betydelige mengder vest for de 
britiske øyer i ICES område 6. Norge gir dessuten fartøy fra EU og Storbritannia adgang til å 
fiske brosme og lange i norsk sone i Nordsjøen. En kvoteregulering sør for 62⁰N reiser 
spørsmål om fordeling av brosme og lange som felles bestander. Etter en samlet vurdering er 
forslaget til regulering av brosme og lange rettet mot fisket nord for 62⁰N. 
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2.1 BESTANDSSITUASJON OG KVOTERÅD 
 
For både brosme og lange, deler ICES bestanden inn i fire områder når de gir 
beskatningsråd. De fire områdene er Island, Færøyene, nord for 62°N og et fjerde område 
bestående av Nordsjøen, Skagerak, området vest av de britiske øyer og resten av nordøst-
Atlanteren. 

Brosme og lange er såkalte datafattige bestander der ICES gir kvoteråd for to år av gangen, 
og det siste rådet gjelder for 2022-2023. Kvoterådene fra ICES for området nord for 62°N 
(ICES-område I og II) er basert på informasjon fra fiskeriene, det vil si fangst per enhet 
innsats (CPUE). For begge artene lå CPUE-indeksen fra 1980-tallet fram til 2005 på et lavt 
nivå, og rutinemessig anbefalte ICES vesentlige reduksjoner i fangstene. Etter 2005 har 
CPUE-indeksene vist en stigende trend, en trend som har flatet ut de siste årene. Siden 2012 
har fangstnivået for begge artene i ICES-område I og II fluktuert rundt kvoterådet fra ICES, 
noen år i overkant og andre år i underkant.  

For 2022 og 2023 er kvoteråd for ICES-område I og II på 10 454 tonn lange og 8 076 tonn 
brosme. 

 

2.2 REGULERING AV FISKET NORD FOR 62°N 
 
Lange og brosme i ICES-område I og II er datafattige bestander der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskap til å foreta analytiske bestandsvurderinger og rådgivning til å gi grunnlag for 
løpende å maksimere avkastningen fra bestandene. Forvaltningsstrategien for lange og 
brosme må derfor ta utgangspunkt i en føre var-tilnærming der målet er å sikre en langsiktig 
høy avkastning fra bestandene, samtidig som en av hensyn til avviklingen av fisket og 
industrien søker å begrense årlige variasjoner i uttaket. 
 
I reguleringsmøtet foreslo fiskeridirektøren å fastsette kvotene av brosme og lange i NØS 
nord for 62°N i tråd med rådgivningen fra ICES i ICES område I og II. For 2023 innebærer 
dette totalkvoter på 10 454 tonn lange og 8 076 tonn brosme. 
 
For påfølgende toårs-perioder foreslo fiskeridirektøren å fastsette kvotene i henhold til råd 
fra ICES, likevel slik at kvotene ikke økes/reduseres med mer enn 10 % per år. 
 
Dersom det skulle bli aktuelt å stoppe fisket, vil Fiskeridirektoratet vurdere behovet for en 
viss bifangst ved fiske etter andre arter.  
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3 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BROSME OG 

LANGE NORD FOR 62°N I 2023 
 
Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet … 
 
§ 1. Generelt forbud 
 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande brosme og lange nord for 62°N i 2023. 
 
 
§ 2. Totalkvote 
 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fiske og lande inntil 
10 454 tonn lange og 8 076 tonn brosme nord for 62°N. 
  
 
§ 3. Overføring av fangst 
 
Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er 
også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy. 
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. 
 
 
§ 4. Bemyndigelse 
 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter brosme og lange når totalkvoten er beregnet 
oppfisket. 
 
Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er 
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av 
fisket. 
 
 
§ 5. Overtredelsesgebyr 
 
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 
forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. 
desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 
havressurslova og deltakerloven. 
 
 
§ 6. Straff 
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Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, 
straffes i henhold havressurslova § 60, § 61, § 64 og § 65 og deltakerloven § 31. På samme 
måte straffes forsøk og medvirkning. 
 
 
§ 7. Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder til og med 31. desember 2023 
 
 

«»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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