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Regulering av fisket etter leppefisk 2021  

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21. oktober d.å. fattet følgende vedtak: 
 
«Norges Fiskarlag mener at reguleringsopplegget for leppefisk stort sett fungerer godt, og vi tilrår 

at reguleringen for 2020 videreføres i 2021, med noen merknader som fremgår nedenfor.  

Fisket etter leppefisk er regulert med totalkvote, geografiske kvoter, kvoter på fartøynivå, lukket 

og åpen gruppe og fredningstid. I tillegg er fisket regulert med regler knyttet til minstemål, 

seleksjonsinnretninger, antall redskap, røkting, mellomlagringsmerd og posisjonsrapportering. 

Når det gjelder årets kvoteråd fra Havforskningsinstituttet vil Fiskarlaget bemerke at fiskerne langs 

kysten opplever at bestanden for leppefisk er i bedring etter alle tiltak som er innført, og at rådet 

ikke er helt i samsvar med den økning i bestanden som fiskerne opplever og melder tilbake om. Vi 

ber på denne bakgrunn Fiskeridirektoratet om nye det blir gjort nye bestandsanslag før 

reguleringsåret 2022.  

Norges Fiskarlag er videre av den oppfatning av at mange av reguleringstiltakene som er innført 

fra 2018 i fisket etter leppefisk har truffet godt, og ført til både en bedre ressurssituasjon for 

leppefisken, og mer ro i fisket for fiskerne. Det er imidlertid noen krav til redskapsbegrensing i 

fisket vi ikke er enige i, og vi har som Fiskeridirektoratet kjenner til b.la flere ganger tatt opp 

kravet til inngang/kalv på 60 mm som skal tre i kraft i 2021. 

Norges Fiskarlag er av den oppfatning av at de allerede innførte tiltak i fisket har ført til at de 

lokale bestandene av leppefisk har fått bedre vilkår og at det ikke er nødvendig med ytterligere 

innstramminger i redskapsbruken i fisket etter leppefisk. Norges Fiskarlag viser i den forbindelse til 

vårt brev til direktoratet av 29. januar d.å, samt tilbakemeldingen fra Fiskeridirektoratet på dette 

brevet av 29. april d.å.  

Fiskarlaget registrerer at Fiskeridirektoratet er uenig med Fiskarlaget om innføringen av kravet til 

60 mm åpning og at direktoratet i forslaget til regulering av fisket etter leppefisk i 2021 fortsatt har 

gjort dette kravet gjeldende. Vi registrerer også at HI støtter direktoratets innføring av dette 

kravet fra 2021.  

Vi er likevel av den oppfatning av at det er stor uenighet mellom næring, forskning og forvaltning 

om virkningen av å innføre det ovennevnte kravet fra 2021, og vi ber i den forbindelse om et 

snarlig avklaringsmøte mellom Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet før reguleringene vedtas for 2021.  
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I tillegg til dette vi Fiskarlaget be Fiskeridirektoratet se på hensiktsmessigheten av bestemmelsene 

om redskapsbegrensing i leppefisket i lys av lukking av fisket og innføring av kvoter.»  
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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