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Innspill fra NFSF til sak 26/2020 kystbrisling  

Norges Fritids- og Småfiskerforbund konstaterer at regulering av fisket etter brisling allerede er 

fastsatt i J-melding 139-2020 med gyldighet fra 02.09.2020 til 31.07.2021 og at Fiskeridirektoratet 

derfor ikke skal behandle denne saken. Vi regner med at dere står fast ved dette. 

Innspill fra Norges Fiskarlag – tilsvar fra NFSF 

Vi registrerer at Norges Fiskarlag likevel har sendt inn en høringsuttalelse i saken og at 

Fiskeridirektoratet har tatt denne med i sakspapirene. På denne bakgrunn kommer NFSF med 

følgende uttalelse i saken: 

I forskningsdata fra HI bekjentgjort av forsker Cecilie Kvamme i april 2020, legges det fram ny 

dokumentasjon som viser at kystbrisling og havbrisling er ulike bestander. 

(https://www.hi.no/hi/nyheter/2020/april/ferske-dna-analyser-viser-brisling-i-fjord-og-i-hav-er-ikkje-

i-familie) Dermed slås det hull på myten som Norges Fiskarlag har prøvd å lage om at brislingen som 

fanges på kysten og særlig i indre og kystnære deler av Oslofjorden bare er havbrisling som tar seg en 

tur innom. Det betyr at kystbrislingen må forvaltes særskilt og med stor aktsomhet. Dette gjelder i 

særdeleshet brislingen som har lokasjon 15, altså Oslofjorden og nærliggende kystområder. 

I J-139-2020, §8 er det vedtatt at kystbrislingen er fredet fra 1.januar til og med 31.juli men at 

Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra eller forlenge fredningstiden. 

Det er selvsagt at Fiskeridirektoratet kjenner til hvor elendig det står til med torskebestanden og 

annen hvitfiskbestand i Oslofjorden. Det er også selvsagt at dere kjenner til at brisling og småsild er 

særdeles viktig som næringsgrunnlag for nevnte fiskebestander, samt for de mange bestandene av 

ørret som har sin tilknytning til utallige elver og bekker. Ut fra dette vil vi se meget alvorlig på det 

dersom Fiskeridirektoratet gjør endringer som gir brislingen et dårligere vern enn det som er vedtatt 

i gjeldende regulering. NFSF ber om at vår organisasjon tas med på råd på lik linje med Norges 

Fiskarlag dersom en vurderer å gjøre endringer som nevnt. 

Vi vil også nevne at vi ser det som særdeles merkelig at brislingen i Oslofjorden med statikklokasjon 

15 blir slått sammen med lokasjoner på Vestlandet og betegnet «Hardangerfjorden m.v» i J-

meldingen som regulerer fisket. Dette er med på å tilsløre at en gir adgang til fangst av brisling i 

Oslofjorden. 

Deltagelse i neste reguleringsrunde angående brisling 

NFSF har som et av sine viktigste arbeidsområder å jobbe for bærekraftig høsting av bestander. Som 

vi har nevnt mange ganger før, handler nivået på fangst av kystbrisling først og fremst om en 

forsvarlig økosystembasert forvaltning. Vi vil derfor være med neste gang regulering av brislingfisket 

kommer opp og på nytt komme med velbegrunnete innspill. 
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