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Deres referanse

Fisket etter breiflabb og kveite i 2019
Norges Fiskarlag hadde landsstyremøte 30-31. oktober d.å og fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag tilrår at hovedprinsippene i reguleringene av fisket etter breiflabb for 2018
videreføres i 2019.
Norges Fiskarlag vil på nytt minne om behovet for bifangstreguleringer for kveite i
fredningsperiodene, og da spesielt for trål og snurrevad.
Norges Fiskarlag viser til ICES sitt kvoteråd fra 2017 hvor kvoterådet har økt med vel 40 % fra 2016
til 2018. Dette bekrefter en økende bestand av breiflabb de senere år, noe også norske fiskere erfarer.
Norges Fiskarlag har derfor de siste årene anbefalt økninger i de norske bifangstene av breiflabb i
Nordsjøen og Skagerrak, slik at også norske fiskere skal kunne være med på å høste av overskuddet av
en økende breiflabbestand. Dessverre har myndighetene vært svært restriktive med å imøtekomme
forslagene fra Fiskarlaget.
Under henvisning til foranstående går Norges Fiskarlag inn for følgende justeringer av bifangstreglene
for breiflabb:




§ 36 i utøvelsesforskriften endres slik at det i fiske med trål og snurrevad, uten hinder av
forbudet i § 15 bokstav f, er tillatt å ha minst 30 % (nå 20 %) bifangst av breiflabb i vekt ved
landing.
§ 37 i utøvelsesforskriften endres slik at det i fiske med småmasket trål er tillatt å ha inntil 1 %
(nå 0,5 %) bifangst av breiflabb i vekt ved landing, men maksimalt 1000 (nå 500 kg) kg
breiflabb pr. tur/landing.
§ 38 annet ledd må justeres slik at det i fiske med reketrål gis adgang til å ha minst 25 % (nå
10 %) bifangst av breiflabb i rekefangstene avregnet ved landing.

Norges Fiskarlag viser for øvrig til landsmøtevedtak av 8-9. mai 2018 om Breiflabbestanden i sør –
norsk forvaltningsstrategi og fangstmål, avsnitt 3 og 4 hvor det heter som følger:
Norges Fiskarlag mener at en fra norsk side snarest må etablere en langsiktig forvaltningsstrategi for
denne bestanden, slik at også norske fiskere kan være med å ta del i den økte veksten i bestanden av
breiflabb. Dette kan bl.a. gjøres gjennom å liberalisere bifangstreglene.
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Under henvisning til foranstående ber Norges Fiskarlag om et snarlig møte med Fiskeridirektoratet
og Havforskningsinstituttet for å drøfte denne problemstillingen.
Norges Fiskarlag etterlyser en oppfølging og tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet på ovennevnte
anmodning. Fiskarlaget har mottatt tilbakemelding fra Havforskningsinstituttet at de er positiv til en
slik prosess.»
Innblanding av kveite under fisket etter breiflabb og andre arter.
§ 34 angir følgende fredningstid for kveite og breiflabb:
Det er forbudt å drive fiske etter kveite sør for 62°N i tidsrommet fra og med 20. desember til og med
31. mars. Det er forbudt å drive fiske etter kveite med andre redskap enn krok nord for 62°N i
tidsrommet fra og med 20. desember til og med 31. mars.
Det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64° N i tidsrommet fra og med 1. januar til og med
20. mai og fra 20. desember til og med 31. desember. I området mellom 62° N og 64° N gjelder
forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.
I fisket etter breiflabb (utenom fredningstiden), som i hovedsak utøves med monofilamentgarn, hender
det at kveite inngår i fangstene. I § 25 i utøvelsesforskriften angis at det er forbudt å drive fiske etter
kveite med garn fremstilt av monofilament eller tilsvarende materiale. Denne bestemmelsen er svært
utfordrende for fiskerne å forholde seg til.
Norges Fiskarlag ber derfor at det fastsettes en realistisk bifangstprosent av kveite (avregnet ved
landing) selv om dette utøves med garn framstilt av monofilament eller tilsvarende materiale. Dette
spørsmålet har også tidligere vært tatt opp med Fiskeridirektoratet uten at det har fått nødvendig
avklaring. Norges Fiskarlag vil presisere at denne avklaringen haster.»
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