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BRISLING

3.1

HAVBRISLING

3.1.1 FISKET I SESONGEN 2018/19
Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse hadde i sesongen
2018/2019 adgang til å fiske 10.000 tonn havbrisling i EU-sonen. Utseiling var som tidligere
administrert av Norges Sildesalgslag, basert på videreføring av rulleringsliste etablert i 2016.
Tilsvarende forrige sesong kunne kvoten i EU-sonen fiskes mellom 1. juli 2018 og 30. juni
2019. Fisket i 2018 åpnet dermed etter utgangen av den norske fredningsperioden, 1. august
2018. Maksimalkvoten ble satt til 550 tonn.
Det faktiske fisket startet i slutten av august, og innen midten av september hadde nesten
6 000 tonn blitt fisket med trål, levert til mel og olje. Trålere tok ytterligere 3 000 tonn i
oktober-desember, mens notfartøy fisket ca 1 000 tonn i desember og januar; omtrent
halvparten av notfangstene ble levert til konsum, til snittpriser på drøyt det dobbelte av
leveransene til mel og olje.
Til sammen fisket norske fartøy 10 129 tonn brisling i EU-sonen.

3.1.2 KVOTESITUASJONEN OG UTSEILING I SESONGEN 2019/20
ICES anbefaler et maksimalt uttak av havbrisling på inntil 138 726 tonn for sesongen
2019/20. Det betyr at Norge iht. til avtalen med EU for 2019, får en kvote på 10 000 tonn.
Norske fartøy med ringnottillatelse og pelagisk trål- og nordsjøtråltillatelse kan fiske
havbrisling i EU-sonen. Tidspunktet for oppstart av fisket etter havbrisling i EU-sonen for
2019 anbefales satt til 1. august, mens kvoten også kan tas i første halvdel av 2019.
Utseiling har siden 2016 vært administrert av Norges Sildesalgslag basert på en rulleringsliste.
Enkelte praktiske endringer vedrørende avvikling av utseiling ble endret etter 2017/2018sesongen; erfaringen med disse er gode, og opplegget anbefales videreført slik det fremsto i
2018/19-sesongen.
Eventuelle nypåmeldte til sesongen 2019/20 plasseres som før midt på listen. Skriftlig
påmelding sendes til Norges Sildesalgslag innen 30. juni 2019; fartøy som allerede er på listen
anses som påmeldt også for kommende sesong.
Dersom totalkvoten ikke er oppfisket innen medio januar 2020 vil Fiskeridirektoratet, i
samråd med næringen, kunne bruke refordeling som insentiv for ytterligere fiske. Dersom et
lite restkvantum gjenstår vil tidligere refordeling vurderes til fordel for fartøy i aktivt fiske.
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Basert på maksimalkvoter på 550 tonn fastsetter Norges Sildesalgslag hvor mange fartøy som
får ta utseiling, og gjennomfører avvikling av utseiling i henhold til trekningslisten.

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy tar utseiling i to perioder, 1. august 2019 – 30. november
2019 og 1. desember 2019 – 31. mars 2020. Kun fartøy som tilbys utseiling i første periode
plasseres nederst på rulleringslisten for neste sesong. Maksimalkvoten foreslås satt til 550
tonn, og utseiling administreres av Norges Sildesalgslag iht. rulleringslisten etablert i 2016.

3.2 KYSTBRISLING

3.2.1 FISKET I 2018
Øst for Lindesnes

Fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket kunne i 2018 fiske og lande inntil
1 997 tonn brisling i Skagerrak. Det tradisjonelle kystbrislingfisket øst for Lindesnes avregnes
dette kvantum. I 2018 fisket norske fartøy 309 tonn kystbrisling øst for Lindesnes. I
Oslofjorden nord av Færder Fyr ble det tatt 130 tonn i januar og 129 tonn i desember. 49 tonn
ble tatt Kragerøfjorden/Jomfrulandsrenna i november-desember. Det aller meste, 258 tonn,
gikk til krydring.
Vest for Lindesnes

Havforskningsinstituttet (HI) gav på forespørsel råd uttak av kystbrisling i 2018. Med
utgangspunkt i dette rådet ble følgende totalkvotebegrensinger satt: Nordfjord, 0 tonn;
Sognefjorden, 500 tonn; og Hardangerfjorden, 500 tonn.
Små kvantum ble fisket januar og februar som bifangst i andre fiskerier. Direktefisket
foregikk i perioden september-desember; 901 tonn av totalt 1 000 tonn ble tatt i november. Av
dette ble 28 tonn tatt i Hardangerfjorden, 281 tonn i Sognefjorden, og 686 tonn i
Trondheimsfjorden.
Det er sjelden det fiskes kystbrisling i Trondheimsfjorden. I perioden 2002-2017 er det bare
registrert fangster i 2009 (972 tonn) og 2010 (377 tonn).

3.2.2 KVOTESITUASJONEN I 2019
Øst for Lindesnes
Fartøy som har adgang til å delta i kystbrislingfisket kan fiske og lande 1 997 tonn brisling i
Skagerrak. Det tradisjonelle kystbrislingfisket øst for Lindesnes avregnes dette kvantumet.
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Vest for Lindesnes
De siste årene har fisket etter kystbrisling blitt fulgt tett av Norges Sildesalgslag. Dette
innebærer blant annet at det ikke fiskes på brisling under minstemål, og at Sildelaget
analyserer prøver tatt i hver fjord før de åpner for ordinært fiske. I tillegg er det regler om
fredningstid og tillatt innblanding.
Foreløpig foreligger det ikke et kvoteråd for 2019; et slikt er planlagt oversendt
Fiskeridirektoratet innen utgangen av juli i år.
Kvotebegrensingene for fiske etter kystbrisling vest av Lindesnes de siste par årene har blitt
satt på bakgrunn av råd fra Havforskningsinstituttet (HI). Tidspunktet for det årlige toktet som
har gitt opphav til HIs kvoteråd ble gjennomført nesten et år før hovedfisket startet, og det er
mulig at toktet kan ha gitt et feilaktig bilde av bestandssituasjonen. For å bøte på dette har HI
planlagt et tokt i Sognefjorden, Hardangerfjorden og Nordfjord i juni-juli inneværende år.
Dette vil utgjøre grunnlaget for årets rådgivning.
HI gjennomførte som vanlig et tokt i november-desember 2018; det er ikke avgjort hvorvidt
indekser fra dette toktet skal inngå som supplement til kvoterådet for 2019. Vi gjengir likevel
de foreløpige resultatene her, for å illustrere utviklingen av bestanden.
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Figur 1: Toktindekser 1992-2018

Kilde: Havforskningsinstituttet

Foreløpig ser det ut til at det er en oppgang fra 2017 i Nordfjord, men en ligger fremdeles
under gjennomsnittet for 1994-2018.
I Hardangerfjorden er det svært bra med nullåringar, men under gjennomsnittet med 1+
brisling.
I Sognefjorden er det generelt en nedgang.

Fiskeridirektøren vil kalle næringen inn til et møte for å diskutere kvotefastsettelse så snart
som mulig etter mottakelse av kvoteråd fra HI. Fiskeridirektøren foreslår at inntil møtet er
avholdt og Fiskeridirektoratet har fastatt kvoter vil det være forbudt å fiske brisling i
Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden.
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3.2.3 UTVIKLINGEN I FISKET 2019
Det ble som vanlig gitt dispensasjon til et begrenset kystbrislingfiske i Oslofjorden og
Rogaland i januar. To fartøy fisket til sammen 129 tonn kystbrisling i Oslofjorden og
Kragerøfjorden.
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