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Deres referanse

REGULERING AV FISKET ETTER HAVBRISLING SESONGEN 2019/2020 OG FISKET
ETTER KYSTBRISLING
Havbrisling
Norges Fiskarlag viser til at reguleringen av fisket etter havbrisling har funnet sin form og ønsker at
reguleringen av dette fiskeriet videreføres etter samme mønster som i siste sesong. Fiskarlaget tilrår
imidlertid en mindre justering (se siste kulepunkt):









Fartøy med pelagisk tråltillatelse, nordsjøtråltillatelse og ringnottillatelse har anledning til å
fiske inntil 10.000 tonn havbrisling i EU-sonen.
Fisket åpnes etter fredningsperioden fra 1. august 2019 og avsluttes 31. mars 2020
Maksimalkvoten settes på samme nivå som i fjor på 550 tonn per fartøy.
Fisket reguleres etter utseiling der en fortsetter på allerede etablerte liste. Listen er rigget slik
at en starter med de som ikke fikk tilbud om utseiling i forrige sesong, deretter mulige nye
deltakere, og til slutt på listen de som fikk tilbud om utseiling før 1. desember 2018.
Det settes en siste utseilingsdato for fartøyene til 30. november (lik 2018), og med dette
hensyntar et mulig konsumfiske i november.
Fisket åpnes for fri deltakelse på eventuelt restkvantum fra 1. desember. Hvis flere fartøy
melder sin interesse samtidig skal Sildelaget bruke tørnlisten og prioritere de som står høyest
på den. De fartøy som får anledning til å ta utseiling får en frist på 72 timer til å gjøre seg
utseilingsklar med redskap ombord.
De fartøy som tar utseiling etter 1. desember og får seddelført mer enn 100 tonn, og velger å
avslutte fisket, foreslås automatisk å bli plassert bakerst på listen til neste sesong.
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Kystbrisling vest for Lindesnes
Norges Fiskarlag er kjent med at Havforskningsinstituttet skal gjennomføre et tokt rundt månedsskifte
juni-juli i år for å vurdere brislingsbestandene i utvalgte fjorder, og at dette toktet vil inngå i
grunnlaget for årets kvoteråd. Havforskningsinstituttet har også gjennomført et vintertokt som i
tidligere år.
Norges Fiskarlag forventer å få tilgang til materialet som danner grunnlag for kvotetilrådningen for
2019 så snart dette foreligger, slik at en er så godt forberedt som mulig til møtet om kvotefastsettelse
for kommende sesong, som avholdes hos Fiskeridirektoratet 5. august d.å..
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