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Regulering av fisket etter hyse nord for 62˚N - ad hoc
kvoteoverføring til 2022 og spørsmål om refordeling.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 22.9.2021 og fattet følgende
vedtak:
«Hyse nord for 62˚N
Norges Fiskarlag viser til at det gjenstår knapt 47 000 tonn av den norske hysekvoten. I de siste
årene har norske fartøy fisket omtrent halvparten av dette kvantumet fra samme tid og ut året.
Med virkning fra 16. april d.å. ble det åpnet opp for et fritt hysefiske for kystflåten, mens det
samtidig ble gitt kvoteøkninger til konvensjonell hav og trålflåten.
Fiskarlaget ber om at det etableres en ad hoc ordning for å kunne overføre inntil 20% av 2021kvoten av hyse til 2022 tilsvarende som for torsk, og at dette avklares med Russland i kommende
kommisjonsmøte.
Fiskarlaget tar sikte på å komme tilbake til spørsmål om refordeling når det foreligger nærmere
avklaringer om økt overføringsadgang av 2021-kvopten til 2022.»
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