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Regulering av fisket etter uer 2022 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  
 
«Fisket etter uer (S. norvegicus) med konvensjonelle redskaper 
Norges Fiskarlag vil igjen vise til den utbredte frustrasjonen hos fiskere som har hatt tradisjon for å 
drive et blandingsfiske (sei, hyse, torsk, uer mv) med konvensjonelle redskaper, særlig i andre 
halvår, og som nå er tilnærmet avskåret fra å drive et slikt fiske ut fra at innblandingen av uer er 
over tillatt grense på 30 %. Norges Fiskarlag gjentar derfor kravet om at kystflåten må tillates 
inntil 40 % bifangst av vanlig uer i fiske etter andre arter fra 15. april og ut året. 
 
Direktefisket etter uer med juksa for fartøy under 15 meter må utvides til å gjelde i perioden 1. 
juni og ut året.  
 
Norges Fiskarlag vil nok en gang minne om behovet for nye bestandsundersøkelser for vanlig uer, 
jf. tidligere henvendelser i saken. Det oppleves ikke å være samsvar mellom fiskernes 
observasjoner av store mengder uer og ICES sitt 0-kvoteråd. 
  
Norges Fiskarlag kan ikke støtte en eventuell innstramming i reguleringene etter vanlig uer før det 
foreligger nye bestandsvurderinger. 
  
Norges Fiskarlag viser til webinaret om vanlig uer 4. mai d.å., der HI, Fiskeridirektoratet og 
næringen ble enige om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av forskning, forvaltning og 
næring. Dette er noe Fiskarlaget har etterlyst over lang tid og Fiskarlaget ber derfor om at 
Fiskeridirektoratet snarest tar initiativ til å etablere en slik felles arbeidsgruppe. Norges Fiskarlag er 
tilfreds med at faglig utvalg for ressursforskning (FUR) har anbefalt økt forskning på bestanden av 
uer, og at Havforskningsinstituttet har tatt initiativ til dette.  
 
Trålfisket etter snabeluer  
Norges Fiskarlag anbefaler at gjeldende regulering av snabeluerfisket med like kvoter for sei- og 
torsketrålere videreføres. Kvoten må dekke all fangst fra fartøyet, både direktefiske og bifangst. 
Maksimalkvoten tilrås satt til 1.500 tonn fra årets start i 2022. 
 
Fiskarlaget anbefaler videre at gjeldende reguleringstiltak for vanlig uer videreføres, og at bifangst 
av vanlig uer (S. norvegicus) i trålfisket etter snabeluer (S. mentella) holdes på et minimum. 
Norges Fiskarlag viser videre til at det har vært utfordrende å utnytte kvotene av snabeluer de 
siste årene. I 2019 gjensto 11 341 tonn og i 2020 gjensto 2 845 tonn. I år ble maksimalkvoten satt 
til 1 500 tonn fra årets start. Siden har maksimalkvoten blitt økt flere ganger, sist til 3 500 tonn 
8.juni d.å. Årets sesong har vært preget av god tilgjengelighet og relativt høy deltakelse, og 
direktefisket ble stoppet 26.august d.å. 
  
I tillegg til det som er nevnt over ber Norges Fiskarlag om at det legges til rette for at fartøy kan få 
dispensasjon til å benytte flytetrål i områder som er forbeholdt bunntråling på samme måte som i 
år og i 2020.  
 

http://www.fiskarlaget.no/
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Fisket etter snabeluer i Irmingerhavet 
Det har i år ikke vært åpnet for et fiske etter snabeluer i Irmingerhavet for norske fartøy. Dersom 
det blir det, tilrår Norges Fiskarlag at det åpnes for et fritt fiske etter snabeluer i Irmingerhavet for 
trålerne med seitrål- eller torsketråltillatelse innenfor den kvoten Norge blir tildelt. Fiskarlaget ber 
videre om at kvoten fastsettes i god tid før sesongstart.» 
 
 
 
 

 
Med hilsen 

Norges Fiskarlag 
 
 
 

Jan Birger Jørgensen 
 

 
Trude Knutsen 

  
    
 
 
 
 
Kopi til: Landsstyret 

Medlemslagene 
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