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Regulering av fisket etter uer på kysten i 2022 

 

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 8. oktober 2021, og det ble gjort følgende 

vedtak i ovennevnte sak: 

 

"Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til at fisket etter uer i mange år har vært strengt 

regulert. Dette har ført til at de i mange områder har gått ut over andre fiskerier på grunn av at 

innblandingen av uer periodevis har vært for høy. Tradisjonelle fiskerier etter andre arter har 

dermed måtte avsluttes.   

 

Nordland Fylkes Fiskarlag og Norges Fiskarlag har i like mange år forsøkt å få noen lempinger i 

bifangstbestemmelsene dessverre uten å lykkes med det.  

 

Til tross for strenge reguleringer registrerer ikke forskerne at bestanden av uer bygges opp igjen. 

Det går heller motsatt vei i følge ICES som i sin tilråding for 2021 uttalte at det er ikke noe stort 

direkte fiske etter vanlig uer, og det er gjort tiltak for å prøve å redusere bifangst ved hjelp av 

områdestenging. Likevel har fiskedødeligheten øket i senere år, fangsten i 2019 var den høyeste 

siden 2002, og strengere tiltak må til for å minimalisere alle former for fangst. Det er 

avgjørende å verne både moden bestand så vel som de innkommende rekrutter.. 

 

Det stiller styret seg undrende til. Styret mener at Havforskningsinstituttet over flere år har 

forsømt seg når det gjelder å gjennomføre tilfredsstillende forskning på uer over mange år. Styret 

er imidlertid tilfreds med at de initiativ Norges Fiskarlag har tatt når det gjelder forskning på uer 

nå synes å gi resultater. Dette etter de signaler som ble gitt under et webinar i mai der 

forvaltning, forskere og næringen gikk gjennom saken. Styret vil minne om at fiskerne er gode 

observatører og ber om at deres observasjoner blir tatt på alvor hva angår beskrivelser av 

uerbestanden.  

 

Styret er innforstått med at en ikke får myndighetene med på et frislipp av fisket etter uer så 

lenge havforskernes tilrådinger er null – uttak av bestanden. Det er derfor avgjørende at 

Havforskningsinstituttet setter fokus på denne arten og at forskningsinnsatsen må økes betydelig 

for å få frem et korrekt bilde av bestanden. Det er også viktig at fiskernes erfaring og kunnskap 

trekkes inn i dette arbeidet.  



 

  

 

Norge har en betydelig kvote av snabeluer som fiskes bl. a i Norskehavet. Det er trålerne som er 

gitt enerett på fiske av denne arten. Styret mener det er en betydelig innblanding av vanlig uer 

som bifangst i fisket på snabeluer. Dette bekreftes også av presentasjoner som ble holdt på 

forannevnte webinar. Styret mener det er av stor viktighet at Havforskningsinstituttet snarest 

setter i gang et prosjekt for å skaffe seg en oversikt over innslaget av vanlig uer som bifangst i 

fisket etter snabeluer. Styret vil hevde det er meningsløst å skulle gjennomføre strenge 

reguleringer på kysten dersom trålflåten fisker på tusenvis av tonn uer utenfor 12 – mila.   

For øvrig er det viktig å følge opp det som ble diskutert på det nevnte webinaret.  

             

Styret ber i tillegg Norges Fiskarlag om å arbeide maksimalt for å forbedre rammene for et 
bifangstfiske av uer i 2022 slik at andre fiskerier ikke blir unødig hindret, samt at adgangen til å fiske 

uer med juksa for fartøy under 15 meter fra og med 1. juni til og med 31. august videreføres,» 

 

Med hilsen 

NORDLAND FYLKES FISKARLAG 

 

Hanne Fagertun/s 
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