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Høring angående deltakerforskriften og regulering av leppefisket for 2018

Marine Harvest mener at reguleringen av leppefisket må styres av hensynet til bærekraften i
fiskeriet. Reguleringen må også sikre best kvalitet og velferd for fisken under fangst og levering. I
tillegg må reguleringene sikre leppefisken de beste sjanser til å kunne spise lakselus over lang tid i
merdene.
Myndighetene bør nå skjerpe og innføre tiltak som vil heve kvaliteten på den leppefisken som
fangstes. Med kvalitetsfremmende tiltak menes tid før teinen snus, minste -og maksimumsmål, antall
teiner pr båt, krav til fangstbåt, tidspunkt for fangst m.m.
Av erfaring vet vi at kappfiske, provisoriske enmannsbåter og lang tid i fangstredskap ikke støtter opp
om kvalitet. Reguleringene må derfor legges opp på en måte som motvirker slike situasjoner.
Marine Harvest mener at fiskeriet ikke skal lukkes, og anbefaler myndighetene å fastsette alternativ
1. For å begrense antall deltakende fartøy mener vi at det skal innføres skjerpet krav til
leveringsavtale, skjerpet krav til tekniske reguleringer samt krav om påmelding inn i fiskeri i god tid
før fiskeri starter. Primært ønsker vi kjøpsbegrensning basert på MTB på Vestlandet og foreslår at
dette innføres som en prøveordning for Rogaland. Marine Harvest ser derimot at dette med all
sannsynlighet ikke blir fastsatt ved reguleringen av fisket for 2018.
Kjøpsbegrensing basert på MTB
Vi har tidligere spilt inn at Vestlandet bør reguleres særskilt sammenlignet med resten av landet.
Havbruksselskapene på Vestlandet bør få en kjøpsbegrensning som samsvarer med størrelsen på
selskapets lakseproduksjon (MTB). Denne modellen kan fungere ved at tilgjengelig leppefisk på
Vestlandet (f.eks. delt inn i fylke/region) deles forholdsmessig ut mellomselskapene i området, basert
på MTB. En slik modell gjør at næringsaktørene selv kan velge fiskere og tempo i uttaket som gjøres.
Dette ligner også på dagens praksis hvor kjøperbedriftene konkurrerer om de beste fiskerne, som på
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sin side må ha en leveringsavtale for å kunne levere fisk. En slik modell kan sikre at hensyn til kvalitet
og næringens egen strategi på utsett-tidspunkt vil bli ivaretatt. Ved en slik ordning vil begrensningen
i innkjøp også medføre at aktørene i havbruksnæringen gir ytterligere incentiver til å sikre
leppefiskens velferd. Når det gjelder håndhevelse av en slik modell, så kan dette gjøres ved hjelp av
salgslagene sine fangststatistikker. I dag melder lokalitetsansvarlig hos kjøper inn fiskernes fangster
via elektronisk sluttseddel.

Skjerpede krav til tekniske reguleringer:
I 2016 utarbeidet Havforskningsinstituttet(HI) kunnskapsstøtte til evaluering av leppefisket. I denne
rapporten peker også HI på andre virkemidler enn regionale kvoter som kan innføres for å hindre at
uttak av leppefisk øker. I sin kunnskapsstøtte foreslår de blant annet å begrense antall redskap per
båt, antall båter og fiskere, samt lengden på fiskesesongen. HI foreslår også å tilpasse minstemål og
maksmål for de ulike artene. Slik kan man også bevare de produktive gytebestandene.
Marine Harvest støtter store deler av innholdet i kunnskapsstøtten, og mener følgende endringer må
tas inn i reguleringen for 2018:
1. Høyne minimumsmål og innføre maksmål:
Grønngylt: Min: 13 cm - Maks: 17 cm
Berggylt: Min 14 cm – Maks: 28 cm
Bergnebb: Min: 12 cm - Maks: 15 cm
Det bør derimot gjøres et unntak for minstemålet for bergnebb fangstet fra Trøndelagsfylkene og
nordover. Dette er fordi arten er mindre i størrelse i disse områdene, og den blir også kjønnsmoden
på et tidligere tidspunkt. Et minimumsmål på 12 cm i dette geografiske området vil en dramatisk
reduksjon av fangsten opp mot 50 %.
2. Redskapsbegrensning
Det bør settes en redskapsbegrensing på 300 teiner pr båt. Det bør gjøres et unntak for Sørlandet,
hvor det fortsetter med 100 teiner per båt. Det bør i tillegg innføres obligatorisk merking med
oblater på alle teiner. Dette vil gjøre kontroll av teiner langt enklere.
3. Tidspunkt for åpning:
Marine Harvest ønsker at åpning av fiskeriet beholdes som for 2017.

4. Tidspunkt for stenging:
Det er viktig for næringen å ha tilgang på leppefisk om høsten til nyutsatt høstsmolt. Marine Harvest
ønsker at fiskeriet skal være åpent ut oktober måned. Dersom det er aktuelt å begrense uttak, bør
fiskeriet pauses med en eller flere perioder, fortrinnsvis i slutten av august/september. Dette bør
gjøres i maksimalt to uker om gangen. Marine Harvest mener også det er avgjørende at midlertidig
stenging må differensieres i utgangspunkt av åpningstid.
5. Krav til båt:
Fangstbåten skal være tilrettelagt med sorteringsbord med god vannutskiftning. De som ikke er
ferdiggytt, undermålt eller skadet skal slippes ut under vann og inne ved land der de var fisket.
Lagringsbrønn skal ha kontinuerlig vannsirkulasjon, og det skal dokumenteres at oksygennivået ligger
mellom 80 % - 120 %. Berggylt skal sorteres i egen tank. Det skal brukes skjul i eventuell
mellomlagrings not.
Antall båter / fiskere
Med innføring av tekniske reguleringer som nevnt over vil uttaket reduseres, og ordningen med åpen
gruppe som deltar i fiskeriet vil kunne fungere i fortsettelsen. Imidlertid må kravet om
leveringsavtale skjerpes, og minst en av mannskapet må være registrert som fisker på blad B. For å få
oversikt på innsats i fiskeriet bør det i tillegg innføres en ordning hvor fiskerne tidlig melder interesse
for å delta i fiskeri til fiskeridirektoratet, og nye må ikke slippes til etter denne fristen.
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