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Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2019
Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 22. og 23. oktober gjort følgende vedtak vedrørende
regulering av fisket etter hyse nord for 62 N° i 2019:
Norges Kystfiskarlag mener at kystflåten, som i all hovedsak driver et kystnært fiske etter stor og
voksen hyse, bør prioriteres i ressursfordelingen. Det er kun ved norskekysten at det drives et
direktefiske etter hyse av kystfartøy med passive redskaper – et fiskeri som tradisjonelt har hatt stor
betydning for sysselsetting og verdiskapning langs kysten, spesielt i perioder hvor torsken oppholder
seg i Barentshavet. Ut fra kvalitetshensyn er det derfor et stort pluss at dette fisket stimuleres og
dermed vektlegges i fordelingen av totalkvotene på hyse. Det må videre søkes stimulert til økt
linefiske etter hyse, slik at høykvalitetsmarkedene kan tilføres de kvanta de etterspør. Av
markedshensyn, og på bakgrunn av hysefiskets betydning for landindustrien er det også viktig at
eventuelle restkvantum fra kystflåten ikke overføres til fartøygrupper som fryser fangsten, men blir
levert fersk til industrien.
Norges Kystfiskarlag vil i tilknytning til hysereguleringen henvise til Nofima-rapporten «Regulering
og kvalitet i fiske etter hyse», publisert i januar 2018, som blant annet viser til at
stimuleringsordninger som favoriserer krokfangst vil kunne bidra til bedre kvalitet. Det anbefales
derfor at det vurderes å gi kvotebonus for krokfangst kombinert med kvotetrekk for redskap og/eller
fangststørrelser som åpenbart er problemskapende for kvalitet. Forbud mot fiske med snurrevad uten
fangstbegrensing og sekkutløser bør utredes.
Regulering:
• Dagens inndeling i fire reguleringsgrupper videreføres.
• Det anbefales at alle fartøy med faktisk lengde mellom 11 meter og opp til 28 meter gis faste
garanterte fartøykvoter i de kvoteregulerte hovedfiskeriene.
• Fisket etter hyse nord for 62°N må reguleres som et fritt fiske for alle konvensjonelle
kystfartøy under 28 meter. Det fastsettes en lik garantert minsteandel pr fartøy på 50 tonn, og
et øvre kvotetak på 200 tonn av hensyn til nedgangen i totalkvoten. Videre fastsettes en tillatt
bifangst på minimum 25 % ved en eventuell stopp i det direkte fisket etter hyse i kystflåten.
Det forutsettes fastsatt lik garantert andel for lukket som for åpen gruppe.
• For å bedre kvalitets-, pris- og markedssituasjonen for hyse må det ikke tillates ilandføring av
ubløgget hyse. Det må heller ikke gis dispensasjon fra bløggepåbudet, og landindustrien må
pålegges å følge opp dette. Fangsten av småhyse må reduseres.
• Det må innføres kvotebonus på krokfanget hyse som innebærer at når hysekvotene er lave og
dette medfører stopp for kystflåten, må de som fisker med krokredskap prioriteres, da
flåtegruppen leverer fersk hyse av god kvalitet.
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Se for øvrig sak 32/2018 for regulering av ulike ordninger.
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