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Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter leppefisk i 2019
Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 22. og 23. oktober gjort følgende vedtak
vedrørende regulering av fisket etter leppefisk i 2019:
 Det bør gjøres en grundig evaluering av hva konsekvensene har vært av å lukke
leppefisket, og å åpne for kvotesalg på tvers av de tre regionene som ble lagt til grunn
for reguleringen for 2018 (Fra svenskegrensen til og med Agder, Fra Rogaland til 62
grader, og kyststrekningen nord for 62 grader). Uten full oversikt over erfaringene fra
2018 er det vanskelig å ta stilling til hvordan fisket etter leppefisk bør reguleres for
2019.
 Norges Kystfiskarlag har vært kritiske til fritt kvotesalg på tvers av regionene som ble
lagt til grunn for reguleringen for 2018. Dette sammen med friheten til å fiske i
hvilken av tre regionene man vil kan på sikt bidra til svært høyt fisketrykk over en kort
periode, og kan til dels undergrave hensikten om å sikre bærekraftig forvaltning.
Fiskeridirektoratet bør med bakgrunn i dette kunne vurdere andre reguleringsopplegg
enn dagens.
 Fra svenskegrensen til Agder har det vært for lav kapasitet blant fartøyene i lukket
gruppe til å ta ut totalkvoten. En god del kvoter er solgt til Vestlandet og det er ventet
at denne trenden vil fortsette. Med bakgrunn i nærhetsprinsippet og at nærhet til
ressursen skal gi rett til å høste, framstår dette som urimelig for de som er lukket ut av
leppefisket i sør.
 Det ble i år behov for refordeling både i sør og i vest, og det ble åpnet for at fartøy i
lukket gruppe uavhengig av hvor fartøyet hørte hjemme kunne delta i refordelingen,
forutsatt at fisket foregikk sør for 62 grader.
 Med bakgrunn i nærhetsprinsippet må forskrift om regulering av leppefisket for 2019
utformes slik at den ikke utelukker at uoppfisket kvote i de tre regionene kan
refordeles til åpen gruppe i respektive region.
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