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Regulering av fisket etter breiflabb og kveite 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25.-26.oktober d.å. fattet følgende vedtak:  

 
«Breiflabb 
Norges Fiskarlag tilrår at hovedprinsippene i reguleringen av fisket etter breiflabb for 2022 
videreføres i 2023. Fiskarlaget viser for øvrig til Landsstyrevedtak av 8.-9.mai 2018 om 
Breiflabbestaden i sør – norsk forvaltning og fangstmål, avsnitt 3 og 5, der det står følgende:  

«Norges Fiskarlag mener at en fra norsk side snarest må etablere en langsiktig 
forvaltningsstrategi for denne bestanden, slik at også norske fiskere kan være med å ta del 
i den økte veksten i bestanden av breiflabb. Dette kan bl.a. gjøres gjennom å liberalisere 
bifangstreglene. 

Under henvisning til foranstående ber Norges Fiskarlag om et snarlig møte med 
Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet for å drøfte denne problemstillingen. Norges 
Fiskarlag etterlyser en oppfølging og tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet på ovennevnte 
anmodning. Fiskarlaget har mottatt tilbakemelding fra Havforskningsinstituttet at de er 
positiv til en slik prosess.» 
 

Røktingskrav 
Fiskarlaget viser videre til høstingsforskriftens § 18 med krav om røkting hver tredje dag i fisket 
etter breiflabb. Fiskarlaget ber om at bestemmelsen endres til hver fjerde dag. Bakgrunnen er at 
fartøyene som med gjeldene bestemmelse må røkte garnene enten lørdag eller søndag samtidig 
som flere mottak holder stengt disse dagene. Det gjør at fisken må oppbevares ombord i påvente 
av åpning. Ved foreslåtte endring kan fiskerne røkte garn to ganger i uken, og dermed kunne legge 
opp fisket slik at de unngår røkting i helgene uten at dette påvirker fiskekvaliteten.  

 

Kveite 
Norges Fiskarlag har i høst levert innspill i forbindelse med reguleringstiltak i fisket etter kveite. I 
innspillet fra Fiskarlaget bes det blant annet om at gjeldene bifangstadgang må gjelde alle 
redskapstyper. Fiskarlaget vil på nytt understreke behovet for like bifangstreguleringer for kveite i 
fredningsperiodene, og da spesielt for trål og snurrevad.»  

 

 

Med hilsen 
Norges Fiskarlag 
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Jan Birger Jørgensen 

Trude Knutsen 
 

 

Kopi til: 

Medlemslag 
Landsstyret          

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 

 

 

 

 


