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Regulering av fisket etter nordøstarktisk hyse i 2023 

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 19. oktober 2022, og det ble gjort 
følgende vedtak i ovennevnte sak: 

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer ICES tilrådning om en anbefalt kvote for 2023 

på 170.067 tonn, hvilket representerer en reduksjon på 4,74% fra forrige år.  

Styret er skeptiske til kvoteanbefalingene da tilgjengeligheten i fisket etter hyse har vært 

gjennomgående dårlig over flere år. Det er da merkelig at kvotereduksjonen kun er på 

4,74%.  

Styret mener at overføringene av ufisket kvote fra kystflåten bør opphøre da det mistenkes 

at bestanden er i dårlig forfatning, slik at ufisket kvote bør komme bestanden til gode. 

Dersom en legger til grunn at ICES tilrådning blir satt som endelig TAC for 2023 mener styret 

at det vil være rom for å enten fastsette romsligere maksimalkvoter for lukket gruppe eller 

gjennomføre fisket som et fritt fiske på grunnlag av at norske fartøy de siste årene ikke har 

vært i stand til å utnytte sine kvoter fullt ut.  

Styret mener også at åpen gruppe kan gis fritt fiske av nordøstarktisk hyse i 2023 innenfor 

gruppekvoten. Det bør likevel fastsettes en garantert kvote som ligger i bunn for 

reguleringene. 
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Dersom kystgruppen mot formodning ikke klarer å fiske opp sine tildelte kvoter må 

kvotefleksen gjøres gjeldende, og styret vil i så henseende trekke frem sitt vedtak fra 2021 

der en ber om at de under de kommende fiskeriforhandlinger med Russland må tas opp at 

det avklares en kvotefleks på inntil 20% på nasjonal kvote av nordøstarktisk hyse. Dette for å 

kunne gardere seg dersom tilgjengeligheten av hyse blir dårlig.» 

Vennlig hilsen         
Daglig leder          Kontorsekretær 
Hanne Fagertun         Tove Strand 
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