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Regulering av fisket etter leppefisk  

 

Norges Kystfiskarlag har i landsstyremøte 26 og 27. oktober gjort følgende vedtak vedrørende 

regulering av fisket etter leppefisk i 2022: 

 

 

• Med bakgrunn i nærhetsprinsippet må forskrift om regulering av leppefisket for 2020 

utformes slik at den ikke utelukker at uoppfisket kvote i de tre regionene kan 

refordeles til åpen gruppe i respektive region.  

 

• Norges Kystfiskarlag har vært kritiske til fritt kvotesalg på tvers av regionene. Dette 

sammen med friheten til å fiske i hvilken av tre regionene man vil har bidratt til svært 

høyt fisketrykk over en kort periode, og truer hensikten om å sikre bærekraftig 

forvaltning av bestanden. Fiske av kvote må gjøres i den regionen fartøyet er 

registrert, og det må hverken tillates salg eller utleie av kvoter på tvers av regionene.  

 

• Når det gjelder spørsmålet om nye minstemål og maksmål på leppefisk er vi opptatt av 

at det ikke innføres tiltak som gir unødvendige restriksjoner på fisket sett i forhold til 

hva man oppnår, og at det ikke innføres tiltak som man ikke er sikre på konsekvensene 

av. For snevre lengdebegrensninger vil kunne medføre mye utsortering og gjenutslipp 

av de samme individene gang på gang. Det kan også medvirke til at det fiskes på 

dypere vann for sikre tilstrekkelig fangst, og gi dårlig fiskevelferd.  

 

• Når det gjelder Bergylte melder fiskere på Vestlandet om en god bestand, men at det 

er mindre av de store individene. Norges Kystfiskarlag tilrår et maksmål på 28 cm.  

 

• For Grønngylte på Vestlandet bør det ikke innføres maksmål. Skal det innføres nye 

mål bør det heller innføres nytt minimumsmål. På Sørlandet mener vi at minstemålet 

bør opprettholdes som i dag.  

 

• Når det gjelder Bergnebb opplever fiskere på Vestlandet en nedgang i bestanden. 

Dersom det skal innføres tiltak, kan det være riktig å fastsette et nytt minstemål 

framfor et maksmål. Redskapsutforming som lar de minste individene unnslippe kan 

være å foretrekke framfor at de større fiskene blir sortert og gjenutsluppet flere ganger. 

I resten av landet oppleves bestanden som god. Bergnebb fiskes ned til 5-8 meter, 

mens en stor del av bestanden står på dypere vann. Dette betyr at det kun fiskes på en 
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liten andel av bestanden og at innføring av nye minstemål eller maksmål vil kunne ha 

flere negative enn positive konsekvenser. Nye maks og minimumsmål kan medføre at 

det fiskes på dypere vann for å sikre tilstrekkelig fangst. Dette kan igjen medføre 

utkast av fisk som ikke overlever, dårlig fiskevelferd og skader på fisken. En svært 

stor andel av bergnebben som fiskes og leveres i områdene ligger i området mellom 

11-12 cm, og et nytt minstemål vil derfor ramme fisket hard. Et maksmål vurderes å gi 

mindre negative konsekvenser, selv om dette heller ikke er ønskelig. 

 

• Norges Kystfiskarlag ber om at nye krav til innretning av teiner og teineinnganger 

ikke innføres fra og med 2022.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

Annsofie Kristiansen       Hanna Arctander    

daglig leder        rådgiver  
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