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SAK 27/2022 

 

REGULERING AV FISKET ETTER BROSME OG LANGE I 2023 

 

 

 

Ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer har vært på høring i 2022, og er til 

behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Forslaget til regulering av fisket i 2023 er 

basert på gjeldende regelverk. 

1 SAMMENDRAG 

Fiskeridirektøren foreslår å innføre kvoteregulering i fisket etter brosme og lange i Norges 

økonomiske sone nord for 62°N. Fiskeriet reguleres med totalkvoter på 10 454 tonn lange og 

8 076 tonn brosme. 

2 FISKET ETTER BROSME OG LANGE 

Fisket etter brosme og lange i Norges økonomiske sone er i dag ikke regulert med kvoter. 

Deltakelse i fisket er regulert i forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske etter 

og enkelte andre fiskerier i 2022 (deltakerforskriften). Konvensjonelle havfiskefartøy kan 

delta i fiske etter lange og brosme. Det er også fire fartøy som har adgang til å delta i lukket 

gruppe i fisket etter lange og brosme (over 28 meter). Kystfartøy under 28 meter kan delta i 

åpen gruppe. 

Det norske fisket etter brosme og lange i NØS er først og fremst et blandingsfiske, og det 

antas at flere fartøy i denne gruppen har kapasitet til å kunne øke sitt fiske av lange og 

brosme. Det kan tenkes at dette blir ytterligere aktuelt i årene som kommer på grunn av 

reduserte kvoter på nordøstarktisk torsk. 

Av figur 2.1 og 2.2 ser vi at fangstene nord for 62°N de siste ti årene varierer, men kan sies å 

være i samme størrelsesorden som kvoterådet for 2022 og 2023. 
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Figur 2.1: Fangst av brosme i NØS nord for 62°N, samt kvoteråd for nord for 62°N fra ICES 

for 2022/2023 

 

 

Figur 2.2: Fangst av lange i NØS nord for 62°N, samt kvoteråd for nord for 62°N fra ICES 

for 2022/2023 

 

 

Figur 2.3 viser at fartøy under 20 meter står for en betydelig andel av fisket, særlig for lange. 

For brosme er det flere større fartøy, og omtrent to tredeler blir fisket av fartøy med lengde på 

over 30 meter. 
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Figur 2.3: Andel av fangst i NØS nord for 62°N, 2018-2022, etter fartøyets største lengde 

 

I 2022 så langt, er 92 % av brosmefangstene nord for 62°N tatt med krokredskap (line). Tabell 

2.1 viser en tilsvarende fordeling på redskap tidligere år, men at man noen år har hatt litt mer 

fangst på garn. 

Tabell 2.1: Fangst av brosme fra norske fartøy i NØS nord for 62°N, fordelt på redskap 

Redskap 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Garn 824 899 780 719 735 849 823 580 732 466 

Krokredskap 7 468 7 493 8 874 10 394 6 726 8 340 11 061 8 267 7 906 7 272 

Not 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Snurrevad 9 12 12 17 34 13 12 13 19 33 

Trål 60 79 45 74 64 66 58 46 53 101 

Bur og ruser 50 66 74 49 15 22 24 29 17 6 

Andre redskap 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Totalt 8 411 8 550 9 784 11 255 7 575 9 289 11 978 8 935 8 728 7 877 

Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 03.11.2022. 

 

Til forskjell fra brosme, er garn et viktigere redskap i fisket etter lange, og at omtrent 

halvparten av fangstene blir tatt med garn. En betydelig andel (43 % i 2022 så langt) blir tatt 

med krokredskap, mens det er relativt små fangster tatt med andre redskap. 
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Tabell 2.2: Fangst av lange fra norske fartøy i NØS nord for 62°N, fordelt på redskap 

Redskap 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Garn 4 445 4 533 4 097 3 955 4 005 5 299 5 533 5 351 5 077 4 252 

Krokredskap 3 896 4 452 3 860 4 204 3 273 5 500 5 383 3 581 3 958 3 583 

Not 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 

Snurrevad 67 60 77 88 111 107 103 106 209 201 

Trål 375 389 254 358 328 370 215 255 296 286 

Bur og ruser 2 3 5 4 2 1 9 7 6 2 

Andre redskap 3 0 12 0 0 0 3 0 0 0 

Totalt 8 788 9 437 8 305 8 610 7 737 11 278 11 247 9 300 9 546 8 323 

Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 03.11.2022. 

3 RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN AV FISKET I 2023 

3.1 BESTANDSSITUASJON OG KVOTERÅD 

For både brosme og lange, deler ICES bestanden inn i fire områder når de gir beskatningsråd. 

De fire områdene er Island, Færøyene, nord for 62°N og et fjerde område bestående av 

Nordsjøen, Skagerak, området vest av de britiske øyer og resten av nordøst-Atlanteren. 

Begge artene er såkalte datafattige bestander der ICES gir kvoteråd for to år av gangen, og det 

siste rådet gjelder for 2022-2023. ICES sine kvoteråd for området nord for 62°N (ICES-

område I og II) er basert på informasjon fra fiskeriene, det vil si fangst per enhet innsats 
(CPUE). For begge artene lå CPUE-indeksen fra 1980-tallet fram til 2005 på et lavt nivå, og 

rutinemessig anbefalte ICES vesentlige reduksjoner i fangstene. Etter 2005 har CPUE-

indeksene vist en stigende trend, en trend som har flatet ut de siste årene. Siden 2012 har 

fangstnivået for begge artene i ICES-område I og II fluktuert rundt ICES’ kvoteråd, noen år i 

overkant og andre år i underkant.  

For 2022 og 2023 er kvoteråd for ICES-område I og II på 10 454 tonn lange og 8 076 tonn 

brosme. 

3.2 KVOTESITUASJONEN 

Norsk fiske i NØS etter brosme og lange er i dag ikke regulert med kvoter, og fisket har i en 

lengre periode i hovedsak ligget på et nivå som er i tråd med råd fra ICES. Ettersom 

fisketrykket antakelig kan øke de kommende årene, kan det være grunn til å vurdere 

etablering av en kvoteregulering av fisket etter lange og brosme i NØS. 

Det foreligger i dag internasjonale avtaler som omfatter fisket etter brosme og lange i NØS 

sør for 62°N. EU-fartøy og britiske fartøy gis soneadgang til NØS. Samtidig kan norske fartøy 

fiske i islandsk sone, færøysk sone, i EU-sonen og i britisk sone. De to sistnevnte sonene 

omfattes av samme kvoteråd som fisket i NØS sør for 62°N. 
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4 REGULERING AV FISKET ETTER BROSME OG LANGE I 2023 

I både beskatningsråd fra ICES og internasjonale avtaler som vedrører fisket etter brosme og 

lange, går det et viktig skille ved 62°N. Ettersom norsk fiske etter brosme og lange i NØS i 

hovedsak skjer nord for 62°N, ser Fiskeridirektøren det som tjenlig å innføre kvoteregulering i 

fiskeriet nord for 62°N. 

4.1 REGULERING AV FISKET NORD FOR 62°N 

Lange og brosme i ICES-område I og II er datafattige bestander der man ikke har tilstrekkelig 

kunnskap til å foreta analytiske bestandsvurderinger og rådgivning til å gi grunnlag for 

løpende å maksimere avkastningen fra bestandene. Forvaltningsstrategien for lange og brosme 

må derfor ta utgangspunkt i en føre var-tilnærming der målet er å sikre en langsiktig høy 

avkastning fra bestandene, samtidig som en av hensyn til avviklingen av fisket og industrien 

søker å begrense årlige variasjoner i uttaket. Dette leder til følgende forslag til høstingsregler: 

 

Fiskeridirektøren foreslår å fastsette kvotene av lange og brosme i NØS nord for 62°N i tråd 

med rådgivningen fra ICES i ICES område I og II. For 2023 innebærer dette totalkvoter på 

10 454 tonn lange og 8 076 tonn brosme. 

For påfølgende toårs-perioder fastsettes kvotene i henhold til råd fra ICES, likevel slik at 

kvotene ikke økes/reduseres med mer enn 10 % per år. 
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