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Hyse

flekken under den fremste ryggfinnen

Nøkkeltall:

KVOTERÅD 2016: Mindre enn 244
KVOTE, TOTAL OG NORSK 2016:

Status og råd

244 000 tonn / 118 700 tonn

Bestanden av nordøstarktisk hyse er de siste årene beregnet til å være på
et historisk høyt nivå. Rekrutteringen har vært høyere eller lik langtidsgjennomsnittet siden 2000. Årsklassene 2004–2006 er alle sterke, mens
de påfølgende årsklassene er svakere. Bestanden har historisk variert
mye, og er i dag på vei ned fra et historisk toppnivå. Gytebestanden
nådde en topp i 2014, og det ventes at bestanden vil synke til et mer
"normalt" nivå i kommende år siden rekrutterende årsklasser nå er på et
mye lavere nivå enn de sterke 2004–2006-årsklassene.
Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i 2015 og endring av
metodikk førte til en kraftig oppjustering av bestanden. Det er flere kilder
til usikkerhet i bestandsberegningene, som redusert innsats på biologisk
prøvetaking av kommersielle fangster og andeler av bestanden som står
utenfor dekkede områder i toktene. Likevel vet vi nok til å si at gytebestanden er over langtidsgjennomsnittet. Det ser altså forholdsvis lyst
ut de nærmeste årene dersom bestanden forvaltes i henhold til vedtatte
regler. I 2015 klassifiserte ICES hysebestanden til å ha god reproduksjonsevne og bærekraftig beskatning.
Kvoterådet for 2016 ble utarbeidet på bakgrunn av den vedtatte
høstingsregelen og tilsier at det bør fiskes mindre enn 244 000 tonn hyse.
Avtalt kvote for 2016 er satt til 244 000 tonn.

FANGST, TOTAL OG NORSK 2015:

Rapportert totalfangst ikke beregnet,
norsk fangst = ca. 95 000 tonn
NORSK FANGSTVERDI: Gjennomsnitt for 		
2005–2014 er 941 millioner kroner,
for 2014 var verdien 1200 millioner kroner

Gyteområde sporadisk
Gyteområde
Voksen

Fiskeri

Sammen med Norge står Russland for størstedelen av hysefangstene.
Men også Færøyene, Storbritannia, Grønland, Spania, Tyskland og
Frankrike fisker på bestanden. Som en konsekvens av den kraftige
oppjustering av bestanden, bestemte Norge og Russland å øke kvoten
i 2015 fra 178 500 tonn til 223 000 tonn i juni 2015. Totalfangsten for
2015 er ennå ikke beregnet. Den norske fangsten av hyse tas i stor grad
som bifangst i trålfisket etter torsk, men det foregår også et direkte fiske
med line og flyteline langs finnmarkskysten. Den norske fangsten med
line utgjør nesten like mye som trålfangstene. Det tas også en del hyse
med snurrevad og noe med garn. Fangstene fra de andre landene er
hovedsakelig tatt med bunntrål.

Fangst (1 000 tonn)

Nordøstarktisk hyse er en torskefisk som finnes
langs hele kysten nord for Stad, i Barentshavet
og på vestsiden av Svalbard.Veksten til hyse kan
variere mye fra år til år og fra område til område,
men i gjennomsnitt vokser den umodne hysa 7–9
cm per år. Den blir kjønnsmoden i 4–7-årsalderen
når den er mellom 40 og 60 cm lang.Veksten avtar
med alderen. Hysa gyter spredt på dypt vann,
men det viktigste gyteområdet er på vestsiden av
Tromsøflaket. I tillegg er det viktige gyteområder
langs kysten av Nord-Norge, langs eggakanten
utenfor Møre og Romsdal samt utenfor
Røstbanken og Vesterålsbankene. Gytingen er
fordelt i perioden mars til juli med h ovedtyngde i
slutten av april. Hysas føde avhenger av størrelsen
på fisken, men består hovedsakelig av ulike typer
bunndyr.Yngre fisk spiser plankton oppe i sjøen,
mens eldre og større fisk spiser reker, fiskeegg og
fisk. Større hyse kan også beite oppe i sjøen, og
på finnmarkskysten vil den også beite på lodde.
Hyse er en bunnfisk, men en del hyse, og
da spesielt liten hyse, finnes ofte høyere oppe
i vannmassene. Hyse er en toppredator, og er
som voksen i liten grad et b yttedyr for annen
fisk.Yngre hyse blir spist av for eksempel torsk,
grønlandssel og vågehval. Disse fiskespiserne
foretrekker likevel lodde, så i perioder med
mye lodde blir det spist mindre hyse. Fra
mageprøver av torsk blir det beregnet hvor
mye hyse som spises av torsk, og dette tas
det hensyn til i bestandsberegningene.
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Bestand og fangst av nordøstarktisk hyse.
Stock size and catches of Northeast Arctic haddock. 
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Hyse – Melanogrammus aeglefinus – Haddock
Andre navn: Kolje
Familie: Gadidae (torskefamilien)
Maks størrelse: 110 cm og 14 kg
Levetid: Maks 20 år
Leveområde: Langs kysten og i Barentshavet
Hovedgyteområde: Vestkanten av Tromsøflaket
Gytetidspunkt: Mars–juli
Føde: Bunndyr, fisk og egg av sild og lodde
Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på den svarte

Bunntilknyttede ressurser

NORDØSTARKTISK HYSE

