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Regulering av fisket etter vassild i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 20.-21. oktober d.å. fattet følgende vedtak:
«Norges Fiskarlag viser til at ICES har foreslått at totalkvoten i 2020 og 2021 settes til 10.270
tonn, noe som innebærer reduksjon på 34 prosent fra forrige råd. Næringen har i en felles
henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet den 8. juli 2019 kritisert rådet. Det bør ut fra
forannevnte vært grunnlag for å sette kvoten høyere en kvoterådet.
Fiskarlaget ber videre om at Havforskningsinstituttet gis i oppdrag å foreta en kritisk evaluering av
størrelsen på avsetningen til fangst av strømsild i Nordsjøen. Strømsild tas i all hovedsak som
bifangst i industritrålfisket, og det hefter usikkerhet ved om artsklassifisering og kvantifisering er
korrekt.
Det er som kjent også forekomster av vassild i Skagerrak, og Fiskarlaget har tidligere tatt opp
spørsmål om adgang til å fiske vassild i dette område. Organisasjonen vil jobbe videre med dette
spørsmålet.
Norges Fiskarlag vil tilrå at hovedprinsippene i reguleringsopplegget for fisket etter vassild
videreføres i 2020, med følgende justeringer:
•

Man bør unngå refordelinger i fisket, og fartøykvoten må settes på et slikt nivå ved årets
start at dette unngås.

•

Vi ber Fiskeridirektoratet i dialog med næringen vurdere å innføre kvotefleks på fartøynivå i
fisket etter vassild.

•

Stengningskriteriet bør reduseres til inntil syv dager. Dersom det er behov for å ha lengre
stengningsperioder kan det ivaretas gjennom nye stengningsvedtak.

•

Sjøtjenesten bør vurdere å benytte dybdekoter som alternativ til geografiske posisjoner
ved stenging, da bifangstinnblandingen kan variere sterkt på ulike dybder. Vi kan ikke se at
utøvelsesforskriften § 47 siste ledd er til hinder for dette. Dersom det er tilfelle, anbefales
en forskriftsendring.

Norges Fiskarlag mener at endringene i åpningsperioden har vært vellykkede, og legger til grunn at
de videreføres til neste år. Det har vært en klart positiv utvikling i forhold til
bifangstproblematikken uten bruk av RTC stengninger.
Norges Fiskarlag foreslo i fjor etablering av en toårig kvotebytteordning for 2020 og 2021, på
bakgrunn av negative kvoteutsikter samt, endringer i CO2-avgiften for fiskeflåten. Forslaget gikk ut
på at to rederi med fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse skulle kunne få dobbel fartøykvote mot
at hvert fartøy kun deltok i ett av de to årene.
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Like før jul ble det klart at Fiskeridirektoratet ikke ville etterkomme anmodningen, og Fiskarlaget
mener dette er beklagelig. Vi antar at denne holdningen ligger fast, og at det uansett fremstår
mindre hensiktsmessig å innføre en slik ordning med virkning fra neste år ettersom den vil strekke
seg over to kvoteråd-perioder. Fiskarlaget vil kunne komme tilbake til denne saken når
inneværende to-års periode for vassild- reguleringen er over i 2022.
Norges Fiskarlag tilrår på bakgrunn av den manglende innføringen av kvotebytte at årets opplegg
med maksimalkvoter videreføres til neste år. Nivået på maksimalkvotene bør settes i størrelsorden
350 tonn.
Enkelte fartøy sitt overfiske av maksimalkvoten medfører utfordringer og bør kunne løses gjennom
en hensiktsmessig tilrettelegging av kvotefleksibillitetsordning.»

Med hilsen
Norges Fiskarlag

Jan Birger Jørgensen
Sonja Elin Kleven Jakobsen
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