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Kvotefastsetting for vassild for 2020 og 2021
Kvoterådet for vassild ble offentliggjort 11. juni 2019, der ICES i henhold til en føre-var tilnærming
anbefaler en totalfangst på inntil 10.270 tonn for hvert av årene 2020 og 2021. Dette tilsvarer en nedgang
på 34% fra forrige råd. ICES begrunner reduksjonen med en nedgang i toktindeksen og benyttelse av en
føre-var buffer.
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene er svært overrasket
over at toktindeksen viser en nedgang. Tidsserien av akustiske biomasseestimater har vist en jevn økning
siden 2012. Også mengdeindeksen fra det norske reketoktet i Skagerrak og Norskerenna, og fangst per
enhet innsats (CPUE) fra den kommersielle flåten har utviklet seg positivt de siste årene. Dette bildet
stemmer også godt med erfaringene fra fiskerne, som de siste årene har rapportert om økende fangst pr
tauetime i direktefisket etter vassild nord for 62°N, og økende innslag av bifangst av vassild i Nordsjøen.
Innslaget av vassild i Nordsjøen kan indikere at vassilden er større og mer utbredt enn det ICES legger
til grunn. Det er samtidig knyttet usikkerhet til fordelingen mellom vassild og strømsild i Nordsjøen. I
tråd med vedtak fra Faglig utvalg for ressursforskning av 21. mars 2018 ble det anbefalt at
Havforskningsinstituttet burde ta ytterligere fangstprøver for å artsbestemme strømsild/vassild i
Nordsjøen. Videre er det varslet at vassild vil gjennomgå en metoderevisjon i 2020.
Organisasjonene mener at kvoten for 2020 bør fastsettes på samme nivå som i 2019, i påvente av mer
kunnskap om fordelingen mellom strømsild og vassild i Nordsjøen og metoderevisjonen.
Dersom rådet likevel legges til grunn for kvotefastsettelsen mener organisasjonene at det uansett ikke er
grunnlag for å bruke en føre-var buffer, tilsvarende kvoterådet multiplisert med 0,8. ICES sine
retningslinjer sier at en føre-var buffer skal benyttes på bestander for å komme nærmere et bærekraftig
høstingsnivå. Figur 2 i kvoterådet indikerer at vassildbestanden allerede har et høstingsnivå som er
bærekraftig, verdiene er > 1. Organisasjonene mener derfor at det ikke er grunnlag for å benytte en førevar buffer. Dette synspunktet er også støttet av ekspertgruppen, som med samme begrunnelse unnlot å
foreslå en føre-var buffer, jf. seksjon 6.2.7 i WGDEEP arbeidsgrupperapporten. Følger vi formelen som
er oppgitt i rådet (forrige råd * indeks rate) vil kvoten da tilsvare: 15.656 tonn * 0,82 = 12.838 tonn.
Organisasjonene mener fortrinnsvis at vassildkvoten for 2020 bør være på samme nivå som i 2019, men
uansett ikke lavere enn 12.838 tonn per år.
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