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Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2020 og fattet
følgende vedtak:
«Fordeling av den norske kvoten
Norges Fiskarlag viser til at ICES har anbefalt en TAC på 651 033 tonn for 2021, som er en økning
på 24 % i forhold til kvoterådet for 2020, og en nedgang på 6 % i forhold til antatt totalfangst i
2020. Fiskarlaget viser videre til at det i høst skal føres kyststatsforhandlinger om en avtale for
2021. Fiskarlaget legger til grunn at det, uavhengig av enighet om en kyststatsavtale, fastsettes en
norsk kvote og at det åpnes opp for et sildefiske fra årets start.
Landsstyret i Norges Fiskarlag viser til regjeringserklæringen som slår fast at regjeringen ikke vil
«foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper» samt til at dette også er en premiss i
Stortingets behandling av kvotemeldingen hvor det framkommer at «Stortinget ber regjeringen
sørge for at fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene ikke endres vesentlig»
Norges Fiskarlag har registret Stortingets vedtak om å avvikle kvotefordelingen etter dynamiske
fordelingsnøkler, og erstatte disse med faste fordelingsprosenter. Etter det organisasjonen kjenner
til tar Nærings- og fiskeridepartementet sikte på at den nye fordelingsnøkkelen gis virkning for
kvoteåret 2021. Fiskarlaget beklager sterkt at de innarbeidde dynamiske kvotenøklene nå avvikles,
og dermed også de hensyn denne fordelingsnøkkelen ivaretar.
Norges Fiskarlag legger til grunn at kvotebyttet av norsk vårgytende sild og makrell som ble
etablert mellom ringnotgruppen og trålgruppen med virkning fra kvoteåret 2010 videreføres iht.
tidligere avtaler om dette, jfr. landsstyrevedtakene 128/09 og 71/10 og landsmøtevedtak 5/15.
Dette innebærer at trålgruppens kvoteandel av nvg-sild reduseres med 0,35 prosentpoeng som
tilføres ringnotgruppens kvote, mot at trålgruppens andel av norsk disponibel makrellkvote øker fra
3,2 % til 4,0 % på bekostning av ringnotgruppens kvote.
Fiskarlaget forutsetter at beregningsgrunnlaget baseres på norsk disponibel kvote korrigert for
forsknings- og agnkvoten og kvantum til tidligere utdelte rekrutteringskvoter.
Kystflåten – lukket gruppe
Lukket gruppe i kystflåten har siden 2014 vært regulert som en felles reguleringsgruppe, hvor
fartøy med faktisk- og hjemmelslengde under 15 meter er gitt en overregulert kvoteenhet som for
2020 er på om lag 20 %. Øvrige fartøy i gruppen er ikke overregulert.
Erfaringene med gjeldende reguleringsmodell er positiv og godt innarbeidet i flåten, og Fiskarlaget
tilrår derfor at samme modell, herunder kvotestige og kvotefleksibilitet anvendes for 2021. Med
bakgrunn i erfaringen en har med fisketakten i kystgruppen så langt i år og utsiktene til kvotenivå i
2021, går Norges Fiskarlag inn for at overreguleringen for fartøy med hjemmelslengde og faktisk
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lengde under 15 meter settes i størrelsesorden 25 % i 2021. Det legges til grunn at dette nivået
ikke bidrar til overskridelser av gruppekvoten. Øvrige fartøy i kystgruppen reguleres med garantert
kvoteenhet uten overregulering slik som tidligere år.
Fiske i åpen gruppe (landnot og garn)
Norges Fiskarlag går inn for at åpen gruppe tildeles en gruppekvote på 2 000 tonn for 2021,
tilsvarende som for 2020. Fiskarlaget tilrår videre at kvotestigen med egen kvoteenhet med en
passende overregulering videreføres for 2021.
Ringnotflåten
Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige ringnotflåten reguleres med fartøykvoter
beregnet ut fra universalnøkkelen.
Trålgruppen
Norges Fiskarlag går inn for at man viderefører den etablerte kvotenøkkelen i trålgruppen for 2021,
og at gruppen reguleres med fartøykvoter.
Samfiske – låssetting – føring – unntak fra låssettingspåbudet - føringspool
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske, føring og samføring i 2021 etter
samme mønster som i 2020. Det bes imidlertid om at det vurderes å tillate at også kystfartøy som
samfisker i forbindelse med låssetting kan samfiske med flere fartøy i løpet av ett kalenderår, slik
også pelagiske trålere (partråling) kan utøve sitt fiske etter sild.
Når det gjelder de spesielle forholdene som har foranlediget unntak fra låssettingspåbudet med
adgang til at fangst kan hentes direkte fra snurpenota, så ber Norges Fiskarlag om at
låssettingspåbudet ved alt samfiske i § 33l i oppheves i utøvelsesforskriften. Dette innebærer at
unntaksregimet for nvg-sild som har vært gjeldende fram til utgangen av mars 2020 gjøres
permanent. Fiskarlaget har registrert at Fiskeridirektoratet tidligere har signalisert ønske om en
gjennomgang av dette regelverket.
Forannevnte regelendring må foretas så snart som mulig slik at høstens (2020) sildefiske kan
gjennomføres på tilsvarende måte som de siste årene, alternativt at det tidsbegrensede unntaket
straks gjeninnføres og gis varighet ut 2021.
Norges Fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratet også har pågående en prosess om vilkårene knyttet
til føringspool-ordningen. Organisasjonene i næringen har gitt flere innspill i denne prosessen og
advart mot å etablere vilkår som i praksis innebærer at fiskefartøy ikke lenger vil være aktuelle
som føringsfartøy for den minste flåten. Fiskarlaget legger til grunn at gjeldende vilkår for denne
ordningen videreføres for 2021.
Fjordlinjer
Norges Fiskarlag viser til at fjordlinjereguleringene i § 33 f i utøvelsesforskriften også setter
betydelige områdebegrensninger i fiske etter pelagiske fiskeslag med fartøy over 15 meter/21
meter. Fiskarlaget har tidligere fremmet kritiske anførsler knyttet til fjordlinjereguleringene knyttet
til pelagiske bestander/vandrende bestander.
Norges Fiskarlag legger til grunn at praksisen med å åpne områder for sildefiske innenfor
fjordlinjene videreføres, og at konkrete områder avklares i nær dialog mellom
Fiskeridirektoratet/Sjøtjenesten og næringen. I vurderingene må både hensynet til å hindre
innblanding av småsild og hvitfiskarter i fangstene og eventuell pågående fiskeriaktivitet med
faststående redskaper ivaretas på en god måte.
12 milsgrensen
Det er forbudt å bruke pelagisk trål i fisket etter norsk vårgytende sild innenfor 12 milsgrensen for
kyst- og ringnotfartøy. Norges Fiskarlag mener at i lys av økt redskapsfleksibilitet i fiskeriene
generelt bør åpnes for å tillate bruk av trål i nærmere definerte områder også innenfor 12
milsgrensen, forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med andre fiskerier/faststående
fiskeredskaper. Et slikt tiltak kan være med å bidra til å løse mulige bifangstutfordringer.
Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2021 etter samme
mønster som i 2020 for alle reguleringsgruppene.
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Det anmodes videre om at Fiskeridirektoratet foretar avstemming av kvoter som følge av
kvotefleksibilitetsordningen så snart som mulig på nyåret, da mange fartøy starter sin
fiskeriaktivitet tidlig i januar og har behov for å vite endelig kvoteramme som kan disponeres.
Fra og med 2020 skal et fartøys fiske ut over kvotefleksibilitetsordningen på 110 prosent på
makrell belastes på fartøynivå og ikke gruppekvoten i 2021. Basert på resultatene fra ordningen vil
departementet også vurdere å utvide ordningen til å gjelde nvg-sild fra 2021. Etter Fiskarlaget
oppfatning bør en også vurdere denne ordningen for andre pelagiske arter med fartøykvoter og
kvotefleksibilitet.
Sildeforekomster i Lofoten-Reinefjorden
På bakgrunn av at enkelte større kystfartøy fisket sild i Reinefjorden gikk Norges Fiskarlag
29.9.2020 ut med en henstilling til større kystfartøy om å avstå fra å fiske sild i Reinefjorden inntil
en hadde fått avklart nærmere den biologiske kunnskapen om sildeforekomstene i Lofotenområdet.
Norges Fiskarlag har mottatt en redegjørelse fra Havforskningsinstituttet hvor de oppsummerer at
på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, så har ikke HI noe biologisk grunnlag for å anbefale å
beskytte sild som fiskes i Reinefjorden. Instituttet påpeker videre at det er all grunn til å tro at det
kan være litt dynamisk hvordan sild benytter denne fjorden som er liten med åpning rett i
storhavet utenfor, der både norsk vårgytende sild og sommergytere ferdes. At det er mye norsk
vårgytende sild i Reinefjorden nå fremfor sommergytere er nok relatert til innsiget av 2016
årsklassen.
Norges Fiskarlag finner svaret fra Havforskningsinstituttet avklarende med hensyn til sildas
bestandstilhørighet, og ser derfor ikke lenger grunn til å opprettholde henstillingen av 29.9.2020
begrunnet ut fra et ressursbiologisk perspektiv. Fiskarlaget mener likevel at det bør utvises
forsiktighet fra den største flåten med å fiske sild i trange små fjordområder.»
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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