
 

HØRINGER AV REGULERINGER FOR 2021 (REGULERINGSMØTET) 

 

Vi viser til Fiskeridirektoratets informasjon vedrørende denne sak på Fiskeridirektoratets 

hjemmeside.  Blant annet heter det at skriftlige høringer erstatter høstens reguleringsmøte.  

Høringsfristen er satt til tre uker og siste frist er 5. november 2020. 

Høringsmerknader/-uttalelser fra Norges Sildesalgslag følger herved: 

 

Sak 21/2020 Makrellstørje: 

Adgangsregulering: 

Norges Sildesalgslag har gjennom sin befatning med makrellstørje i 2020 registrert at det er noe uro 
og usikkerhet rundt den fremtidige adgangsreguleringen til makrellstørjefisket.  Som kjent er det 
bestemt at fartøyene som ble gitt rettigheter til å delta i fisket i 2020 også skal få delta i 2021.  Men 
eventuell deltagelse i årene etter 2021 er det derimot ingen avklaring på.  For fartøyer som ønsker å 
investere, bygge opp kunnskap og kompetanse og satse på makrellstørjefiske fremover er usikkerhet 
rundt dette svært uheldig.   Snarlig avklaring vedrørende fremtidig adgangsregulering (dvs fra og med 
2022), er derfor slik vi vurderer det svært viktig, blant annet for å skape forutsigbarhet og ro med 
tanke på å utvikle størjenæringen mest mulig optimalt fremover.  Norges Sildesalgslag tilrår således 
at dette temaet blir prioritert fremover.  
 

Å få kontinuitet og forutsigbarhet på fiskersiden vil ha stor betydning for verdiskapingen. Kjøperne vil 

få større trygghet mht. kvaliteten på fisken. Dette er viktig for å sikre investeringer på landsiden. 

Norges Sildesalgslag har ingen bestemt oppfatning av hvordan en adgangsregulering skal se ut. En 

mulig tilnærming kan være at de fartøyene som har deltagerrettigheter i 2020 og i 2021 også må 

komme først i køen også i årene etter 2021.  Nykommere kan eventuelt vurderes i lys av 

kvoteutviklingen totalt sett, markedsutviklingen og å tilrettelegge for at de årlige norske kvotene 

fiskes.  Til sistnevnte, det er viktig å vise utad at Norge fisker kvotene sine – det kan gi oss bedre 

forhandlingskort og større kvoter på sikt.   

 

Sak 24/2020 Nordsjøsild: 

Norges Sildesalgslag registrerer at Fiskeridirektoratet i all hovedsak foreslår at fisket reguleres i 2021 
som i inneværende år, herunder at reguleringen for fisket i Skagerrak også videreføres.  Norges 
Sildesalgslag har følgende merknader til dette: 
 
Utseiling Skagerak. 
Norges Sildesalgslag opplever at dette med utseiling til Skagerak er vanskelig og avstedkommer mye 
støy, og Sildelaget ønsker et annet reguleringsopplegg. 
 
Norges Sildesalgslag vil til sistnevnte bemerke at enkeltfartøys inntreden i Skagerrak kan trigge at 
mange andre fartøyer vil posisjonere seg for fisket i Skagerrak (bjellesauer) og at det raskt blir «full 
fyr i leiren».  Fullmåne viser seg å være et triggerpunkt i denne sammenheng.  Fiskerne ringer 
Sildelaget og vil melde utseiling for å komme med i det gode selskap, og det uten at kriteriene som er 



satt nødvendigvis er på plasst.  Stor kreativitet utvises av fartøyene i denne situasjonen, som da 
salgsbordet i neste omgang skal forholde seg til.  Og dette har altså bydd på utfordringer for Norges 
Sildesalgslag.  
 
Usikkerhet om fisket slår til eller ikke i de aktuelle periodene, gjør også at det mobiliseres fartøyer og 
mannskap og det brukes drivstoff og forurenses uten at det nødvendigvis blir noe fiske i det hele tatt.  
Norges Sildesalgslag mener at også dette er en uheldig side ved dette fiskeriet. 
 
Manglende forutsigbarhet for fartøyene i dette fiskeriet er kanskje noe av den største utfordringen 
som det bør tas tak i.  Det er også viktig å merke seg at interessen for å delta i fisket etter sild i 
Skagerrak er intensivert de siste årene.  Nyutviklet ristteknologi som gjør fiskeriet mer attraktivt samt 
gode priser, enten silda leveres til konsum eller mel/olje, bidrar naturligvis også til økt interesse.     
 
Sett fra Lagets ståsted tilrås at faglagene, i samråd med salgslag og Fiskeridirektorat, kommer opp 
med en alternativ reguleringsmodell.  En variant av den eksisterende havbrislingmodellen tenker vi 
oss konkret.  Altså, at interesserte fartøyer som ønsker å delta i dette fisket melder seg på innen en 
fastsatt frist, det foretas loddtrekning, det etableres en rulleringsliste og det settes en siste 
utseilingsfrist for de fartøyene som har utseiling (tørn) til fiskeriet.  Etter at utseilingsfristen er utløpt, 
og forutsatt at det fortsatt står igjen kvote, spør Norges Sildesalgslag fartøyer i ordnet rekkefølge iht 
trekningsresultatet om de er interessert i å gå.  Å treffe med siste dato for utseiling kan bli en liten 
utfordring. 
 
På denne bakgrunn ber vi om at Fiskeridirektoratet innkaller til et eget møte om denne saken i god 
tid før 2021.  Dette for å få etablert et reguleringsregime som er tydelig, gir forutsigbarhet, gir ro og 
mindre støy i fremtiden.   
     
 

Sak 25/2020 Hestmakrell: 

Norges Sildesalgslag tok på reguleringsmøtet høsten 2019 opp spørsmålet om fjordfisket etter 

hestmakrell foregår på den vestlige hestmakrellbestanden eller om dette var lokale bestander.  I 

Fiskeridirektoratets saksfremlegg opplyses det om at HI arbeider med denne saken, men at en på det 

nåværende tidspunkt ikke har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å si noe om dette ennå.  Norges 

Sildesalgslag imøteser det videre forskningsarbeidet og resultatene av dette arbeidet.  

 

Sak 26/2020 Havbrisling: 

I dag er det som kjent ikke åpning for å fiske havbrisling i NØS i Nordsjøen.  Og, dette har vært 

situasjonen i mange år nå.  Sildelaget stiller seg uforstående til et slikt forbud. Norges Sildesalgslag 

mener prinsipielt at dersom det finnes havbrisling i NØS må det også kunne være adgang for norske 

fartøyer å fiske på havbrisling i NØS.  Norges Sildesalgslag etterlyser i denne sammenheng 

havforskningens vurdering av havbrislingbestanden i Nordsjøen herunder dens vandringsmønstre 

gjennom året.  Og, videre om det foreligger data som viser eventuell tilstedeværelse av havbrisling i 

NØS i de senere årene.  

 

 

 



Sak 30/2020 Tobis: 

I reguleringsdokumentet heter det følgende «For å redusere risikoen for at det blir tatt store kvanta 

bifangst av andre arter i tobisfisket – fangster som går til oppmaling – mener Fiskeridirektoratet at 

det er behov for å innføre nye reguleringstiltak». 

Norges Sildesalgslag er kjent med at Fiskeridirektoratet vil innkalle Norges Sildesalgslag til et snarlig 

møte for en gjennomgang av utøvelsesforskriftens $ 49 vedrørende oppmalingsforbudet.    

Norges Sildesalgslag er videre kjent med at Fiskeridirektoratet vil innkalle faglagene og 

Havforskningsinstituttet til et møte om bifangstreguleringer, RTC og stengningskriterier i nær 

fremtid.  Norges Sildesalgslag ønsker å delta i denne prosessen pga. vår rolle i håndhevelsen av 
bifangstreglementet.  
  
 

Med vennlig hilsen 

NORGES SILDESALGSLAG 

 

Paul M. Oma        Roald Oen 


