Fiskeridirektoratet
Nærings- og fiskeridepartementet

Deres ref:

Vår ref
2020/1406-2

Saksbehandler
Jan Birger Jørgensen,

Dato
27.10.2020

Regulering av fisket etter sild sør for 62˚N i Nordsjøen og
Skagerrak i 2021
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 20.-21. oktober 2020 og fattet
følgende vedtak:
«Totalkvote og gruppefordeling
ICES tilrår, i tråd med MSY-tilnærmingen, at fangsten av sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021 ikke
bør overstige 365 792 tonn, hvorav 359 367 tonn i direktefisket. Dette betyr en reduksjon på
knapt 7% sammenlignet med årets kvote.
Det er ennå ikke ført forhandlinger om en kvoteavtale for 2021, hvor Storbritannia vil tiltre som ny
part i forhandlingene sammen med Norge og EU. Fiskarlaget forutsetter at det avklares en
kvoteramme for norske fiskere fra årets start i 2021 som minst reflekterer gjeldende norsk
eierandel i denne sildebestanden.
Norges Fiskarlag legger til grunn at Stortingets vedtak knyttet til kvotemeldingen ikke fører til
konsekvenser for fordelingen av sildekvoten i Nordsjøen og Skagerrak mellom de ulike
reguleringsgruppene. Fiskarlaget anbefaler at den norske kvoten fordeles mellom
reguleringsgruppene i samsvar med landsmøtevedtak 5/15 og 6/07, og som innebærer en
videreføring av fordelingsnøkkelen i landsmøtevedtak 7/01, herunder en videreføring
kvoteavsetningen på 150 tonn til fartøy i åpen gruppe.
Fiskarlaget forutsetter at norske fartøy fortsatt gis adgang til å fiske sild både i EU-sonen og i UKsonen. Delkvotene som skal fastsettes for de ulike fartøygruppene i forannevnte soner må ta
utgangspunkt i den relative kvotefordelingen mellom gruppene, hvor kyst sin kvoteenhet fastsettes
etter samme mal som tidligere år (antar at fartøy under 15 meter ikke fisker sild i andre lands
soner).
Kvoteregulering i kystgruppen-lukket gruppe
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre reguleringen av lukket kystgruppe med en samlet
kvoteregulering for Nordsjøen og Skagerrak i en felles reguleringsgruppe med gjeldende
kvotestige, hvor det legges inn en garantert kvote på alle kvotetrinn uten overregulering som skal
stå fast hele året, samt maksimalkvoter med en overregulering. Nivået på overreguleringen må
bygge på siste års erfaringer og fastsettes når endelig kvoteramme for 2021 er avklart.
Samfiske- føring – samføring
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
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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.
Åpen gruppe – fartøy som fisker med garn
Fiskarlaget går inn for å videreføre avsetningen til åpen gruppe på 150 tonn, samt at fartøykvoten
for alle deltakende fartøy i denne gruppen, både not- og garnfartøy, fortsatt fastsettes til 12 tonn.
Ringnotgruppen og SUK fartøy
Fiskarlaget tilrår at fisket i disse to reguleringsgruppene reguleres med faste kvoter etter samme
modell som tidligere år (basert på universalnøkkelen).
Trålgruppen
Norges Fiskarlag tilrår at trålernes sildefiske i 2021 reguleres med faste fartøykvoter fra året start
etter den etablerte universalnøkkelen for gruppen (basiskvote beregnet pr. 31.12.2001).
Fiskarlaget går videre inn for at bifangster av sild i andre fiskerier avregnes på det enkelte fartøy
sin fartøykvote, og at det dermed ikke er behov for å avsette kvantum til en særskilt
bifangstordning.
Fiskarlaget mener det er behov for en gjennomgang og vurdering av problemstillinger knyttet til
bifangstbestemmelsen i § 21 i årets reguleringsforskrift. Dette dreier seg praksis knyttet til
inndragning og kvotebelastning dersom et fartøy har mer enn 10% innblanding av sild i vekt i
henhold til annet ledd i § 21, og hvorvidt et trålfartøy kan skifte målart/fiskeri under samme tur
uten å komme i konflikt med bifangstreglene i § 21.
Fisket i Skagerrak - trålredskap
Det legges til grunn at adgangen til å fiske med flytetrål i Skagerrak for 20201 videreføres etter
samme mal som i 2020.
Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2021 etter samme
mønster som i 2020 for alle reguleringsgruppene.
Det anmodes videre om at Fiskeridirektoratet foretar avstemmingen 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.
Kvotebytteordning i havfiskeflåten
Norges Fiskarlag viser til kvotebytteordningene en har hatt for fartøygruppene pelagisk trål og
ringnot i fiskerier med lave fartøykvoter. Bruken av kvotebytteordningen har variert med vilkårene
i de ulike fiskeriene denne ordningen har vært tilgjengelig. Kvotebytteordningen bidrar til en mer
fornuftig og rasjonell bruk av flåten, som igjen resulterer i redusert miljøbelastning.
Fiskarlaget tilrår at en legger opp til en kvotebytteordning i 2021 hvor fartøy kan bytte kvoter
og/eller andeler av kvoter innad i fartøygruppene ringnot og pelagisk trål. En bør vurdere nærmere
om det skal tillates å bytte mellom to eller tre fiskerier. For ringnotflåten foreslås en
kvotebytteordning der loddekvoten ved Island kan byttes mot for eksempel lodde i Barentshavet
og/eller nordsjøsild. For pelagisk trål foreslås en kvotebytteordning der loddekvoten i Barentshavet
kan byttes mot kolmule og/eller nordsjøsild.
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Påmeldingen til en slik ordning bør kunne tilpasses både ringnot og pelagisk trål sitt
fiskerimønster.»

Med hilsen
Norges Fiskarlag

Jan Birger Jørgensen
Sonja Elin Kleven Jakobsen
Kopi:

medlemslagene
Landsstyrets medlemmer
Norges Sildesalgslag

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur.
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