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9.8 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 

 

 

9.8.1 FISKET I 2014 

 

I 2014 hadde Norge en kvote på 141 681 tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Norske fartøy 

fisket 144 048 tonn sild i 2014. 

 

Norsk fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak er angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av 

kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2015.  

 

Tabell 1: Norske område- og totalkvoter og fangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014 

Fartøygrupper Område 
Område- og 

totalkvote (tonn)1 

Område- og 

totalfangst (tonn) 

Restkvote 

(tonn) 

Fartøy med 

ringnottillatelse 

Nordsjøen 110 860 114 847 -3 987 

EU-sonen 48 120 48 437 -317 

Skagerrak 1 991 1 513 478 

  Total 112 852 116 360 -3 508 

Små ringnotfartøy 

(SUK) 

Nordsjøen 7 076 6 290 786 

EU-sonen 3 060 1 800 1 260 

Skagerrak 127 90 37 

  Total 7 203 6 380 823 

Trålfartøy 
Nordsjøen 9 887 9 548 339 

EU-sonen 4 320 4 434 -114 

  Total 9 887 9 548 339 

Kystfartøy – lukket 

gruppe 

Nordsjøen og 

Skagerrak 
11 149 11 233 -84 

EU-sonen 4 500 4 220 280 

Kystfartøy - åpen 

gruppe 

Nordsjøen og 

Skagerrak 
150 59 91 

  Total 11 299 11 292 7 

Forskning og 

undervisning 
Nordsjøen 440 275 165 

Fritidsfiske etc.     193   

Totalt norske 

fartøy 
  141 681 144 048 -2 367 

Kilde: Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister og landings- og sluttseddelregister per 20. april 2015 
1 Områdekvoten i EU-sonen er en delkvote av kvoten i Nordsjøen 
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Tabell 2 viser kvoter og fangst av sild relatert til kvoteåret 2014. Med kvoteåret menes fangst 

som belastes den norske totalkvoten i 2014 angitt i reguleringsforskriften. Fisket i 2014 som 

er gjort på forskudd av kvoten i 2015 er ikke tatt med i tabell 2, da dette skal belastes 

kvoteåret 2015.   

 

Tabell 2: Norsk kvote, fangst og restkvote fordelt på fartøygruppen for kvoteåret 2014 for 

fisket etter sild i Nordsjøen 

Kilde: Norges Sildesalgslag per 16. februar 2015 
1 Det var utdelt 879 tonn for lite i kvote i 2014. Det var registrert 707 tonn som bifangst av sild som ikke er avregnet 

fartøykvoter. Netto justering for gruppekvoten ble derfor + 31. 
2 Kystgruppens fangst i Nordsjøen. 
3 Før justering av gruppekvoten for 2015 må en ta hensyn til fiske i Skagerrak. I 2015 fisket kystgruppen ca. 450 tonn av en 

kvote på 1 000 tonn. Dette vil si at kystgruppen har et fratrekk på ca.50 tonn i 2015. 

 

 

 

9.8.2 KVOTESITUASJONEN I 2015 

 

Sild i Nordsjøen og Skagerrak er bestander som forvaltes av Norge og EU i felleskap. 

Totalkvoten for Nordsjøen er fastsatt til 445 329 tonn, det vil si en reduksjon på om lag 5 % 

fra 2014. Videre er totalkvoten for Skagerrak fastsatt til 43 604 tonn, en reduksjon på 7 % fra 

2014. Tabell 3 viser den norske kvotesituasjonen i Nordsjøen og Skagerrak i 2015. 
 

 

Tabell 3: Kvotesituasjonen i 2015 (tonn) 

 Nordsjøen Skagerrak 

Norsk totalkvote (iht. bilaterale avtaler)1 129 145 5 816 

Kvoteoverføring til Sverige (iht. bilateral avtale)2 - 1 093  

Kvoteoverføring fra Skagerrak til Nordsjøen +  2 908 - 2 908 

Norsk kvote (iht. reguleringsforskriften) 130 960 2 908 

Avsatt til forskning og undervisning - 550  

Disponibel kvote til fordeling 130 410 2 908 
1 Kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2015 av 4. desember 2014 gav Norge en kvote på 129 145 tonn, mens 

Skagerrakavtalen for 2015 av samme dato gav Norge en kvote på 5 816 tonn.  
2 Iht. ”Sverigeavtalen” for 2015 av 4. desember 2014 overfører Norge en kvote på 1 093 tonn til Sverige.  

 

 

Fartøygrupper 

Kvote 

2014 (t) 

Utdelt 

kvote 

2014 (t) 

Kvoteår 2014 - fangst (t) i 2014 
Ufisket 

kvote 2014 

(kvotefleks 

på inntil 10 

%) 

Justering 

gruppekvote 

2015 (t) 

Ordinær 

fangst 

2014 

Overfiske 

utover 10 

% kvote- 

fleks 

Sum 

fangst 

Fartøy med 

ringnottillatelse 110 861 111 679 110 413 265 110 678 1 730 -729 

Små ringnotfartøy 7 076 7 170 6 231 7 6238 285 647 

Trålfartøy 9 887 9 008 8 555 215 8 770 379 -1411 

Kystfartøy 10 299 10 299 10 8152 

 

10 806 

 

-5073 

Forskning og 

undervisning 440 440 275 

 

275 

  Totalt 138 563 138 596 136 280 487 136 767 2 394 -730 
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Det har gjennom flere år vært en fleksibilitet med hensyn til hvor kvotene kan fiskes ved at en 

prosentandel av kvoten i Skagerrak kan fiskes i Nordsjøen. Det ble enighet om at 50 % av 

kvoten i Skagerrak kan fiskes i Nordsjøen i 2015. Dette er tilsvarende prosentandel som i 

årene 2011-2014. Kvotene er fordelt ut i fra den forutsetning at hele den overførbare delen av 

Skagerrakandelen på 2 908 tonn fiskes i Nordsjøen. Videre overføres 1 093 tonn til Sverige.  

Norsk kvote etter overføringer er 130 960 tonn i Nordsjøen og 2 908 tonn i Skagerrak.  

 

 

 

9.8.3 REGULERINGEN OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2015 

 

9.8.3.1 Fordeling 

 

Av kvoten i Nordsjøen er det avsatt 550 tonn til forsknings- og undervisningsformål i 2015. 

Disponibel kvote til fordeling mellom fartøygruppene er derfor henholdsvis 130 410 tonn i 

Nordsjøen og 2 908 tonn i Skagerrak.  

 

Tabell 4 gir en oversikt over hvordan kvotene er fordelt mellom fartøygruppene. 

Fordelingen er i samsvar med Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/01 og 6/07. Kystgruppen 

får 8 % (eller minst 7 000 tonn) og trålerne 7 % av disponibel kvote, mens ringnotgruppen får 

det resterende, hvorav små ringnotfartøy tildeles 6 % av ringnotgruppens gruppekvote. 

Tradisjonelt har kystgruppen fisket om lag 1000 tonn av sin kvote i Skagerrak og med denne 

avsetningen til kystgruppen står det igjen 1 908 tonn til ringnotgruppen (hvorav små 

ringnotfartøy får 6 %).  

 

 

Tabell 4: Fordeling av norsk kvote i 2015 

 

Fartøy med 

ringnottillatelse 

(tonn) 

Små 

ringnotfartøy 

(tonn) 

Trålfartøy 

(tonn) 

Kystfartøy3 

(tonn) 

Totalt 

(tonn) 

Nordsjøen1 104 728 6 685 9 332 9 665 130 410 

Skagerrak2 1 794 114   1 000 2 908 

Totalt 106 522 6 799 9 332 10 665 133 318 

Fartøygruppens andel 

av total kvote (%) 
80 % 5 % 7 % 8 % 

  

1 Tallene viser Nordsjøkvoten inkludert den overførbare delen av Skagerrakkvoten.  
2 Tallene viser Skagerrakkvoten ekskludert den overførbare delen av Skagerrakkvoten som kan tas ut i Nordsjøen.  
3 Av denne kvoten er 500 tonn avsatt til et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september og 150 tonn 

avsatt til fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe 

 

 

9.8.3.2 Kvotefleksibilitetsordningen 

 

Kvotefleksibilitetsordningene i 2014 videreføres i 2015. Fra og med 2015 ble det innført 

kvotefleksibilitet på gruppekvotene i Skagerrak, samt kvotefleksibilitet på fartøynivå 

(forskuttere) for kystgruppens lukket gruppe. 
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9.8.3.3 EU-sonen 

 

Tilsvarende som tidligere år er soneadgangen i EU-sonen i 2015 på 50 000 tonn, som kan 

økes til 60 000 tonn ved behov. Tabell 5 gir en oversikt over hvordan soneadgangen er fordelt 

mellom de ulike fartøygruppene. Fordelingen er basert på den andelen fartøygruppene kan 

fiske av kvoten i Nordsjøen.  

 

Tabell 5: Fordeling av soneadgangen i EU-sonen i 2015 

Fartøygrupper Andel (%) Andel (tonn) 

Fartøy med ringnottillatelse 80,2  40 100 

Små ringnotfartøy 5,1  2 550 

Trål 7,2  3 600 

Kyst 7,5  3 750 

Totalt 100 %  50 000 

 

 

Fiske i EU-sonen er regulert med maksimalkvoter og fiske kan bli stoppet når soneadgangen 

er oppfisket. Delkvotefaktorene/ enheten i EU-sonen er overregulert med 20 %. 

 

 

9.8.3.4 Bifangst av sild i andre fiskerier 

 

I saksdokument sak 26/2014 til reguleringsmøte høsten 2014, samt oversendelse til Nærings- 

og fiskeridepartementet av 12. desember 2014, viste Fiskeridirektoratet til et behov for 

presisering og harmonisering av bifangstbestemmelsene for sild i Nordsjøen og Skagerrak.  

 

Fra og med 2015 er hovedregelen at det ikke er tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og 

Skagerrak ved fiske etter andre arter, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyet sildekvote, 

eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild. Det forventes at det enkelte fartøy 

disponerer kvoten og adgangen for kvotefleksibilitet slik at den også dekker eventuell bifangst 

av sild i fisket etter andre arter. 

 

9.8.3.5 Ringnotgruppen 

 

For fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy ble faktorene for fisket i Nordsjøen satt 

til henholdsvis 2,49 og 1,82 i mars. Faktorene er tilnærmet flatt regulert. Videre er faktoren 

for beregning av maksimalkvoten i Skagerrak satt til 0,5 for begge fartøygruppene. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

9.8.3.6 Trålgruppen 

 

For trålgruppens fiske etter sild i Nordsjøen ble faktoren satt til 0,79 i mars. Faktoren er 

tilnærmet flatt regulert. For å unngå fiske av sild under minstemålet er det forbud mot 

trålfiske etter sild i Skagerrak. Dette er tilsvarende som tidligere år. 

 

 

9.8.3.7 Kystfartøygruppen 

 

Kystgruppens lukket gruppe er regulert med maksimalkvoter med garantert kvantum i bunn. 

Maksimalkvoten for 2015 er satt til 13,5 tonn per kvotefaktor. Dette er en overreguleringsgrad 

på ca. 48 % eller 4 813 tonn. Det garanterte kvantumet er satt til 9,1 tonn per kvotefaktor.  

 

Tilsvarende som tidligere år er det avsatt 500 tonn til et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene 

i Skagerrak. Kun fartøy med deltakeradgang i lukket gruppe har mulighet til å delta i dette 

fisket. Avsetningen skal sikre at det etter 1. september gjenstår 500 tonn av kystgruppens 

kvote til å benytte i dette låssettingsfisket. Fartøy kan drive låssettingsfiske innenfor sin 

maksimalkvote. For at flest mulig fartøy skal få mulighet til å benytte seg av ordningen er det 

i tillegg en øvre begrensning på maksimalt 100 tonn per fartøy. 

 

 

9.8.3.8 Oppfisket kvantum 

 

Det er per 22. april 2015 meldt inn marginale fangster av sild for inneværende år. Dette er 

tilsvarende som i 2014.  

 


