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SAK 7.2.1 NVG-SILD  
 

Pelagisk Forening henviser til kvoterådet for NVG-sild for 2015 på ca 172000 tonn.  

 

Som kjent samsvarer ikke kvoterådet med fiskernes observasjoner på feltene. Fiskerne mener silde-

bestanden er langt større enn hva rådet tilsier.   

 

Et av resultatene på denne uenigheten var gytetoktet i februar. Toktet ga et relativt mål for NVG 
gytebestanden på 6,2 millioner tonn. Relativt betyr at 6,2 millioner tonn ikke er et nøyaktig tall for 
hvor stor gytebestanden er, dette fordi det er flere feilkilder det ikke er korrigert for i 6,2 mill. tonn. 
 
Forenklet kan en derfor si at det relative tallet 6,2 millioner tonn brukes i bestandsvurderingene for 
å se om bestanden går opp, ned eller er stabil i forhold til det samme relative bestandsmålet fra 
tidligere år. Siste gang NVG gytebestanden ble målt på denne måten var i 2008. Da ble 
gytebestanden målt til 7,2 millioner tonn. Nedgangen mellom de relative målingene i 2008 og 2015 
er altså ca. 14 %. ICES beregnet gytebestanden i 2008 til å være 6,9 millioner tonn og i 2015 til å 
være 3,5 millioner tonn som er grunnlaget for årets kvoteråd.  
 
Dette er en nedgang på ca. 50 % i beregnet gytebestand mellom de to årene. Sammenligner vi 
nedgangen i gytetoktene mellom 2008 og 2015 på 14 % med nedgangen i beregnet gytebestand på 
50 % mellom de to årene så synker altså beregnet gytebestand mye mer enn det gytetoktene 
indikerer.  
 
På bakgrunn av dette misforholdet skriver HI på sin hjemmeside at «… Vinterens gytetokt gir ikke 
noe entydig svar, men mye tyder på at nedgangen i gytebestanden av norsk vårgytende sild kan 
være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser…» Dette er helt i tråd med det fiskerne 
har observert på havet, nemlig at gytebestanden ikke har sunket med så mye som 50 % mellom de 
to årene. 
 

Pelagisk Forening mener derfor at bestandsvurderingen for 2015 må gjennomgås nøye på nytt og at 

dersom det er grunnlag for det må ICES komme med et revidert kvoteråd for 2015 sammen med 

rådet for 2016 som kommer i oktober 2015. Vi er kjent med at ICES planlegger å gjennomføre en 

revidert bestandsvurdering i forbindelse med det planlagte benchmark våren 2016.  
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Pelagisk Forenings mener dette er for sent gitt de potensielt store økonomiske tap det kan være 

snakk om for sildefiskerne i 2015.  

Som følge av usikkerheten vedrørende innværende års kvoteråd ber vi om at kvotefleksibiliteten på 
NVG-sild, fra 2015 til 2016, utvides til 20 prosent. Fartøyene har da mulighet til å forberede seg på 
en evt økning uavhengig av om den kommer eller ikke. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

  

Torstein Solem     

Daglig leder  

Mariann Frantsen 

Rådgiver 

 


