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9.5 VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2015 

  

 

9.5.1  FISKET I 2014 

 

 

Tabell 1 viser kvoter og fangst av vassild i 2014.For 2014 ble det fastsatt en totalkvote på 

12 000 tonn vassild. Av dette ble det avsatt 20 tonn vassild til forskningsfangst og 300 tonn til 

bifangst ut ifra forventet bifangst i fisket etter kolmule og øyepål i 2014. Totalkvote til 

utdeling etter disse avsetningene var på 11 680 tonn.  

 

 

Tabell 1: Kvote, fordeling og fangst av vassild i 2014 

  Kvote (tonn) Fangst (tonn) Rest (tonn) 

Ordinær kvote vassildtrål 11 680 11 742 -62 

Forskning 20 0 20 

Bifangst 300 214 86 

Bifangst nord for 62°N   10   

Bifangst sør for 62°N (inkl. vassildtrål)   205   

Totalt 12 000 11 956 44 
Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 18. mai 2015 

 

 

Fisket var fra årets start regulert med maksimalkvoter på 520 tonn vassild per 

vassildtråltillatelse. Dette var en reduksjon på 30 tonn sammenlignet med 2013. På bakgrunn 

av at det i september ble klart at det ville stå igjen et begrenset kvantum av avsetningen til 

bifangst ble maksimalkvotene økt til 620 tonn. Ved årets slutt stod det igjen 44 tonn av 

totalkvoten, av dette hadde fartøy med vassildtrål fisket 11 742 tonn nord for 62°N.  

 

 

9.5.2  KVOTESITUASJONEN I 2015 

 

For 2015 er det fastsatt en totalkvote på 12 000 tonn vassild, og all fangst av vassild i NØS 

avregnes denne totalkvoten. Av dette er det avsatt 20 tonn vassild til forskningsfangst og 300 

tonn til bifangst ut ifra forventet bifangst i fisket etter kolmule og øyepål i 2015. Totalkvote til 

utdeling blir etter disse avsetningene på 11 680 tonn.  

 

 

9.5.3  REGULERINGSOPPLEGG OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2015 

 

Fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 om 

spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 2-24, kan delta i 

direktefisket etter vassild i Norges økonomiske sone.  

 

På grunn av fare for innblanding av sild, samt at industrien er opptatt med produksjon av sild i 

januar og et godt stykke ut i februar ble oppstartsdatoen for fisket etter vassild satt til 16. 

februar.  

 

Det enkelte fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse har en fartøykvote på 365 tonn vassild, og 

en maksimalkvote på 500 tonn vassild. 
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Maksimalkvoten i 2015 ble satt med utgangspunkt i deltakelsen i 2014, samt utviklingen i 

fisket de foregående årene.  

 

Regulering av fisket etter vassild har en usikkerhetsfaktor knyttet til antall deltagende fartøy. I 

år er det registrert fangst på 24 tillatelser, hvorav det på 22 av tillatelsen er landet kvantum på 

over 200 tonn vassild. Til sammenligning var det i 2014 landet over 200 tonn vassild på 23 av 

tillatelsene. I tidligere år, samt i inneværende år har det vært et betydelig overfiske av kvotene 

i dette fisket. En gjennomgang av landingene hittil i år viser at de 18 fartøyene som har fisket 

utover kvoten sin i 2015 i gjennomsnitt har fisket 56 tonn mer enn det maksimalkvoten skal 

tilsi. Dette overfisket utgjør i seg selv over 1 000 tonn og medfører at en må stoppe fisket før 

andre fartøy i gruppen har fått fiske sine maksimalkvoter.  

 

Tabell 2 viser utviklingen i deltakelsen i fisket. 

 

Tabell 2: Antall fangster per rettighet og maksimalkvote i årene 2010-2015 

Antall fangster fordelt på 

rettighet 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

All fangst 22 22 24 25 26 24 

Fangst over 100 tonn 18 19 21 21 23 22 

Fangst over 300 tonn 16 19 20 20 22 21 

Fangst over 500 tonn 16 14 17 20 17 18 

Maksimalkvote ved årets start 600 500 600 550 520 500 

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 20. mai 2015. 

 

 

I 2015 er det blitt omsatt 337 tonn (1 958 tonn i 2014) vassild gjennom Sunnmøre og 

Romsdal Fiskesalgslag, 11 308 tonn (9 655 tonn i 2014) gjennom Norges Råfisklag og 

26 tonn gjennom Norges Sildesalgslag. 

 

 

Tabell 3: Fangst av vassild fordelt på de første fem månedene i periode 2010 -2015 

Leveringsmåned 
Fangst (tonn) 

20101,2 20111,2 20121,2 20132 20142 20152 

Februar 1 424 1 693 1 932 938 822 1 533 

Mars 1 342 3 263 4 184 6 639 6 275 4 698 

April  6 781 3 603 5 471 4 026 3 308 5 147 

Mai 685 518  36 1 211 292 

Totalt 10 232 8 784 11 588 11 297 11 616 11 671 
Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 20. mai 2015. 
1 For 2010 til og med 2012 - fangst første periode. 
2 For 2010 til og med 2015 - fangst i hele NØS 

  

 

Ut ifra tallene i tabell 3 og fremstillingen i figur 1 så er det tydelig at hovedperioden for 

vassildfisket i 2015 var fra midten av mars til midten av april. I tillegg til dette var det flere 

fartøy som begynte å fiske vassild rett etter oppstarten av fisket den 16. februar.   
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Figur 1: Utviklingen i fisket i 2015 sammenlignet med 2014 – figuren viser rullerende 

gjennomsnittet over 7 dager av landinger i perioden 20. februar til og med 31. mai.  

 
Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister per 20. mai 2015. 

 

 

Vassildfisket i 2015 er per 20. mai ikke stoppet.  

 

Det er hittil i 2015 registrert 7 tonn vassild som bifangst sør for 62°N. I tidligere år er det 

registrert mest bifangst av vassild i månedene juni, juli og august og det er ventet en lignende 

utvikling i år.  

 

 

9.5.4 BIFANGST I FISKET ETTER VASSILD 

 

 

I reguleringsmøtet høsten 2014 ble det vist til at inspektører fra Kystvakten og 

Fiskeridirektoratet hadde avdekket stor innblanding av blant annet uer, sei og hyse i fisket 

etter vassild både i 2013 og 2014. Med bakgrunn i dette var det enighet om at en i 2015 ville 

foreta en ytterligere gjennomgang og kartlegging av bifangstproblematikken i vassildfisket. 

Fiskeridirektoratet kunne innføre begrensninger i vassildfisket fra og med 2016 basert på 

erfaringer fra kartleggingen av bifangstproblematikken i 2015.  

 

Fiskeridirektoratets og Kystvaktens oppfølging av fisket i 2015 har bekreftet observasjonene 

fra 2013 og 2014. I tillegg til dette har Fiskeridirektoratet mottatt en bekymringsmelding fra 

næringen angående bifangst i fisket etter vassild. Det har blitt foreslått å avholde et møte 

mellom vassildfiskere og Fiskeridirektoratet for å diskutere årets erfaringer i vassildfisket, 

samt for å diskutere ulike tiltak for å redusere bifangsten.  

 

På enkelte felt ble det i år registrert en stor andel hyse i fangstene. Blant annet ble det 

registrert nær 100 tonn hyse som bifangst fra ett av fartøyene som landet vassild. Til tross for 

stor grad av innblanding på enkelte felt vendte flere av fartøyene tilbake til de samme feltene 

på neste tur. Kun et fåtall av fartøyene er egnet til å sortere ut og å ta vare på bifangst av 

konsumfisk, noe som øker sannsynligheten for at bifangsten går til oppmaling.  
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Dette fordi fisken ikke blir bløgget eller sløyd når den pumpes om bord og i tillegg blir den 

oppbevart i bulk sammen med hovedfangsten.  I tillegg til dette har det blitt avdekket at det 

har vært en praksis med at mindre vassild har gått til oppmaling, til tross for at det i likhet 

med torsk, hyse og sei er et oppmalingsforbud også for vassild. 

 

Basert på erfaringene fra foregående år, samt inneværende år, vil Fiskeridirektoratet utarbeide 

en rapport som beskriver utfordringene med bifangst, og håndtering av bifangst, i 

vassildfisket i forkant av reguleringsmøtet høsten 2015. Basert på denne rapporten vil det ved 

høstens reguleringsmøte legges frem forslag til tiltak som skal forhindre at en kommer i 

samme situasjon i årene fremover.    

 

Det bemerkes at det allerede fra inneværende sesong er stilt krav om at fartøy som skal delta i 

dette fisket må være egnet, utrustet og bemannet for et fiske på arter som det er gitt 

oppmalingsforbud på. Dette kravet vil håndheves. 

 

 

 


