
1 

5.7 SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK   

 

 

 

5.7.1 FISKET I 2018 

 

I 2018 hadde Norge en kvote på 179 391 tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Sammenlignet 

med 2017 var dette en økning på 23 %. Videre var det flere fartøy som på bakgrunn av det 

lave prisnivået i 2017 valgte å spare deler av kvoten1 fra 2017 til 2018. Norske fartøy hadde 

derfor relativt store fartøykvoter i 2018, mens soneadgangen i EU-sonen var på samme nivå 

som tidligere år.  

 

Fisket etter nordsjøsild var i mai-juli svært arbeidskrevende med mye kjøring, leting og 

kasting. Utover høsten ble det bedre samling av silden, både i norsk sone og EU-sonen. 

Tilsvarende som tidligere år var silden hovedsakelig tilgjengelig i EU-sonen i november/ 

desember. Dette var en utfordring for en del av flåten som på det tidspunktet hadde et større 

restkvantum igjen, samtidig som soneadgangen i EU-sonen var begrenset. På bakgrunn av 

tilgjengelighet var det flere fartøy som valgte å spare deler av kvoten til påfølgende år. Det 

var flere fartøy som ikke fikk overført hele restkvantumet til 2019, pga. begrensningen på 10 

%. For små ringnotfartøy gjenstod det et kvantum utover kvotefleksibilitetsordningen på 

gruppenivå. Det var rom innenfor totalkvoten til å overføre gjenstående kvantum til 2019.  

 

Gjennomsnittsprisen for nordsjøsild levert til norske konsumanlegg var 4,08 kr./kg. i 2018 og 

var på tilsvarende nivå som i 2017 (3,96 kr./kg.). Gjennomsnittsprisen for nordsjøsild levert til 

mel- og oljeanvendelse var god i 2018 og var 3,64 kr./kg. Det var en økning på ca. 50 % 

sammenlignet med 2017. Det ble levert hele 58 000 tonn nordsjøsild til mel- og 

oljeanvendelse i 2018, mens det ble levert 7 000 tonn i 20172.  

 

Totalt fisket norske fartøy 168 3563 tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018. Det ble fisket 

ca. 58 000  tonn sild i EU-sonen4 av en soneadgang på 60 000 tonn. Figur 1 viser et kart over 

fangst tatt av norske fartøy i 2018 fordelt på soner. 

 

                                                           
1 Inntil 10 % 
2 Tall fra Norges Sildeslagslag pr. 13. mai 2019 
3 Dette kvantumet består av overført kvote fra 2017, ordinær kvote for 2018 og fiske på forskudd av kvoten i 2019 (jf. 

kvotefleksibilitetsordningen). 
4 i ICES statistikkområde IVa og IVb 
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Figur 1: Norske fartøy sitt fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018

 
Kilde: Fiskeridirekoratets landings- og sluttseddelregister pr. 10. mai 2018 

 

Det ble fisket 164 287 tonn sild som avregnes kvoten for kvoteåret 20185. Det ble fisket 349 

tonn sild som avregnes kvantumet avsatt til forskning- og forvaltningsformål i 2018.  

 

Tabell 1 gir en oversikt over forskriftkvoter, justerte kvoter, fangst avregnet kvoteåret 2018, 

samt totalfangst i 2018. I vedlegg 1 fremgår ytterligere informasjon om kvoter og fangst av 

sild i Nordsjøen og Skagerrak relatert til kvoteåret 2018. 
 

Tabell 1: Kvoter, justerte kvoter, fangst som avregnet kvoteåret, samt totalfangst i fisket etter 

sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018 (i tonn) 

Fartøygrupper Område 
Forskrifts- 

kvoter 

Justert 

gruppekvote1 

Fangst avregnet 

kvoteåret2 
Totalfangst3 

Fartøy med 

ringnottillatelse 

Nordsjøen 139 945 141 585 128 094 131 387 

Skagerrak 2 941 2 941 2 954 2 954 

Små ringnotfartøy 
Nordsjøen  8 933 9 212 6 522 6 761 

Skagerrak 188 188 190 190 

Trålfartøy Nordsjøen 12 518 12 262 12 056 12 702 

Kyst - lukket gr. Nordsjøen og Skagerrak 14 156 15 000 13 833 13 688 

Kyst - åpen gr. Nordsjøen og Skagerrak 150 150 289 292 

Forskn. og forvaltn. Nordsjøen 560 560 349 349 

Totalt Nordsjøen og Skagerrak 179 391 181 898 164 287 168 3534 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet, overføringer mellom grupper, estimert bifangst etc. 
2 Norges Sildesalgslag per 11. april 2018 
3 Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister per 23. mars 2019 
4 Inkl. et kvantum «annet» på 30 tonn. 

                                                           
5 Det ble fisket 2 743 tonn i 2017 som avregnes kvoten i 2018.  
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5.7.2 KVOTESITUASJONEN I 2019 

 

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

Totalkvoten for Nordsjøen er fastsatt til 385 008 tonn, en reduksjon på ca. 36 % fra 2018. 

Videre er totalkvoten for Skagerrak fastsatt til 29 326 tonn, en reduksjon på ca. 40 % fra 

2018. Tabell 2 viser den norske kvotesituasjonen i Nordsjøen og Skagerrak i 2019. 

 

Tabell 2: Kvotesituasjonen i 2019 (tonn) 

 Nordsjøen Skagerrak 

Norsk totalkvote (iht. bilaterale avtaler)           111 652               3 911  

Kvoteoverføring til Sverige (iht. bilateral avtale)                  886    

Kvoteoverføring fra Skagerrak til Nordsjøen               1 956               1 956  

Norsk kvote (iht. reguleringsforskriften)           112 722               1 955  

Avsatt til forskning og forvaltningsformål                  561    

Disponibel kvote til fordeling           112 161               1 955  

 

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. I 2019 kan Norge fiske 50 % av 

kvoten i Skagerrak i Nordsjøen. Dette er tilsvarende prosentandel som i årene 2011-2018. 

Kvotene er fordelt ut i fra den forutsetning at hele den overførbare delen av Skagerrakandelen 

på 1 956 tonn fiskes i Nordsjøen. Videre overføres 886 tonn til Sverige. Norsk kvote etter 

overføringer er 112 722 tonn i Nordsjøen og 1 955 tonn i Skagerrak.  

 

 

5.7.3 REGULERINGEN OG UTVIKLINGEN I FISKET I 2019 

 

5.7.3.1 Fordeling 

 

Av kvoten i Nordsjøen er det avsatt 561 tonn til forsknings- og forvaltningsformål i 2019. 

Disponibel kvote til fordeling mellom fartøygruppene er derfor henholdsvis 112 161 tonn i 

Nordsjøen og 1 955 tonn i Skagerrak. Tabell 3 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. Små ringnotfartøy tildeles 6 % av ringnotgruppens 

gruppekvote. Det er i 2019 lagt til grunn at kystgruppen fisker minst 100 tonn sild i 

Skagerrak. Dette kvantumet avsettes til kystgruppen i Skagerrak, og det resterende kvantumet 

på 1 855 fordeles til ringnotgruppen (hvorav små ringnotfartøy får 6 %).  Kystgruppen kan 

fiske inntil 2 056 tonn i henhold til forskriften. Av denne kvoten er 200 tonn avsatt til et 

låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september.   

 

Tabell 3: Fordeling av norsk kvote i 2019 (tonn) 

 Fartøy med 

ringnottillatelse 

Små 

ringnotfartøy 

Trålfartøy 

 

Kystfartøy Totalt 

Nordsjøen 139 945 8 933 12 518 
14 306 

175 602 

Skagerrak1 2 941 188 0  3 229 

Totalt 142 886 9 121 12 518 14 306 178 831 

Fartøygr. andel av tot. kvote 80 % 5 % 7 % 8 % 100 %  
1 Det er tatt høyde for at inntil 50 % av Skagerrakkvoten kan fiskes i Nordsjøen, det vil si 1 956 tonn 
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I vedlegg 1 fremgår informasjon om justerte gruppekvoter i fisket etter sild i Nordsjøen og 

Skagerrak i 2019. 

 

 

5.7.3.2 Kvotefleksibilitet mellom år 

 

Kvotefleksibilitetsordningene i 2018 er videreført i 2019. Dette vil si at det er 

kvotefleksibilitet på inntil 10 % mellom år på totalkvotene og gruppekvotene i Nordsjøen og 

Skagerrak. I tillegg kan det enkelte fartøy i havfiskeflåten spare eller forskuttere inntil 10 % 

av kvoten i Nordsjøen, mens det enkelte kystfiskefartøy i lukket gruppe kan forskuttere inntil 

10 % av kvoten i Nordsjøen og Skagerrak. 

 

Fiskeridirektoratet mottok en henvendelse fra Fiskebåt høsten 2018 hvor de anmodet om at 

det enkelte fartøy må ta ansvar for fiske utover 110 %, samt fiske utover delkvoter i andre 

lands soner. Fiskebåt ønsker at fartøy som overfisker sin kvote får det overfiskede kvantumet 

belastet fartøyets individuelle kvote (neste år), og at dette kvantumet ikke belastes tilhørende 

gruppekvote slik gjeldende praksis er. Henvendelsen gjelder fiskeriene nvg-sild, makrell, 

kolmule og nordsjøsild. Fiskeridirektoratet har spørsmålet til behandling og vil presisere at det 

ikke er aktuelt å gjøre noen endringer for inneværende år. 
 
 

5.7.3.3 EU-sonen 

 

Tilsvarende som tidligere år er soneadgangen i EU-sonen i 2019 på 50 000 tonn, som kan 

økes til 60 000 tonn ved behov. Tabell 4 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 4: Fordeling av soneadgangen i EU-sonen i 2019 

Fartøygrupper 

Andel iht. 

7/01 og 6/07 

(%) 

Andel 

(tonn) 

Ringnot 79,7 %        39 850  

SUK 5,1 %          2 550  

Trål 7,1 %          3 550  

Kyst 8,1 %          4 050  

Totalt 100,0 %        50 000  

 

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

oppfisket. Delkvoteenhetene i EU-sonen for havfiskeflåten var fra årets begynnelse 

overregulert med 20 % Delkvoteenhetene er flatt fordelt på grunnlag av en soneadgang på 

60 000 tonn. Tilsvarende som i 2016-2018 er overreguleringsgraden for delkvoteenheten for 

lukket kystgruppe ca. 30 % i 2019. Bakgrunnen for dette var innspill fra Norges Fiskarlag om 

at kun kvotefaktorene for kystfartøy over 15 meter største lengde inngår i 

beregningsgrunnlaget for kvoteenheten i EU-sonen.  

 



5 

Fiskeridirektoratet kan stoppe adgangen til å fiske kvantumet i medhold av 

kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen etter 5. desember 2019.  

 

 

5.7.3.4 Ringnotgruppen 

 

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

satt til henholdsvis 2,29 og 1,65 i mai. Kvoteenhetene er tilnærmet flatt regulert. Videre er 

kvoteenhetene for beregning av maksimalkvotene i Skagerrak satt til 0,5 for fartøy med 

ringnottillatelse og 0,2 for små ringnotfartøy.  

 

Det ble fra og med 2018 åpnet for et regulært fiske med bruk av flytetrål i Skagerrak for 

ringnotgruppen under forutsetning at det brukes sorteringsrist med en spileavstand som ikke 

overstiger 55 mm.  

 

 

5.7.3.5 Trålgruppen 

 

For trålgruppens fiske etter sild i Nordsjøen er kvoteenheten satt til 0,64 ved årets begynnelse. 

Kvoteenheten er tilnærmet flatt regulert. Som tidligere år er det forbudt for trålerne å fiske 

sild i Skagerrak.  

 

 

5.7.3.6 Kystfartøygruppen 

 

Gruppekvoten for kystfiskefartøy i Nordsjøen og Skagerrak er på 9 129 tonn. Justert 

gruppekvote er 10 260 tonn. Av dette avsettes det 200 tonn til et låssettingsfiske innenfor 

grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september og 150 tonn til åpen gruppe.  

 

Lukket kystgruppe er regulert med maksimalkvoter med garantert kvantum i bunn. 

Maksimalkvoten for 2019 ble i mai satt til 11,3 tonn per kvotefaktor. Dette er en 

overreguleringsgrad på ca. 20 %. Det garanterte kvantumet er satt til 9,4 tonn per kvotefaktor.  

 

 

5.7.3.7 Oppfisket kvantum 

 

Det er per 9. mai 2019 meldt inn marginale fangster av sild i Nordsjøen og Skagerrak for 

inneværende år. Dette er tilsvarende som i 2018.  
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Vedlegg 1: Justerte gruppekvoter i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019 

Tabell I gir en oversikt over gruppekvoter i 2019 (forskriftskvoter), overføringer på gruppe- 

og totalkvotenivå og justert gruppekvoter 2019. Det gjenstod 211 tonn av avsetningen til 

forsknings- og forvaltningsformål i 2018. Det legges til grunn at dette fordeles mellom 

fartøygruppene i henhold til etablert fordelingsnøkkel. Videre gjenstod det 2 005 tonn av små 

ringnotfartøy sin gruppekvote i Nordsjøen i 2018. Små ringnotfartøy kan kun overføre 890 

tonn fra 2018 til 2019 i henhold til kvotefleksibilitetsordningen. Dette vil si at det gjenstod 1 

115 tonn utover kvotefleksibilitetsordningen på gruppenivå for små ringnotfartøy. I desember 

2018 ble næringsorganisasjonene orientert om at det var stor sannsynlighet for at gruppen 

ikke ville fiske opp kvoten i 2018, men at det var rom innenfor totalkvoten til å overføre 

gjenstående kvantum til 2019. Fiskeridirektoratet har lagt til grunn at kvantumet utover 

kvotefleksibilitetsordningen fordeles mellom fartøygruppene i henhold til etablert 

fordelingsnøkkel.   

 

Totalt overføres det 1 295 tonn fra 2018 til 2019 som fordeles i henhold til etablert 

fordelingsnøkkel. Fordelingen fremgår av kolonnen «overføringer totalkvotenivå» i tabell I.  

 

Tabell I: Gruppekvoter 2019, overføringer fra 2018 og justerte gruppekvoter 2019 

Fartøygrupper Område 
Forskriftskvote 

2019 

Overføringer fra 2018 Justert 

gr. kvote 

2019 

Gruppe- 

nivå 

Totalkvote-

nivå 
Totalt 

Fartøy med 

ringnottillatelse 

Nordsjøen 89 435 4 294 1 036 5 330 94 765 

Skagerrak 1 744 0 0 0 1 744 

Små ringnotfartøy 
Nordsjøen  5 709 890 65 955 6 664 

Skagerrak 111 0 0 0 111 

Trålfartøy Nordsjøen 7 988 -677 91 -586 7 402 

Kystgruppen totalt 
Nordsjøen og 

Skagerrak 
9 129 1 028 103 1 131 10 260 

       Lukket gruppe 
Nordsjøen og 

Skagerrak 8 979 1 028 103 
1 131 10 110 

      Åpen gruppe 

Nordsjøen og 

Skagerrak 150 0 0 
0 

150 

Forskning- og 

forvaltningsformål Nordsjøen 561 0 0 
0 

561 

Totalt 

Nordsjøen og 

Skagerrak 114 677 5 535 1 295 6 830 121 507 
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Tabell II: Norsk kvote, fangst1 og restkvote fordelt på fartøygrupper for kvoteåret 2018 (tonn) 

Fartøygr. Område 
Forskriftskvoter 

2018 

Justerte 

kvoter 

2018 

Kvoteår 2017 - fangst i 2017  og 2018 Ufisket kvote 

2018 

(kvotefleks 

på inntil 10 

%) 

Redusert 

negativ IB2 til 

påfølgende år 

pga. over i EU 

el. inndrag. 

Rest 
Fangst i 2017 

på kvoten for 

2018 

Ordinær 

fangst 

2018 

Overfiske 

utover 

kvotefleks 

Sum 

fangst 

Fartøy med 

ringnottilat. 

Nordsjøen 139 945 141 585 2 243 125 842                     9  128 094 9084 113 4 294 

Skagerrak 2 941 2 941   2 954   2 954     -13 

Små 

ringnotfartøy 

Nordsjøen  8 933 9 212 145 6 377 0  6 522 685 0 2 005 

Skagerrak 188 188   190   190     -2 

Trålfartøy Nordsjøen 12 518 12 262 97 11 838                 121  12 056 421 162 -377 

Kyst - lukket 

gr. 

Nordsjøen 14056 14900 258 13 295                   18  13 571     1 329 

Skagerrak 100 100 0 262 0 262     -162 

Kyst - åpen 

gr.  

Nordsjøen og 

Skagerrak 
150 150   289   289     -139 

Forskning- og 

forvaltning 
Nordsjøen 560 560   349   349     211 

Totalt 
Nordsjøen 176 162 178 669 2 743 157 990 148 160 881 10 190  275 7 323 

Skagerrak 3 229 3 229 0 3 406 0 3 406 0  0 -177 
1 Norges Sildesalgslag per 23. mars 2019 
2 Inngående balanse  

 

Med kvoteåret menes fangst som belastes den norske totalkvoten i 2018 angitt i reguleringsforskriften. Fisket i 2018 som er gjort på forskudd av 

kvoten for 2019 er ikke tatt med i tabell II, da dette skal belastes kvoteåret 2019. 

 

 


