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REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 

- REFERAT FRA REGULERINGSMØTET   

 

 

1. Innledning 

Forslag til regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 ble 

behandlet som sak 27/2015 i reguleringsmøtet 4.-5. november 2016. I det vesentlige er 

forslaget en videreføring av reguleringen for 2015. 

 

Det kom ingen særskilte kommentarer til det fremlagte forslaget i reguleringsmøtet, 

utover en bemerkning knyttet til fisket etter sild med trål i Skagerrak, se punkt 5 

nedenfor. 

2. Totalkvote og nasjonal kvote 

Fiskeridirektøren viste innledningsvis til at forhandlingene mellom Norge og EU 

gjennomføres etter reguleringsmøtet, og at totalkvoten for sild i Nordsjøen og 

Skagerrak for 2016 derfor ennå ikke er bestemt.  

 

I saksdokumentet ble det lagt til grunn at totalkvoten (TAC) i Nordsjøen for 2016 

fastsettes i samsvar med forvaltningsplanen (2014) på 518 242 tonn og at totalkvoten i 

Skagerrak settes til 51 084 tonn. 

 

Fordelingen av kvoten i Nordsjøen mellom Norge og EU er 29 % til Norge og 71 % til 

EU. Videre fordeles kvoten i Skagerrak mellom Norge og EU med 13,34 % til Norge 

og 86,66 % til EU. Dette gir en estimert norsk kvote i Nordsjøen og Skagerrak på 

henholdsvis 150 290 tonn og 6 815 tonn.  
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I den videre diskusjonen la Fiskeridirektøren til grunn følgende overføringer og 

avsetninger: 

 

Tabell 1: Eksempel på kvotesituasjon for 2016 (tonn) 

  Nordsjøen Skagerrak 

Norsk totalkvote           150 290               6 815  

Overført til Sverige               1 093    

Overføring fra Skagerrak til Nordsjøen               3 408               3 408  

Norsk kvote           152 605               3 407  

Avsetning til forskning, undervisning, 

lærling 

                 590    

Disponibel kvote til fordeling           152 015               3 407  

 

3. Fordeling av norsk kvote 

 

Fiskeridirektøren la til grunn at fordelingen av norsk kvote i Nordsjøen og Skagerrak 

i 2016 (fratrukket kvote til forskning, undervisning og lærling) fordeles i samsvar 

med vedtak i Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/01 og 6/07 

 

 kystfartøygruppen får 8 % av norsk totalkvote, men minst 7.000 tonn  

 trålgruppen 7 % av norsk totalkvote og  

 ringnotgruppen det resterende, hvorav små ringnotfartøy fordeles 

med 6 % av ringnotgruppens kvote 

 

Hun viste videre til at det tradisjonelt har vært lagt til grunn at kystgruppen har 

fisket 1 000 tonn av sin kvote i Skagerrak. Etter denne avsetningen har gjenstående 

blitt fordelt til ringnotgruppen (hvorav små ringnotfartøy får 6 %). Fangststatistikk 

for perioden 2012-2015 viser at kystgruppen fisker et betydelig lavere kvantum i 

Skagerrak, se følgende tabell.   

 

Tabell 2: Oversikt over kystgruppens fiske i Skagerrak for perioden 2012-2015 

År Totalfangst 

Skagerrak (tonn)1 

Fangst avregnet avsetningen til 

låssettingsfiske i Skagerrak (tonn)2 

 

2012 386 61 

2013 204 159 

2014 436 237 

2015 285 112 
1 Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister og landings- og sluttseddelregister per 

15. oktober 2015 
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2 Norges Sildesalgslag per 15. oktober 2015 

 

Fiskeridirektoratet legger derfor til grunn at kystgruppen fisker 500 tonn i 

Skagerrak i 2016. Dette kvantumet avsettes til kystgruppen, og det resterende 

kvantumet på 2 907 fordeles til ringnotgruppen (hvorav små ringnotfartøy får 6 %).   

 

Tabell 3 viser fordelingen av norsk kvote innad i gruppene når en legger vedtak i 

Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/01 og 6/07 til grunn.  

 

Tabell 3: Eksempel på fordeling av norsk kvote for 2016 (tonn) 

  Fartøy med 

ringnottillatelse 

Små 

ringnotfartøy 

Trålfartøy Kystfartøy2 Totalt 

Nordsjøen 121 449 7 752 10 880 11 934 152 015 

Skagerrak1 2 733 174   500 3 407 

Totalt 124 182 7 926 10 880 12 434 155 422 

Fartøygr. andel av tot. 

kvote 

80 % 5 % 7 % 8 %   

1 Det er tatt høyde for at inntil 50 % av Skagerrakkvoten kan fiskes i Nordsjøen, det vil si 3 408 

tonn 
2 Av denne kvoten er 150 tonn avsatt til fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe  

 

Fiskeridirektøren la til grunn at gjeldende kvotefleksibilitetsordning på gruppenivå i 

fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak videreføres i 2016.  

 

4. Fordeling av soneadgangen i EU-sonen 

Tradisjonelt har Norge hatt en soneadgang i EU-sonen i ICES statistikkområdet IV 

og VIId på 50 000 tonn, som kan økes til 60 000 tonn ved behov. Det legges til grunn 

i dokumentet at soneadgangen vil være på et tilsvarende nivå i 2016. 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at adgangen til å fiske sild i EU-sonen i 2016 

fordeles mellom fartøygruppene basert på fartøygruppenes andel av disponibel 

kvote i Nordsjøen. Dette er tilsvarende som for perioden 2013-2015. Fordelingen er 

vist i tabell 11. 

 

Tabell 4: Forslag til fordeling av disponibel soneadgang i EU-sonen i 2016 

Fartøygrupper Andel (%) Områdedelkvote (tonn) 

Fartøy med 

ringnottillatelse 79,7  39 850 

Små ringnotfartøy 5,1  2 550 

Trålfartøy 7,2  3 600  

Kystfartøy 8,0  4 000 
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Totalt 100 %  50 000 

 

Videre legger Fiskeridirektøren til grunn at det fastsettes områdekvoter for de 

enkelte fartøygruppene i EU-sonen. 

5. Ringnotgruppen 

 

Ringnotfisket har siden 1990, med unntak av 1998, vært regulert med separate 

fartøykvoter for Nordsjøen og Skagerrak, og hun foreslo å videreføre dette i 2016. 

 

Fiskeridirektøren la, som tidligere år, til grunn at det fastsettes fartøykvoter i 

Nordsjøen og maksimalkvoter i EU-sonen på grunnlag av ”universalnøkkelen”.  

 

Fiskeridirektøren la videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på 

fartøynivå for ringnotgruppen videreføres i 2016.  

 

Som vist i tabell 3 legges det til grunn at fartøy med ringnottillatelse får en kvote på 

2 733 tonn og små ringnotfartøy en kvote på 174 tonn i Skagerrak i 2016.  

 

Fiskeridirektøren foreslo at det fastsettes egne kvotefaktorer som begrenser det 

enkelte fartøys fiske i Skagerrak. Ved beregning av kvotefaktorens størrelse vil det bli 

lagt til grunn at reguleringen blir basert på maksimalkvoter.  

 

Videre foreslo Fiskeridirektøren at utseilingen begrenses og at Norges Sildesalgslag 

administrerer utseilingen og kan stoppe utseilingen når kvoten er beregnet oppfisket. 

Videre foreslo hun at fartøy som melder utseiling til Skagerrak også skal rapportere 

daglig klokken 1200 til Norges Sildesalgslag. 

 

Fiskeridirektøren viste til at det har blitt tatt sei som bifangst i fisket etter sild med 

flytetrål i Skagerrak. Hun ønsker en tettere kontroll med fartøy som vil prøve ut dette 

fisket. Fiskeridirektøren legger opp til en videreføring av dispensasjonsadgangen, 

men den vil bli praktisert strengere i 2016. Fartøy som etter søknad får innvilget en 

slik dispensasjon, vil måtte ha observatør om bord under fisket. 

 

Norges Fiskarlag reiste spørsmål om det er slik at også trålere kan få fiske etter sild i 

Skagerrak.  

 

Fiskeridirektøren viste til at det i utgangspunktet er forbudt å fiske sild med trål i 

Skagerrak. Det åpnes for et begrenset prøvefiske med trål, men dette gjelder kun 

ringnotfartøy, som i motsetning til trålere tildeles sildekvoter i Skagerrak.  

6. Trålgruppen 
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Fiskeridirektøren la, som tidligere år, til grunn at det fastsettes fartøykvoter i 

Nordsjøen og maksimalkvoter i EU-sonen på grunnlag av ”universalnøkkelen”.  

 

Fiskeridirektøren la videre til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på 

fartøynivå for trålfartøy videreføres i 2016.  

 

Fiskeridirektøren viste så til usikkerheten knyttet til registreringen av bifangster ved 

mottak av sild til industriformål, og at Fiskeridirektoratet gjennom prøvetaking ved 

landing har søkt å løse dette problemet. Det forventes at næringen i større grad må 

håndtere dette gjennom føring av sluttseddel på lovpålagt måte, og at dette skjer 

gjennom en omstillingsprosess. Når det gjelder avregning av kvantum medgått som 

bifangst etter 2016-sesongen, så vil dette bli gjennomført etter beste skjønn og med 

moderate kvanta, tilsvarende de foregående år. 

7. Kystfartøygruppen 

 

Som vist i tabell 3 legges det til grunn at kystfartøygruppen får en kvote på 11 934 

tonn i Nordsjøen og 500 tonn i Skagerrak i 2016. Totalt utgjør dette en kvote på 12 434 

tonn.  

 

Kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak har fra og med 1996 

vært behandlet som ett samlet fiskeri for å sikre fleksibilitet i utøvelsen av fisket for 

de mindre fartøyene. 

 

Fiskeridirektøren legger, som tidligere år, til grunn at kystfartøygruppens kvote kan 

fiskes både i Nordsjøen og Skagerrak i 2016. 

 

Fiskeridirektøren foreslo en videreføring av avsetningen på 150 tonn til kystfartøy i 

åpen gruppe. 

 

Fiskeridirektøren foreslo at maksimalkvoten i åpen gruppe settes som for 

inneværende år, det vil si 12 tonn.  

 

Fiskeridirektøren foreslo at kystfartøygruppen også i 2016 reguleres med 

maksimalkvoter (med garantert kvote i bunn) fra årets begynnelse. Hun foreslo en 

overreguleringsgrad på om lag 48 %, som er tilsvarende som inneværende år.  

 

Fiskeridirektøren la til grunn at ordningen med kvotefleksibilitet på fartøynivå for 

lukket gruppe kyst videreføres i 2016.  

 

Hun viste så til at det de senere årene har vært avsatt 500 tonn til et låssettingsfiske 

innenfor grunnlinjene i Skagerrak for fartøy med deltakeradgang i lukket. Det har 

imidlertid bare blitt avregnet meget lave kvanta de senere årene, og det har ikke blitt 
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avregnet fangst etter at det ordinære fiske i lukket gruppe ble stoppet i 2012-2014. 

Det har således ikke vært et behov for en avsetning til låssettingsfiske innenfor 

grunnlinjene i Skagerrak i denne perioden.  

 

Fiskeridirektøren foreslo derfor at avsetningen til et låssettingsfiske innenfor 

grunnlinjene i Skagerrak ikke videreføres.   

 

8. Videre behandling etter reguleringsmøtet 

Norge og EU inngikk en avtale 4. desember som innebærer en totalkvote i Nordsjøen 

på 518 242 sild med 150  290 til Norge, og i Skagerrak en totalkvote på 51 084 med 

6 813 tonn til Norge. Avtalen innebærer dessuten en overføring av 1 184 tonn sild fra 

Norge til Sverige. 

 

I henvendelse fra Norges Fiskarlag 1. desember fremgår følgende: 

 

«I siste kvartal av året kan det pågå et brislingfiske i Skagerrak hvor det tidvis 

kan inngå innblanding av litt sild i brislingsfangstene. Dersom kystgruppens 

sildefiske skulle bli stoppet i andre halvår vil dette kunne skape problemer for 

gjennomføring av et brislingfiske, hvor det kan inngå en viss innblanding av sild, 

når det særskilte låssettingskvantumet fjernes fra og med neste år. 

 

For å sikre at det kan gjennomføres et brislingfiske i andre halvår (hvor det kan 

inngå en viss innblanding av sild i fangstene) anbefaler Norges Fiskarlag at det 

tas inntil 200 tonn av kystgruppens kvote i 2016 til å dekke eventuell bifangst av 

sild i brislingsfangstene (dersom direktefisket etter sild skulle være stoppet). 

Eventuelt restkvantum/ytterligere kvantumsbehov kan avstemmes mot den 

årlige kvotefleksen. 

 

Norges Fiskarlag ber om ovennevnte tas hensyn til når reguleringsopplegget for 

sild i Nordsjøen og Skagerrak for 2016 skal fastsettes.» 

 

Fiskeridirektoratet har på denne bakgrunn besluttet å avsette 200 tonn til 

låssettingsfisket innenfor grunnlinjene i Skagerrak i 2016.  

 

Kvoteenhetene er fastsatt i samsvar med forslagene i reguleringsmøtet, og etter 

kontakt med næringen. Det kan komme justeringer når kvoteregnskapet for 2015 er 

gjennomgått, som følge av ordningen med kvotefleksibilitet over årsskiftet. 

 

Som følge av et pågående arbeid med å forenkle og harmonisere reguleringsfor-

skriftene, gjøres det en del redaksjonelle endringer i utformingen av enkelte 

paragrafer. Kvotene på fartøynivå til havfiskeflåten fastsettes dessuten direkte i 

reguleringsforskriften, ikke som tidligere i en egen kvoteforskrift. 
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Fiskeridirektoratet fastsatte følgende forskrift 18. desember 2015: 

 
 

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 
 
Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 18. desember 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 14, 16, 27, 36, 37 og lov 26. 
mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21, jf. 
delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686. 
 
 
 
Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter 
 
 
§ 1 Generelt forbud 
 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande sild i følgende områder i 2016: 
 

a) I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62°N avgrenset mot 
øst av en rett linje gjennom Hanstholm fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES 
statistikkområde IVa og IVb. 

 
b) I Skagerrak, avgrenset i vest av en rett linje gjennom Hanstholm fyr til Lindesnes fyr, og i sør av 

en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor fire nautiske mil av de svenske og 
danske grunnlinjene. 

 
 
 
§ 2 Totalkvote 
 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy som har adgang til å delta, fiske og lande: 

a) inntil 152 512 tonn sild i norsk sone i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 530 tonn til 

forsknings- og undervisningskvote. Av totalkvoten kan inntil 50 000 tonn fiskes i EU-sonen i 
ICES statistikkområde IVa og IVb. 
 

b) inntil 3 407 tonn sild i Skagerrak.  
 
 
 
§ 3 Gruppekvoter for ringnotfartøy 
 
Fartøy med ringnottillatelse kan fiske og lande inntil 124 157 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum 
kan:  
 

a) inntil 121 424 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 39 850 tonn 
kan fiskes i EU-sonen.  
 

b) inntil 2 733 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.  
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Små ringnotfartøy kan fiske og lande inntil 7 924 tonn sild sør for 62°N. Av dette kvantum kan:  
 

a) inntil 7 750 tonn sild fiskes utenfor grunnlinjene i norsk sone i Nordsjøen, hvorav 2 550 tonn kan 
fiskes i EU-sonen.  
 

b) inntil 174 tonn sild fiskes utenfor to nautiske mil av de norske grunnlinjene i Skagerrak.  
 
 
 
§ 4 Gruppekvote for trålfartøy 
 
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan fiske og lande inntil 10 877 tonn sild i 
norsk sone i Nordsjøen, hvorav 3 600 tonn kan fiskes i EU-sonen. 
 
Gruppekvoten for trålfartøy skal i 2017 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av 
differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av sild tatt som bifangst i industritrålfisket i 
Nordsjøen i 2016. 
 
 
 
§ 5 Gruppekvote for kystfartøy 
 
Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan fiske og lande inntil 12 431 tonn sild i norsk sone i 
Nordsjøen og Skagerrak, hvorav 4 000 tonn sild kan fiskes i EU-sonen. Av dette kvantum kan: 
 
a) fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe fiske og lande inntil 12 281 tonn sild. Av dette kvantum 

avsettes 200 tonn sild til låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra og med  
1. september 2016.  

b) fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe fiske og lande innenfor en avsetning på 150 tonn sild. 
 
 
Av kystfartøygruppens kvote kan inntil 11 931 tonn fiskes i i Nordsjøen og inntil 500 tonn fiskes i 
Skagerrak. 
 
 
 
§ 6 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på gruppenivå  
 
Ved overfiske eller underfiske på inntil 10 % i 2015 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive 
gruppekvotene med et tilsvarende kvantum i 2016. 
 
Ved overfiske eller underfiske i 2016 kan Fiskeridirektoratet belaste eller godskrive gruppekvotene med 
et kvantum for reguleringsåret 2017 innenfor følgende kvanta: 
 
a) I Nordsjøen: 

1. Fartøy med ringnottillatelse: 12 008 tonn 
2. Små ringnotfartøy: 767 tonn 
3. Trålfartøy: 1 052 tonn 
4. Kystfartøy: 1 202 
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b) I Skagerrak: 
1. Fartøy med ringnottillatelse: 546 tonn 
2. Små ringnotfartøy: 100 tonn 
3. Kystfartøy: 35 tonn 

 
Dersom det gjenstår mer enn kvantaene nevnt i annet ledd av en fartøygruppes restkvote, kan den 
overskytende kvoten refordeles til de andre fartøygruppene. 
 
 
Kapittel 2. Fiske i ringnotgruppen  
 
 
§ 7 Kvoter på fartøynivå 
 
Fartøy i ringnotgruppen tildeles fartøykvoter og områdekvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i 
Skagerrak på grunnlag av følgende kvotefaktorer:  
 
1500 hl +  40 % av konsesjonskapasiteten fra  0 - 4000 hl  
 30 % av konsesjonskapasiteten fra  fra 4000 - 6000 hl  
 20 % av konsesjonskapasiteten fra  fra 6000 - 10 000 hl  
 10 % av konsesjonskapasiteten fra  over 10 000 hl  
 
Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).  
 
For små ringnotfartøy legges fastsatt kvotefaktoren per 19. november 2006 til grunn for utregning av 
kvotene.  
 
Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet 
fastsatt av Fiskeridirektoratet.  
 
Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for fartøy med ringnottillatelse fastsettes til 2,89. Av den totale 
fartøykvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 1,15 fiskes i EU-
sonen. Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,5. 
 
Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen for små ringnotfartøy fastsettes til 1,90. Av den totale fartøykvoten 
kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 0,76 fiskes i EU-sonen. 
Kvoteenheten for fiske i Skagerrak fastsettes til 0,35. 
 
 
§ 8 Kvotefleksibilitet på fartøynivå 
 
Fartøy som er tildelt fartøykvote i Nordsjøen etter § 7 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med 
inntil 10 % i 2016. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende 
kvantum for reguleringsåret 2017. Fartøy som benyttet adgangen i 2015 vil bli belastet eller godskrevet 
tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantumet som kan fiskes etter bestemmelsen her kan 
fiskes i EU-sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen.  
 
Fartøy som i 2016 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om 
strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på 
fartøynivå. 
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§ 9 Krav til melding om utseiling for fiske i Skagerrak 
 
Ingen fartøy kan ta utseiling til Skagerrak uten på forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag. 
Melding om utseiling må gis for hver tur. Fartøy må ha avsluttet annet fiske, ha levert all annen fangst, 
samt være faktisk utlosset og ha not om bord før utseiling til Skagerrak meldes. Fartøy kan ikke ha 
fangst fra andre områder enn Skagerrak på samme tur om bord eller ved landing.  
 
Fartøy som melder utseiling til Skagerrak skal rapportere daglig klokken 12.00 til Norges Sildesalgslag. 
Dersom fartøyet ikke har fått fangst i Skagerrak, skal det gis melding til Norges Sildesalgslag når 
fartøyet går ut av Skagerrak.  
 
Norges Sildesalgslag kan fastsette siste frist for å foreta utseiling, og fastsette stopp i utseilingen.  
 
Fiskeridirektoratet eller Fiskeridirektoratets regionkontor kan plassere inspektør om bord i det enkelte 
fartøy.  
 
 
 
§ 10 Forbud mot fiske med flytetrål i Skagerrak 
 
Det er forbudt å drive fiske etter sild med flytetrål i Skagerrak.  
 
Fiskeridirektoratet region Sør kan gi dispensasjon fra forbudet i første ledd. Fartøy som får dispensasjon 
skal ha observatør om bord under fisket med flytetrål i Skagerrak.  
 
Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
 
 
 
Kapittel 3. Fisket i trålgruppen  
 
 
 
§ 11 Kvoter på fartøynivå  
 
Fartøy med tillatelse til å fiske nordsjøsild med trål, tildeles fartøykvoter og områdekvoter på grunnlag av 
følgende kvotefaktorer: 
 
50 tonn +  50 % av bruttotonnasje fra  0 - 100  
 40 % av bruttotonnasje fra  101 - 200  
 30 % av bruttotonnasje fra  201 - 300  
 20 % av bruttotonnasje fra  301 - 400  
 10 % av bruttotonnasje fra  401 - 600  
 
Kvotene til det enkelte fartøy fremkommer ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet 
fastsatt av Fiskeridirektoratet.  
 
Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til skipskontrollens 
målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 2001, eventuelt fartøyets tonnasje i henhold til 
Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis etter foretatt utskifting eller ombygging i overensstemmelse 
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med utskifting/ombyggingstillatelse gitt senest samme dato. Ved eierskifte nyttes bruttotonnasje per 
nevnte tidspunkt for det fartøy reder hadde konsesjon på ved årets begynnelse eller tidligere.  
 
Kvoteenheten for fiske i Nordsjøen fastsettes til 0,88. Av den totale fartøykvoten kan en maksimalkvote 
beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 0,36 fiskes i EU-sonen.  
 
 
 
§ 12 Kvotefleksibilitet på fartøynivå 
 
Fartøy som er tildelt fartøykvote etter § 11 kan overfiske eller underfiske denne kvoten med inntil 10 % i 
2016. Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende kvantum for 
reguleringsåret 2017. Fartøy som benyttet adgangen i 2015 vil bli belastet eller godskrevet tilsvarende 
kvantum for reguleringsåret 2016. Kvantumet som kan fiskes etter bestemmelsen her kan fiskes i EU-
sonen innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen. 
 
Fartøy som i 2016 benytter slumpfiskeordningen i tråd med forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om 
strukturkvoteordningen for havfiskeflåten § 15, kan ikke benytte adgangen til kvotefleksibilitet på 
fartøynivå. 
13 Partråling  
 
Uten hinder av forbudet i §§ 19 og 20 kan fartøy som partråler på følgende vilkår fordele kvantumet ved 
landing, uavhengig av hvilket fartøy som fører fangsten:  
 
a) Fartøyene må være skriftlig påmeldt som partrållag til Norges Sildesalgslag før fisket tar til.  

 
b) Fartøyene i partrållaget må fiske med samme redskap, og to fartøy kan dra med inntil 2 wire i hver 

sin vinge av trålredskapet. Det er ikke tillatt å nytte tråldører under partråling.  
 

c) Dersom fangst som tas i forbindelse med partråling deles, skal minimum 20 % av fangsten per 
landing fordeles til de aktuelle fartøyene. Det skal alltid føres fangst på det fartøy som lander 
fangsten.  
 

d) Ved innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag og ved landing skal det gis oppgave over at 
fangsten er tatt som partrållag.  
 

e) Et fartøy kan ikke dele fangst med mer enn tre andre fartøy i løpet av reguleringsåret. Et fartøy kan 
likevel dele fangst med nytt fartøy dersom tidligere fartøy i partrållaget er utgått av merkeregisteret 
som følge av en strukturordning.  

 
Før oppstart av fisket med partrål skal det sendes melding til Fiskeridirektoratets regionkontor i den 
region hvor fisket skal pågå. Fiskeridirektoratets regionkontor kan kreve at fartøy som meldes som 
partrållag fremstiller seg for godkjenning. Fiskeridirektoratet er klageinstans.  
 
 
 
Kapittel 4. Fisket i kystfartøygruppen  
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§ 14 Kvoter for fartøy i lukket gruppe 
 
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta sild:  

Hjemmelslengde  Kvotefaktor  Maksimalkvote 
(tonn)  

Herav garantert 
kvote (tonn)  

Fartøy under 7,0 meter  1 15,1 10,2 

Fartøy 7,0 – 7,99 meter  2 30,2 20,4 

Fartøy 8,0 - 8,99 meter  3 45,3 30,6 

Fartøy 9,0 – 9,99 meter  4 60,4 40,8 

Fartøy 10,0 – 10,99 meter  5 75,5 51,0 

Fartøy 11,0 – 11,99 meter  6 90,6 61,2 

Fartøy 12,0 – 12,99 meter  7 105,7 71,4 

Fartøy 13,0 – 13,99 meter  8 120,8 81,6 

Fartøy 14,0 – 14,99 meter  9 135,9 91,8 

Fartøy 15,0 – 15,99 meter  10 151,0 102,0 

Fartøy 16,0 – 16,99 meter  11 166,1 112,2 

Fartøy 17,0 – 17,99 meter  12 181,2 122,4 

Fartøy 18,0 – 18,99 meter  13 196,3 132,6 

Fartøy 19,0 – 19,99 meter  14 211,4 142,8 

Fartøy 20,0 – 20,99 meter  15 226,5 153,0 

Fartøy 21,0 – 21,35 meter  16 241,6 163,2 

 
Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. 
Kvoteenheten for maksimalkvoten er fastsatt til 15,1 tonn. Ved en eventuell stopp i fisket i lukket gruppe 
kan det enkelte fartøy likevel fortsette fisket innenfor en kvoteenhet fastsatt til 10,2 tonn.  
 
Av den totale maksimalkvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 4,4 
tonn fiskes i EU-sonen. 
 
 
 
§ 15 Kvoter for fartøy i åpen gruppe 
 
Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande en fartøykvote på inntil 12 tonn sild.  
 
 
 
§ 16 Låssettingsfiske i Skagerrak 
 
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan innenfor en avsetning på 200 tonn sild delta i et 
låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak fra 1. september. I låssettingsfisket kan hvert fartøy 
maksimalt fiske og lande inntil 100 tonn sild innenfor maksimalkvoten.  
 
 
 
§ 17 Kvotefleksibilitet på fartøynivå 
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Etter at maksimal- og garantert kvote som tildeles etter § 14 er utnyttet, kan det enkelte fartøy med 
adgang til å delta i lukket gruppe i tillegg fiske og lande inntil 10 % av fartøyets garanterte kvote i 2016. 
Fartøy som benytter denne adgangen vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2017. 
Fartøy som benyttet adgangen i 2015 vil bli belastet tilsvarende kvantum for reguleringsåret 2016. 
 
 
 
§ 18 Beregning av kvote ved utskifting og ombygging 
 
Fartøy som ved utskifting eller ombygging får endret største lengde, får kvoten beregnet etter lengde 
ført i merkeregisteret senest 31. desember 2002, eller godkjent målebrev datert senest samme dato.  
 
 
 
Kapittel 5. Fellesbestemmelser  
 
 
 
§ 19 Kvoteutnyttelse 
 
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. Dersom 
fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i 
løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i 
medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.  
 
Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede 
fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med fartøyet som skiftes 
ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har 
fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i 
kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. 
Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres 
fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra. 
 
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede 
fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor reguleringsåret, 
men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i 
løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe. 
Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy 
skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i henhold til 
tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av 
første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum 
fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet 
punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra. 
 
Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av reguleringsåret, eller 
både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i 
kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for 
tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i 
reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder 
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også så langt det passer dersom det i løpet av reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg 
for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse. 
 
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom 
fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan 
gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme 
fartøy sammenhengende i de siste to årene. 
 
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje 
ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig 
driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. 
 
 
 
§ 20 Overføring av fangst 
 
Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også 
forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.  
 
Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene 
er egnet, bemannet og utstyrt for fiske. 
 
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. 
 
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er satt i lås. 
 
Det er ikke tillatt for fartøy i åpen gruppe å overføre fangst. 
 
 
 
§ 21 Bifangst 
Det er ikke tillatt å ha bifangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak ved fiske etter andre arter, med mindre 
bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote, eller fartøyet er uten adgang til å delta i fisket etter sild. 
 
I fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål er det ikke tillatt med mer enn  
10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av hele fangsten om bord og ved landing, selv om 
bifangsten kan avregnes fartøyets sildekvote.   
 
Fartøy uten adgang til å delta i fisket etter sild kan ha bifangst av sild i følgende fiskerier: 
 
- I fisket etter hestmakrell er det tillatt med inntil 10 % bifangst av sild i vekt i de enkelte fangster, av 

hele fangsten om bord og ved landing. 
- I fisket etter havbrisling er det tillatt med inntil 10 % sild i vekt ved landing. 

 
 
 
§ 22 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping 
 
Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets 
regionkontor fatte vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.  
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Fiskeridirektoratet er klageinstans.  
 
 
 
§ 23 Meldeplikt ved sprenging av not  
 
Fartøy som fisker med not skal ved notsprenging melde fra på eget skjema til Fiskeridirektoratets 
regionkontor. 
 
Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata skal melde fra om 
notsprenging i tråd med forskrift av 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og 
elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12. 
 
 
 
§ 24 Fisket etter agn 
 
Fiskere som er ført i fiskermanntallet kan bruke not i fisket etter agn til eget forbruk med merkeregistrert 
fartøy som har under 500 m3 lasteromsvolum. Omsetning av fangsten er forbudt.  
 
 
 
§ 25 Geografiske sperreområder og avregning av kvote 
 
I perioden fra og med 15. februar til og med 30. april er det forbudt å fiske all sild i området mellom 62°N 
og en rett linje mellom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr innenfor 12 nautiske mil regnet fra grunnlinjene.  
 
Unntak fra forbudet i første ledd kan fremkomme i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende 
sild i 2015.  
 
Sild som fiskes innenfor grunnlinjene i området mellom 62°N og 61°N i perioden 1. januar til 15. februar 
skal avregnes kvoten for norsk vårgytende sild.  
 
 
 
§ 26 Stopp i fisket  
 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten, gruppekvotene eller områdekvotene er beregnet 
oppfisket.  
 
 
 
KAPITTEL VI. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse  
 
 
 
§ 27 Overtredelsesgebyr 
 
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, 
kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 
1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova. 
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§ 28 Straff 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften 
straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk.  
 
 
 
§ 29 Ikrafttredelse 
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 og gjelder til og med 31. desember 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


