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Regulering av fisket etter NVG – sild i 2016
Anbefalt kvote 2016: 316 876 tonn
Anbefalt kvote 2015: 283 013 tonn
Avtalt kvote 2015: Ikke enighet om totalkvote
ICES sitt råd
ICES anbefaler at fangstene i 2016 ikke bør overstige 316 876 tonn, dersom
forvaltningsplanen til EU, Færøyene, Island, Norge og Russland følges.
Bestandsutvikling
Bestanden er nedadgående og er beregnet til å være under føre-var-nivået (Bpa) i 2014. Siden
1998 har bestanden produsert fem sterke årsklasser (1998, 1999, 2002, 2003 og 2004).
Årsklassene 2005–2012 er beregnet til å være svake.
2013-årsklassen er beregnet til å være sterkere enn årsklassene 2005–2012 og nærmere
gjennomsnittet (1988–2012), men estimatet er fortsatt usikkert. Fiskedødeligheten i 2014 var
lavere enn både føre-var-nivået (Fpa), nivået for makismalt bærekraftig langtidsutbytte
(FMSY) og nivået i forvaltningsplanen (FMGT).
Bestandens tilstand
Gytebestanden er nå under føre-var-gytebestandsnivå (Bpa; 5 millioner tonn), noe som gir økt
risiko for at bestanden kan komme under kritisk gytebestandsnivå (Blim; 2,5 millioner tonn).
Beskatningen vurderes som bærekraftig.
Kvaliteten på bestandsvurderingene
Tidligere bestandsvurderinger har vist et såkalt retrospektivt mønster, der gytebestanden
overvurderes og fiskedødeligheten undervurderes. I år er imidlertid revisjonen mindre enn
tidligere år. Beregningene av de rekrutterende årsklassene er usikre, men dette påvirker ikke
fremskrivningen mye.
Norges Kystfiskarlag mener
Totalkvoten av NVG-sild har gått ned siden 2010. For å styrke ressurssituasjon fremover er
det viktig at de fartøygruppene som best ivaretar hensynet til en langsiktig bærekraftig
forvaltning blir prioritert. Kystflåten bør ut fra dette prioriteres i ressursfordelingen. Det
kvantum som byttes mot lodde i fiskeriforhandlingene med Russland, må i sin helhet belastes
de fartøy som er påmeldt fisket etter lodde.

Reguleringene må videre utformes på en måte som sikrer den minste flåten reell mulighet til å
nyttegjøre seg sin gruppekvote. Herunder lav overregulering, og en høyest mulig garantert
andel for den minste flåten.
Det anbefales at fartøy som melder seg på et samfiske med låssetting, må ha minst 20 % igjen
av egen kvote, og disse 20 % må ikke kunne direktehåves før samfisket er avviklet.
Selv om tilgjengeligheten inneværende år til dels har vært god, anses det fortsatt å være av
avgjørende betydning at reguleringene skjermer den mindre kystflåten for konkurranse fra
store kystfartøy, ringnot og trål på fiskefeltene i fjorder og i kystnære farvann. Med bedret
tilgjengelighet langs kysten er det også viktig at reguleringen legger til rette for at de mange
kystfartøy som tradisjonelt har nyttegjort seg denne ressursen etter behov og ved lokal
tilgjengelighet, fortsatt gis adgang til å delta når forholdene ligger til rette for det. Dagens
begrensede mulighet for å fiske sild i åpen gruppe med landnot og garn anses ikke
tilstrekkelig for å ivareta dette hensynet, og Norges Kystfiskarlag anbefaler derfor at det også
gis anledning til å delta i åpen gruppe med snurpenot. En slik regulering vil sikre muligheten
for å videreføre et tradisjonelt kystnært fiske etter sild ved økt tilgjengelighet, og bidra til å
opprettholde et fremtidig kystfiske etter NVG-sild langs norskekysten.
Kontrollen med fisket i åpen gruppe bes styrket slik at man sikrer at det faktisk er samme
fartøyet som fangster og leverer.
Norges Kystfiskarlag anbefaler på denne bakgrunn følgende fordeling og regulering av
fisket etter NVG-sild i 2016:
Kystflåtens fartøykvoter fastsettes ut fra en fordeling i tråd med Norges Kystfiskarlags
anbefaling:
Fartøygruppe
Kystfartøy
Ringnot
Trål

Gruppekvote
50 %
43 %
7%

•

Basert på ovennevnte fordeling anbefales fartøy i åpen gruppe sikret en avsetning på
10.000 tonn.

•

Fisket etter NVG-sild med landnot og garn må videreføres som et åpent fiskeri, og der
garnfartøy gis anledning til å videreføre sitt fiske uavhengig av om kystgruppens kvote
er oppfisket. Dette på bakgrunn av det svært begrensede omfanget som dette fisket
har. Eier av fartøyet og høvedsmann må være i fiskermanntallet. Kontrollen med fisket
i åpen gruppe anbefales styrket.

•

Det må føres streng kontroll med at bifangstreglene overholdes, og at bifangst blir
registrert og rapportert.

•

Fartøy som melder seg på et samfiske med låssetting, må ha minst 20 % igjen av egen
kvote, og disse 20 % må ikke kunne direktehåves før samfisket er avviklet.

•

Av hensyn til bestandssituasjonen for norsk kysttorsk og en forsvarlig avvikling av
sildefisket bes de stengte områder for fiske med not, samt for trål og fartøy over 21,35
meter i Nordland opprettholdt.

•

Alle fartøy over 28 meter faktisk lengde må forbys å fiske sild innenfor grunnlinjen.

•

Kystgruppens fiske etter NVG-sild må fortsatt reguleres i to grupper (over og under 15
meter).

Landsstyrets vedtak:
Forslaget vedtas med de endringer som er gjort.

