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REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I2OI7
Norges Fiskarlag har i landsstyremøte 27. oktober 2017 drøftet regulering av fisket etter vassild i2017
og fattet følgende vedtak:
<Norges Fiskarlag har over flere år vist til at det er grunnlag for å øke totaluttaket av vassild til
minst 15 000 tonn for et direkte fiske nord for 62o N. Det var positivt at kvoten for 2016 ble økt
noe i forhold til tidligere år, selv om dette var en beskjeden økning.

Erfaringer fra tidligere års fiske har vist at bestanden vil tåle et større uttak enn det som har vært,
noe som ikke er awist av forskerne, men de har uttrykt ønske om å få gjennomført gode
kartlegginger av fisket og bestandssammensetningen. Så langt har de ikke kommet i mål med
dette. Dette til tross, mener Norges Fiskarlag det helt klart vil være forsvarlig å øke uttaket med
ytterligere utover nivået for 2016, da det fortsatt vil ligge godt under uttaket som var på 8O-tallet.
Norges Fiskarlag vil derfor tilrä attotalkvoten for 2017 settes til l5 000 tonn, da det ikke er noen
indikasjoner som tilsier at bestanden ikke vil tåle et slikt uttak.
Videre vil Norges Fiskarlag tilrä at det i 2017 gis en garantert kvote til det enkelte fartøy som
deltar i fisket etter vassild, og at denne settes til 520 tonn, beregnet ut fra en økt totalkvote. Fisket
har tidligere vært åpnet i februar, men Norges Fiskarlag mener at fisket i2017 kan åpnes i 1,
januar. >
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