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Sak 21-2016 Regulering av fisket etter NVG-sild i 2017
Norges Kystfiskarlags kommentarer
Totalkvoten av NVG-sild har vært redusert over en lengre periode. 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. Dette må være gjeldende også nå som kvotene
økes, i tråd med tilrettelegging for en langsiktig bærekraftig forvaltning av bestanden.
For øvrig må det kvantum som byttes mot lodde i fiskeriforhandlingene med
Russland, 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 nyttiggjøre seg sin gruppekvote. Herunder lav overregulering, og en
høyest mulig garantert andel for den minste flåten.
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.
Norges Kystfiskarlag anbefaler med bakgrunn i ICES sine anbefalinger følgende
regulering av fisket etter NVG-sild i 2017:
Forslag til vedtak:
•

Kystflåtens fartøykvoter fastsettes ut fra en fordeling i tråd med Norges
Kystfiskarlags anbefaling:
Fartøygruppe
Kystfartøy
Ringnot
Trål

Gruppekvote
52 %
42 %
6%

•

Åpen gruppe må reguleres med en avsetning som belaster norsk kvote.

•

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.

•

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).

Vedtak:
Enstemmig vedtatt med endringer

