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Deres referanse

REGULBRING AV FISI(ET ETTBR NORSK VÅRGYTENDE SILD I2OI7.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 26. oktober 2016 og fattet slikt
vedtak:
<<Kvotesituasjonen og avtale for 2017
Norges Fiskarlag viser til at det foreløpig ikke foreligger kyststatsavtale om norsk vårgytende sild for
2077, men at partene fører forhandlinger i London denne uken.
Norges Fiskarlag er svært tilfreds med at det ligger an til en vesentlig økning av sildekvoten til neste
år. Fiskarlaget legger til grunn at økt kunnskap om bestandssituasjonen gjennom utstrakt samarbeid
med næringen og anvendelse av en ny beregningsmodell som gir bedre informasjon om risiko er
hovedgrunnen til at nivået på sildebestanden er oppjustert. Fiskarlaget er imidlertid innforstått med at
det foreløpig dessverre ikke er registrert tilstrekkelig overlevelse på nye sterke årsklasser som
rekrutteres inn i bestanden.

Fordeling av den norske kvoten
Det forutsettes at kvoten fordeles mellom gruppene iht. landsmøtevedtak 6107, ogetter den praksis
som har vært fulgt de siste årene. Dette innebærer at beregningsgrunnlaget baseres på den norske
kyststatskvoten korigert for forsknings- og agnkvoten. Det ligger an til at den norske kvoten for 2017
vil kunne komme til å ligge nærmere 400.000 tonn. Dersom dette blir tilfelle skal en anvende
kvotenøkkelen i intervallet 250.000 - 500.000 tonn. Videre legges det til grunn at den etablerte avtalen
om kvotebytte nvg-sild/makrell mellom trål og ringnot videreføres, slik at trålgruppen gis en reduksjon
på 0,35 prosentpoeng på sin kvoteandel til fordel for ringnotgruppen,jfr. landsstyrevedtakene 129109

og7lll0.
Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen videreføres i2017 etter samme mønster som i
201 6 for alle reguleringsgruppene.

Kystflåten - lukket gruppe
I2016 er lukket gruppe i kystflåten regulert som en felles reguleringsgruppe,hvorfartøy med faktiskog hjemmelslengde under 15 meter er gitt en overregulert kvoteenhet på tilnærmet30yo, men øvrige
fartøy i gruppen ikke er overregulert. Denne modellen har vært gjeldende for årene etter 2013.
Selv om det fortsatt gjenstår noe av sesongen for kystgruppens sildefiske anser Norges Fiskarlag
erfaringene med årets reguleringsmodell som positiv, og tilrår derfor at samme modell, herunder
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kvotestige og kvotefleksibilitet anvendes også for 2017.}iled bakgrunn i erfaringen en har med
fisketakten i kystgruppen så langt i år, utsikter til en vesentlig høyere kvote i 2017, gär Norges
Fiskarlag inn for at overreguleringen for fartøy med hjemmelslengde og faktisk lengde under l5 meter
økes til ca. 40Yo i2017. Øvrige fartøy i kystgruppen reguleres med en kvoteenhet uten overregulering

slik som tidligere år.
Gjeldende regime for kvotefleksibilitet for kystfartøy må videreføres i2017

Ringnotflåten
Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige ringnotflåten reguleres med fartøykvoter
beregnet ut fra universalnøkkelen. Adgangen knyttet til redskapsfleksibiliteten for ringnotfartøy og
trälfartøy mht. valgfriheten til å kunne nytte not eller trållpartrål i fiske etter nvg-sild forutsettes

videreført i2017.

Trålgruppen
Det legges til grunn at trålgruppens fiske etter nvg-sildi2017 baserer seg på den konsesjonsordningen
som ble innført med virkning fra 1998.
Norges Fiskarlag går inn for at man viderefører den etablerte kvotenøkkelen i trålgruppen for 2017, og
at gruppen reguleres med fartøykvoter. Skjæringsdatoen for beregning av kvote må videreføres
(31.12.1998). Fiskarlaget foreslår også at bestemmelsene om partråling videreføres i 2017 .
Fiske i åpen gruppe (landnot og garn)
Norges Fiskarlag viser til diskusjonen som pågår rundt kvantumsramme og målgruppe knyttet til fiske
etter norsk vårgytende sild i åpen gruppe. Fiskarlaget beklager sterkt at Nærings- og
fiskeridepartementet valgte å sette til side klare tilrådninger fra både Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet
om 2016-reguleringen, slik at dette fisket fortsatt reguleres innenfor en kvoteavsetning som kan
overskrides, samt at kvotene pà fartøynivåL ble satt høyere enn anbefalt. Fiskarlaget viser til at åpen
gruppe overfisket kvoteavsetningen med 125% i2015, ogdet er stor risiko for at dette også vil bli
resultatet i inneværende år. Dette overfisket går til fradrag på hele kystgruppens kvote påfølgende år.
Fiskarlaget er kjent med at en arbeidsgruppe i regi av Fiskeridirektoratet, med representasjon fra
næringsorganisasjonene og Sametinget, har behandlet ulike spørsmål knyttet til åpen gruppe. Norges
Fiskarlag er av den oppfatning at målgruppen for åpen gruppe fortsatt må være at fiskere/fartøy som
ikke oppf,ller vilkårene for deltakelse i lukket gruppe, og at disse gis mulighet til å kunne drive et
begrenset sildefiske innenfor et avgrenset kvantum. Mange av de som tradisjonelt har fisket sild med
landnot og garn er blitt innlemmet i lukket gruppe. Norges Fiskarlag vil sterkt advare mot at man skal
legge til rette for (stimulere) økt deltakelse i åpen gruppe for fartøylfartøygrupper som aldri har hatt
tradisjon i sildefi skeriene.
Med bakgrunn i foranstående går Norges Fiskarlag inn for at åpen gruppe tildeles en kvantum på
2 000 tonn for 2017 og at dette fastsettes som en gruppekvote slik at fisket kan stoppes når
kvantumsrammen er oppflrsket. Fiskarlaget tilrår videre at gjeldende kvotestige videreføres, men at
kvotene settes til 30o/o av garanterte kvoter i lukket gruppe, og gis som maksimalkvoter. Det bes videre
om å etablere regler som gir halv kvote til fartøy med eiere registrert på blad A i fiskermanntallet.

Samfiske- føring - samføring
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske , føring og samførin g i 2017 etter
samme mønster som i 2016, og som er et resultat av rapporten av 14. oktober 2014 fra felles
arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Norges Sildesalgslag og Norges Fiskarlag om
<Samfiske og samføring av pelagiske fangster>.

Fiske i området sør for 62oN og nordlig begrensninger
Norges Fiskarlag legger til grunn at reguleringsopplegget sør for 62oN videreføres i2017

fz

Norges Fiskarlag viser til forskrift av 3. september 1998 omforbud mot åfiske norskvårgttende sild
den nordøstlige del av Norges økonomisk sone,hvor det innenfor nærrnere angitte posisjoner ikke er
tillatt å fiske sild. Norges Fiskarlag stiller spørsmål ved behovet for å opprettholde gleldende
sperrelinjer.

i

Fiskarlaget ber også om at det foretas en vurdering av nødvendigheten av å opprettholde
spesialordningen som gir unntak fra sperelinjen innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen utenfor kysten
av Finnmark dersom det ikke er problemer med forekomster av undermålssild i området. I det minste
må den østlige grensen vurderes justert. Dersom denne spesialordningen videreføres må alle fartøy i
kystfartøygruppen ha lik adgang til dette området, og reguleres innenfor den ordinære
kvotereguleringen for gruppen. De vises for øvrig til egen høringsprosess knyttet tilfartøystønelser og
fi ordlinj ereguleringene.

Det anmodes om at Fiskeridirektoratets Regionkontor i Troms må foreta raske vurderinger og utvise
nødvendig fleksibilitet knyttet til de trålfrie sonene utenfor Nordland og Troms dersom det viser seg at
sildefiske med pelagisk trål er hensiktsmessig i disse områdene, men da uten at dette skaper problemer

for faststående redskaper.
Dødelighet under fangstoperasj oner
Norges Fiskarlag er innstilt pä äha en fortsatt god dialog med fiskerimyndighetene og Kystvakten om
ovennevnte tema, for derved å sikre at fisket kan utøves med minst mulig uønsket dødelighet,
herunder drøfte eventuelle behov for særskilte tiltak.)
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