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Deres referanse

SPØRSMÅL OM FORBUD MOT Å FISKE ETTER SILD I SOGNEFJORDEN OG
NORDFJORD.
Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 1.11.2016 og fattet slikt vedtak:
«Norges Fiskarlag er kjent med at Havforskningsinstituttet har anbefalt at det etableres et forbud mot
kommersielt fiske etter sild med not i Sognefjorden og Nordfjord øst for 5°30’Ø. Dette begrunnes med
at sildeforekomstene som befinner seg i dette området både anses som små, og er genetisk forskjellig
fra de store sildebestandene (nordsjøsild og nvg-sild) som har sin hovedutbredelse ute i havet.
Instituttet anfører også at disse populasjonene er sårbar for nedfisking i et kommersielt notfiske.
Norges Fiskarlag viser til at det har vært drevet kommersielt notfiske etter sild i dette området i
generasjoner uten at disse sildepopulasjonene har blitt desimert til kritiske nivåer. Ut fra dette er
Fiskarlaget svært forundret over instituttets konklusjon om at det er nødvendig å etablere et forbud
mot kommersielt notfiske for å beskytte disse silekomponentene.
Saken reiser flere prinsipielle spørsmål da det er en rekke lokale sildeforekomster langs norskekysten
som forvaltes sammen med våre to største sildebestander; norsk vårgytende sild og nordsjøsild. Det er
imidlertid ett unntak fra dette, og det er sildebestanden i Trondheimsfjorden, som forvaltes som en
egen bestand. Trondheimsfjordsilda har nå vært fredet i om lag 20 år, uten at det ser ut til å ha ført til
noen merkbar øning i bestanden. Fiskarlaget har for øvrig tidligere bedt om at sild innenfor
grunnlinjen i Skagerrak må behandles som en egen bestand, og at det settes en egen kvote, og derved
unntas fra nordsjøsild- /skagerraksildforvaltningen. Havforskningsinstituttet har ikke bestridt at det er
egne kystnære lokale sildeforekomster i Skagerrak, men fiskeriforvaltningen har avvist å etablere egne
forvaltningsregimer for slike bestander da det ikke er kapasitet til å overvåke og gi kvoteråd om lokale
sildebestander. Fiskarlaget legger til grunn at tilsvarende vil være tilfelle for de lokale
sildeforekomstene i Sognefjorden og Nordfjord, samt øvrige lokale sildebestander langs norskekysten.
Under henvisning til foranstående går Norges Fiskarlag imot forslaget om å etablere et forbud mot å
fiske sild med not innenfor angitte posisjoner i Sognefjorden og Nordfjord. Spørsmålet om lokal
forvaltning av sildebestander langs norskekysten på derfor vurderes på et prinsipielt grunnlag, hvor en
trekker inn alle relevante elementer for å kunne forvalte slike bestander med basis i vitenskapelig
rådgivning. Fiskarlaget er av den oppfatning at gjeldende kunnskap om lokale sildebestander fortsatt
er svak, og at vi derfor må basere forvaltningen av slike bestander er gjeldende bestemmelser om
minstemål og innblanding.»
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