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REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017   

 

Forslag til regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 ble 

behandlet i reguleringsmøtet 2.-3. november 2016 i sak 23/16. 

 

Etter at Fiskeridirektøren gjennomgikk hovedelementene i forslaget, ga Norges 

Fiskarlag uttrykk for at kvotene for fisket i EU-sonen fra starten av bør settes ut fra en 

forutsetning om at soneadgangen også for neste år vil være 60 000 tonn, selv om den 

i utgangspunktet blir fastsatt til 50 000 tonn. Norges Fiskarlag påpekte dessuten at 

organisasjonen fremdeles er imot en egen avsetning til låssettingsfiske i Skagerrak 

innenfor grunnlinjene. Ved en videreføring bør dette i så fall gis som et tillegg til 

fartøyenes vanlige maksimalkvote. 

 

Pelagisk Forening pekte på at forsøksfisket med trål i Skagerrak fungerte godt i 

sommer, og at mange fartøy har tatt i bruk sorteringsrist. Kolmuletrålerne har 

områdebegrensninger i konsesjonsvilkårene som ikke gir adgang til å fiske etter 

kolmule i dette området. Det ble reist spørsmål om slike fartøy er utelukket fra å 

delta i prøvefisket etter sild i Skagerrak, dersom de må regne med å få bifangst av 

kolmule. 

 

Fiskeridirektøren viste til at forskriften om regulering av fisket etter kolmule i 

utgangspunktet forbyr alt fiske etter kolmule, men at det likevel kan fiskes kolmule i 

den grad forskriften åpner for det. Bifangstreguleringen omfatter all bifangst av 

kolmule i forskriftens virkeområde, herunder i Skagerrak. Dette innebærer at fartøy 

som får tildelt kolmulekvote må avsette en tilstrekkelig del av kvoten til å dekke 

kolmulebifangst ved fiske etter andre arter, uansett hvor fisket foregår. I år ble det 

gjort unntak fra denne regelen ved fisket etter sild i Skagerrak, men i 2017 må alle 
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fartøy være innstilt på å sørge for inndekning av eventuell bifangst av kolmule i 

Skagerrak. 

 

Norges Fiskarlag viste til at forslaget innebærer adgang til å påby observatør om bord i 

fartøyene, og pekte på tilbakemeldinger fra fiskerne om at det ikke er nødvendig å 

bruke rist om natten. Norges Fiskarlag ønsker derfor at bruken av observatører skjer 

med en viss grad av fleksibilitet. 

 

Kystvakten viste til at det er risiko for bifangst av sei stort sett gjennom hele året, og at 

sorteringsrist bør tas i bruk for å unngå dette. 

 

Fiskeridirektøren understreket at også fisket 2017 vil bli gjennomført som en 

prøveordning, og at formålet er å høste kunnskap og erfaringer. Etter forslaget vil 

Fiskeridirektoratet region Sør kunne sette som vilkår for deltakelse at det brukes 

sorteringsrist, og fartøyene må regne med at denne adgangen i stor grad vil bli brukt. 

De konkrete vilkårene vil imidlertid bli avgjort i den enkelte sak. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


