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Deres reteranse

REGULERING AV FISKET ETTER SILD SØR F'OR 62N I NORDSJØEN OG SKAGERRAK
r2017

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 26. oktober 2016 og fattet slikt
vedtak:

<Totalkvote og gruppefordeling
Norges Fiskarlag viser til at man ennå ikke har forhandlet en kvoteavtale mellom Norge og EU for
2017.

Fiskarlaget anbefaler at den norske kvoten fordeles mellom reguleringsgruppene i samsvar med
landsmøtevedtak 6107, og som innebærer en videreføring av fordelingsnøkkelen i landsmøtevedtak
7i01, herunder en videreføringkvoteavsetningen på 150 tonn tilfartøy i åpen gruppe.

Delkvotene som skal fastsettes for fiske i EU-sonen må ta utgangspunkt i gjeldende adgangsregime og
basere seg på 60 000 tonn, eventuelt et høyere adgangskvantum eller aller helst gjensidig full
soneadgang, avhengig av hva som avtales mellom Norge og EU for 2017 .

Kvoteregulering i kystgruppen-lukket gruppe
Norges Fiskarlag anbefaler at en regulerer kystgruppens fiske etter sild sør for 62o N etter samme
mønster som for inneværende år, dvs. en felles reguleringsgruppe.

Overegulering
Fiskarlaget går videre inn for å videreføre gjeldende kvotestige i2017, hvor det legges inn en garantert
grunnkvote på alle kvotetrinn uten overregulering som skal stå fast hele året. Erfaringene fra årets
fiske tilsier behov for en overregulering i 2017 som er noe lavere enn årets pä ca. 50%o. Ut fra dette
tilrår Fiskarlaget at oveneguleringen settes i størrelsesorden 25%o fra årets start i 2017 .

Fiskarlaget går inn for å videreføre ordningen med at overeguleringsgraden for delkvoteenheten i EU-
sonen for lukket gruppe kyst fastsettes med basis i at kvotefaktorene for kystfartøy over l5 meter
største lengde inngår i beregningsgrunnlaget.

Spørsmål om låssettingsfiske og særskilt kvantum fiordsild i Skagerak
Norges Fiskarlag støtter fortsatt ikke etablering av en særskilt avsetning til låssettingsfiske i Skagerrak
innenfor den ordinære nordsjøsildkvoten. Dersom låssettingsordningen likevel blir videreført i 2016
må dette komme som et kvotetillegg til det enkelte fartøy ut over den ordinære maksimalkvoten.
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Norges Fiskarlag viser på nytt til at organisasjonen i tidligere år har bedt om at det måtte åpnes opp for
et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak innenfor en kvantumsramme på L000 tonn. Dette
kravet er så langt ikke imøtekommet av myndighetene. Fiskarlaget viser til at også Landsmøtet i
oktober 2003 pälalandsstyret å arbeide for at man fikk åpnet opp for et fiordsildfiske i
Skagerrakområdet, jfr. punkt42 i landsmøtevedtak 6/03.

Selv om lokale fiordikystsildbestander ennå ikke er vitenskapelig dokumentert gjennom ICES går

Norges Fiskarlag inn for at det i 2016 mä gis adgang til at kystfartøy skal kunne fiske inntil 1.000 tonn

fiord/kystsild innenfor grunnlinjene i Skagerrak. Dette kvantumet må komme som et tillegg til den

ordinære gruppekvoten til þstgruppen. Et slikt fiske må avvikles som et låssettingsfiske, og reguleres
med en separat maksimalkvote, eventuelt et fritt fiske innenfor avsetningen. Fisket bør åpnes fra l.
september.

Samfiske- føring - samføring
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samf,rske, føring og samføringi2017 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>.

Norges Fiskarlag påpekte imidlertid følgende i brev av 21.1.2015 vedrørende samfiske:

Åpen grupp e - fartøy som fïsker med garn
Fiskarlaget går inn for å videreføre avsetningen til åpen gruppe på 150 tonn, og ber om at alle

deltakende fartøy i denne gruppen, både not- oggarnfartøy, gis en kvote på 12tonn.

Ringnotgruppen og SUK fartøy
Fiskarlaget tilrår at fisket i disse to reguleringsgruppene reguleres med faste kvoter etter samme

modell som tidligere år (basert på universalnøkkelen). Videre foreslås det at prøveordningen for
ringnotgruppens fiske i Skagenak med flytetrål forsøkes videreført, men at man finner
hensiktsmessige løsninger for bifangstinnblanding av kolmule, samt selve utseilings- og
kontrollregimet.

Fiskarlaget anbefaler å videreføre adgangen med at kvotefleksibilitetsordningen kan nyttes i EU-sonen

innenfor fartøyets tildelte kvote i EU-sonen, men at man i en refordelingsvurdering må ta høyde for
gjenstående kvoter päfartøynivå, inkludert kvotefleksibilitetskvantumet. En stopp i adgangen til å
fiske kvantumet i medhold av kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå vil bidra til å gjøre

awiklingen av fisket etter sild i EU-sonen enklere, og derfor anbefales at dette regimet videreføres for
2017 ved at direktoratet kan stoppe adgangen til å fiske kvantumet i medhold av
kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen etter 5. desember 2017.

I forskriften står det at kvotefleksibiliteten ikke gjelder for fiske i EU-sonen. Det må komme tydelig
frem i forskriften at så lenge fartøyet ikke overskrider sin adgangskvote i EU-sonen for inneværende

år, er det ingenting i veien for at fartøyet kan fiske av neste års kvote i EU-sonen.

Trålgruppen
Norges Fiskarlag tilrår at trålernes sildefiske i 2017 reguleres med faste fartøykvoter fra året start etter
den etablerte universalnøkkelen for gruppen (basiskvote beregnet pr.31.12.2001). Fiskarlaget går

videre inn for at bifangster av sild i andre fiskerier avregnes på det enkelte fartøy sin fartøykvote, og at

det dermed ikke er behov for å avsette kvantum til en særskilt bifangstordning.>

Med hilsen
NORGES FISKARLAG
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