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FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017
Forslag til regulering av fisket etter vassild i 2017 ble behandlet i reguleringsmøtet 2.3. november 2016 i sak 17/16.
Fiskeridirektøren viste til saksdokumentet og gjennomført møte med næringen om
minstemål på vassild og RTC-regimet (stenging av felt). Fiskeridirektøren påpekte at
den nye ordningen med stenging av felt har blitt faset inn på en lempelig måte.
Havforskningsinstituttets har anbefalt et minstemål på 27 cm, og det ble bedt om
kommentarer til dette.
Norges Fiskarlag ga uttrykk for at et minstemål på 27 cm antakelig ikke ville skape
store problemer for gjennomføringen av fisket, men påpekte at det kan være
utfordringer med å holde innblandingen av vassild under denne størrelsen innenfor
den generelle regelen om maksimalt 10 %. Norges Fiskarlag mener derfor at denne
regelen vil være for restriktiv i vassildfisket. Fiskarlaget viste også til at ordningen
med å stenge felt er et nytt virkemiddel i vassildreguleringen, og at det er behov for
en viss smidighet ved vurderingen av om felt skal stenges.
Fiskeridirektoratets overvåkingstjeneste viste til at de to gjennomførte stengingene ble
fastsatt på grunnlag av god dokumentasjon, og at den faktiske bifangsten var langt
høyere enn minstekravet for stenging av feltene.
Sjømat Norge sluttet seg til kommentarene fra Norges Fiskarlag, og ga uttrykk for at
det før det konkluderes er nødvendig med en grundigere gjennomgang av vilkårene
for å stenge felt og hvor høy innblanding av vassild under minstemålet som skal
tillates under utøvelse av fisket.

Pelagisk Forening ga også uttrykk for at et minstemål på 27 cm er greit, men at regelen
om innblanding bør fastsettes til 20 % i vassildfisket.
WWF pekte på at Havforskningsinstituttets anbefaler at direktefisket etter vassild
kun foregår nord for 62°N, uten at en slik geografisk avgrensning synes å være tatt
inn i reguleringen. Kystvakten kommenterte at det ikke foregår noe direktefiske etter
vassild sør for 62°N.
Norges Fiskarlag påpekte at det registreres en bestand i vekst sør for 62°N, og at
spørsmålet om å få forsøke med et direktefiske etter vassild i sør vil bli aktualisert
fremover.
Forslag til forskrift:

Forskrift om regulering av fisket etter vassild i 2017
Fastsatt av Fiskeridirektoratet …. desember 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning
av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 36, 37 og 59, og lov 26. mars 1999 nr.
15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) §§ 12 og 21, jf. delegeringsvedtak 11. februar
2000 nr. 99 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Generelt forbud
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande vassild i 2017.

§ 2 Totalkvote
Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 13 047 tonn
vassild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone. Av dette kvantum avsettes 20 tonn til forskningsog undervisningskvote.

§ 3 Kvotefleksibilitet over årsskiftet på totalkvoten
Dersom totalkvoten overfiskes, kan Fiskeridirektoratet belaste totalkvoten det påfølgende kvoteåret med
et tilsvarende kvantum.
Dersom en totalkvoten ikke er oppfisket ved kvoteårets slutt, kan Fiskeridirektoratet godskrive inntil 10
% av denne totalkvoten til det påfølgende kvoteåret.
Totalkvoten angitt i § 2 er ikke justert for eventuelle overføringer av kvantum mellom kvoteår.
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§ 4 Åpningsdato
Fisket etter vassild åpner 1. januar 2017.

§ 5 Maksimalkvoter
Fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske og lande en maksimalkvote på 550 tonn vassild.

§ 6 Bifangst
Det er ikke tillatt å ha bifangst av vassild ved fiske etter andre arter. Slik bifangst er likevel tillatt når den
kan avregnes fartøyets vassildkvote.
Fartøy som ikke har adgang til å delta i vassildfisket kan ha inntil 10 % bifangst av vassild i vekt i de
enkelte fangster og ved landing. Dette gjelder også fartøy med vassildtråltillatelse dersom
maksimalkvoten er oppfisket eller direktefisket er stoppet.

§ 7 Kvoteutnyttelse
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom
fartøyet har startet fisket på en kvote, kan det ikke starte fisket på en annen kvote av samme fiskeslag i
løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i
medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.
Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede
fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut.
Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har
fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for
det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet
ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter
første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede
fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det
skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av
kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.
Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy
skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen
som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd
fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har
fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det
kvantum som er størst trekkes fra.
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Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både
utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten
etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for
tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er
tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det
passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og
tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom
fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan
gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme
fartøy sammenhengende i de siste to årene.
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje
ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig
driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

§ 8 Overføring av fangst
Det kvantum som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt
å motta eller lande fangst som er fisket av annet fartøy.
Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene
er egnet, bemannet og utstyrt for fisket.
Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 9 Stopp i fisket
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet oppfisket.

§ 10 Overtredelsesgebyr
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften,
kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr.
1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.
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§ 11 Straff
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i
henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes
forsøk og medvirkning.

§ 12 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2017 og gjelder til og med 31. desember 2017.
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Med hilsen
Trond Ottemo
seniorrådgiver
Brevet sendes uten håndskreven underskrift
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