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RBGULERING AV FISI(ET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I2018.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 3.-4. oktober d.å. og fattet slikt
vedtak:

<<Fordeling av den norske kvoten
Det forutsettes at kvoten fordeles mellom gruppene iht. landsmøtevedtakene 5/15 og 6107, og etter den
praksis som har vært fulgt de siste årene. Dette innebærer at beregningsgrunnlaget baseres på den
norske kyststatskvoten konigert for forsknings- og agnkvoten. 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 129 109 og 7 I I 10.

Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen videreføres i 2018 effer samme mønster som i
2017 for alle reguleringsgruppene.

Kystflåten - lukket gruppe
12017 er lukket gruppe i kystflåten regulert som en felles reguleringsgruppe,hvor fartøy med faktisk-
og hjemmelslengde under 15 meter er gitt en overregulert kvoteenhet på om lag35%o, 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
kvotestige og kvotefleksibilitet anvendes også for 2018. Med bakgrunn i erfaringen en har med
fisketakten i kystgruppen så langt i år og utsiktene til kvotenivå i 2018, går Norges Fiskarlag inn for at
overreguleringen for fartøy med hjemmelslengde og faktisk lengde under 15 meter videreføres med 35
% i 2018. Øvrige fartøy i kystgruppen reguleres med en kvoteenhet uten overegulering slik som
tidligere år.

Gjeldende regime for kvotefleksibilitet for kystfartøy må videreføres i 2018

Ringnotflåten
Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige ringnotflåten reguleres med fartøykvoter
beregnet ut fra universalnøkkelen. Adgangen knyttet til redskapsfleksibiliteten for ringnotfartøy og
trålfartøy mht. valgfriheten til å kunne nytte not eller trål/partrål i fiske etter nvg-sild forutsettes
videreført i 2018.
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Trålgruppen
Det legges til grunn at trålgruppens fiske etter nvg-sild i 2018 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 2018, og

at gruppen reguleres med fartøykvoter. Skjæringsdatoen for beregning av kvote må videreføres
(31.12.1ee8).

Fiske i åpen gruppe (landnot og garn)
Norges Fiskarlag viser til diskusjonen som har pâgätt rundt kvantumsramme og målgruppe knyttet til
fiske etter norsk vårgrtende sild i åpen gruppe. Fiskarlaget beklager at Nærings- og
fiskeridepartementet valgte å seffe til side klare tilrådninger fra både Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet
om2017-reguleringen. Fiskarlaget støtter videreføring av prinsippet om fast gruppekvote for åpen

gruppe, men nivået må settes lavere enn årets nivå på 4 000 tonn.

Norges Fiskarlag er av den oppfatning at målgruppen for åpen gruppe fortsatt mâvære at
fiskere/fartøy som ikke oppffller 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 sildefiskeriene.

Med bakgrunn i foranstående går Norges Fiskarlag inn for at åpen gruppe tildeles en kvantum på

2 000 tonn for 2018 og at dette fastsettes som en gruppekvote slik at fisket kan stoppes når
kvantumsrammen er oppfisket. Fiskarlaget tilrår videre at den nye kvotestigen med egen kvoteenhet
videreføres for 2018. 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 2018 etter
samme mønster som i 2017, 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 fongster>.

Fiske i området sør for 62oN og nordlig begrensninger
Norges Fiskarlag legger til grunn at reguleringsopplegget sør for 62"N videreføres i 2018

Norges Fiskarlag viser til forskrift av 3. september 1998 omforbud mot åfiske norsk vårgttende sild i
den nordøstlige del av Norges økonomisk sone,hvor det innenfor nærmere angitte posisjoner ikke er

tillatt å fiske sild. Norges Fiskarlag stiller spørsmål ved behovet for å opprettholde gjeldende

sperrelinjer.

Fiskarlaget ber også om at det foretas en vurdering av nødvendigheten av å opprettholde
spesialordningen som gir unntak fra sperrelinjen 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 tilfartøystørrelser 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.
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Norges Fiskarlag legger også til grunn at regelverket for tilgangen til de tradisjonelle fiordområdene i
Troms justeres, slik at hele sildeflåten fortsatt gis mulighet til å kunne kan fiske sild i disse områdene
dersom dette viser seg hensiktsmessig, jfr. felles brev fra Norges Fiskarlag og Sjømat Norge til
Nærings- og fi skeridepartementet datert 22.8.20 17 .

Dødelighet under fangstoperasj oner
Norges Fiskarlag er innstilt på å ha 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.)

Med hilsen
NORGES FISKARLAG
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