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REGULERING AV FISKET ETTER SILD SØR FOR 62N I NORDSJØEN OG SKAGERRAK
r 2018

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

<Totalkvote og gruppefordeling
Norges Fiskarlag viser til atman ennå ikke har forhandlet en kvoteavtale mellom Norge og EU for
201 8.

Fiskarlaget anbefaler at den norske kvoten fordeles mellom reguleringsgruppene i samsvar med
landsmøtevedtak 5/15 og 6/07,som innebærer en videreføring av fordelingsnøkkelen i
landsmøtevedtakTl0l, herunder en videreføring kvoteavsetningen på 150 tonn til fartøy 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 fortrinnsvis gjensidig full
soneadgang, avhengig av hva kan oppnå i forhandlingene mellom Norge og EU for 2018.

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

Overregulering
Fiskarlaget går videre inn for å videreføre gjeldende kvotestige i 2018, hvor det legges inn en garantert
grunnkvote på alle kvotetrinn uten overregulering som skal stå fast hele året. Med bakgrunn i
kvoteutsiktene for 201 8 og erfaringene fra årets fiske mener Fiskarlaget at overreguleringen bør settes

i størrelsesorden2Í % - 30% fra årets start i 2018.

Fiskarlaget går inn for å videreføre ordningen med at overreguleringsgraden for delkvoteenheten i EU-
sonen for lukket gruppe þst fastsettes med basis i at kvotefaktorene for þstfartøy over 15 meter
største lengde inngår i beregningsgrunnlaget.

Samfiske- føring - samføring
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske , føring og samføring i 201 I 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 sømþring av pelagiske fangster>.
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Åpen grupp e - fartøy som fisker med garn
Fiskarlaget går inn for å videreføre avsetningen til åpen gruppe på 150 tonn, samt atfartøykvoten for
alle deltakende fartøy i denne gruppen, både not- og gamfartøy, fortsatt fastsettes til 12 tonn.

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).

Det norske fisket etter sild i Skagerrak er i prinsippet avgrenset til et notfiske, mens fisket til de andre

avtalepartene, Danmark og Sverige, foregår med pelagisk tråI. Danmark og Sverige fisker til sammen

ca.87 o/o av âtligtotalkvote. Fisket med not i Skagerrak har alltid vært utfordrende. Så lenge kvoten i
Skagerrak ikke kan overføres i sin helhet til Nordsjøen mener Fiskarlaget at detbør være åpning for å
bruke pelagisk trål i det norske fisket på lik linje med de andre avtalepartene. Konsekvensen av ikke å
tillate trål vil trolig være at storparten av kvoten blir stående ufisket.

I2016-2017 har det vært gjennomført et strengt kontrollert og avgrenset norsk forsøksfiske med
pelagisk tråI. Til tross for en del utfordringer knyttet til bifangst og regelverket har kvoten av sild blitt
fisket. Prøvefisket med trål i 2016 ga mange erfaringer, og innslaget av hvitfisk ble løst gjennom
frivillig bruk av rist. Under prøvefisket i2017 har det vært pålegg om bruk av rist dersom en ikke har
hatt inspektør ombord.

Norges Fiskarlag anbefaler at en i 2018 åpner for at ordinært fiske der det kan brukes trål i fisket etter
sild i Skagerrak. Fisket reguleres ved hjelp av en maksimalkvoteordning og en utseilingsordning
administrert av Norges Sildesalgslag. Bruk av rist må tilpasses de erfaringer en har gjort i
forsøksperioden og regelverket bør harmonisere mest mulig med reglene danske og svenske

fiskefanøy står overfor på dette området. Bruk av inspektør må harmoniseres sett i forhold til andre

fiskerier.

Fiskarlaget viser til at det ble innført I 0 prosent kvotefleksibilitet i fisket etter nordsjøsild i 2014. I
forskriften står det at kvotefleksibiliteten ikke gjelder for fiske i EU-sonen. Det må komme tydelig
frem i forskriften at så lenge farløyet 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 tilrär attrålernes sildefiske i 2018 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.

Kvotefleksibititet
Kvotefleksibilitetsordningen er et positiw element i kvotereguleringene. Denne ordningen har
imidlertid konsekvenser som ikke var forutsett da den ble innført. I første rekke dreier dette seg om
hvordan en skal forholde seg til situasjoner der fartøy fisker mer enn I 10 %o, enten i direkte fiske eller
som bifangst i senere fiskerier. Dette spørsmålet har også tidligere vært gjenstand for diskusjon
mellom næringen og myndighetene, og Fiskarlaget mener fortsatt at dette bare kan løses ved at det

enkelte faftøy må ta ansvar for et slikt fiske gjennom avkortning på neste års fartøykvote.

Fiskarlaget viser til at fartøygruppen pelagisk trål har relativt lave gruppe -lfartøykvoter av nordsjøsild
og makrell. Samtidig driver de fiske etter tobis/øyepål/kolmule der førstnevnte arter kan forekomme
som bifangst. Summen av bifangst over året kan tidvis medføre et omfang i enkelttilfeller hvor det går

utilbørlig utover fangstgruppen samlet sett med dagens regelverk. Gruppen pelagisk trål består av et

relativt begrenset antall fartøy, og Norges Fiskarlag anmoder om at det etableres en forsøksordning
hvor regelverket for kvotefleksibilitet for denne gruppen endres slik at verdien av et fartøys fiske
utover ll0 % inndras, og det inndratte kvantum trekkes av neste års fartøykvote.
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f,'orslag om forbud mot å fiske sild i Sogne{iorden og Nordfjord
Norges Fiskarlag viser til organisasjonens arbeidsutvalgsvedtak av l.ll.2016 vedrørende forslaget om

å etablere et forbud mot kommersielt fiske etter sild med not i Sognefiorden og Nordfiord øst for
5"30'Ø.I vedtaket framkommer bl.a. følgende:

<(Jnder henvisning tilforønstående går Norges Fßkarlag imotforslaget om å etablere etforbud mot å

fiske sild med not innenfor angitte posisjoner i Sognefiorden og Nordfiord. Spørsmålet om loknl

forvaltning av sildebestander langs norskekysten må derfor vurderes på et prinsipielt grunnlag, hvor
en trekker inn aIIe relevante elementerfor å kunne forvalte slike bestander med basis i vitenskapelig
rådgivning. Fiskarlaget er av den oppfatning at gjeldende kunnskap om lokale sildebestanderfortsatt
er svøk, og at vi derþr må basere forvaltningen av slike bestander er gieldende bestemmelser om

minstemål og innblanding>

Det vises til at dette spørsmålet også ble berørt i møte med Fiskeridirektoratet 29 .6.2017 , hvor
Fiskarlaget gjentok sitt syn, og dette er fortsatt gjeldende.>

Med hilsen
NORGES

Jan

Tþ'r
Birger

EI

Kopi til: Medlemslagene
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