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 SAK 22/2017  

        

REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG 

SKAGERRAK I 2018 

 

1 SAMMENDRAG  

Fiskeridirektøren foreslår at fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018 i all hovedsak 

reguleres som inneværende reguleringsår.  

 

Fiskeridirektoratet foreslår at det åpnes for et regulært fiske etter sild i Skagerrak med bruk av 

flytetrål for ringnotgruppen under forutsetning av at det brukes sorteringsrist med en spileavstand 

som ikke overstiger 55 mm. Påbudet om sorteringsrist gjelder både dag og natt. Kravene til 

montering og utforming av rist, herunder system for fiskeutslipp og ledetunnel, som gjelder i 

fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål gjøres gjeldende også for sildefiske med 

flytetrål i Skagerrak.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at det åpnes for at fartøy i lukket gruppe kyst i fisket etter sild i 

Nordsjøen får adgang til å fiske kvoten med trål utenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen.  

 

 

2 FISKET I 2016 

 

I 2016 hadde Norge en kvote på 155 919 tonn sild i Nordsjøen og Skagerrak. Totalt fisket norske 

fartøy 154 091 tonn sild. Kvantumet består av overført kvote fra 2015, ordinær kvote for 2016 og 

fiske på forskudd av kvoten i 2017 (jf. kvotefleksibilitetsordningen). Det ble fisket 59 950 tonn 

sild i EU-sonen1 av en soneadgang på 60 000 tonn. Det ble totalt fisket 153 988 tonn sild som 

avregnes kvoteåret 2016. Tabell 1 gir en oversikt over forskriftkvoter, justerte kvoter, fangst 

avregnet kvoteåret 2016, samt totalfangst i 2016. I vedlegg 1 fremgår ytterligere informasjon om 

kvoter og fangst av sild relatert til kvoteåret 2016. 

 

  

                                                 
1 i ICES statistikkområde 4a og 4b 
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Tabell 1: Kvoter, justerte kvoter, fangst som avregnet kvoteåret, samt totalfangst i fisket etter sild 

i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 (i tonn)  

Fartøygrupper Område Forskrift 

kvoter 

2016 

Justert 

gruppekvote 

20161 

Fangst 

avregnet 

kvoteåret 20162 

Totalfangst 

20163 

Fartøy med 

ringnottillatelse 

Nordsjøen 121 424 121 038 118 378 117 961 

Skagerrak 2 733 2733 3 435 3 435 

Små ringnotfartøy Nordsjøen  7 750 7 782 7 391 7 329 

Skagerrak 174 174 141 141 

Trålfartøy Nordsjøen 10 877 10 871 10 585 11 290 

Kyst - lukket gr. Nordsjøen og Skagerrak 12 281 12 071 13 241 13 110 

Kyst - åpen gr. Nordsjøen og Skagerrak 150 150 349 356 

Forskn. og underv. Nordsjøen 530 530 468 468 

Totalt Nordsjøen og Skagerrak 155 919 155 349 153 988 154 091 

Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister og konsesjons- og deltakerregister, samt Norges Sildesalgslag 
1 Kvoter justert for kvotefleksibilitet, overføringer mellom grupper, estimert bifangst etc. 
2 Norges Sildesalgslag pr. 25. oktober 2017 
3 Fiskeridirektoratet pr. 26. oktober 2017 

 

 

Reguleringen av fisket i 2015 var i all hovedsak videreført til 2016. 

 

 

3 FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2017 

 

3.1  DELTAKERREGULERING 

 

I henhold til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle 

tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften § 2-6, § 2-10; § 4-

1) kan følgende delta: 

- fartøy med pelagisktråltillatelse 

- fartøy med nordsjøtråltillatelse 

- fartøy med ringnottillatelse 

 

I henhold til Nærings- og fiskeridepartementets forskrift 6. desember 2016 om adgang til å delta i 

kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften §§ 20 - 22) kan følgende delta: 

- fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe 

- små ringnotfartøy (SUK) 

- fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe 
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3.2  KVOTESITUASJONEN I 2017 

 

Sild i Nordsjøen og Skagerrak er bestander som forvaltes av Norge og EU i felleskap. 

Totalkvoten for Nordsjøen i 2017 er fastsatt til 481 608 tonn, en reduksjon på ca. 7 % fra 2016. 

Videre er totalkvoten for Skagerrak i 2017 fastsatt til 50 740 tonn, kun en reduksjon på 1 % fra 

2016. Norsk kvote ble fastsatt til 139 666 tonn i Nordsjøen og 6 767 tonn i Skagerrak. 
 

Det har gjennom flere år vært en fleksibilitet med hensyn til hvor kvotene kan fiskes ved at en 

prosentandel av kvoten i Skagerrak kan fiskes i Nordsjøen. Det ble enighet om at 50 % av kvoten 

i Skagerrak kan fiskes i Nordsjøen i 2017. Dette er tilsvarende prosentandel som i årene 2011-

2016. Kvotene er fordelt ut i fra den forutsetning at hele den overførbare delen av 

Skagerrakandelen på 3 384 tonn fiskes i Nordsjøen. Av kvoten i Nordsjøen er det avsatt 560 tonn 

til forskning- og forvaltningsformål i 2017. Disponibel kvote til fordeling mellom fartøygruppene 

er derfor henholdsvis 141 339 tonn i Nordsjøen og 3 383 tonn i Skagerrak. 

 

Tabell 2 viser den norske kvotesituasjonen i Nordsjøen og Skagerrak i 2017. 

 

Tabell 2: Kvotesituasjonen i 2017 (tonn) 

 Nordsjøen Skagerrak 

Norsk totalkvote (iht. bilaterale avtaler) 139 666 6 767 

Kvoteoverføring til Sverige (iht. bilateral avtale) - 1 151  

Kvoteoverføring fra Skagerrak til Nordsjøen +  3 384 - 3 384 

Norsk kvote (iht. reguleringsforskriften) 141 899 3 383 

Avsatt til forskning og forvaltningsformål - 560  

Disponibel kvote til fordeling 141 339 3 383 

 

 

3.3  TOTALKVOTER OG GRUPPEKVOTER 

 

Tabell 3 gir en oversikt over hvordan kvotene er fordelt mellom fartøygruppene. 

Fordelingen er i samsvar med vedtak i Norges Fiskarlags landsmøtesak 7/01 og 6/07. 

Kystgruppen får 8 % (eller minst 7 000 tonn) og trålerne 7 % av disponibel kvote, mens 

ringnotgruppen får det resterende, hvorav små ringnotfartøy tildeles 6 % av ringnotgruppens 

gruppekvote. Det er i 2017 lagt til grunn at kystgruppen fisker 100 tonn sild i Skagerrak. Dette 

kvantumet avsettes til kystgruppen, og det resterende kvantumet på 3 283 fordeles til 

ringnotgruppen (hvorav små ringnotfartøy får 6 %).   
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Tabell 3: Fordeling av norsk kvote i 2017 (tonn) 

 Fartøy med 

ringnottillatelse 

Små 

ringnotfartøy 

Trålfartøy 

 

Kystfartøy2 Totalt 

Nordsjøen 112 547 7 184 10 130 11 478 141 339 

Skagerrak1 3 086 197   100 3 383 

Totalt 115 633 7 381 10 130 11 578 144 722 

Andel av total kvote 80 % 5 % 7 % 8 % 100 %  
1 Det er tatt høyde for at inntil 50 % av Skagerrakkvoten kan fiskes i Nordsjøen, det vil si 3 384 tonn. 
2 Av denne kvoten er 200 tonn avsatt til et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september og 150 tonn avsatt 

til fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe. 

 

Tilsvarende som tidligere år har Norge en soneadgang på 50 000 tonn sild i EU-sonen i ICES 

statistikkområdene 4a og 4b. Soneadgangen kan økes til 60 000 tonn ved behov. Tabell 4 gir en 

oversikt over hvordan soneadgangen er fordelt mellom de ulike fartøygruppene. Fordelingen er 

basert på den andelen fartøygruppene kan fiske av kvoten i Nordsjøen.  

 

 

Tabell 4: Fordeling av soneadgangen i EU-sonen i 2017 

Fartøygrupper 

Andel iht. 7/01 

og 6/07 (%) 

Andel 

(tonn) 

Ringnot 79,6 % 39 800 

SUK 5,1 % 2 550 

Trål 7,2 % 3 600 

Kyst 8,1 % 4 050 

Totalt 100,0 % 50 000 

 

 

3.4   KVOTEFLEKSIBILITET OVER ÅRSSKIFTET 

 

Kvotefleksibilitetsordningene i 2016 videreføres i 2017. Dette vil si at det er kvotefleksibilitet på 

inntil 10 % mellom år på totalkvotene og gruppekvotene i Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg kan 

det enkelte fartøy i havfiskeflåten spare eller forskuttere inntil 10 % av kvoten i Nordsjøen, mens 

det enkelte kystfiskefartøy i lukket gruppe kan forskuttere inntil 10 % av kvoten i Nordsjøen og 

Skagerrak. 

 

 

3.5  TOTALT OPPFISKET KVANTUM 

 

Tabell 5 viser fangst og restkvote for de ulike fartøygruppene pr. 22. oktober 2017. Fangsten er 

uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som skal belastes kvoteårene 

2016 og 2018. Norske fartøy har pr. 22. oktober totalt fisket 98 040 tonn sild i Nordsjøen og 

Skagerrak i 2017. Tabell 6 viser fangst og restkvote pr. 22. oktober fordelt på fartøygrupper for 
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kvoteåret 2017 for fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak. Fiske i 2017 på kvoten i 2018 er ikke 

inkludert.  

 

 

Tabell 5: Norske område- og totalkvoter og fangst av sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 (tonn) 

Fartøygrupper Område 
Område- og 

totalkvote1 

Område- og 

totalfangst2 
Restkvote  

Fartøy med 

ringnottillatelse 

Nordsjøen 112 547 75 383 37 164 

EU-sonen 39 800 8 082 31 718 

Skagerrak 3 086 3 169 -83 

  Total 115 633 78 552 37 081 

Små ringnotfartøy 

(SUK) 

Nordsjøen 7 184 5 116 2 068 

EU-sonen 2 550 500 2 050 

Skagerrak 197 0 197 

  Total 7 381 5 116 2 265 

Trålfartøy 
Nordsjøen 10 130 6 416 3 714 

EU-sonen 3 600 1 445 2 155 

  Total 10 130 6 416 3 714 

Kystfartøy – lukket 

gruppe 

Nordsjøen og Skagerrak 11 428 7 829 3 599 

EU-sonen 4 050 171 3 879 

Kystfartøy - åpen gr. Nordsjøen og Skagerrak 150 66 84 

  Total 11 578 7 895 3 683 

Forskn. og forvaltning Nordsjøen 560 61 499 

Totalt norske fartøy   145 282 98 040 47 242 
1 Områdekvoten i EU-sonen er en delkvote av kvoten i Nordsjøen 
2 Norges Sildesalgslag pr. 22. oktober 2017 
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Tabell 6: Norsk kvote, fangst og restkvote fordelt på fartøygruppen for kvoteåret 2017 for fisket 

etter sild i Nordsjøen og Skagerrak   

Fartøygrupper Område 
Kvote 

2017  

Utdelt 

kvote 

2017  

Kvoteår 2017 - fangst i 2016  og 2017 

Fangst i 2016 på 

kvoten for 2017 

Ordinær 

fangst 2017 

Overfiske utover 

kvotefleks 

Sum 

fangst 

Fartøy med ringnottilat. 
Nordsjøen 112 547 112 208 3 473 71 264 79 74 816 

Skagerrak 3 086 3 086 -  3 169 -  3 169 

Små ringnotfartøy 
Nordsjøen  7 184 7 205 74 4 646 0 4 720 

Skagerrak 174 174 -  0 -  0 

Trålfartøy Nordsjøen 10 130 9 654 196 5 917 0 6 113 

Kyst - lukket gr.1 
Nordsjøen 11 328 10 158 383 7 587 71 8 041 

Skagerrak 100 100 -  13 -  13 

Kyst - åpen gr.  
Nordsjøen og 

Skagerrak 
150 150 -  119 -  119 

Forskn.- og forvaltn. Nordsjøen 560 560 -  61 -  61 

Totalt 
Nordsjøen 141 899 139 935 4 126 89 594 150 93 870 

Skagerrak 3 360 3 360 0 3 182 0 3 182 

Kilde: Norges Sildeslagslag pr. 25. oktober 2017 
1 Lukket kystgruppe sitt fiske i Nordsjøen og Skagerrak er regulert som et fiskeri, men fangst er i denne tabellen fordelt på område 

da det i forhold til kvotefleksibilitet må ses som to separate fiskeri 

 

 

3.6 FISKET ETTER SILD I EU-SONEN 

 

Pr. 22. oktober var det fisket ca. 10 200 tonn i EU-sonen, og det gjenstår således ca. 39 800 tonn 

av soneadgangen på 50 000 tonn. Til sammenligning var det på samme tid i fjor fisket ca. 15 000 

tonn.  

 

Fiske i EU-sonen er regulert med maksimalkvoter og fiske kan bli stoppet når soneadgangen er 

oppfisket. Delkvoteenhetene i EU-sonen var fra årets begynnelse overregulert med 20 % for 

havflåten og 30 % for kystgruppen. Det har blitt foretatt justeringer for i delkvoteenhetene 

samtlige grupper i henhold til utviklingen i fisket. Fiskeridirektoratet kan stoppe adgangen til å 

fiske kvantumet i medhold av kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen etter 5. desember 2017. 

 

Fiskeridirektoratet og Kystvakten ser indikasjoner på at norske fartøy registrerer fangst på feil 

sone i fisket etter nordsjøsild. Det vil følges opp ved økt overvåkning av fisket med tanke på å 

avdekke slike ulovlige forhold. 
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3.7 RINGNOTGRUPPEN 

 

For fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy er det fastsatt fartøykvoter i Nordsjøen og 

maksimalkvoter i EU-sonen og i Skagerrak på grunnlag av samme nøkkel og på samme måte som 

tidligere år. Maksimalkvoten i EU-sonen er en delkvote av kvoten i Nordsjøen. 

 

Tabell 7 gir en oversikt over kvoteenhetene for ringnotgruppen i 2017. 

 

 

Tabell 7: Oversikt over kvoteenheter for ringnotgruppen i 2017 

Fartøygruppe Nordsjøen1 EU-sonen2 Skagerrak 

Fartøy med ringnottillatelse 2,69 1,15/ 1,5 0,5 

Små ringnotfartøy 1,79 0,76/ 1,55 0,35 
1 Det ble fastsatt foreløpige kvoteenheter ved årets begynnelse som ble økt i februar 2017 når kvoteregnskapet for 2016 var 

gjennomgått. 

2 delkvoteenheten ble økt i henhold til utviklingen i fisket 

 

 

Pr. 22. oktober hadde fartøy med ringnottillatelse  fisket 75 383 tonn i Nordsjøen, hvorav 8 082 

tonn i EU-sonen. For små ringnotfartøy var det fisket 5 116 tonn i Nordsjøen, hvorav 500 tonn i 

EU-sonen. Delkvoteenheten i EU-sonen ble økt 6. juli 2017 fra 0,76 til 1,55.  

 

For fartøy med ringnottillatelse ble fisket i Skagerrak stoppet 5. september 2017 da gruppekvoten 

var beregnet oppfisket. Så langt i 2017 har ikke små ringnotfartøy fisket sild i Skagerrak. Når det 

gjelder erfaringen fra prøvefiske med flytetrål i Skagerrak vises det til avsnitt 6.5.3. 

 

 

3.8 TRÅLGRUPPEN 

 

For trålgruppens fiske etter sild i Nordsjøen ble kvoteenheten satt til 0,81 tonn. Kvoteenheten er 

tilnærmet flatt regulert. Delkvoteenheten i EU-sonen var fra årets begynnelse satt til 0,36 tonn. 

15. september ble den økt til 0,43 tonn. Pr. 22. oktober hadde gruppen fisket 6 416 tonn i 

Nordsjøen, hvorav 1 445 tonn i EU-sonen.  

 

Gruppekvoten for trålgruppen i 2018 reduseres tilsvarende Fiskeridirektoratets beregning av 

differansen mellom estimert fangst og seddelført fangst av nordsjøsild tatt som bifangst i 

industritrålfisket i Nordsjøen i 2017. Dette antas å være uregistrert bifangst av nordsjøsild i 

industritrålfisket. Det vil bli avregnet et kvantum medgått som bifangst etter 2017 sesongen som 

vil bli gjennomført etter beste skjønn og med moderate kvanta, tilsvarende de foregående år. 

 

 

Tilsvarende som tidligere år var det et forbud mot trålfiske etter sild i Skagerrak.  
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3.9 KYSTFARTØYGRUPPEN 

 

Gruppekvoten for kystfiskefartøy i Nordsjøen og Skagerrak er på 11 578 tonn. Av dette avsettes 

det 200 tonn til et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september og 150 

tonn til åpen gruppe.  

Lukket gruppe er regulert med maksimalkvoter med garantert kvantum i bunn. Maksimalkvoten 

for 2017 er satt til 11,6 tonn pr. kvotefaktor. Dette er en overreguleringsgrad på ca. 25 %. Det 

garanterte kvantumet er satt til 9,3 tonn pr. kvotefaktor. Delkvoteenheten for EU-sonen ble satt til 

6 tonn ved årets begynnelse. Kvoteenheten for maksimalkvoten i EU-sonen ble opphevet fra og 

med 6. juli 2017.  

 

Pr. 21. oktober er det fisket 66 tonn i åpen gruppe og det er sålangt ikke vært et låssettingsfiske 

innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september.  Lukket gruppe har fisket 7 829 tonn i 

Nordsjøen og Skagerrak, hvorav 171 tonn i EU-sonen.  

 

 

4 RAMMEVILKÅR FOR REGULERINGEN AV FISKET I 2018 

 

 

4.1 BESTANDSSITUASJONEN  

 

4.1.1   Nordsjøsild 

 

ICES gir sitt råd for 2018 på bakgrunn av avtalt forvaltningsplan mellom Norge og EU fra 2016. 

ICES tilrår at kvoten i 2018 ikke må overstige 491 355 tonn i direktefisket (A-flåten). Til 

sammenligning var avtalt TAC for 2017 på 481 608 tonn. Rådet innebærer med andre ord en 

økning på 2 % i forhold til avtalt TAC i 2017.  

 

Gytebiomassen (SSB) har svingt mellom 1,1 og 2,3 millioner tonn i perioden 1997-2016, og har 

hele perioden vært over Bpa. Fiskedødsraten (F) har vært lavere enn FMSY siden 1996. Siden 2003 

har rekrutteringen vært lav, trass i høy bestandsstørrelse. Rekrutteringen i 2014 (2013 årsklassen) 

var derimot sterk og har bidratt til en økning i gytebestanden. Bestanden er klassifisert til å ha full 

reproduksjonsevne. 

 

Figur 1 gir en oversikt over bestandsutviklingen for perioden 1947 til 2017 
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Figur 1: Oversikt over bestandsutviklingen for perioden 1947 til 2017 

  
Kilde: Figur 1 i ICES rådet Herring in Subarea 4 and divisions 3.a and 7.d (autumn spawners) publisert 31. mai 2017 

 

 

4.1.2 Skagerraksild 

  

ICES gir ikke et eget kvoteråd for fisket etter sild i Skagerrak. Størrelsen på kvoten i Skagerrak 

fastsettes i forbindelse med de bilaterale forhandlingene mellom Norge og EU som ikke avsluttes 

før etter reguleringsmøtet. I henhold til den bilaterale avtalen mellom Norge og EU for 2015 ble 

det enighet om å benytte følgende metode for fastsetting av kvoten i Skagerrak: 

 

 TAC Skagerrak = 5,7 % av TAC i Nordsjøen + 41 % av ICES rådet for baltisk vårgytende sild 

 

Rådet for sild i Nordsjøen er 491 355 tonn og ICES-rådet for baltisk vårgytende sild er 34 618 

tonn. Fiskeridirektoratet legger derfor til grunn en kvote i Skagerrak på 42 201 tonn. Dette vil 

være en reduksjon i kvoten på 39 % sammenlignet med 2017.  

 

 

4.2 AVTALESITUASJONEN I 2018 

 

4.2.1 Kvoter 

 

Forhandlingene mellom Norge og EU finner sted etter reguleringsmøtet. Det er dermed 

usikkerhet rundt hvilket nivå TAC for sild i Nordsjøen og Skagerrak blir satt til for 2018.  
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Fiskeridirektøren legger i dette saksdokumentet til grunn at kvoten i Nordsjøen for 2018 fastsettes 

i samsvar med forvaltningsplanen på 491 355 tonn og at TAC i Skagerrak settes til 42 201 tonn. 

 

Fordelingen av kvoten i Nordsjøen mellom Norge og EU er 29 % til Norge og 71 % til EU. 

Videre fordeles kvoten i Skagerrak mellom Norge og EU med 13,34 % til Norge og 86,66 % til 

EU. Dette gir norsk totalkvote i Nordsjøen og Skagerrak på henholdsvis 138 515 tonn og 5 630 

tonn.  

 

4.2.2 Soneadgang i EU-sonen 

 

Tradisjonelt har Norge hatt en soneadgang i EU-sonen i ICES statistikkområdet 4 på 50 000 

tonn, som kan økes til 60 000 tonn ved behov. I dette dokumentet legges det til grunn at 

soneadgangen vil være på et tilsvarende nivå i 2018. 

 

5 REGULERING AV DELTAKELSE I 2018 

 

 

Det vises til punkt 3.1 hvor gjeldende deltakerreguleringer er beskrevet.  

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at gjeldende vilkår i konsesjonsforskriften og 

deltakerforskriften videreføres i 2018.  

 

 

6 REGULERINGSOPPLEGGET FOR DE ENKELTE FARTØYGRUPPER I 2018 

 

6.1 NORSK TOTALKVOTE 

 

Som nevnt i avsnitt 4.2 legges det i dette saksdokumentet til grunn norske totalkvoter i Nordsjøen 

og Skagerrak på henholdsvis 138 515 tonn 5 630 tonn. En legger for illustrasjonens skyld til 

grunn en overføring til Sverige på samme nivå som i 2017 (1 151 tonn). Kvotene er fordelt ut i 

fra den forutsetning at hele den overførbare delen av Skagerrakandelen fiskes i Nordsjøen (det vil 

si 50 %).  

 

Fiskeridirektøren viser til pågående prosess med utlysning av forskningskvoter for 2018. 

Størrelsene på kvanta som avsettes til undervisningsordningen, forskningsformål og 

lærlingkvoter i 2018 er først kjent når endelig forskrift fastsettes rett før årsskiftet. 

Fiskeridirektøren legger derfor til grunn at inneværende års avsetninger til formålene nevnt 

ovenfor, er det beste estimatet for avsetninger i 2018. Avsetningenes størrelse utgjør en svært 

liten andel av totalkvotene i de enkelte fiskeriene og har derfor ingen betydning for forslaget til 

regulering.  

 

På bakgrunn av ovennevnte legger Fiskeridirektøren til grunn en avsetning til forskning- og 

forvaltningsformål i 2018 på 560 tonn. Denne avsetningen trekkes fra kvoten i Nordsjøen. 
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Disponibel kvote til fordeling er dermed 140 770 tonn i Nordsjøen og 2 815 tonn i Skagerrak. 

Tabell 8 gir et regneeksempel på kvotesituasjonen for 2018. 

 

 

Tabell 8: Eksempel på kvotesituasjon for 2018 (tonn) 

  Nordsjøen Skagerrak 

Norsk totalkvote           139 666               5 630  

Overført til Sverige               1 151    

Overføring fra Skagerrak til Nordsjøen               2 815               2 815  

Norsk kvote           141 330               2 815  

Avsetning til forskning- og forvaltningsformål                  560    

Disponibel kvote til fordeling           140 770               2 815  

 

 

6.2 FORDELING AV NORSK KVOTE 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fordelingen av norsk kvote i Nordsjøen og Skagerrak i 2018 

(fratrukket kvote til forskning og forvaltningsformål) fordeles i samsvar med vedtak i Norges 

Fiskarlags landsmøtesak 7/01 og 6/07 

 

 kystfartøygruppen får 8 % av norsk totalkvote, men minst 7.000 tonn  

 trålgruppen 7 % av norsk totalkvote og  

 ringnotgruppen det resterende, hvorav små ringnotfartøy fordeles med 6 % av   

ringnotgruppens kvote 

 

 

For å sikre at Norge utnytter kvoten i Skagerrak, er det viktig at kystgruppen med stor 

sannsynlighet fisker det som avsettes til denne gruppen i Skagerrak. Fiskeridirektoratet legger 

derfor til grunn at kystgruppen kun fisker 100 tonn i Skagerrak i 2018. Kystgruppen kan 

selvsagt fiske mer en dette i Skagerrak. Det resterende kvantumet av kvoten i Skagerrak på 

2 715 tonn, fordeles til ringnotgruppen (hvorav små ringnotfartøy får 6 %).    

 

Tabell 9 viser fordelingen av norsk kvote innad i gruppene når en legger vedtak i Norges 

Fiskarlags landsmøtesak 7/01 og 6/07 til grunn.  
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Tabell 9: Eksempel på fordeling av norsk kvote for 2018 (tonn) 

  Fartøy med 

ringnottillatelse 

Små 

ringnotfartøy 

Trålfartøy Kystfartøy Totalt 

Nordsjøen 112 172 7 160 10 051 11 387 140 770 

Skagerrak1 2 552 163   100 2 815 

Totalt 114 724 7 323 10 051 11 487 143 585 

Fartøygr. andel av tot. kvote 80 % 5 % 7 % 8 %   
1 Det er tatt høyde for at inntil 50 % av Skagerrakkvoten kan fiskes i Nordsjøen, det vil si 2 815 tonn 

 

 

6.3 KVOTEFLEKSIBILITET OVER ÅRSSKIFTET 

 

Fiskeridirektøren viser til at Norges Fiskarlag har foreslått en utvidet kvotefleksibilitetsordning 

for fartøy med pelagisktråltillatelse i fisket etter nordsjøsild og makrelltråltillatelse i fisket etter 

makrell, som en prøveordning i 2018. Prøveordningen går ut på at fangst utover 

kvotefleksibilitetsordningen inndras og avkortes neste års kvote. Gjeldende regulering innebærer 

at slikt overfiske inndras individuelt og avregnes på gruppenivå. Norges Fiskarlag mener at 

problemet med overfiske kun kan løses ved at det enkelte fartøy stilles til ansvar ved å få avkortet 

fartøykvoten påfølgende år. Problemstillingen har vært diskutert under reguleringsmøtet en rekke 

ganger tidligere. I august 2014 ble det i tillegg gjennomført et eget møte mellom 

Fiskeridirektoratet og næringen. Under møtet presenterte Fiskeridirektoratet statistikk som viste 

at kvantumet som fiskes utover kvotefleksibilitetsordningen på fartøynivå er lavt. Det var relativt 

få gjengangere som fisket utover kvotefleksibilitetsordningen. Dette medførte at Norges Fiskarlag 

aksepterte en videreføring av gjeldende ordning. Fangst utover kvotefleksibilitetsordningen er 

fremdeles lav. Det er med andre ord ingen endringer som skulle tilsi at konklusjonen bør være en 

annen enn i 2014.  

 

Pr. i dag er det ikke hjemmel for å avkorte kvoten på en slik måte som Norges Fiskarlag foreslår. 

Før en slik hjemmel eventuelt kan innføres er det en rekke problemstillinger som må utredes og 

drøftes. Et sentralt punkt i havressursloven er at all fangst skal føres i land. En ordning som 

foreslått av Norges Fiskarlag innebærer en risiko for at fangst utover kvote ikke blir ilandført. 

Særlig vil dette gjelde i de pelagiske fiskeriene som er unntatt fra ordningen med 

ilandføringsvederlag. Den foreslåtte ordningen vil også skape rettslige og 

praktiske problemstillinger og krever grundig utredning. Dersom forslaget blir innført vil det også 

kunne medføre en kostnad som følge av en betydelig økning i saker om avkortning som skal 

behandles, både i regionene og sentralt i Fiskeridirektoratet.  

 

Fiskeridirektøren viser for øvrig til at det enkelte fartøy tildeles en kvote av nordsjøsild og 

makrell som det forventes å husholdere med. Kvotefleksibilitetsbestemmelsen gir fartøy som, av 

ulike årsaker, ikke er i stand til å holde seg innenfor den tildelte kvoten, en mulighet til å fiske 

inntil 10 % av påfølgende års kvote. Det lave kvantumet som registreres utover 

kvotefleksibilitetsordningen tilsier at fiskerne i all hovedsak søker å holde seg innenfor gjeldende 
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regulering. Nytteverdien av å innføre en regulering i tråd med forslaget fra Norges Fiskarlag 

synes således å være lavere enn kostnaden. Fiskeridirektøren foreslår derfor ingen endringer i den 

gjeldende reguleringen knyttet til overfiske av kvotefleksibilitetsbestemmelsen.  

 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at gjeldende kvotefleksibilitetsordninger over årsskiftet på 

totalkvoter, gruppekvoter og fartøykvoter i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak videreføres i 

2018.  

 

 

6.4 FORDELING AV SONEADGANGEN I EU-SONEN 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at adgangen til å fiske sild i EU-sonen i 2018 fordeles mellom 

fartøygruppene basert på fartøygruppenes andel av disponibel kvote i Nordsjøen. Dette er 

tilsvarende som for perioden 2013-2017. Som nevnt i punkt 4.2.2, legges det til grunn i dette 

saksdokumentet at Norge får en soneadgang på 50 000 tonn i EU-sonen. Fordelingen er vist i 

tabell 10. 

 

 

Tabell 10: Forslag til fordeling av disponibel soneadgang i EU-sonen i 2018 

Fartøygrupper Andel (%) Områdedelkvote (tonn) 

Fartøy med ringnottillatelse 79,6  39 800 

Små ringnotfartøy 5,1  2 550 

Trålfartøy 7,2  3 600  

Kystfartøy 8,1  4 050 

Totalt 100 %  50 000 

 

Videre legger Fiskeridirektøren til grunn at det fastsettes områdekvoter for de enkelte 

fartøygruppene i EU-sonen i henhold til tabellen ovenfor. Områdekvotene i EU-sonen er en 

delkvote av kvotene i Nordsjøen. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at Fiskeridirektoratet også i 2018 kan stoppe adgangen til å fiske 

kvantumet i medhold av kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen etter 5. desember. 

 

 

6.5  RINGNOTGRUPPEN 

 

Det er 78 ringnottillatelser og 16 små ringnotfartøy med deltakeradgang pr. 22. oktober 2017. 

Ringnotfisket har siden 1990, med unntak av 1998, vært regulert med separate kvoter for 

Nordsjøen og Skagerrak. Fiskeridirektøren legger til grunn at dette videreføres i 2018.  
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6.5.1 Fiske i Nordsjøen 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at det fastsettes fartøykvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i 

EU-sonen på grunnlag av samme nøkkel og på samme måte som tidligere år. Maksimalkvoten i 

EU-sonen er en delkvote av kvoten i Nordsjøen.  

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at ringnotgruppen sitt fiske i EU-sonen reguleres med maksimalkvoter 

med en overreguleringsgrad på ca. 20 % fra årets begynnelse.  

 

6.5.2 Fiske i Skagerrak 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at det fastsettes maksimalkvoter for fiske i Skagerrak på 

grunnlag av samme nøkkel og på samme måte som tidligere år. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det fastsettes kvoteenheter for beregning av maksimalkvotene i 

Skagerrak for fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy på henholdsvis 0,5 og 0,35 tonn.  

 

 

6.5.3 Fiske med flytetrål i Skagerrak 

 

Reguleringsforskriften for fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak har siden 2008 hatt et forbud 

mot bruk av flytetrål i Skagerrak. Forbudet ble innført fordi fisket etter sild med trål medfører økt 

risiko for innblanding av sild under minstemål og bifangst av regulerte arter, særlig sei. De fartøy 

som deltar i sildefisket vil typisk ikke ha seikvote og vil heller ikke være egnet og utstyrt for å 

håndtere seifangst til konsum. Det er forbudt å fiske eller lande sei til oppmaling, men 

vedkommende salgslag kan gi dispensajson jf. utøvelsesforskriften § 49.  

 

Næringen ser det mest formålstjenlig å bruke pelagisk trål i stedet for not i dette fiskeriet, og i 

2011 ble det åpnet for å gi dispensasjon fra forbudet mot fiske med flytetrål i Skagerrak. 

Bakgrunnen for dette var at det fra Havforskningsinstituttet ble konkludert med at det ville være 

ønskelig å få mer erfaring og kunnskap om riskoen for innblanding av sild under minstemål og 

bifangst av annen fisk.  Det var også et ønske å få prøvet ut ulike typer sorteringsristers evne til å 

selektere vekk ulike bifangstarter.  

 

Erfaringer fra forsøksfiske med flytetrål i 2016 og 2017  

Bifangsten har variert noe i omfang fra år til år, og har i det vesentlige bestått av sei, kolmule og 

hestmakrell. I 2016 fisket 12 fartøy til sammen  3 345 tonn sild med flytetrål i Skagerrak. 

Samtlige fartøy hadde inspektør om bord. Det ble landet totalt 234 tonn sei, 531 tonn kolmule og 

181 tonn hestmakrell som bifangst. Det var minimalt med innblanding av sild under minstemål i 

fangstene i 2016.  
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Tidligere år er det i noen tilfeller registrert relativt mye sei av stor størrelse i forsøksfisket med 

trål i Skagerrak. Sei over en gitt størrelse antas å bli selektert ut av fangstene med bruk av 

sorteringsrist. Av de 12 fartøyene som fisket sild med flytetrål i 2016 var det kun 1 fartøy som 

ikke benyttet sorteringsrist, samt 2 fartøy som ikke benyttet sorteringsrist i enkelte hal. Det ble 

benyttet sorteringsrist med ulik spileavstand, henholdsvis 40 mm. og 55 mm. Resultatene fra 

forsøksfisket viser at det er betydelig lavere bifangst av sei når sorteringsrist benyttes. Fangster 

tatt med sorteringsrist har en bifangst på 0,4 %, mens uten sorteringsrist er bifangsten om lag 5 % 

i vekt.  

 

I 2017 har 11 fartøy fisket 3 169 tonn sild med flytetrål i Skagerrak. 4 fartøy tok utseiling, men 

fikk ikke fangst. 7 av fartøyene med fangst hadde inspektør om bord som utgjorde om lag 50 % 

av sildefangsten. I de registrerte sildefangster med observatør om bord var det totalt 67 tonn 

kolmule og  345 tonn hestmakrell som bifangst. I motsetning til 2016 var det små innslag av sei 

som bifangst. Det var også  innslag av makrellstørje, rognkjeks, øyepål, torsk og hyse.  

Tilsvarende som i 2016 var det minimalt med innblanding av sild under minstemål i fangstene.  

6 av de 11 fartøy som landet sildefangster i 2017 benyttet sorteringsrist. Tilbakemeldinger fra 

inspektører som var om bord, og fra enkelte fiskere er at sorteringsrist fungerer meget bra og en 

spileavstand på 55 mm vil være å foretrekke. Den selekterer godt og er særlig med på å begrense 

bifangst av sei, men også hestmakrell på ca. 300 gram og oppover.  

 

Fiskeridirektoratets vurdering  

På bakgrunn av erfaringer fra forsøksfisket finner Fiskeridirektoratet det forsvarlig å tilråde et 

regulært fiske med bruk av flytetrål i Skagerrak under forutsetning av at det brukes sorteringsrist.  

 

De begrensede data som foreligger med bruk av sorteringsrist med spileavstand på 55 mm viser 

en betydelig og akseptabel reduksjon av bifangst. Fiskeridirektoratet vil derfor tilråde at det ikke 

settes strengere krav enn at spileavstanden ikke må overstige 55 mm. En lavere spileavstand ville 

gitt en bedre seleksjonseffekt, men da det ikke er gjennomført kvalitative forsøk og undersøkelser 

med bruk av en lavere spileavstand enn 55 m.m.  vil det være behov for å samle inn mer 

datagrunnlag på dette før en eventuelt vurderer en lavere spileavstand.   

 

Ut fra de begrensede data som foreligger anses det ikke forsvarlig å begrense påbudet om 

soreringsrist til å kun å gjelde fangsting på dagtid. Foreliggende data og erfaringer fra fisket kan 

tyde på at bifangstrisikoen er noe mindre om natten enn om dagen, men dette kan variere fra år til 

år og i perioder av året. Ut fra foreliggende erfaringsgrunnlag vil Fiskeridirektoratet tilråde at 

påbudet om bruk av sorteringsrist gjelder  hele døgnet. Det anses ikke nødvendig å begrense 

antall fartøy som får adgang til å fiske sild med flytetrål i Skagerrak.  
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Fiskeridirektoratet foreslår at det åpnes for et regulært fiske etter sild i Skagerrak med bruk av 

flytetrål for ringnotgruppen under forutsetning av at det brukes sorteringsrist med en spileavstand 

som ikke overstiger 55 mm. Påbudet om sorteringsrist gjelder både dag og natt. Kravene til 

utforming og innmontering av sorteringsrist  følger av forskrift om utforming og innmontering av 

sorteringsrist i fisket etter kolmule og øyepål med småmasket trål.  

 

 

6.5.4 Utseilingsordning for fisket i Skagerrak  

 

Fiskeridirektoratet legger til grunn at utseilingen for ringnotgruppen sitt fiske etter sild i 

Skagerrak begrenses i 2018 og at Norges Sildesalgslag administerer utseilingen og kan stoppe 

utseillingen når kvoten er beregnet oppfisket. Dette er tilsvarende som tidligere år.  

 

 

Det foreslås at Fiskeridirektoratet også i 2018 har mulighet til å ha en inspektør om bord under 

utøvelsen av fisket. Det foreslås derfor at ingen fartøy kan ta utseiling til Skagerrak uten på 

forhånd å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste minst 48 timer 

før utseiling. Dette legger til rette for å ha en observatør om bord dersom det er aktuelt.  

 

 

6.6 TRÅLGRUPPEN 

 

6.6.1 Fiske i Nordsjøen 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at fartøy som har pelagisk trål- eller nordsjøtråltillatelse tildeles 

fartøykvoter i Nordsjøen og maksimalkvoter i EU-sonen etter samme nøkkel og på samme måte 

som tidligere år. Maksimalkvoten i EU-sonen er en delkvote av kvoten i Nordsjøen. Det er 15 

fartøy med pelagisk tråltillatelse og 3 fartøy med nordsjøtråltilatelse pr. 22. oktober 2017.   

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at trålgruppen sitt fiske i EU-sonen reguleres med maksimalkvoter med 

en overreguleringsgrad på ca. 20 % fra årets begynnelse.  

 

 

6.6.2 Skagerrak 

 

Tiltross for at det tilrådes at det åpnes for et regulært fiske med flytetrål for ringnotgruppen i 

Skagerrak (avsnitt 6.5.3) finner ikke Fiskeridirektøren det hensiktsmessig åpne for et regulært 

fiske med flytetrål i Skagerrak for trålgruppen. Trålgruppen kan fiske hele sin andel på 7 % i 

Nordsjøen.  
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6.6.3 Bifangst av sild 

 

Fiskeridirektoratet sendte 3. oktober 2017 forslag til forskrift om prøvetaking av industrifangster 

på høring. Høringsfristen er satt til 5. januar 2018. Bakgrunnen for forslaget er at når 

kontrollmyndighetene ikke er tilstede blir det ikke tatt prøver med tanke på fangstsammensetning. 

Over tid er det også blitt klart at prøvetrekkersystemet som benyttes i dag ikke er utformet på en 

måte som sikrer at det gis korrekte opplysninger om landingens fangstsammensetning. Dette 

tilsammen tilsier at vi ikke får en korrekt ressursregistrering ved landing av industrifangster. 

Prøvetaking vil være det mest praktiske alternativet for å gi et tilnærmet korrekt bilde på 

fangstens arts- og størrelses-sammensetning som grunnlag for føring av landings- eller 

sluttseddel. Videre er det den som lander og mottaker/kjøper som er ansvarlig for å identifisere 

fangsten. I forslaget er det satt opp krav til prøvetakingssystemet og prøvetakingsmetoden. 

 

Inntil forskriften er på plass vil det fortsatt være nødvendig å estimere mengden bifangst og føre 

denne på total- eller gruppekvote. 

 

 

6.7 KYSTFARTØYGRUPPEN 

 

Kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak har fra og med 1996 vært 

behandlet som ett samlet fiskeri for å sikre fleksibilitet i utøvelsen av fisket for de mindre 

fartøyene. Fiskeridirektøren legger, som tidligere år, til grunn at kystfartøygruppens kvote kan 

fiskes både i Nordsjøen og Skagerrak i 2018. 

 

6.7.1 Åpen gruppe  

 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av avsetningen på 150 tonn til kystfartøy i åpen gruppe. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten i åpen gruppe settes som for inneværende år, det vil 

si 12 tonn.  

 

 

6.7.2 Lukket gruppe 

 

6.7.2.1  Ordinært fiske i lukket gruppe 

 

Det er 79 deltakeradganger i lukket gruppe pr. 22. oktober 2017.  

 

I saksdokumentet (avsnitt 4) legges det til grunn at kvoten i 2018 blir på et tilsvarende nivå som 

inneværende år. I 2017 var overreguleringsgraden for maksimalkvotene for lukket gruppe kyst 
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på om lag 20 %. Fiskeridirektøren er av den oppfatning at det er fornuftig å ha 

overreguleringsgraden for maksimalkvotene for 2018 på et tilsvarende nivå som i 2017.  

 

Fiskeridirektøren foreslår at lukket gruppe også i 2017 reguleres med maksimalkvoter (med 

garantert kvote i bunn) fra årets begynnelse. Det foreslås at overreguleringraden på 

maksimalkvoten settes til 20 %. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at lukket gruppe sitt fiske i EU-sonen reguleres med maksimalkvoter 

med en overreguleringsgrad på ca. 30 % fra årets begynnelse.  

 

 

6.7.2.2  Låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak 

 

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av avsetningen på 200 tonn av kystfartøygruppens 

kvote til et låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerrak etter 1. september.  

 

Videre foreslår Fiskeridirektøren at hvert fartøy maksimalt kan fiske og lande inntil 100 tonn sild 

innenfor maksimalkvoten.  

 

 

6.7.2.3 Vurdering av adgang til å benytte trål i kystgruppens lukket gruppe i fisket etter 

nordsjøsild 

 

Fiskebåt har anmodet Nærings- og fiskeridepartementet om at kystfartøy gis adgang til å benytte 

trål i fisket etter nordsjøsild (vedlegg 2). Nærings- og fiskeridepartementet har bedt 

Fiskeridirektoratet vurdere forslaget og forelegge vurderingen for reguleringsmøtet høsten 2017 

på ordinær måte. I dette avsnittet vil Fiskeridirektoratet beskrive bakgrunnen for forslaget, samt 

gi en vurdering og tilrådning. 

 

Bakgrunn 

Fiskebåt viser til at de har mottatt henvendelser fra sine medlemmer hvor det stilles spørsmål ved 

hvorfor kystfartøy i fisket etter nordsjøsild ikke har adgang til å benytte trål. Det vises til at 

kystfartøy i det samme området kan benytte trål i fisket etter makrell, jf. deltakerforskriftens § 16 

tredje ledd, jf. konsesjonsforskriftens § 1-1. Denne endringen trådte i kraft 10. mars 2017. 

Fiskebåt oppfatter det slik at forskjellen i redskapsfleksibilitet i disse fiskeriene har bakgrunn i at 

næringen ikke har uttrykt et ønske om å benytte trål i fisket etter nordsjøsild. Fiskeridirektoratet 

viser i den forbindelse til at spørsmålet om å bruke trål i fiske etter nordsjøsild ikke tidligere har 

blitt vurdert av Fiskeridirektoratet.  

 

Havforskningsinstituttets vurdering 

Fiskeridirektoratet har anmodet Havforskningsinstituttet om å vurdere forslaget fra Fiskebåt, 

herunder utfordringer og mulige biologiske konsekvenser. Havforskningsinstituttets vurdering er 

vedlagt i sin helhet (vedlegg 3) og hovedpunktene i deres vurdering fremgår under.  
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I et notkast fanges det enkeltstimer i et begrenset område. Med bruk av ekkolodd og sonar kan en 

vurdere om det for eksempel er sild eller makrell en observerer og avgjøre om en vil kaste på 

stimen(e) eller ikke. I et trålfiske vil en i løpet av et trålhal fiske på flere stimer, noe som vil øke 

sjansen for bifangst av annen fisk enn målarten for fisket.  

 

Havforskningsinstituttet viser til at data fra tokt i Nordsjøen i juni-juli viser at det er vanlig å få 

bifangst av makrell når en tråler pelagisk etter nordsjøsild. Nærmere bunn kan en også få bifangst 

av sei og øyepål. Når det gjelder tråling innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen viser 

Havforskningsinstituttet til at de har svært lite data å støtte seg på. Havforskningsinstituttet peker 

på at en økt risiko for bifangst vil være spesielt uheldig i kystområdene da en her kan risikere å få 

bifangst av lokale bestander. Disse bestandene har en liten kunnskap om, og de vil være mer 

sårbare overfor beskatning enn de store havbestandene. Både utenfor og innenfor 12 nautiske mil 

av grunnlinjen vil tillatelse til å bruke trål kunne medføre økt bifangst. Innenfor 12 nautiske mil 

av grunnlinjen, og da spesielt i fjordene, mener Havforskningsinstituttet at det er fare for bifangst 

av sårbare lokale bestander, og føre-var prinsippet bør anvendes. 

 

Fiskeridirektoratets vurdering 

Verken not eller trål har noe iboende funksjon for artsselektivitet. Alle redskaper krever 

kunnskap om valg av fiskefelt med basis i hvilke fiskearter som opptrer i området. Dette er en 

helt naturlig del av tilnærmingen når en starter fiske i et gitt område.  

 

Fiskeridirektoratet er enig i Havforskningsinstitutets vurdering om at faren for bifangst er noe 

høyere for trål enn for not. For trål vil det ikke være mulig å slippe fangsten med overlevelse, slik 

det kan gjøres for not. Det er likevel slik at ansvaret for å overholde relevante 

bifangstbestemmelser alltid vil være der og må hensyntas ved valg av fiskefelt.  

 

De samme vurderingene som gjorde seg gjeldende for makrell gjelder også for nordsjøsild, og 

følgelig er det ikke noe grunnlag for ikke å åpne opp for redskapsfleksibilitet for nordsjøsild når 

dette er gjort på makrell. 

 

Kystnotfartøy har ikke i dag adgang til å fiske nordsjøsild med trål i henhold til eksisterende 

regelverk. Slik redskapsfleksibilitet med hensyn til trål for kystfartøy forutsetter at adgangen 

hjemles i konsesjonsforskriften, § 1-1- annet ledd siste punktum. I tillegg må også 

deltakerforskriften § 20 tilføyes et nytt annet ledd tilsvarende ordningen for fartøy med 

deltakeradgang makrell som har adgang til å nytte trål etter § 16 tredje ledd. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at det åpnes for at kystnotfartøy i lukket gruppe i fisket etter sild i 

Nordsjøen får adgang til å fiske kvoten med trål utenfor 12 nautiske mil av grunnlinjen.  
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Vedlegg 1: Norsk kvote, fangst og restkvote (tonn) fordelt på grupper for kvoteåret 2016 

 

Med kvoteåret menes fangst som belastes den norske totalkvoten i 2016 angitt i 

reguleringsforskriften. Fisket i 2016 som er gjort på forskudd av kvoten for 2017 er ikke tatt med 

i tabellen under, da dette skal belastes kvoteåret 2017. 

 

Fartøygr. Område 
Forskrift  

kvoter 2016  

Justerte 

kvoter 

2016  

Kvoteår 2016 - fangst i 2015 og 2016 

Ufisket 

kvote 2016 

(kvotefleks 

på inntil 10 

%) 

Justering 

gruppekvote 

2017 

Fangst 

i 2015 

på 

kvoten 

for 

2016 

Ordinær 

fangst 

2016 

Overfiske 

utover 

kvotefleks 

Sum 

fangst 

Fartøy med 

ringnottilat. 

Nordsjøen 121 424 121 038 5 395 112 755 228 118 378 2999 -339 

Skagerrak 2 733 2 733   3 435   3 435   -702 

Små 

ringnotfartøy 

Nordsjøen  7 750 7 782 324 7 067 0 7 391 370 21 

Skagerrak 174 174   141   141   33 

Trålfartøy Nordsjøen 10 877 10 871 119 10 443 23 10 585 462 -176 

Kyst - lukket 

gr.1 

Nordsjøen 11781 11571 419 12 573 28 13 020   -1 449 

Skagerrak 500 500   221 0 221   279 

Kyst - åpen 

gr.  

Nordsjøen 

og 

Skagerrak 

150 150   349   349     

Forskn. og 

undervisning 
Nordsjøen 530 530   468   468     

Totalt 
Nordsjøen 152 512 151 942 6 257 143 655 279 150 191 3831 -1 943 

Skagerrak 3 407 3 407 0 3 797 0 3 797 0 -390 

Kilde: Norges Sildesalgslag pr. 25. oktober 2017 
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Vedlegg 2: Anmodning fra Fiskebåt om adgang til å benytte trål i kystgruppens lukket 

gruppe i fisket etter nordsjøsild2 

  

                                                 
2 Først sendt til Fiskeridirektoratet som deretter vidersendte henvendelsen til Nærings- og fiskeridepartementet som 

rette mottaker for henvendelsen. 


