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Fisket etter vassild i 2019 

 

Norges Fiskarlag har i Landsstyremøtet 30-31. oktober fattet følgende vedtak: 

 

«Norges Fiskarlag vil tilrå at hovedprinsippene i reguleringsopplegget for fisket etter vassild 

videreføres i 2019, med følgende justeringer: 

 

 Stengningskriteriet bør reduseres til inntil syv dager. Dersom det er behov for å ha lengre 

stengningsperioder kan det ivaretas gjennom nye stengningsvedtak. 

 

 Sjøtjenesten bør vurdere å benytte dybdekoter som alternativ til geografiske posisjoner ved 

stenging, da bifangstinnblandingen kan variere sterkt på ulike dybder. Vi kan ikke se at 

utøvelsesforskriften § 47 siste ledd er til hinder for dette. Dersom det er tilfelle, anbefales  en 

forskriftsendring. 

 

Norges Fiskarlag mener at endringene i åpningsperioden har vært vellykkede, og legger til grunn at de 

videreføres til neste år. Det har vært en klart positiv utvikling i forhold til bifangstproblematikken uten 

bruk av RTC stengninger. 

 

Dersom det kommer ny informasjon om bestandsstørrelse før fisket starter i 2019, bør det ut fra 

informasjonen vurderes om det skal gjøres endringer i totalkvoten og kvotene på fartøynivå. 

 

Norges Fiskarlag viser til organisasjonens henvendelse av 13.2.2015 og Fiskeridirektoratets svar av 

20.4.2015 vedrørende spørsmål om fartøy som innehar nordsjøtråltillatelse eller avgrenset 

nordsjøtråltillatelse sin mulighet til å kunne drive tråling etter vassild/strømsild i Skagerrak. 

 Fiskarlaget viser til at det er forekomster av forannevnte arter i Skagerrak og det vil være urimelig om 

flåten i dette området ikke skulle gis adgang til å fiske på disse artene dersom det er ressursmessig 

grunnlag for dette. Det vises i den forbindelse til at bl.a. danske fartøy tidligere har fisket betydelige 

mengder med vassild i Skagerrak. 

  

Norges Fiskarlag anmoder derfor fiskerimyndighetene om å foreta en fornyet behandling av dette 

spørsmålet, og da med et utfall som åpner opp for at den norske flåten i dette området kan høste av 

vassild/strømsildressursen i Skagerrak dersom det er grunnlag for dette.» 
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Med hilsen 

NORGES FISKARLAG 
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