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Regulering av fisket etter NVG-sild i 2020 

 

Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 28. og 29. oktober gjort følgende vedtak vedrørende 

regulering av norsk vårgytende sild i 2020: 

 

• Norges Kystfiskarlag støtter ICES sitt kvoteråd.  

• Kystflåtens fartøykvoter fastsettes ut fra en fordeling i tråd med Norges Kystfiskarlags 

anbefaling:  

 

Fartøygruppe   Gruppekvote  

Kystfartøy   52 %  

Ringnot    42 %  

Trål    6 %  

 

• Åpen gruppe må reguleres med en avsetning som belastes norsk kvote. 

• Fisket etter NVG-sild med landnot og garn må videreføres som et åpent fiskeri, og der 

garnfartøy gis anledning til å videreføre sitt fiske uavhengig av om kystgruppens kvote 

er oppfisket. Dette på bakgrunn av det svært begrensede omfanget som dette fisket 

har. Eier av fartøyet og høvedsmann må være i fiskermanntallet. 

• Det må føres streng kontroll med at bifangstreglene overholdes, og at bifangst blir 

registrert og rapportert.  

• Fartøy som melder seg på et samfiske med låssetting, må ha minst 20 % igjen av egen 

kvote, og disse 20 % må ikke kunne direktehåves før samfisket er avviklet.  

• Av hensyn til bestandssituasjonen for norsk kysttorsk og en forsvarlig avvikling av 

sildefisket bes de stengte områder for fiske med not, samt for trål og fartøy over 21,35 

meter i Nordland oppholdt.  

• Alle fartøy over 28 meter faktisk lengde må forbys å fiske sild innenfor grunnlinjen. 

• Kystgruppens fiske etter NVG-sild må fortsatt reguleres i to grupper (over og under 15 

meter). 
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Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

 

 

Annsofie Kristiansen       Maylinn Stomperud   

daglig leder        rådgiver  
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