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Deres referanse

REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2020
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 24.-25. september 2019 og fattet slikt
vedtak:
«Fordeling av den norske kvoten
Kvoterådet fra ICES for 2020 forventes å foreligge 1. oktober d.å. og kyststatsforhandlinger vil
gjennomføres i løpet av november d.å.
Det forutsettes at den norske kvoten for 2020 fordeles mellom gruppene iht. landsmøtevedtakene 5/15
og 6/07, og etter den praksis som har vært fulgt de siste årene. Dette innebærer at
beregningsgrunnlaget baseres på den norske kyststatskvoten korrigert 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 129/09 og 71/10.
Kystflåten – lukket gruppe
Lukket gruppe i kystflåten har siden 2014 vært regulert som en felles reguleringsgruppe, hvor fartøy
med faktisk- og hjemmelslengde under 15 meter er gitt en overregulert kvoteenhet som for 2019 er på
om lag 25 %. Øvrige fartøy i gruppen er ikke overregulert.
Selv om det fortsatt gjenstår noe av sesongen for kystgruppens sildefiske anser Norges Fiskarlag
erfaringene med gjeldende reguleringsmodell som positiv, og tilrår derfor at samme modell, herunder
kvotestige og kvotefleksibilitet anvendes også for 2020. Med bakgrunn i erfaringen en har med
fisketakten i kystgruppen så langt i år og utsiktene til kvotenivå i 2020, går Norges Fiskarlag inn for at
overreguleringen for fartøy med hjemmelslengde og faktisk lengde under 15 meter settes i
størrelsesorden 30 % i 2020. Øvrige fartøy i kystgruppen reguleres med en kvoteenhet uten
overregulering slik som tidligere år.
Fiske i åpen gruppe (landnot og garn)
Norges Fiskarlag går inn for at åpen gruppe tildeles en gruppekvote på 2 000 tonn for 2020,
tilsvarende som for 2019. Fiskarlaget tilrår videre at den nye kvotestigen med egen kvoteenhet med en
passende overregulering videreføres for 2020, og at disse fastsettes som maksimalkvoter og ikke
fartøykvoter. Det fastsettes et mindre garantert kvantum på hvert kvotetrinn. Det bes videre om å
etablere regler som gir halv kvote til fartøy med eiere registrert på blad A i fiskermanntallet.

og Fi skar l a get s S er vi cek on tor as Postb. 1233 Sluppen 7462 Trondheim
E-post: fiskarlaget@fis karlaget.no www.fiskarlaget.no Telefon: 73 54 58 50 Telefaks: 73 54 58 90
Organisasjonsnr.: Norges Fiskarlag 938 500 290 Fiskarlagets Servicekontor 984 152 094

Ringnotflåten
Norges Fiskarlag går inn for at den konsesjonspliktige ringnotflåten reguleres med fartøykvoter
beregnet ut fra universalnøkkelen.
Trålgruppen
Norges Fiskarlag går inn for at man viderefører den etablerte kvotenøkkelen i trålgruppen for 2020, og
at gruppen reguleres med fartøykvoter.
Samfiske – låssetting - føring
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske, føring og samføring i 2020 etter
samme mønster som i 2019. Det må imidlertid tillates at kystfartøy som samfisker i forbindelse med
låssetting kan samfiske med flere fartøy i løpet av ett kalenderår, slik også pelagiske trålere
(partråling) kan utøve sitt fiske etter sild.
Når det gjelder det gjelder de spesielle forholdene som foranlediget unntak fra låssettingspåbudet med
adgang til at fangst kan hentes direkte fra snurpenota så vises det til arbeidsutvalgsvedtak av 12.9.2019
hvor Norges Fiskarlag har bedt om at denne ordningen gjeninnføres for kommende sildesesong og gis
varighet ut mars 2010. Det legges videre til grunn at næringen involveres i revurderingen av vilkårene
knyttet til ordningen om samfiske og låssetting som Fiskeridirektoratet har annonsert, jfr.
Fiskeridirektoratets brev av 14.12.2018 og Landsstyrets vedtak av mai d.å. Etter det Fiskarlaget
kjenner til vil en slik gjennomgang finne sted på nyåret i 2020.
Spørsmål om endring av samfiskeordningen i pelagiske fiskerier - kystflåten
Norges Fiskarlag har på bakgrunn av anmodning fra medlemslag vurdert spørsmål om å etablere en
samfiskeordning for den minste kystflåten som fisker etter pelagiske fiskeslag (makrell, nvg-sild og
nordsjøsild) tilsvarende samfiskeordningen som er etablert i fiske etter torsk, hyse og sei nord for
62°N for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter, alternativt en at det tillates at også kystfartøy
som samfisker i forbindelse med låssetting kan samfiske med inntil 2 fartøy.
På bakgrunn av en organisasjonsmessig høring av spørsmålet, samt at regjeringen har foreslått å
avvikle samfiskeordningen i torskesektoren, avventer Fiskarlaget videre behandling av saken inntil en
ser utfallet av Stortingets behandling av kvotemeldingen.
Fjordlinjer
Norges Fiskarlag viser til at innføringen av fjordlinjene har ført til at fartøy over 15 meter blir
utestengt fra fiskeområder helt sør til Stad. Til tross for at en etterhvert delvis har åpnet for fiske i
disse områder for vandrende bestander som sild og makrell, er Fiskarlaget både av faglige og
prinsipielle årsaker kritisk til denne form for regulering av kvotebelagte fiskerier.
Dagens ordning med å regulere adgangen til å fiske innenfor fjordlinjene med bakgrunn i
fartøystørrelse og/eller fartøygruppe bør opphøres fordi slike begrensninger i utgangspunktet ikke er
biologisk begrunnet. Norges Fiskarlag mener at reguleringene her som ellers må bygge på faglige
vurderinger og oppfølgende kontroll knyttet til bifangst og eventuelle redskapskollisjoner.
Det forventes også at det fortsatt utvises fleksibilitet knyttet til behov for justeringer av fjordlinjene.
Norges Fiskarlag ber konkret om at det gjøres justeringer i områdestengningene for norsk vårgytende
sild slik at alle notfartøy kan fiske norsk vårgytende sild i områdene sør og øst for Sørøya som
innbefatter Sørøysundet, fjordområdene rundt Seiland og Stjernøya samt Altafjorden.
Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2020 etter samme
mønster som i 2019 for alle reguleringsgruppene.
Fiskarlaget viser til tidligere diskusjoner om enkeltfartøy sitt fiske ut over fleksadgangen og hvordan
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dette avregnes. Norges Fiskarlag forventer derfor at Fiskeridirektoratet fra og med 2020 etablerer et
kvoteavregningsregime for fartøy som overfisker sine kvoter ut over fleksadgangen, som innebærer at
det overfiskede kvantumet belastes fartøyets individuelle kvote påfølgende år, og ikke belastes
tilhørende gruppekvote slik gjeldende praksis er. Dette gjelder i fiskeriene etter nvg-sild, makrell,
kolmule og nordsjøsild.
Pelagisk trål innenfor 12 milsgrensen
Norges Fiskarlag viser til at det er forbudt for ringnot å bruke pelagisk trål i fisket etter norsk
vårgytende sild innenfor 12 milsgrensen. I lys av økt mulighet til redskapsfleksibilitet i fiskeriene
generelt, bør også ringnot som pelagisk trål kunne benytte trål i nærmere definerte områder innenfor
12 milsgrensen. Det er vanskelig for å se hvilken faglig grunn det er å skille mellom disse
fartøygruppene i denne sammenheng. Norges Fiskarlag mener at et slikt tiltak kan være med å bidra til
å løse mulige bifangstutfordringer.
Partråling
Norges Fiskarlag mener at det må være tillat for alle fartøygrupper å benytte seg av partråling i fisket
etter norsk vårgytende sild. Det viktigste for myndighetene må være at hvert enkelt fartøy leverer
fangst i henhold til tildelt kvote.»

Med hilsen
NORGES FISKARLAG
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