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Regulering av fisket etter vassild i 2022 - referat
Forslag til regulering av fisket etter vassild i 2022 ble behandlet i
reguleringsmøtet den 9. november 2021 i sak 11/2021. I reguleringsmøtet fremmet
Fiskeridirektoratet følgende forslag til regulering av fisket etter vassild i 2022:

1. Fiskeridirektoratet foreslo å avsette 5 360 tonn av ICES sitt råd på 10 271 tonn for å
dekke bifangstfisket av vassild i sør, basert på et gjennomsnitt av fangstene registrert
som strømsild sør for 62°N de tre siste årene. Begrunnelsen for denne endringen i
metodikk for beregning av avsetning til bifangst av vassild sør for 62N fremkommer av
reguleringspapirene.
2. Siden den endrede metodikken for beregning av avsetning til bifangst av vassild sør for
62N, medfører at kvotene pr. fartøy nord for 62°N blir vesentlig lavere enn tidligere år,
foreslo Fiskeridirektoratet å innføre en to-årig rulleringsordning, subsidiært en
kvotebytteordning, som beskrevet i reguleringsprapirene.
3. Videre foreslo Fiskeridirektoratet å endre bifangstbestemmelsen for vassild
i utøvelsesforskriften § 37 slik at bifangstgrunnlaget også omfatter
strømsild og bestemmelsen også omfatter fartøy med vassildtrålltilatelse som har
fisket vassildkvoten sin.

4. For øvrig foreslo Fiskeridirektoratet å videreføre vassildreguleringen fra 2021.

Både Fiskarlaget( herunder Fiskebåt), Pelagisk forening og Sjømat Norge reagerte sterkt på
Fiskeridirektoratets forslag om å avsette 5 360 tonn av ICES sitt råd på 10 271 tonn for å dekke
bifangstfisket av vassild sør for 62N. Næringsorganisasjonene fremhevet at et slik regulering
innebærer en styrt avvikling av vassildfiskeriet nord for 62N. Organisasjonene kritiserte også
Fiskeridirektoratet for at et slikt dramatisk forslag hadde kommet organisasjonene sent i hende.

Både Fiskarlaget, Sjømat Norge og Pelagisk forening signaliserte at de ville komme med
skriftlige innspill til forslaget om avsetning til bifangst sør for 62N og forslaget om endring i
bifangstregel i etterkant av reguleringsmøtet.

Fiskarlaget har siden 2020 anmodet om at det innføres en kvotebyttordning i vassildfiskeriet, og
fremhevet i møtet at de fortsatt ønsker en slik ordning.

Pelagisk forening uttalte at de primært ønsker en rulleringsordning, men at de ville komme
tilbake med et skriftlig vurdering av dette.
For øvrig var det ingen kommentarer til reguleringsforslaget.
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