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Regulering av fiske etter sild sør for 62˚N (nordsjøsild) i
Nordsjøen og Skagerrak i 2023.
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 25.-26. oktober 2022 og fattet
følgende vedtak:
«Totalkvote, farvannsadgang og gruppefordeling
ICES anbefaler i henhold til MSY-tilnærmingen en totalfangst i direktefiske på sild i Nordsjøen for
2023 på 403.813 tonn, som er en reduksjon på 6 prosent fra avtalt kvote i 2022. Gytebestanden er
estimert til å være fallende og under MSY Btrigger i 2023 som et resultat av flere år med dårlig
rekruttering. Bestanden vil være avhengig av en bedre rekruttering for å snu trenden. I 2022 ble
avtalt kvote satt lavere enn kvoterådet tilsa, som var i tråd med næringens ønsker.
Det er ennå ikke ført forhandlinger mellom Norge, Storbritannia og EU om en kvoteavtale for 2023,
men det forventes at en slik avtale, samt en bilateral avtale med UK kan foreligge før årsskiftet, og
at disse avklarer både kvoterammer og farvannsadgang. I 2022 har den norske fiskeflåten adgang
til å fiske inntil 17.000 tonn sild i UK-sonen mot 60.000 tonn før Brexit. Norges Fiskarlag forventer
at i de kommende forhandlingene med EU og UK vil spørsmålet med soneadgang ble gjenstand
fordrøfting, og da må norsk ambisjon være å sikre minst tilsvarende adgang som før Brexit.
Fiskarlaget anbefaler at den norske kvoten fordeles mellom reguleringsgruppene i samsvar med
landsmøtevedtak 5/15 og 6/07, og som innebærer en videreføring av fordelingsnøkkelen i
landsmøtevedtak 7/01, herunder en videreføring kvoteavsetningen på 150 tonn til fartøy i åpen
gruppe.
Kvoteregulering i kystgruppen-lukket gruppe
Norges Fiskarlag har vurdert spørsmål om å gå over til en to-delt kvoteregulering (under/over 15
meter) i kystgruppen, etter samme mal som nvg-sild modellen. Fiskarlaget har imidlertid etter en
helhetsvurdering konkludert med å anbefale en videreføre av reguleringen av lukket kystgruppe
med en samlet kvoteregulering (og overregulering) for Nordsjøen og Skagerrak i en felles
reguleringsgruppe med gjeldende kvotestige. Det må legges inn en garantert kvote på alle
kvotetrinn uten overregulering som skal stå fast hele året, samt maksimalkvoter med en
overregulering. Nivået på overreguleringen må bygge på siste års erfaringer og fastsettes når
endelig kvoteramme for 2023 er avklart.
Samfiske- føring – samføring – kvotesamarbeidsordning mv
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske, føring og samføring i 2023 etter
samme mønster som i 2022. Det bes imidlertid om at det vurderes å tillate at også 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.
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Videre vises det Fiskarlagets forslag om utvidet kvotesamarbeidsordning, hvor et fartøy kan legges
passivt, og som ber innført i årets makrellfiske for fartøy under 15 meter. Fiskarlaget har hele tiden
ment at denne ordningen må omfatte alle de pelagiske fiskeriene (makrell, nvg-sild og nordsjøsild).
For øvrige vises det til merknadene som er anført om vilkårene knyttet til Føringspool-ordningen i
vårt innspill om nvg-sild.
Åpen gruppe – fartøy som fisker med not og garn
Fiskarlaget går inn for å videreføre at fartøykvoten for alle deltakende fartøy i denne gruppen, både
not- og garnfartøy, fortsatt fastsettes til 12 tonn.
Ringnotgruppen og SUK fartøy
Fiskarlaget tilrår at fisket i disse to reguleringsgruppene reguleres med faste kvoter etter samme
modell som tidligere år (basert på universalnøkkelen).
Trålgruppen
Norges Fiskarlag tilrår at trålernes sildefiske reguleres med faste fartøykvoter fra året start etter
den etablerte universalnøkkelen for gruppen (basiskvote beregnet pr. 31.12.2001). Fiskarlaget går
videre inn for at bifangster av sild i andre fiskerier avregnes på det enkelte fartøy sin fartøykvote,
og at det dermed ikke er behov for å avsette kvantum til en særskilt bifangstordning.
Det bør være tillatt for alle fartøygrupper å kunne benytte seg av partråling i fisket etter
nordsjøsild. Det viktigste for myndighetene må være at hvert enkelt fartøy leverer fangst i henhold
til tildelt kvote
Fisket i Skagerrak
Totalkvoten i Skagerrak ble for 2022 fastsatt til 25.021 tonn, en økning på 15,8 prosent fra 2021.
For å verne om yngre sild og den baltiske sildebestanden ble Norge og EU enig om at hele
Skagerrak kvoten kunne fiskes i Nordsjøen. Det ble derfor ikke en egen fastsatt en egen regulering
i fisket etter sild i Skagerrak.
Gitt et fiskeri etter sild i Skagerrak i 2023, vil Norges Fiskarlag i utgangspunktet anbefale å
videreføre det reguleringsopplegget som vi hadde i 2021 i sin helhet. Fiskarlaget tar forbehold om
å komme tilbake til spørsmål om et reguleringsopplegg for 2023 når avtale om Skagerrak med EU
er på plass.
Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2023 etter samme
mønster som i 2022 for alle reguleringsgruppene.
Det anmodes videre om at Fiskeridirektoratet foretar avstemmingen av kvoter som følge av
kvotefleksibilitetsordningen så snart som mulig på nyåret, da mange fartøy starter sin
fiskeriaktivitet tidlig i januar og har behov for å vite endelig kvoteramme som kan disponeres.
Kvotebytteordning i havfiskeflåten
I 2022 har ringnotgruppen hatt anledning til å bytte loddekvoten i Barentshavet mot deler av
nordsjøsildkvoten. Fiskarlaget mener at soneadgang må kunne inkluderes i en bytteordning.
Norges Fiskarlag tar sikte på å komme tilbake til spørsmålet om behovet for kvotebytteordning for
ringnot og pelagisk trål når nivået på kvotene i de forskjellige pelagiske fiskeriene for 2023 er gjort
kjent.»
Med hilsen
Norges Fiskarlag
Jan Birger Jørgensen
Trude Knutsen
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