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Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2023
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 19. oktober 2022, og det ble gjort
følgende vedtak i ovennevnte sak:
«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til ICES tilrådning av TAC på norsk vårgytende sild for
2022 og legger i det følgende til grunn at dette blir fastsatt som TAC og at norsk andel skal
være 76%.
Styret viser til den pågående behandling av kvotemelding 2.0 og legger til grunn
årsmøtevedtak fra årsmøtesak 7/2022:
«Årsmøtet mener at om man går fra dynamisk fordeling til fast fordeling kan dette gi
store utslag i år med lav kvote, da dynamiske fordelingsmekanismer gir mer stabilitet
i antall tonn kvote, mens faste fordelingssystem gir en stabil prosentandel, men
kvotenivået kan fluktuere mye.
På samme måte som Norges Fiskarlag vil årsmøtet argumentere for at de dynamiske
fordelingsmekanismene, som har vært framforhandlet gjennom omfattende
prosesser, best ivaretar fiskerinæringens behov for stabilitet og forutsigbarhet. Det
har ikke kommet frem nye momenter som tilsier avvikling av dynamiske
fordelingsmekanismer og innføring av fast kvotefordeling og faste kvotefaktorer vil
sikre mer stabilitet og forutsigbarhet for fiskerinæringen over tid.»
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Styret legger til grunn at reguleringsopplegget en har hatt inneværende år videreføres for
2023, og finner med dette noe annet enn dynamiske fordelingsmekanismer totalt
uakseptabelt.
Styret mener at det må ses nærmere på fjordlinjebestemmelsene som forbyr fisket på
pelagiske vandrende bestander for fartøy over 21 meter. Det finnes mulighet for å få
dispensasjon fra disse bestemmelsene, men behandlingstiden er for lang. Styrt ber med
dette om at det inntas i Utøvelsesforskriften et permanent unntak som innebærer at fiske på
pelagisk vandrende bestander av norsk vårgytende sild, lodde, makrell og sei tillates
innenfor fjordlinjene.»
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