
 

 

 

 

 

 

 

PGR/ 11. mai 2016 

 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet Region Sør 

 

PRØVEFISKE MED FLYTETRÅL ETTER SILD I SKAGERRAK 

Det vises til mail fra Fiskeridirektoratet Region Sør av 3. mai 2016. Det  foreslås det en ordning der det  foretas 

en ny påmelding til en ny periode med prøvefiske innen en gitt frist. Deretter rangeres det en utseilingsliste ved 

loddtrekning. Slik vi forstår tankegangen så kan fartøy på lista, uavhengig av tørn, ta kontakt med OVT for å 

sjekke muligheten for å kunne foreta prøvefiske. Dette må skje med 48 timers varsel. Dersom ikke andre fartøy 

med bedre prioritet ønsker å gå på tur samtidig, så kan fartøyet få om bord inspektør og gå på tur. Vi har fått 

opplyst at Overvåkningstjenesten i utgangspunktet kun har en inspektør til disposisjon for dette fisket.  

Fisket etter sild i Skagerrak er et bifiske til nordsjøsildfisket som følge av at tilgjengeligheten er  variabel. Dette 

gjør det vanskelig å tidsplanlegge for den enkelte båt når det er mulighet for fangst i området. Dette ble bekreftet 

av det som skjedde i vintersesongen i området.  Med kun en inspektør til disposisjon  vil det uansett bli 

utfordrende å få logistikken til å fungere i et slikt fiske, selv om det nå legges opp til en noe mer fleksibel modell. 

Fiskebåt viser igjen til at den norske kvoten av sild som må fiskes i Skagerrak utgjør en liten andel av kvoten av 

Skagerraksild. Danske og svenske fiskefartøy bruker i dag i utstrakt grad pelagisk trål for å fiske det som er den 

store majoritetsandelen av kvoten. Det må derfor være naturlig  at rammevilkårene for fiske av den norske kvoten 

må kunne harmoniseres mest mulig med det som de andre partene må forholde seg til. Fiskebåt mener derfor at 

muligheten for fiske med trål etter sild i Skagerrak må komme på plass snarest på mulig på lik linje med 

eksempelvis fisket etter nordsjøsild og havbrisling. Kontrollen av fisket må kunne gjennomføres på vanlig måte, 

med bruk av kystvakt, landingskontroll og eventuell bruk av fleksible observatør/inspektørordninger. 

Om det er slik at norske myndigheter i inneværende sesong vil videreføre regimet med kun forsøksfiske med trål i 

Skagerrak, så må ordningen gjøres så fleksibel som mulig. Dette betyr at tidsbruken til inspektøren må 

maksimeres på å være om bord i fartøyene og i minst mulig grad i bruk av gangtid mellom felt og landingssted. I 

praksis betyr dette at inspektøren må kunne skifte fartøy på feltet for å få maksimalt ut av kontrollkapasiteten.  

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

Audun Maråk       Paul-Gustav Remøy 

 

Kopi : Ringnot, kystnot 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 


