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Regulering av fiske etter vassild i 2022  

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet overnevnte sak i møte 20.-21. oktober 2021 og fattet 
følgende vedtak: 
 
Norges Fiskarlag viser til at ICES har foreslått at totalkvoten i 2022 og 2023 settes til 10.270 tonn, 
noe som er det samme som i 2020 og 2021.  

Norges Fiskarlag beklager at ICES ikke finner grunnlag for å øke uttaket av vassild. Bildet som 
tegnes stemmer dårlig med erfaringene fra fiskerne, som de siste årene har rapportert om økende 
fangst pr tauetime i direktefisket etter vassild nord for 62N, og økende innslag av bifangst av 
vassild i Nordsjøen. Fiskarlaget mener at det er et sterkt behov for å styrke ressursforskningen på 
vassild, og viser i den forbindelse til brev 7. september 2021 fra Norges Fiskarlag, Fiskebåt og 
Sjømat Norge til Havforskningsinstituttet. Videre vises det til at bestandsspørsmålet også ble tatt 
opp på møte i referansegruppen for ressursforskning i september d.å. og at en der foreslo å følge 
opp saken på neste møte i FUR, samt på neste års møte i referansegruppen for ressursforskning. 
Fiskarlaget mener imidlertid at det i tillegg er behov for et eget møte med HI, jfr. brev av  
7.9.2021.   

Fiskarlaget anmoder derfor Havforskningsinstituttet om å foreta ytterligere vurderinger av 
vassildbestanden i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg bør det gjøres en 
kritisk evaluering av størrelsen på avsetningen til fangst av strømsild i Nordsjøen. Strømsild tas i 
all hovedsak som bifangst i industritrålfisket, og det hefter usikkerhet ved om artsklassifisering og 
kvantifisering er korrekt. Det er som kjent også forekomster av vassild i Skagerrak, og Fiskarlaget 
har tidligere tatt opp spørsmål om adgang til å fiske vassild i dette område.  Organisasjonen vil 
jobbe videre med dette spørsmålet. 

 
Norges Fiskarlag vil tilrå at hovedprinsippene i reguleringsopplegget for fisket etter vassild 
videreføres i 2022, men man bør unngå refordelinger i fisket, og fartøykvoten må settes på et slikt 
nivå ved årets start at dette unngås. 
 
Norges Fiskarlag foreslo i 2020 etablering av en toårig kvotebytteordning for 2020 og 2021, på 
bakgrunn av negative kvoteutsikter samt endringer i CO2-avgiften for fiskeflåten. Forslaget gikk ut 
på at to rederi med fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse skulle kunne få dobbel fartøykvote mot 
at hvert fartøy kun deltok i ett av de to årene. Fiskeridirektoratet ville dessverre ikke etterkomme 
anmodningen, men vi ønsker å foreslå dette for på nytt for 2022 og 2023. Dette er særlig tuftet i 
miljømessige hensyn.  
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