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Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2022 

 

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 8. oktober 2021, og det ble gjort følgende 

vedtak i ovennevnte sak: 

 

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til ICES tilråding 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 %. Dette gir Norge en nasjonal kvote på 454.926 tonn og en kvote til lukket gruppe kyst på ca 

185.000 tonn etter et fratrukket tilsvarende kvantum som i år til åpen gruppe, forskning og 

undervisning, rekruttering og agn.   

 

Styret viser til Stortingets vedtak om en flat fordeling av norsk totalkvote av norsk vårgytende 

sild mellom kystfiskeflåten og havfiskeflåten. Denne fordelingen gjør at kystflåten i år har tapt 

12.500 tonn i forhold til den modellen som Norges Fiskarlag har vedtatt. Dette finner styret totalt 

uakseptabelt og det kreves at Nærings- og Fiskeridepartementet for 2022 går tilbake til Norges 

Fiskarlags fordelingsmodell. 

 

Styret legger til grunn at det reguleringsopplegget en har hatt inneværende år for norsk 

vårgytende sild i hovedsak videreføres i 2022.  

 

Styret ber om at ordningen for føring av sild fra notsteng og lås videreføres. Styret forstår det 

slik at en er i ferd med å avvikle ordningen med tilskudd til føring. Dette vil en sterkt motsette 

seg da særlig den minste flåten er avhengig av låssetting noe som øker denne flåtens utgiftsside.  

 

Styret mener at en må se nærmere på fjordlinjebestemmelsene som forbyr fisket på pelagiske 

vandrende bestander for fartøy over 21 meter. Rett nok har en noen ganger klart å få unntak fra 

fjordlinjebestemmelsene når det gjelder sildefisket, men det er en omstendelig prosess å få dette 

gjennom samtidig som flåten nokså utålmodig venter på at områder skal åpnes. Det virker 

frustrerende på fiskerne å måtte vente på avgjørelser som kanskje kommer samtidig som hver 

dag en må ligge å vente øker driftsutgiftene.  

 



 

  

Styret ber 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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