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Regulering av fiske etter vassild i 2023 

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet overnevnte sak i møte den 25.-26. oktober 2022, 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 62°N, 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 møte i referansegruppen for ressursforskning i september 2022 hvor dette ble 
diskutert.  

Norges Fiskarlag vil tilrå at hovedprinsippene i reguleringsopplegget for fisket etter vassild 
videreføres i 2023, men man bør unngå refordelinger i fisket, og fartøykvoten må settes på et slikt 
nivå ved årets start at dette unngås. Vi mener også at totalkvoten bør heves. 
 
Nivået for neste års fartøykvoter og maksimalkvotetillegg må fastsettes på bakgrunn av 
tilgjengelige kvoter. Fiskarlaget ber om å bli tatt med på råd om størrelsen på fartøy/ 
maksimalkvotene når neste års disponible kvote er avklart. Fiskarlaget ber videre om at man finner 
tilfredsstillende løsninger på problemet knyttet overfiske av totalkvoten og praktiseringen av 
kvotefleksibilitetsordningen.» 
 
 

 
 

Med hilsen 
Norges Fiskarlag 

 
Jan Birger Jørgensen 
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Kopi til: Landsstyret, medlemslag, Havforskningsinstituttet 

  

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 

http://www.fiskarlaget.no/
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