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Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019
Norges Kystiskarlag har i landsstyremøte 22. og 23. oktober gjort følgende vedtak vedrørende
regulering av sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2019:
 Norges Kystfiskarlag støtter ICES sitt kvoteråd.
 Norges Kystfiskarlag opprettholder krav om at det måt avsettes minimum 15 000 tonn
til kystflåten.
 Kravet om 15 000 tonn har sin bakgrunn i at de fartøygruppene som best ivaretar
hensynet til en framtidig bærekraftig fiskerinæring må bli prioritert – ikke minst i en
situasjon med flere svakere årsklasser på rad. Ettersom det nå ser ut til at bestanden tar
seg opp, ser Norges Kystfiskarlag at det er rom for at kystflåten ut fra dette sikres en
avsetning på minimum 15.000 tonn nordsjøsild.
 Adgangsbegrensningen av kystflåtens fiske etter Nordsjøsild bør evalueres med sikte
på å rette opp de urimelige utslagene av måten lukkingen ble gjennomført på.
Fartøyeiere som kan dokumentere tidligere deltakelse må gis mulighet til å delta i
lukket gruppe.
 Det vil også være rom for at det innafor grunnlinja kan åpnes for fiske uten
maksimalkvoter for kystflåten med passive og selektive redskaper.
 Det er fiskere i åpen gruppe som har fiske som eneyrke. Disse er med på å bidra til at
vi utnytter alle kommersielle arter, ikke bare de kvotebelagte. Derfor burde
fartøykvotene for helårsfiskere i åpen gruppe økes fra 12 tonn til eksempelvis 25 tonn,
som er tilnærmet maksimalkvoten for 8-metringer i lukket gruppe.
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