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Deres referanse

REGULERING AV FISKET ETTER SILD SØR FOR 62 N I 2019 (NORDSJØEN OG
SKAGERRAK).
Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 30.-31. oktober 2018 og fattet slikt
vedtak:
«Totalkvote og gruppefordeling
Norges Fiskarlag viser til at man ennå ikke har forhandlet en kvoteavtale mellom Norge og EU for
2019.
Fiskarlaget anbefaler at den norske kvoten fordeles mellom reguleringsgruppene i samsvar med
landsmøtevedtak 5/15 og 6/07, og som innebærer en videreføring av fordelingsnøkkelen i
landsmøtevedtak 7/01, herunder en videreføring kvoteavsetningen på 150 tonn til fartøy i åpen gruppe.
Delkvotene som skal fastsettes for fiske i EU-sonen må ta utgangspunkt i gjeldende adgangsregime og
basere seg på 60 000 tonn, eventuelt et høyere adgangskvantum eller fortrinnsvis gjensidig full
soneadgang, avhengig av hva kan oppnå i forhandlingene mellom Norge og EU for 2019.
Kvoteregulering i kystgruppen-lukket gruppe
Norges Fiskarlag anbefaler at en regulerer kystgruppens fiske etter sild sør for 62º N i 2019 etter
samme mønster som for inneværende år, dvs. en felles reguleringsgruppe.
Overregulering
Fiskarlaget går videre inn for å videreføre gjeldende kvotestige i 2019, hvor det legges inn en garantert
grunnkvote på alle kvotetrinn uten overregulering som skal stå fast hele året. Selv med bakgrunn i
utsikter til en lavere sildekvote for neste år tilrår Fiskarlaget at overreguleringen fra inneværende år på
om lag 20 % videreføres i 2019.
Fiskarlaget går inn for å videreføre ordningen med at overreguleringsgraden for delkvoteenheten i EUsonen for lukket gruppe kyst fastsettes med basis i at kvotefaktorene for kystfartøy over 15 meter
største lengde inngår i beregningsgrunnlaget.
Samfiske- føring - samføring
Norges Fiskarlag anbefaler å videreføre regelverket for samfiske, føring og samføring i 2019 etter
samme mønster som i 2018, og som er et resultat av rapporten av 14. oktober 2014 fra felles
arbeidsgruppe mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Norges Sildesalgslag og Norges Fiskarlag om
«Samfiske og samføring av pelagiske fangster». Det bes imidlertid om at det vurderes å tillate at også
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kystfartøy som samfisker i forbindelse med låssetting kan samfiske med flere fartøy i løpet av ett
kalenderår, slik også pelagiske trålere (partråling) kan utøve sitt fiske etter sild.
Åpen gruppe – fartøy som fisker med garn
Fiskarlaget går inn for å videreføre avsetningen til åpen gruppe på 150 tonn, samt at fartøykvoten for
alle deltakende fartøy i denne gruppen, både not- og garnfartøy, fortsatt fastsettes til 12 tonn.
Ringnotgruppen og SUK fartøy
Fiskarlaget tilrår at fisket i disse to reguleringsgruppene reguleres med faste kvoter etter samme
modell som tidligere år (basert på universalnøkkelen).
Trålgruppen
Norges Fiskarlag tilrår at trålernes sildefiske i 2018 reguleres med faste fartøykvoter fra året start etter
den etablerte universalnøkkelen for gruppen (basiskvote beregnet pr. 31.12.2001). Fiskarlaget går
videre inn for at bifangster av sild i andre fiskerier avregnes på det enkelte fartøy sin fartøykvote, og at
det dermed ikke er behov for å avsette kvantum til en særskilt bifangstordning.
Fisket i Skagerrak - redskap
Fisket med not har alltid vært utfordrende i Skagerrak. Fra og med 2011 har det vært åpnet for
dispensasjon fra forbudet om å bruke flytetrål i fisket etter sild. Norges Fiskarlag er tilfreds med at det
fra 2018 er åpnet for et regulert fiske med bruk av flytetrål for ringnotgruppen. Dette er et riktig grep
for å sikre at sildekvoten blir oppfisket.
Forutsetningen for å kunne benytte flytetrål er at fartøyene benytter sorteringsrist med spileavstand på
55 mm. Norges Fiskarlag er opptatt av at påbud om bruk av sorteringsrist kun bør gjelde under
dagfiske. Fiskeridirektoratet har delvis innrømmet at bifangstrisikoen kan være noe mindre om natten,
men at en mangler erfaringer i dette fiskeriet. Fiskarlaget forventer at fisket tilrettelegges slik at en kan
få kunnskap om det er behov for å benytte sorteringsrist ved nattfiske. Bruk av rist for norske fartøy
bør forøvrig harmonisere mest mulig med reglene danske og svenske fiskefartøy har.
Kvotefleksibilitet
Norges Fiskarlag tilrår at kvotefleksibilitetsordningen i hovedsak videreføres i 2019 etter samme
mønster som i 2018 for alle reguleringsgruppene.
Kvotefleksibilitetsordningen er et positivt element i kvotereguleringene. Denne ordningen har
imidlertid konsekvenser som ikke var forutsett da den ble innført. I første rekke dreier dette seg om
hvordan en skal forholde seg til situasjoner der fartøy fisker mer enn 110 %, enten i direkte fiske eller
som bifangst i senere fiskerier. Dette spørsmålet har også tidligere vært gjenstand for diskusjon
mellom næringen og myndighetene, og Fiskarlaget mener fortsatt at dette bare kan løses ved at det
enkelte fartøy må ta ansvar for et slikt fiske gjennom avkortning på neste års fartøykvote.
Kvotebytteordning i havfiskeflåten
Fiskarlaget tilrår at en viderefører muligheter for kvotebytteordninger innenfor havfiskeflåten i
marginale fiskerier, da dette bidrar til et mer kostnadseffektivt fiskeri. En mer rasjonell bruk av
fiskeflåten, vil i tillegg resultere i et mindre miljømessig fotavtrykk. Norges Fiskarlag viser til
kvotebytteordningene en har hatt for fartøygruppene pelagisk-/nordsjøtrål og ringnot i fiskerier med
lave fartøykvoter som lodde ved Island/Grønland/Jan Mayen og lodde i Barentshavet. Bruken av
ordningen har variert med rammebetingelsene i de ulike fiskeriene de årene ordningene har vært
tilgjengelig. Norges Fiskarlag ser at det kan være behov for å tilpasse og utvide kvotebytteordningen.
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Redskapsfleksibilitet
Norges Fiskarlag viser til at en i det norske regelverket gradvis har åpnet for redskapsfleksibilitet i de
pelagiske fiskeriene. Dette er en riktig utvikling både med hensyn til fangsteffektivitet og som et av
flere virkemiddel for å redusere uønsket bifangst. Det er også et poeng at endringene i regelverket nå
harmoniserer mer med rammevilkårene til utenlandske fartøy som høster av de samme ressursene.»
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