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 Rapporten “FISKE I SØR” - høringsinnspill.

Vi ber om at forvaltning og fordeling av sild i Skagerak og Nordsjøen tas opp i forbindelse med 
rapporten, med spesielt hensyn til den minste kystnotflåten.

Sildebestander og forvaltningen av sild omhandles i rapportens pkt. 5.5.3, Sild (side 65) og 
“Regulering av fisket etter Nordsjøsild” (side 94).
I rapporten nevnes imidlertid ikke kystnotfisket i det hele tatt i kapittel 8, der det er beskrivelser av 
situasjonen for reketråling og tradisjonelt kystfiske på sidene 105-106.

I tillegg til de punkter rapporten tar opp under pkt 9.2, ønskes derfor følgende lagt til:

Det foreslås at det årlig avsettes en egen sildekvote på minimum 500 tonn for låssettingsfiske 
innenfor grunnlinjene i Skagerak. Om nødvendig reduseres tillatt fisket nordsjøsild-kvote 
tilsvarende.

Begrunnelse:
Kystnotflåten på Skagerakkysten fikk sine sildekvoter nedskåret med opptil 70% ved sammenslåing 
av sildereguleringen i Nordsjøen og Skagerak i 1998-99(?), og fartøygruppen ble etter hvert sterkt 
redusert.
Under daværende fiskeriminister Helga Pedersens besøk på Hvaler 25. mai 2007, ble forholdene for 
den lokale kystnotflåten tatt opp i direkte møte mellom ministeren og fiskerne. Ministeren viste 
forståelse for fiskernes trengte situasjon.

For å styrke driftsgrunnlaget for de minste fartøyene i kystnotflåten, ble det derfor avsatt en kvote 
på 500 tonn sild for låssettingsfiske innenfor grunnlinjene i Skagerak for året 2008 (i forskrift 
FOR-2008-01-09-33), med en øvre grense på 100 tonn pr. deltagende fartøy.

Ministeren ble av fiskerne forstått slik at dette skulle være en permanent ordning, og ikke et 
engangs håndslag. Allerede året etter ble ordningen imidlertid endret av forvaltningen, da det som 
ble avsatt som en egen kvote, ble endret til en avsetning innenfor kvoten av nordsjøsild.

Hensikten bak bestemmelsen har dermed falt bort, og fiskerne har ingen nytte av bestemmelsen slik 
den nå lyder.
Forholdet blir årlig tatt opp gjennom Norges Fiskarlag og videre på de årlige reguleringsmøtene, 
men hittil uten å få gjennomslag for å få tilbake den opprinnelig innførte reguleringsmåten.
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Det må legges til grunn at denne kvoten er åpen for alle fartøyer i kystnotgruppen, såfremt de driver 
låssettingsfiske, og fartøyer fra vestlandet har årlig deltatt i fisket.

Med hilsen

Magnar Fjellbakk
Sekretær

Tlf        905 55 186
E-post  mafjell@live.no 

Kopi: Fiskerlaget Sør, sor@fiskarlaget.no
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