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SAK 18/2020    
 

 

REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2021 

 

 

1 SAMMENDRAG  

 

Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av årets reguleringer. 

 

 

2 FISKE ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE   

 

På grunn av en sterk økning i fangsten i 2006 og usikkerheten om bestandssituasjonen har 

fisket etter vassild vært kvoteregulert fra juli 2006. Fartøy med vassildtråltillatelse fisket totalt 

20 562 tonn vassild nord for 62ºN i 2006. Fra og med 2007 til og med 2015 har fisket vært 

begrenset av en kvote på 12 000 tonn. I 2016 og 2017 ble kvoten satt til 13 047 tonn, mens 

den i 2018 og 2019 var på 13 770 tonn. For 2020 og 2021 er kvoterådet betydelig lavere, og 

totalkvoten for 2020 ble satt til 9 033 tonn. 

 

2.1 FISKET I 2019 

 

Av totalkvoten på 13 770 tonn vassild i 2019 ble det satt av 20 tonn til forskning. 

Fra og med 2016 ble det innført kvotefleksibilitet i vassildfisket, og det ble ikke lenger en 

egen avsetning til bifangst. 

 

Tabell 1: Kvote og fangst av vassild i 2019 

  

Kvote 

(tonn) 

Justert kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Ordinær kvote vassildtrål 13 750 12 391 12 468 -77 

Forskning 20 20 0 20 

Bifangst 0  41 -41 

Hvorav bifangst nord for 62°N    25  

Hvorav bifangst sør for 62°N (inkl. 

vassildtrål) 

   16  

Totalt 13 770 12 411 12 509 -98 

Kilde: Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister pr. 17. september 2020 

 

 

Fisket ble startet 1. januar, og var fra årets start regulert med maksimalkvoter på 475 tonn pr. 

vassildtråltillatelse. Den 13. mai var det fisket 11 543 tonn, mens resten av fangsten ble tatt i 

november og begynnelsen av desember. 
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2.2 FISKET I 2020 

 

 

2.2.1 Kvotesituasjonen i 2020 

 

For 2020 ble det fastsatt en totalkvote på 9 033 tonn vassild, og all fangst av vassild i NØS 

avregnes denne totalkvoten. Av dette er det avsatt 20 tonn vassild til forskningsfangst. 

 

Det er innført kvotefleksibilitet over år. Dette innebærer at over- eller underfiske av 

totalkvoten på inntil 10 % kan overføres til neste år, og gjør at en ikke trenger en egen 

avsetning til bifangst. 

 

 

2.2.2 Avviklingen av fisket  

 

Fartøy som er tildelt vassildtråltillatelse i medhold av forskrift av 13. oktober 2006 om 

spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 2-24, kan delta i 

direktefisket etter vassild i Norges territorialfarvann og økonomiske sone.  

 

Oppstartdatoen i fisket etter vassild for 2020 ble satt til 1. januar. 

 

Fisket var fra årets start regulert med en maksimalkvote på 325 tonn vassild pr. 

vassildtråltillatelse. 

 

 

Tabell 2 :Fordeling av fangst i 2020 

  

Kvote 

(tonn) 

Justert kvote 

(tonn) 

Fangst 

(tonn) 

Rest 

(tonn) 

Ordinær kvote vassildtrål 9 013 8 915 8 261 654 

Forskning 20 20 0 20 

Bifangst 0  66 -66 

Hvorav bifangst nord for 62°N    24  

Hvorav bifangst sør for 62°N (inkl. 

vassildtrål) 

   42  

Totalt 9 033 8 935 11 594 811 

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister pr. 17. september 2020. 

 

 

Hittil i år er det registrert fangst på 26 vassildtråltillatelser, hvorav 23 har registrert fangst nær 

eller over maksimalkvoten. 

 

Ofte er det betydelige avvik mellom et fartøys maksimalkvote og faktiske fiske. 14 fartøy har 

fisket over maksimalkvoten på 325 tonn. I snitt har disse fisket 45 tonn utover 

maksimalkvoten; nesten 14 % av maksimalkvoten. 
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Det er en relativt stabil basisflåte som fisker etter vassild. Av de 30 eksisterende tillatelsene er 

det registrert fangster på 24-26 de siste årene. 

 

 

Tabell 3: Fangst pr. tillatelse og maksimalkvote 2012-2020 

Fangster fordelt på tillatelse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

All fangst 24 25 25 25 24 24 25 26 26 

Fangst over 100 tonn 21 21 23 23 23 23 25 26 25 

Fangst over 300 tonn 20 20 22 21 22 22 25 23 20 

Fangst >= maksimalkvoten ved årets start 17 20 17 18 15 20 22 22 19 

Maksimalkvote ved årets start 600 550 520 500 500 550 650 475 325 

Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister pr. 17. september 2020. 

 

 

Det fiskes mest vassild på våren, men normalt er det også noen fartøy som fisker senere på 

året: 

 

 
Figur 1: Løpende landinger av vassild (2012-2020) 

 
Kilde: Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister pr. 17. september 2020. 

  

 

3 RAMMEVILKÅR FOR REGULERING AV FISKET I 2021 

 

 

3.1 BESTANDSSITUASJONEN  
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Fra og med 2015 begynte ICES å gi et separat råd for fiske etter vassild i områdene 1, 2, 3.a 

og 4. Dette har ført til at ICES-rådet nå kan brukes mer direkte inn i den norske rådgivingen. 

ICES-rådet er gitt for to år. 

 

I sin rådgivning benytter ICES i stor grad akustiske tokt ved Eggakanten. Indeksen fra dette 

toktet har falt i 2017-2018 sammenlignet med 2014-2016. 

 

Ut ifra kvoteanbefalingen på 15 656 tonn i 2018 og 2019, justert for endring i indeks og føre-

var buffer, har ICES anbefalt at maksimalt uttak ikke bør overstige 10 270 tonn i 2020 og 

2021. 

 

For 2018 og 2019 justerte Havforskningsinstituttet ICES sitt kvoteråd for å ta høyde for at 

norsk regulering kun dekker vassild nord for 62°N, og at fangst av strømsild i Nordsjøen ikke 

både bør utgjøre grunnlag for økt vassildkvote i nord og fanges uten kvotebelastning i sør. 

 

Dersom vi benytter ICES sin metode, men med utgangspunkt i den justerte kvoten for 2018 

og 2019 blir norsk totalkvote i 2020 og 2021 9 033 tonn. 

 

 

4 REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2021 

 

Fiskeridirektøren legger til grunn at reguleringen av fisket etter vassild også i 2021 omfatter 

hele Norges økonomiske sone. 

 

 

4.1 TOTALKVOTE 

 

Det er generelt lite kunnskap om vassildbestanden i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og 

Skagerrak. ICES sitt kvoteråd for fisket etter vassild er basert på en føre-var-tilnærming. 

 

Fiskeridirektoratet anbefaler at kvoten for 2021 settes i tråd med praksis for 2018-2020. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår en totalkvote på 9 033 tonn vassild i Norges territoriale farvann og 

økonomiske sone i 2021. 

 

 

En eventuell avsetning til forskning og undervisning vil gå til fradrag på totalkvoten. 

 

 

4.2 MAKSIMALKVOTER 

 

Per 17. september 2020 er det ifølge Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister totalt 

30 vassildtråltillatelser som potensielt kan fiske i 2021. 
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Fra Tabell 3 i kapittel 2.2.2 ser vi at deltakelsen har vært relativt stabil de siste årene. Basert 

på denne deltagelsen bør man regne med at minst 26 fartøy vil delta, hvorav de fleste tar hele 

eller størstedelen av maksimalkvoten som tildeles. 

 

Maksimalkvotene anbefales satt med en liten underregulering, basert på deltagelse i fisket 

heller enn antall registrerte tillatelser. Vi bør ta høyde for at minst én registrert tillatelse som 

har vært ute av fisket en stund kan bli aktiv samt beregnet fiske utover maksimalkvotene. 

 

Fiskeridirektøren foreslår at maksimalkvoten for fisket etter vassild i 2021 settes til 350 tonn. 

 

 

Av hensyn til planlegging av inspeksjoner om bord på fartøy som fisker etter vassild er det 

hensiktsmessig at Sjøtjenesten får beskjed om utseiling god tid på forhånd. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår at fartøy som vil fiske etter vassild må melde fra til Sjøtjenesten 48 

timer før utseiling. 

 

 

 

4.3 ÅPNINGSDATO 

 

Åpningsdatoen for 2017 ble fremskyndet til fra 1. februar i 2016 til 1. januar. Bakgrunnen var 

blant annet at en tidlig på året har fått uønsket bifangst av sild; dette er ikke lenger tilfellet. Vi 

ser av Figur 1 at det har vært til dels betydelig aktivitet i januar siden fremskyndelsen av 

åpningsdatoen. Fiskeridirektoratet anbefaler åpningsdatoen videreført. 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår å sette åpningsdatoen i fisket etter vassild i 2021 til 1. januar. 

 

 

4.4 STENGTE OMRÅDER 

 

Basert på høy innblanding av hyse, sei og uer har et område på Trænadjupet de siste årene 

blitt stengt med hjemmel i RTC-regimet. Stengningene har foregått i samme periode på våren.  

 

I 2018-2020 fant Fiskeridirektoratet det hensiktsmessig å forhåndsstenge dette området. Det 

var likevel tillatt å fiske med inspektør om bord. 

 

Fiskeridirektoratet erfarer at ordningen var vellykket og den anbefales derfor videreført. Det 

er imidlertid en utfordring at meldingene om utseiling kommer i mange ulike kanaler og til 

ulike personer i direktoratet. I ny forskrift vil det derfor angis at melding skal sendes på e-post 

til sjotjenesten@fiskeridir.no. 
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Fiskeridirektøren foreslår at forhåndsstengningen for vassildfiske på Trænadjupet videreføres 

til 2021 på samme tid og sted som tidligere. 
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