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Regulering av pelagiske fiskerier i 2022  
 
Reguleringen av de pelagiske fiskeriene har i all hovedsak funnet sin form, og gir etter Sjømat Norges 
vurdering en hensiktsmessig gjennomføring av fiskeriene. Det er derfor ikke behov for å foreta store 
endringer av reguleringsopplegget.   
  
Makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild og lodde ved Island og i Barentshavet, samt kolmule, tobis og øyepål  
Sjømat Norge mener at reguleringsopplegget for disse fiskeriene i 2022 i all hovedsak bør videreføres i 
tråd med praksisen de senere årene.  
  
Makrellstørje  
For å ivareta kvaliteten og verdien av makrellstørja, mener Sjømat Norge at det er viktig at det er en 
viss kontinuitet blant fartøyene som kan delta i fisket. Videre er det nødvendig at kravet om at 
fartøyet har en plan for fangsthåndtering, landing og omsetning opprettholdes. Som et mulig tiltak for 
å øke verdiskapingen bør det også vurderes om det kan åpnes for levendelagring av makrellstørje.  
  
Vassild  
Sjømat Norge mener at reguleringen av fisket etter vassild ikke er optimal. Det er behov for endringer 
i både kvotefastsettelse og reguleringen av fisket etter vassild. Etter Sjømat Norges vurdering er det 
behov for å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for kvotefastsetting. Toktdekningen må bedres, og 
bestanden må kartlegges bedre.   
  
Det er innført et RTC-regime i fisket etter vassild. Det er vårt klare inntrykk at bifangstproblematikken 
har bedret seg de siste årene. Et resultat av stengingen av felt er imidlertid at fisket dreies fra stor til 
mindre vassild, med lavere markedsverdi. Vi opplever at RTC-regimet tidvis har manglet nødvendig 
fleksibilitet, og påvirket råstofftilgangen og vært til hinder for en kontinuerlig produksjon. Det er 
derfor ønskelig at forvaltningen vurderer tiltaksnivåene for RTC, og finner alternative løsninger til 
stengning av felt, som for eksempel avsetting av et begrenset kvantum sei og hyse til inndekking av 
bifangsten. For at RTC skal fungere uten å gi for store negative konsekvenser for industrien er det 
svært viktig at Fiskeridirektoratet utviser stor grad av fleksibilitet ved å tillate fiske på stengte felt 
med inspektører ombord.     
  
Vennlig hilsen  
 
Sjømat Norge  
Kyrre Dale  
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