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Nedtrappet
forskning

Sterk 2004klasse av sild
z NVG-sild
2004-årgangen av nvgsild har vist seg å være
sterkere enn havforskerne først trodde, og
denne fem år gamle
silda på rundt 270 gram
har satt sitt preg på
høstens sildefiske i nord.
Jon Eirik Olsen
Harstad
– Det ligger ingen dramatikk
i dette, og oppdaterte anslag
for 2004-årsklassen er allerede
inne i grunnlagsmaterialet for
kvoteanbefalingene, understreker bestandsansvarlig for sild
ved Havforskningsinstituttet,
Erling Kåre Stenevik.
En god årgang alene kan dermed ikke hindre den gradvise
nedgangen i kvote som forskerne for lengst har varslet
sildenæringa om etter årets rekordhøye nivå – men nedturen
blir trolig ikke like bratt som
først ventet.

Endret vandring
Stenevik mener det er all grunn
til å glede seg over at 2004-silda

har gått fra å være en av flere
dårlige årganger, til å se bedre
og bedre ut etter hvert som forskerne fikk gjennomført flere
målinger.
– Den har også hatt et litt annet vandringsmønster enn
den øvrige silda etter at den
kom ut av oppvekstområdene
i Barentshavet, og den har nå
sluttet seg til den øvrige silda
på overvintringsområdene der
fisket har foregått i høst, forteller Stenevik til FiskeribladetFiskaren.

Store forskjeller
Han forklarer dermed også
de relativt store innslagene av
det fiskerne foreløpig oppfatter som litt for små sild, og han
mener også en ganske tydelig
innblanding av større sild
som har vært på sommerbeite
langt vest kan forklare hvordan fiskerne har opplevd store
forskjeller i gjennomsnittsvekt
på sild som er tatt i forskjellige
kast i samme område, til nesten
samme tid.
Silda som har vært langt vest
på «sommerbeite» dukket først
opp et godt stykke ut i havet vest
for Lofoten, der det ble tatt fine
fangster av det som i hovedsak
er 2002-årgangen og de siste
rester av 99-/98-silda.
Stenevik er rimelig sikker på
at denne silda nå har sluttet seg

til sine artsfrender på overvintringsfeltene lenger nord.

Storsilda starter først
Dermed gir han også forhåpninger til sildeflåten foran en
ny sesong. Og kanskje særlig
til en del ringnotredere som
satte igjen sildekvote til neste
år på grunn av beskjeden størrelse og lave priser mot slutten
av året:
– Storsilda leder vanligvis an
i vandringen mot gytefeltene

på Møre, og greier man å følge
fronten i vandringen skal det
også være mulig å hente ut den
mest attraktive store silda, antyder Stenevik, og kan opplyse
at den største silda for tida er
i ypperlig kondisjon og verken
preget av den lange vandringen
i sommer eller planktonmangel
i Norskehavet.
jeo@fbfi.no
Telefon 77 05 90 22

NeDtrappiNg: Forskerne er for
tida såpass sikker på sildebestandens ve og vel at instituttet
har trappet ned forskningen en
god del. Der det tidligere var
både tokt både i overvintringsområdene og under gytingen,
satses det nå hovedsakelig på
toktet på beiteområdene på sommeren. Stenevig setter i tillegg
sin lit til et tokt etter gytingen,
der man gjennom utbredelsen av
sildeegg ønsker å se om fjorårets
tendens til geografisk utvidet
gyteområde, blant annet sørover,
fortsetter.

STERK: Sildeklassen fra 2004
er mye sterkere enn først
antatt. ILL.FOTO
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Den har også hatt
et litt annet vandringsmønster enn den øvrige
silda etter at den kom
ut av oppvekstområdene i Barentshavet
Erling Kåre Stenevik,
Havforskningsinstituttet

Litt overfiske for kyst
Mens trål og ringnot foreløpig
står oppført med en slump til
gode av årets nvg-sildkvote, så
har kystflåten fisket vel 8.000
tonn over sin tilmålte gruppekvote.
– Vi prøver jo å komme ut
i null, men det er ikke enkelt
å beregne dette nøyaktig når
fisket offisielt stoppes i oktober, mens flåten fortsatt skal
kunne fiske på garanterte
kvoter, oppsummerer Inger
Anne Arvesen ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.
Et overfiske for kystflåten
har imidlertid liten eller
ingen praktisk betydning i
kvotesammenheng, ettersom

kvotefleksibiliteten på 10
prosent tilsier at de nevnte
vel 8.000 tonn trekkes fra på
neste års kvote.
Ringnot og trål kan, i motsetning til kyst, flytte motsatt
vei, og får sine henholdsvis
1.625 og 1.197 tonn påplusset
etter nyttår. Muligheten til å
fiske fleksibelt over årsskiftet
har ellers vært tatt i bruk av
alle flåtegrupper, med ringnot
i ledelsen med vel 28.000
tonn, foran kyst med 18.200
tonn og trål med 7.300 tonn.
– Men alle tall er foreløpige, og vil kunne endre seg
fram mot årsskiftet, påpeker
Arvesen, som følger tallutviklingen i nært samarbeid

med Norges Sildesalgslag.
Endringer i sildetallene
kommer blant annet etter
at det fortsatt foregår et lite
sildefiske et par steder på
kysten, mens kystnotbåten
«Trinto» med 200 tonn innmeldt tirsdag tok det som ser
ut til å bli årets siste fangst på
feltene helt i nord.
Ellers har færøyværingene
fått blod på tann med den
tidligere omtalte «monstersilda» fra hjemlige farvann,
og så sent som onsdag kunne
«Finnur Fridi» sette kursen
mot sildeindustrien på Nordvestlandet med 490 tonn sild
med gjennomsnittsstørrelse
på 520 gram.

– Nyttig skippermøte
– Samarbeidet på sildefeltet
bør kunne gå bedre etter
dette møtet. Det er nyttig at
fiskerne, Fiskeridirektoratet
og Kystvakten kan treffes på
denne måten, sier leder Sten
Angelsen i Nordland Sildfiskarlag. Det har vært ganske
høylydt ordbruk i forbindelse
med kontroll av sildefisket, og
uenigheten har ofte gått på
hvordan regler og paragrafer
best kan omsettes i praksis
på fiskefeltet. Verken myndighetene eller fiskerne har vært
komfortabel med situasjonen,
og i forbindelse med årsmøtet i Nordland Sildfiskarlag
benyttet direktoratet og
Kystvakten anledningen til å
invitere fiskerne til «skippermøte» i Bodø. Sildelagsleder
Angelsen var nok en smule
skeptisk på forhånd, spesielt
ettersom møtet skulle være

Ferge For salg
MF «Bamse Brakar»
GOD STEMNING: Fra venstre Sten Angelsen, gjenvalgt leder i
Nordland Sildfiskarlag, Nils Olav Larsen, fiskerioffiser ved KV
Nord, og Einar Ellingsen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.
FOTO: AGNAR BERG

lukket for pressen, men i
ettertid er han vel tilfreds:
– Det var viktig å kunne
snakke åpent om enkelttilfeller i kontrollsammenheng og
diskutere hvordan ting ble
gjort, og kanskje kunne vært
gjort. Vi har selvfølgelig alle
en felles målsetting om minst

mulig neddreping av sild
under fisket, men når man
havner i grensetilfeller blir
avgjørelsen vanskelig. Både
for kontrolløren og skipperen.
Jeg tror vi kom nærmere
en felles forståelse for disse
problemstillingene på møtet,
forteller Angelsen.

Bygd 1968.
Totalt ombygd 1992 inklusive ny hovedmotor.
Lengde:
56,15 m
Bredda:
10 meter
Dybde i riss: 3,85 meter

Hovedmotor Alpha diesel 885 kw Fart 11 knop.
Hjelpemotorer Volvo Penta TAMD 71A/92.
Passasjer tall 600 hvorav 406 er sitteplasser.
Passasjer sertifikat gyldig til 30 september 2011.
Bamse brakar har tidligere blitt brukt til restaurasjon båt.
Prisantydning nok 3 millioner
Henvendelser til Olav Brein Mob: 950 72 957

