
STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  
 
SAK 4. Havstrategi og prioriteringer 
 
SAK 5. Forsking som maktmiddel i politiske spørsmål  
 
Styret inviterer årsmøtet til å fatte slikt vedtak:  

Årsmøtet i Pelagisk Forening tar presentasjonen til leder for pelagisk fisk Aril Slotte, 
Havforskningsinstituttet, og professor Frank Aarebrot, UiB, til orientering. 
 
Årsmøtet mener at det er viktig med et konstruktivt samarbeid mellom fiskere og 
havforskere. Årsmøtet mener også at forskerne må bruke fiskerens erfaring i langt større 
utstrekning enn i dag.   

Årsmøtet registrerer større vilje hos det rådende bestandsforskningsmiljøet til å benytte 
den faglige og praktiske viten som er opparbeidet i flåteleddet.  

Årsmøtet registrerer, og er positiv til, at det stadig er nye initiativtakere som vil bidra i 
bestandsforskningen. At det nå er flere aktører som ønsker å bruke data fra fiskeflåten er 
svært positivt.  

Ressursforskningen er avgjørende for fiskerinæringen, og det er viktig at kvoterådene er 
mest mulig korrekte i forhold til ressurssituasjonen i havet. Det er uheldig å fiske for mye 
av en bestand, men det kan være like uheldig å fiske for lite av enkelte bestander. Det er 
viktig at både forvaltere og politikere forstår at fiskere ikke er interessert i å fiske mest 
mulig. Store kvoter fører ofte til prisnedgang og økte kostnader. Det som er viktig er at TAC 
blir satt bærekraftig.  
 
Årsmøtet mener i så måte at HI og myndighetene burde iverksatt kartlegging av hvor stort 
loddeinnsiget var, og eventuelt satt i gang fiske, når havforskerne registrerte store 
loddeforekomstene under gytetoktet på nvg-sild.  
 
Årsmøtet mener at det kan stilles spørsmål ved om metodikken ved å kjøre loddetokt i 
Barentshavet om høsten gir et godt nok grunnlag for vurdering av gyteinnsiget i mars/april. 
Årsmøtet savner en sterkere vektlegging på observasjoner og tokt utført når lodda er på tur 
inn til kysten. Årsmøtet mener og at norsjøsildfisket bør følges tett, da mange fiskere 
mener at TAC på nordsjøsilda er satt for høyt, og at bestanden ikke er slik forfatning som 
blir hevdet.  
 
Årsmøtet registrerer at årets gytetokt på nvg-sild viser 23 % nedgang i indeks forhold til i 
fjor. Årsmøtet er  fornøyd med dekningen og gjennonføringen av toktet.  

 
Årsmøtet er forundret over nedgangen fordi det var bedre dekning, ingen avbrudd pga 
dårlig vær, silda var fordelt over større områder, og ikke i så tette stimer som tidligere år.  
Sildeforekomstene skal derfor ha vært lettere å måle.  

 



 
 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt. 


