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Godkjenning av søknad om bruk av inndratte midler til gjennomføring av letetokt –
I forkant av gytetokt på nvg-sild i februar 2016
Vi viser til Deres søknad av 20. januar 2016 om bruk av inndratte midler til gjennomføring av
letetokt, samt søknad fra Havforskningsinstituttet til Norges Sildesalgslag samme dato.
Sildelaget ber om å få bruke 800.000 kroner til å støtte en kartlegging av nvg-sild før
gytetoktet i februar 2016. Hovedbegrunnelsen for søknaden er at et letetokt vil kunne angi
med større sikkerhet hvor silda står, slik at innretningen på gytetoktet kan optimaliseres mest
mulig. Videre vil dette kunne bidra til å redusere usikkerheten i gytetoktet og redusere
sannsynligheten for at det brukes mye tid på å dekke store områder uten sild.
Kartleggingstoktet skal skje med fire fartøy i fem døgn, totalt 20 toktdøgn. Kartleggingen skal
foregå systematisk ved bruke av fiskerisonarer og registrering av stimer langs
forhåndsdefinerte transekter, og Havforskningsinstituttet vil stå ansvarlig.
Midler som er inndratt som følge av fangst utover kvote skal etter hovedregelen i forskrift av
12. mars 2010 om inndragning av fangst og bruk av inndregne midlar § 4 andre ledd, brukes
til prisutjevning eller pristilskudd og frakttilskudd for leverte fangster, og til å dekke
salgslagenes utgifter til kontroll.
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Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen etter forskriftens § 4 tredje ledd, som sier at
salgslagene kan nytte inndratte midler fra fangst utover kvote til andre formål enn de som
fremgår av § 4 andre ledd, når departementet i det enkelte tilfellet gir tillatelse til det.
Departementet vil vise til at bruk av inndratte midler til andre formål enn de som fremgår av §
4 andre ledd, må ha sammenheng med havressurslovens formål. Departementet anser
søknaden for å ligge innenfor de formål midler inndratt på bakgrunn av fangst utover fastsatt
kvote kan brukes til.
Et letetokt slik det er beskrevet ovenfor vil gi bedre oversikt over innsiget fra havet, og vil
også bidra til å få avgrenset dekningsområdet og redusert usikkerheten i estimatene.
Departementet har derfor etter en samlet vurdering besluttet å gi Norges Sildesalgslag
tillatelse til å anvende 800.000 kroner til å bidra med økonomisk støtte til gjennomføring av
letetokt i forkant av gytetokt på nvg-sild i februar 2016.
Det presiseres at tillatelsen kun gjelder midler som er inndratt på grunn av fangst utover
kvote.
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