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Høring - forslag om å åpne opp for at fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske 

polartorsk 

 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet å åpne for at fartøy med 

vassildtråltillatelse kan fiske polartorsk med trål. 

 

Høringsfristen er 8. januar 2016. 

 

Polartorsk er en pelagisk fiskeart som finnes i Barentshavet. Bestanden er relativ stor, men det 

drives ikke norsk direktefiske etter denne arten. Russland har imidlertid drevet fiske etter 

polartorsk med flytetrål. 

 

Fisket er i dag ikke kvoteregulert, men det er nødvendig med spesiell tillatelse for å kunne 

benytte havfiskefartøy til å fiske polartorsk med trål, jf. konsesjonsforskriften § 1-1 første og 

annet ledd. Det er bare loddetråltillatelse og kolmuletråltillatelse som i dag kan gi 

havfiskefartøy rett til å drive direktefiske etter polartorsk med trål, jf. konsesjonsforskriften §§ 

2-22 og 2-23. 

 

Departementet mener det kan være ønskelig å legge til rette for at norske aktører kan drive 

fiske på polartorsk så lenge ressurssituasjonen tilsier det og aktørene finner det lønnsomt. Det 

bør imidlertid være en forutsetning at fartøyet har tilstrekkelig driftsgrunnlag slik at en ikke 
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bidrar til uønsket kapasitetsoppbygging. Det er derfor ikke aktuelt nå å vurdere en egen 

konsesjonsgruppe for fiske etter polartorsk med trål eller utlyse nytildeling av tillatelser. 

 

Vi vurderer det derimot som en mulighet å åpne for at flere typer av spesielle tillatelser enn 

loddetråltillatelse og kolmuletråltillatelse kan gi havfiskefartøy rett til å fiske polartorsk med 

trål. Departementet utelukker ikke at det kan være interesse for å kombinere trålfiske etter 

vassild med trålfiske etter polartorsk. Disse fiskeriene foregår i helt ulike områder, og det vil 

være opp til den enkelte eier av fartøy med vassildtråltillatelse å vurdere om en ønsker å 

kombinere direktefiske etter vassild med direktefiske etter polartorsk. Departementet ser 

ingen avgjørende motforestillinger mot å åpne for slik kombinasjonsdrift. 

 

Forslag til endring i forskrift 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte 

former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften): 

 

Endret § 2-24 skal lyde: 

 

§ 2-24 (vassildtråltillatelse) 

 

Fiskeridirektoratet tildeler vassildtråltillatelse. 

Slik tillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter vassild (argentina silus) i området nord 

for 62° N og sør for en linje trukket mellom Myken Fyr og posisjon 67° 30′ N og 9° 10′ Ø. 

Slik tillatelse gir også adgang til å fiske med trål etter polartorsk. 

 

Med hilsen  

 

 

Martin H. Bryde (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Christian Wormstrand 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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