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OM HØRING AV FORSLAG TIL STØRRELSESBEGRENSNING FOR FARTØY 

SOM KAN FISKE INNENFOR FJORDLINJENE   

 

Vi viser til departementets høringsbrev datert 26. november 2014.  

 

Fiskeridirektoratet har hatt saken til høring hos våre tre nordligste regionkontor, og 

mottatt innspill fra region Nordland og region Troms. Innspillene er vedlagt. 

 

Det fremgår ikke uttrykkelig av høringsnotatet, men Fiskeridirektoratet registrerer at 

Fjordfiskenemnden ser på de foreslåtte reguleringstiltakene som foreløpige. For vår 

del vil vi peke på at fjordlinjereguleringen som ble etablert januar 2013 har blitt 

endret en rekke ganger, og at det reelle innholdet i utøvelsesforskriften § 33d 

fremstår som nokså vanskelig å få grep om. Vi ber derfor departementet vurdere om 

det kan være mulig å fremstille reglene på en måte som er lettere å forstå. 

 

Dette kan for eksempel gjøres ved at forskriften i større grad positivt fastslår hvilke 

fartøy/redskap fiskeforbudet skal gjelde for, istedenfor å ta utgangspunkt i et 

generelt forbud med en rekke unntak. Nedenfor gjengir vi en mulig alternativ måte å 

fremstille reglene på. Dette er gjort på en måte som ikke skal endre det reelle 

innholdet i regelverket. Departementet får eventuelt vurdere om «speilvendingen» 

knyttet til grensen på N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og nordover for konvensjonelt fiske 

med fartøy på eller over 21 meter er i samsvar med regelens intensjon. 

 

Strengt tatt er det ikke nødvendig å ha med en et forbud om fiske etter torsk, siden 

dette allerede følger av annet regelverk, herunder kysttorskreguleringen i 

reguleringsforskriften for torsk, hyse og sei (hvor det også er tatt inn regler om 

bifangst av torsk innenfor fjordlinjene). En egen regel om fiske etter kongekrabbe 

med teiner synes også nokså overflødig, ettersom det allerede eksisterer et forbud 

mot å fiske med teiner med fartøy over 21,35 meter innenfor 4-milen i 

utøvelsesforskriften § 32a. For oversiktens skyld har vi likevel inkludert en 

bestemmelse om torsk og teinefiske. 
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Avslutningsvis støtter vi departementets vurdering når det gjelder forbud mot 

vatning av mer enn 10 000 krok per døgn. Ressursene det vil kreve å kontrollere en 

slik begrensning er ikke formålstjenlig i kontrollsammenheng. 

 

Forslag til § 33d: 

 

§ 33d Begrensninger i bruk av fartøy innenfor fjordlinjer 

Det er forbudt å fiske med not med fartøy på eller over 15 meter største lengde 

innenfor fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften. Det er likevel 

adgang til å fiske med fartøy under 28 meter i følgende tilfeller: 

- Ved fiske etter sild i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 22° 00,00′ 

- Ved fiske etter makrell fra og med Troms fylke og sørover. Fisket kan ikke 

foregå i Ofoten øst for en linje mellom N 68° 24,73′ Ø 16° 00,70′ og N 68° 13,49′ 

Ø 16° 04,70′ 

- Ved fiske etter sei innenfor fjordlinjene men utenfor linjer som er angitt i 

vedlegg 5 til denne forskriften nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 

31° 03,83′ og N 70° 21,70′ Ø 31° 08,66′, i ytre del av Laksefjorden, i ytre del av 

Porsangerfjorden og i et område innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 

32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′, når fartøyet er påmeldt hos Fiskeri-

direktoratet og rapporterer i henhold til krav som stilles. 

Det er forbudt å fiske med trål med fartøy på eller over 15 meter største lengde 

innenfor fjordlinjene, unntatt fiske med reketrål med fartøy under 19,81 meter (65 

fot). 

Det er forbudt å fiske torsk innenfor fjordlinjene med fartøy på eller over 15 meter 

største lengde. 

Det er forbudt å fiske med konvensjonelle redskaper med fartøy på eller over 21 

meter største lengde innenfor fjordlinjene fra punktet N 68° 15,60′ Ø 15° 55,70′ og 

langs kysten nordover, med unntak av fiske etter makrell. Ved fiske med teiner 

gjelder § 32a. 

Det er forbudt å fiske makrell med konvensjonelle redskaper innenfor fjordlinjene 

med fartøy på eller over 28 meter. I Finnmark fylke og i området i Ofoten nevnt i 

første ledd andre strekpunkt gjelder forbudet fartøy over 15 meter. 
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Med hilsen 

 

 

Stein-Åge Johnsen 

seksjonssjef 

 

Trond Ottemo 

seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Mottakerliste:       

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

Kopi til:    

Fartøy- og deltakerseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Kontrollseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Utviklingsseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Finnmark Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Troms Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Nordland Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

 

 

 

Vedlegg  

Høringsuttalelse av forslag om størrelsesbegrensning for fartøy 

innenfor fjordlinjene 

Størrelsesbegrensning for fartøy som kan fiske innenfor fjordlinjene 
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