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VEDRØRENDE HØRING AV FORSLAG OM ENDRING I LOV AV 6.  JUNI 2008 OM 
FORVALTNING AV VILTLEVENDE MARINE RESSURSER § 22 
 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 16. august 2011 med forslag til endring av 
havressursloven § 22. Fiskeridirektoratet støtter forslaget, og vil bemerke følgende: 
 
Etter forslaget åpnes det opp for å gjøre unntak fra redskapsbegrensningene i § 22 første ledd i 
særskilte tilfeller der det er nødvendig for å fremme kystkulturformål. 
 
Regelforslaget legger vedtakskompetansen til departementet, og slik det er omtalt fremstår det 
som noe uklart om man ser for seg enkeltsaksbehandling i Fiskeri- og kystdepartementet, eller 
om dette skal delegeres til Fiskeridirektoratet. Vi merker oss i denne sammenheng 
departementets påpekning av at forslaget må ses i sammenheng med departementets høring 
fra 29. juni 2011 om fiske med vernet fiskefartøy. Som det fremgår av vårt høringssvar av 30. 
september 2011 behandles søknader om unntak fra kondemneringskravet for slike fartøy dels 
av Fiskeridirektoratets regionkontor, dels av Fiskeridirektoratet sentralt. 
 
Vi går ellers ut fra at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom det å få fritak fra 
kondemneringskravet, og det å få dispensasjon fra redskapsbegrensningene i havressursloven 
§ 22. Fra Fiskeridirektoratet Region Nordland, som kanskje behandler flest kondemnerings-
/fritakssøknader, har vi mottatt en påpekning av at dette er ”fartøy som verken har drevet med 
redskaper som er spesielle for sin tid eller med bakgrunn i geografisk tilhørighet. De fartøy 
som er tatt ut av fiske og som ordningen er foreslått innrettet mot har drevet moderne fiskerier 
med ordinær reketrål og snurrevad som også benyttes i dag”. 
 
Dispensasjon skal kunne gis for å ”fremje kystkulturformål”. Dette er en avgrensning som 
ikke er særlig skarp i kantene. Fiskeridirektoratet antar at dette vilkåret i praksis vil kunne 
operasjonaliseres hensiktsmessig ut fra forutsetningen om at det kun skal gis tillatelse til 
museum, foreninger, stiftelser og lignende som har som særskilt formål å fremme og ivareta 
kystkultur.  
 
Endringsforslaget åpner for dispensasjon både fra reguleringen av redskapstype og fra 
reguleringen av redskapsmengde i § 22 første ledd, herunder de strengere reglene om 
redskapsmengde som er fastsatt i forskrift av 26. februar 2010 om begrensninger i fisket etter 
torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy. Vi legger til 
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grunn at dispensasjonenes omfang vil bli vurdert ut fra hva som er ”nødvendig” ut fra 
formålet, og merker oss at det ikke åpnes for unntak fra omsetningsgrensen i havressursloven 
§ 23. 
 
Departementet påpeker at lovendringen vil medføre noe økt administrasjon for forvaltningen 
ved behandling av søknader om dispensasjon, men at det ellers ikke vil ha særlige 
administrative eller økonomiske kostnader. Vi vil legge til at det vil kreves økt administrativ 
innsats dersom en for eksempel skulle ønske å få data fra fiskeriaktiviteter for fartøy som 
driver ”dispensasjonsfiske”. 
 
 
Med hilsen 

 
 
 

Trond Ottemo 
fung.seksjonssjef 

 
Hild Ynnesdal 
seniorrådgiver 
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Kopi til:    
Stein-Åge Johnsen    
 
 
 
 
 


