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Fylkesrådet 

FYLKESTINGSSAK
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
131/11 Fylkestinget 10.10.2011

Høring - endring i havressurslovens § 22 og unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede 
fiskefartøy unntatt fra kondemneringskravet

Innledning og bakgrunn
Nordland fylkeskommune har i forsendelser datert henholdsvis 16.08.11 og 11.07.11 fra Fiskeri og 
kystdepartementet mottatt følgende høringssaker:

 Endring i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser 
(havressursloven) § 22 . Høringsfrist: 18. november 2011.

 Unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy som er unntatt fra 
kondemneringskravet. Høringsfrist: 1. oktober 2011.

Det er naturlig å se disse to sakene i sammenheng.

Havressurslovens § 22 omhandler regler om sports- og rekreasjonsfiske. Etter forskrifter i medhold 
av samme lov er det i utgangspunktet forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er 
unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for kystfiske- eller havfiskeflåten.

Det fremgår at Miljøverndepartementet har anmodet Fiskeri- og kystdepartementet om å vurdere 
hvorvidt verneverdige fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet kan få drive fritidsfiske. 
Dessuten har FKD et selvstendig ansvar i forhold til å ivareta og fremme kystkulturen, jfr. 
regjeringens handlingsplan for kystkultur (St. meld. Nr. 26, 2006-2007)

Dagens regelverk er til hinder for at verneverdige fiskefartøy kan drive sports- og rekreasjonsfiske. 
Foreliggende endringsforslag er ment både å skulle muliggjøre dette, og i særlige tilfelle også kunne 
tillate en utvidet redskapsbruk i forhold til hva som i dag tillates i slikt fiske. 

   
Fra Fiskeri- og kystdepartementets vurderinger
I dag har 60 fiskefartøy status som verneverdige, og unntatt fra kondemneringskravet. Det forventes 
at ytterligere ca 20 fiskefartøy vil bli vernet. Gamle fartøy vernes på grunn av deres kulturelle verdi 
og egenskap som fiskefartøy. Riksantikvaren kan frede et fartøy i medhold av kulturminneloven, 
eller, etter søknad, godkjenne et fartøy som vernet. Det siste gjøres etter en kulturhistorisk faglig 
vurdering av båten. En slik godkjenning forplikter til å vedlikeholde og istandsette båten  i samsvar 
med antikvariske retninglinjer.
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Handlingsplanen for kystkultur skal:

 Bidra til at kystkulturen i sterkere grad blir verdsatt som en sosial, kulturell, miljømessig og 
økonomisk ressurs.

 Samordne sektorenes virkemidler for forvaltning, vern og bruk. 
 Formidle og dokumentere kystkulturen og arbeide frem konkrete prosjekter og 

samarbeidstiltak.

Ett av handlingstiltakene er også at FKD vil være i dialog med Riksantikvaren om kulturarvprosjekt 
i skjæringsfeltet fiskeri, havbruk, kyst og reiseliv.

FKD mener at kulturvernhensynene er så sterke at det bør åpnes for fritidsfiske fra verneverdige 
fiskefartøy selv om det kan føre til noe økt beskatning av havets ressurser. I tillegg ønsker en å åpne 
for muligheten til å dispensere fra fritidsfiskers redskapsbegrensninger i spesielle tilfeller hvor dette 
vil være nødvendig for å fremme kystkulturformål.

Adgang til å drive sports- og rekreasjonsfiske fra verneverdige fartøy muliggjøres ved nødvendige 
endringer i forskrift av 7. november 2003 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, og 
forskrift av 4. mars 2005 om strukturkvoteordning m.v. for havfiskeflåten. Adgang til å kunne 
dispensere fra redskapsbegrensningene i  sports- og rekreasjonsfisket for blant annet vernede fartøy, 
muliggjøres ved nødvendige endringer i havressurslovens § 22.  
  
Fylkeskommunens vurdering
Nordland fylkeskommune anser det som svært positivt at det arbeides for å kunne tillate fredete og 
vernede fiskefartøy å drive sports- og rekreasjonsfiske. Dette vil være et viktig bidrag i retning av å 
bevare kystkulturen. Drivere av verneverdige fiskefartøy som museum, stiftelser, frivillige 
organisasjoner m.v.  vil kunne ta i bruk denne muligheten ved for eksempel å tilby opplevelsesturer 
hvor fiske inngår. Dette vil kunne gi noe ekstra inntekter til vedlikehold og drift. 

Imidlertid er tillatt redskapsbruk i sports- og rekreasjonsfiske forholdsvis begrenset, samtidig som 
den ikke nødvendigvis gjenspeiler de tradisjoner og den kultur vi har innen fiske forskjellige steder 
langs kysten. Nordland fylkeskommune bifaller derfor forslaget om i spesielle tilfeller kunne
dispensere fra redskapsbruken i sports- og reaksjonsfiske, når målet er å fremme og ivareta 
kystkulturen. Dette vil gjøre bildet av kystens tradisjoner og kultur mer komplett, samtidig som 
inntekter fra fiske med en utvidet redskapsbruk ytterligere kan være med på å sikre vedlikehold og 
drift.      
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Fylkesrådets innstilling til vedtak

Fylkestinget vedtar følgende uttalelse i forbindelse med høringssakene om endring i 
havressurslovens § 22 og unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy unntatt fra 
kondemneringskravet:

Nordland fylkesting mener det er svært positivt at det arbeides for å kunne tillate fredete og vernede 
fiskefartøy å drive sports- og rekreasjonsfiske. Dette vil være et viktig bidrag i retning av å bevare 
kystkulturen. Drivere av verneverdige fiskefartøy som museum, stiftelser, frivillige organisasjoner 
m.v.  vil kunne ta i bruk denne muligheten ved for eksempel å tilby opplevelsesturer hvor fiske 
inngår. Dette vil kunne gi noe ekstra inntekter til vedlikehold og drift. 

Imidlertid er tillatt redskapsbruk i sports- og rekreasjonsfiske forholdsvis begrenset, samtidig som 
det ikke nødvendigvis gjenspeiler de tradisjoner og den kultur vi har innen fiske forskjellige steder 
langs kysten. Nordland fylkesting bifaller derfor forslaget om å i spesielle tilfeller kunne dispensere 
fra redskapsbruken i sports- og rekreaksjonsfiske, når målet er å fremme og ivareta kystkulturen. 
Dette vil gjøre bildet av kystens tradisjoner og kultur mer komplett, samtidig som inntekter fra fiske 
med en utvidet redskapsbruk ytterligere kan være med på å sikre vedlikehold og drift.

Bodø den 12.09.2011 
Odd Eriksen
fylkesrådsleder
sign Arve Knutsen

fylkesråd for næring
          sign

10.10.2011 Fylkestinget
FT-131/11 
Votering:
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkestinget vedtar følgende uttalelse i forbindelse med høringssakene om endring i 
havressurslovens § 22 og unntak fra forbudet mot fritidsfiske for vernede fiskefartøy unntatt fra 
kondemneringskravet:

Nordland fylkesting mener det er svært positivt at det arbeides for å kunne tillate fredete og vernede 
fiskefartøy å drive sports- og rekreasjonsfiske. Dette vil være et viktig bidrag i retning av å bevare 
kystkulturen. Drivere av verneverdige fiskefartøy som museum, stiftelser, frivillige organisasjoner 
m.v.  vil kunne ta i bruk denne muligheten ved for eksempel å tilby opplevelsesturer hvor fiske 
inngår. Dette vil kunne gi noe ekstra inntekter til vedlikehold og drift. 

Imidlertid er tillatt redskapsbruk i sports- og rekreasjonsfiske forholdsvis begrenset, samtidig som 
det ikke nødvendigvis gjenspeiler de tradisjoner og den kultur vi har innen fiske forskjellige steder 
langs kysten. Nordland fylkesting bifaller derfor forslaget om å i spesielle tilfeller kunne dispensere 
fra redskapsbruken i sports- og rekreaksjonsfiske, når målet er å fremme og ivareta kystkulturen. 
Dette vil gjøre bildet av kystens tradisjoner og kultur mer komplett, samtidig som inntekter fra fiske 
med en utvidet redskapsbruk ytterligere kan være med på å sikre vedlikehold og drift.


