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Fiskeri og kystdepartementet 
Pb 8118 Dep 
0032 Oslo 
 
 
 
 
 
Høringsuttalelse – endring i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende 
marine ressurser (havressursloven) § 22. 
 
Det vises til høringsbrev av 16. august 2011, der fiskeri – og kystdepartementet forslår en 
endring i havressursloven § 22. Per i dag har de som driver sport – og rekreasjonsfiske 
generelle avgrensninger i hva slags redskaper de kan fiske med fra ikke-merkeregistrerte 
fartøy. Fiskeri – og kystdepartementet foreslår i høringen å ta inne en hjemmel i loven som 
skal gjøre det mulig å gi dispensasjon fra de generelle redskapsavgrensningene i spesielle 
tilfeller. 
 
Norges Kystfiskarlag mener at det for kystbefolkningen er viktig at kystkulturen og kulturen 
som er knytta til kystnæringene blir dokumentert og synliggjort, slik at både vi som lever i 
dag og kommende slekter kan få del i og være stolt av tradisjoner og utvikling innen blant 
annet fiske og fangst.  
Men organisasjonen stiller spørsmålstegn over behovet for å innføre en slik 
dispensasjonsadgang fra de generelle redskapsavgrensningene, og man lurer på om det har 
sett på konsekvensene ved at man skal kan benytte trål, snurrevad og not i et slikt øyemed 
som beskrevet i høringsnotatet. 
 
Norges Kystfiskarlag går i mot endringsforslaget der man ønsker en dispensasjonsadgang fra 
redskapsavgrensningene for ikke- merkeregistrerte fartøy. Museer, foreninger, stiftelser og 
liknende som ønsker å tilby turister og andre opplevelsesturer som viser tradisjonene og 
kulturen innen fiske kan benytte seg av de fiskeredskapene jf.  havressursloven § 22. Og  man 
mener at bruk av trål, snurrevad og not vil være lite aktuelt i den forbindelsen som er nevnt i 
høringen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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