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Kommentar til høring – Fiske med snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor 

fjordlinjene og med fartøy under 15 meter i Henningsværboksen  

 

Vi viser til departementets forslag om at fartøy under 11 meter skal kunne fiske med 

snurrevad innenfor fjordlinjene, og for fartøy under 15 meter i «Henningsværboksen» i 

skreifisket. 

 

Forslaget skal åpne for et snurrevadfiske der fangsteffektiviteten ikke er større enn det som 

utgjøres av et tradisjonelt fartøy på ti-elleve meter, og det skal derfor være tilleggsvilkår om 

redskapsbegrensning.  

 

Fiskeridirektoratet er enig i forslagene, både det generelle om fartøy under 11 meter innenfor 

fjordlinjene og forslaget om at også fiske med snurrevad skal inkluderes når det åpnes for 

fartøy opp til 15 meter i «Henningsværboksen». 

 

Det er i dag et veldig begrenset antall fartøy under 11 meter som fisker med snurrevad, der 

flesteparten hører hjemme i Nordland og Møre og Romsdal. Fangstene består i hovedsak av 

torsk, hyse, rødspette, sei og lysing. En generell åpning vil utvilsomt føre til en økning i bruk 

av snurrevad for denne flåtegruppen. Etter Fiskeridirektoratets vurdering er det likevel ikke 

grunn til bekymring for økt beskatningspress på et overordnet bestandsnivå. Som 

departementet nevner kan imidlertid også relativt små fartøy fiske meget effektivt med 

snurrevad. Vi er derfor enige i at det bør fastsettes redskapsbegrensningen som sikrer at 

lokale bestandskomponenter ikke blir utsatt for et for høyt beskatningspress når de står 

samlet i tette forekomster, slik som under gyting. 

 

De foreslåtte begrensningene synes hensiktsmessige, med unntak av kravet om minste 

tautykkelse på hhv. 26 og 36 mm. En lignende bestemmelse ble innført etter forslag fra den 

såkalte «Grensedragningsgruppen» i år 2000 (innstilling del II). Regelen fikk ikke noen lang 
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levetid, men ble opphevet fordi den i praksis ble ansett for å være ukontrollerbar. Erfaringen 

fra den gang med å regulere tautykkelsen tilsier varsomhet med å gjeninnføre dette i dag. 

 

Nord for 64°N er det forbudt å fiske med snurrevad dersom maskevidden er mindre enn 130 

mm. I området nord og øst for en bestemt linje (jf. utøvelsesforskriften § 3) er det imidlertid 

kun tillatt å benytte en fiskepose med kvadratmasker med en minste maskevidde på 125 

mm. Fiskeposen med kvadratmasker selekterer bedre ut småfisk, og etter vår mening bør alt 

fiske med snurrevad som skal foregå innenfor fjordlinjene skje med en slik pose. Dagens 

regulering med minstekrav til maskevidden i fiskeposen på 170 mm i fisket etter flyndre kan 

utgå. 

 

Fartøy under 11 meter må som for andre fartøy tilfredsstille relevante krav til stabilitet og 

sikkerhet. Det påligger derfor ansvarlig fisker å utøve fiske med nødvendig aktsomhet, både 

når det gjelder håndtering av redskap og eventuell bruk av fangstbegrensningssystemer. 

 

Vi peker avslutningsvis på at det fins en rekke avgrensede fjordområder hvor fiske med 

snurrevad har vært forbudt gjennom flere tiår, se f.eks. forskrift 4. oktober 1989 om forbud 

mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper etter bestemte fiskeslag, Finnmark. 

Disse områdene fremgår av lokale forskrifter for hvert enkelt fylke hvor det i dag reguleres 

ved hjelp av fjordlinjer, og verner bl.a. gytefelt for kysttorsk. Selv om det åpnes generelt for 

snurrevadfiske med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene, vil fisket måtte utøves 

under hensyn til slike lokale forbud eller restriksjoner. De lokale reguleringene kan derfor 

sies å få ny aktualitet med forslaget som er sendt på høring. Vi gjør departementet 

oppmerksom på at det etter hvert kan være behov for en gjennomgang av de lokale 

reguleringene, både for å vurdere gjeldende status for eksisterende forbudsområder, men 

også for å vurdere om andre felt innenfor fjordlinjene bør underlegges lignende restriksjoner. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Stein-Åge Johnsen 

seksjonssjef  

 Trond Ottemo 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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