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«Høring – Fiske med snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og med fartøy 
under 15 meter i Henningsværboksen». 
 
Uttalelse fra fjordfiskenemnda.  

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 25. august 2017 ut ovennevnte høring. Høringsfrist er  
6. oktober 2017.  

 

Fjordfiskenemnda vil med dette gi følgende vurdering og uttalelse:   

 

Bakgrunn/kort historikk: Fjordlinjene markerer grenser for hvor nært kysten fartøy over 15 m kan 

fiske etter torsk. Linjene gjelder som kjent nord for 62. breddegrad og ble etablert i 2004. Innenfor 

fjordlinjene er det etablert strengere reguleringer i torskefisket enn utenfor. Fra 2009 ble det innført 

generelt forbud mot bruk av snurrevad innenfor fjordlinjene. I motsetning til passive redskaper som 

line, juksa og garn, fungerer snurrevad som et aktivt redskap, som kan sammenlignes med en trål. Fra 

2013 ble havområdene innenfor fjordlinjene etablert som forvaltningsområde av fjordfiskeriene for 

sjøsamisk og annet fiske med passive redskaper, for fiskeflåten under 15m. Virkeområdet er fylkene 

Finnmark, Troms og Nordland, og kom i stand som et forlik av den enstemmige innstillingen til det 

regjeringsoppnevnte «Kystfiskeutvalget» i NOU 2008:5 «Retten til fiske i havet utenfor Finnmark».    

 

Den opprinnelige hensikten med fjordlinjene og snurrevadforbudet var altså å verne 

kysttorskbestandene. Tiltakene ble gjort med utgangspunkt i en sterk nedgang i de lokale 

bestandene, dokumentert av Havforskningsinstituttet (HI), som er fiskeriforvaltningens egen 

rådgivningsinstans. I en vurdering av fjordlinjene til Fiskeridirektoratet 24. februar 2016 viser HI til at 

instituttet i 2004 mente situasjonen for kysttorsken var så alvorlig at «størrelsesgrensen (på 

fartøyene) burde settes til 11 meter for å få en raskere gjenoppbygging av kysttorsken». HI skriver i 

brevet at instituttet i dag er av den oppfatning at «kysttorskreguleringene har stanset nedgangen i 

samlet kysttorskbestand nord for 62 grader N (…) men at reguleringene har vært for liberale til å 

bygge bestanden opp igjen til ønsket nivå under rådende miljøbetingelser» (vår understreking). På 

denne bakgrunn ber HI forvaltningen om å vurdere innskjerpelse av dagens regler «for å oppnå en 

sikker og raskere gjenoppbygging». I brevet viser HI også til andre liberaliseringer av reglene innenfor 

fjordlinjene, herunder at fartøy under 21 m stedvis kan fiske innenfor fjordlinjene etter andre arter 

enn torsk. HI ber i denne henseende Fiskeridirektoratet se nærmere på hvor stor torskefangst disse 

unntakene har medført, og ber om at innskjerpelse av unntakene vurderes. HI ber i tillegg 

direktoratet vurdere å trekke fjordlinjene lengre ut fra kysten på flere steder, dette av hensyn til 

viktige gytefelt for kysttorsk, som i på det tidspunkt ligger utenfor fjordlinjene.  

 

Vurdering: Begge forslagene regjeringen nå fremmer om å tillate snurrevadfiske innenfor 

fjordlinjene, vil liberalisere reglene for fisket innenfor fjordlinjene. Havforskningsinstituttets 

vurderinger og råd som i 2016 formidles til forvaltningen av kysttorsk, peker ikke i retning av at det 

verken er hensiktsmessig eller klokt å liberalisere fisket innenfor fjordlinjene, slik regjeringen 

fremmer i høringsnotatet. Tvert om ber HI på flere områder forvaltningen om å innskjerpe eller 

vurdere å innskjerpe reglene. Departementets forslag går altså i motsatt retning av HIs vurderinger, 

og kan derfor påregnes å øke fiskepresset innenfor fjordlinjene, dersom forslagene realiseres.  
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Forslaget er på denne bakgrunn ikke i tråd med målet om å gjenoppbygge kyst- og 

fjordtorskbestandene. Departementet godtgjør heller ikke at situasjonen for kysttorsken er bedret 

etter at HIs vurdering ble gjort i 2016. I tillegg til at disse vurderingene bør veie tungt, kan det tilføyes 

at snurrevadfiske fra båter under både 15 og 11 meter, kan være svært effektivt.   

 

I tillegg til de biologiske argumentene kommer jo de hensynene som er nedfelt i Fjordfiskenemndas 

mandat, om å «styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne 

brukens betydning for samiske lokalsamfunn», vi viser her til nemndas mandat: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/nfd/nyheter/2013/fjordfiskenemnda-blir-

oppretta/mandat-for-fjordfiskenemnda-/id748027/. En åpning for fiske med snurrevad innenfor 

fjordlinjene kan øke konfliktnivået innenfor fjordlinjene, slik situasjonen var før forbudet mot 

snurrevad ble innført i 2009.  

 

 

Fjordfiskenemdas uttalelse: 

Fjordfiskenemnda støtter ikke Nærings- og Fiskeridepartementets forslag om å tillate fiske med 

snurrevad med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og med fartøy under 15 meter i 

Henningsværboksen. 
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