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UTTALELSE TIL HØRING - FORSLAG OM Å ÅPNE OPP FOR AT FARTØY 

MED VASSILDTRÅLTILLATELSE KAN FISKE POLARTORSK.   

 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 24. september 2015 hvor det foreslås å 

åpne for at fartøy med vassildtråltillatelse kan fiske polartorsk med trål. 

Høringsfristen er satt til 8. januar 2016. 

 

Bakgrunnen for forslaget er at departementet mener det kan være ønskelig å legge til 

rette for at norske aktører kan drive fiske på polartorsk så lenge ressurssituasjonen 

tilsier det og aktørene finner det lønnsomt. Departementet foreslår ingen ny 

konsesjonsordning, men at polartorsk kan inngå som ny art i vassildtråltillatelsen.  

 

Fiskeridirektoratets vurdering 

 

Fiskeridirektøren har i Reguleringsmøtet i juni 2015 sak 7/2015 under tema 

«polartorsk» lagt til grunn at Artsdatabanken vurderer å rødliste polartorsk som 

«nært truet». Som en konsekvens av dette uttales det at «Selv om det ikke foregår et 

direkte fiske etter polartorsk (med ringnot og trål) av noe omfang, så er det ikke et formelt 

forbud mot dette. Med utgangspunkt i bestandssituasjonen og artens nøkkelrolle i 

økosystemet vil Fiskeridirektøren foreslå at det etableres et slikt forbud.  

 

Med etableringen av et slikt formelt forbud vil Fiskeridirektøren konkludere med at 

forvaltningsordningen og nåværende beskatningsgrad for polartorsk er i overensstemmelse 

med kravene nedfelt i forvaltningsprinsippet.» 

 

Ved brev av 9. juli 2015 oversendte Fiskeridirektoratet til departementet en 

oppsummering av saksfremlegget og diskusjonen i reguleringsmøtet samt oversikt 

over Fiskeridirektoratets prioriteringer for 2016. Fiskeridirektoratet opprettholdt 

forslaget om å innføre forbud mot et direkte fiske etter polartorsk med ringnot og 

trål. 
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Artsdatabanken la i november 2015 frem en ny rødliste hvor polartorsk kategoriseres 

som «nært truet». 

 

Fiskeridirektoratet fastsatte den 21. desember 2015 forbud mot å fiske polartorsk med 

pelagisk trål og med not, jf. § 16 bokstav f og § 19a i utøvelsesforskriften av 22. 

desember 2004. Forskriftsendringen trådte i kraft 1. januar 2016. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vil Fiskeridirektoratet fraråde å åpne for at fartøy med 

vassildtråltillatelse kan fiske polartorsk.        

 

 

Med hilsen 

 

 

Truls Konow 

seksjonssjef 

 

 

Kristin Skurtveit 

seniorrådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
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Mottakerliste:       

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

Kopi til:    

Kontrollseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Kristin Skurtveit    

Region Midt Postboks 185 
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5804 BERGEN 

Region Nord Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Nordland Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Sør Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Region Vest Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Reguleringsseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Statistikkavdelingen Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Utviklingsseksjonen Postboks 185 - 

Sentrum 

5804 BERGEN 

 

 

 

 
 

 
 

 


	Sdm_AMNavn
	Sbr_Navn
	Sdm_AMAdr
	Sbr_Tlf
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_adr3
	Sse_Navn
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sas_ArkivSakID
	Sdm_adr4
	Sdm_AMReferanse
	Sdm_Land
	Sdo_DokDato
	Sdo_SvarPaaDokDato
	Sdm_att
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	Sse_tittel
	Sbr_Navn____1
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot3b__Sdm_AMnavn___1___1
	TblAvsMot3b__sdm_amadr___1___2
	TblAvsMot3b__sdm_ampostnr___1___3
	TblAvsMot3b__sdm_ampoststed___1___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___1___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___2___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___2___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___2___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___3___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___3___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___3___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___3___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___4___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___4___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___4___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___4___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___5___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___5___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___5___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___5___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___6___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___6___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___6___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___6___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___7___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___7___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___7___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___7___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___8___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___8___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___8___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___8___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___9___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___9___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___9___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___9___4
	TblKopiTil__Sdk_Navn___10___1
	TblKopiTil__Sdk_adr___10___2
	TblKopiTil__Sdk_postnr___10___3
	TblKopiTil__Sdk_poststed___10___4
	TblVedlegg__ndb_tittel___1___1

