
	

	

 
 
JIM/               16. februar 2018 
 
 
Nærings- og fiskeridepartementet 
 
 
Høring – endring i bestemmelser om bruk av snurrevad 
 
Fiskebåt viser til høringsnotat om endringer i enkelte bestemmelser i utøvelsesforskriften om bruk 
av snurrevad.  
 
Kongen i Statsråd åpnet den 15. desember 2017 opp for at alle 22 fartøy med rett til å delta i fisket 
til den konvensjonelle havfiskeflåten kan nytte snurrevad. Nærings- og fiskeridepartementet 
vurderer det slik at økningen i tallet på havfiskefartøy som kan benytte snurrevad gjør det naturlig 
å innføre samme områdegrense for havfiskefartøy som nytter snurrevad som for havfiskefartøy som 
nytter line. Fiskebåt har ingen innvendinger til forslaget. 
 
Departementet foreslår at områdegrensen bør gjelde for alle konvensjonelle havfiskefartøy 
uavhengig av om de tidligere har hatt særskilt tillatelse til å nytte snurrevad. Fiskebåt er uenig i at 
de to fartøyene som har tilpasset seg det tidligere regelverket blir rammet. Fiskebåt mener at de to 
fartøyene som har hatt snurrevadtillatelse fortsatt må få adgang til de samme områder som tidligere.  
 
Departementet mener videre at det er naturlig å utvide området for påbudet om kvadratmasker i 
fiskepose i snurrevad. Departementet skriver at påbudet må sees i sammenheng med at fiske med 
garn og line tradisjonelt har vært mer selektivt på større fisk enn fiske med snurrevad. I dag gjelder 
påbudet om kvadratmasker nord og øst for en linje ved Sørøya. Departementet foreslår å utvide 
påbudet til å gjelde hele området nord for 64°N. Fiskebåt er kjent med at et tilsvarende forslag ligger 
inne i arbeidsdokumentet til arbeidsgruppen som ser på forenkling og justeringer av 
utøvelsesforskriften.  
 
Fiskebåt støtter et påbud om at konvensjonelle havfiskefartøyer skal bruke kvadratsekker i 
snurrevad i fisket nord for 64°N. Fiskebåt mener samtidig at spørsmålet om det skal fastsettes et 
generelt påbud om bruk av kvadratmasker for alle fartøyer som fisker med snurrevad, bør vente til 
innstillingen fra arbeidsgruppen som ser på forenkling av utøvelsesforskriften kommer på høring 
om ikke altfor lenge.  
 
Fiskebåt viser til at forslaget om å utvide påbudsområdet for bruk av kvadratmasker skyldes en 
antakelse om at slike sekker gir bedre seleksjon. I følge aktive fiskere er dette en sannhet med 
modifikasjoner, i alle fall når det gjelder fisket etter torsk og hyse i de aktuelle områdene. Det kan 
imidlertid være slik at kvadratsekker gir bedre seleksjon i fisket etter sei langs norskekysten. 
Fiskebåt mener at det med fordel kan gjennomføres flere undersøkelser av seleksjonen i de to 
aktuelle snurrevadsekkene før det konkluderes. Det bør kanskje også gis en overgangsfrist for et 
slikt påbud, slik at rederiene får tid til å tilpasse seg. 
 
Fiskebåt viser til at et generelt påbud om å bruke kvadratmasker også er et økonomisk spørsmål for 
rederiene, fordi en kvadratmaskesekk koster rundt fem ganger så mye som en snurrevadsekk med 
såkalte diamantmasker. I tillegg tar kvadratsekkene vesentlig større plass enn sekker med 
diamantmasker. Dette kan innebære en utfordring for enkelte fartøyer. 
 



	
	

	

	

Departementet ber også om eventuelle synspunkt på om det fremdeles er behov for et forbud mot 
pelagisk fiske etter torsk, hyse og sei med snurrevad innenfor fiskerigrensen og i Norsk økonomisk 
sone nord for 62 grader nord, jf. utøvingsforskrifta § 15 bokstav b. Fiskebåt mener at det ikke er 
behov for å opprettholde dette forbudet. 
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