
 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Fiskeri- og havbruksavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8118 Dep Grubbegata 1 22 24 90 90 Geir Ervik 

22 24 63 89 0032 Oslo Org.nr.  
postmottak@fkd.dep.no regjeringen.no/fkd 972 417 815   
 

 

 
 
 

Se vedlagte adresseliste  
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
  09.07.2013 

 

Høringsbrev – Endring av bestemmelser i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen 
(utøvelsesforskriften) 
 

Innledning 

Fiskeri- og kystdepartementet viser til at makrellen nå ser ut til å være utbredt i 
fjordene langs hele kysten, også i nord. Dette er en tendens man har sett over noe tid. 
Dette fører til at det kan være behov for at kystflåten over 15 meter får fiske makrell 
innenfor de fastsatte fjordlinjer i 2013, for å få oversikt over situasjonen og for gjennom 
dette kartlegge utbredelsen. Fiskeri- og kystdepartementet vil med dette brevet be om 
høringsinstansenes synspunkter på forslagene til endring av utøvelsesforskriften.  
 
Nærmere om forslaget  
Som et ledd i oppfølging av Prop. 70 L (2011-2012) Endringer i deltakerloven, 
havressursloven og finnmarksloven, etablerte Fiskeri- og kystdepartementet i januar 
2013 (i utøvelsesforskriften) et generelt forbud mot at fartøy over 15 meter kan fiske 
innenfor eksisterende fjordlinjer, med unntak for fiske med reketrål og i 
kongekrabbefisket. Det er siden gjort noen unntak for fiske etter sei med not. De 
eksisterende fjordlinjene (som i sin tid ble etablert for et kysttorskvern) er midlertidige, 
mens det foretas en gjennomgang av hensiktsmessige fjordlinjer for et slikt generelt 
forbud.  
 
Det har oppstått et behov for å vurdere unntak for kystfartøy over 15 meter som fisker 
etter makrell. Makrellfisket har gradvis flyttet seg nordover, og det er grunn til å legge 
til rette for et makrellfiske i disse nye områdene. Hensikten med en slik tilrettelegging 
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vil være både å skaffe informasjon til bruk for en endelig vurdering av makrellfiske og 
fjordlinjene, og å dokumentere makrellens utbredelse i fiskbare forekomster gjennom 
fiskeri. Departementet foreslår derfor å endre utøvelsesforskriftens § 33d med et nytt 
femte ledd  
 
Forskriften lyder som følger 

§ 33d. Begrensninger i bruk av fartøy innenfor fjordlinjer  

       Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor 
fjordlinjer som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften.  

       Ved fiske med reketrål med fartøy under 19,81 meter (65 fot) største lengde, og 
ved fiske med teiner etter kongekrabbe med fartøy under 21,35 meter største lengde, 
er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene.  

       Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra forbudet i første ledd for 
fiske etter sild med not i bestemte områder sør for 70° 40,50′ N og vest for 22° 00,00′ 
Ø, når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og det er 
vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. Dispensasjon 
gis til bestemte fartøy for et bestemt tidsrom og ikke med varighet utover ett år 
 
Ved fiske etter sei med not nord for Kibergsneset mellom N 70° 17,34′ Ø 31° 03,83′ 
og N 70° 21,70′ Ø 31° 08,66′, i Laksefjorden, i Porsangerfjorden og i et område 
innenfor Sørøya mellom N 70° 58,00′ Ø 24° 32,10′ og N 70° 23,50′ Ø 21° 42,48′, er 
det i perioden frem til og med 30. november 2013 uten hinder av forbudet i første 
ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene, men utenfor linjer som er angitt i vedlegg 5 til 
denne forskriften, når fartøyet er forhåndsregistrert (påmeldt) hos Fiskeridirektoratet 
og rapporterer i henhold til krav som stilles. 
 
 
Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å endre § 33.d med et nytt 5 ledd til  

”Ved fiske etter makrell av kystfartøy på eller over 15 meter største lengde er det uten hinder 
av forbudet i første ledd tillatt å fiske innenfor fjordlinjene frem til og med 30. november 
2013.”  
 
FKD vil peke på at intensjonen med fjordlinjer, som skal beskytte de minste fartøyene 
mot konkurranse fra større fartøy, står fast. Samtidig har det aldri vært meningen at de 
etablerte kysttorskvernlinjene skulle være endelige fjordlinjer. Intensjonen er å finne 
tilpassede linjer som innebærer praktiske løsninger for hele flåten. Når det gjelder 
makrell er dette en art som er i konstant bevegelse og det blir svært vanskelig å 
avgrense unntaket til bestemte områder. Departementet ber likevel om 
høringsinstansenes syn på det. Fjordfiskenemnda skal ha en rolle i dette arbeidet, men 
denne er ikke etablert enda. Fiskeri- og kystdepartementet er opptatt av å finne 
balanserte løsninger som ivaretar flere behov.   
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Administrative og økonomiske konsekvenser 
Et unntak for kystfartøy over 15 meter til å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene vil 
kunne bidra til at ressursen utnyttes bedre og gir aktivitet i nord. 
 
Endringene vil ikke medføre noen vesentlige administrative konsekvenser. 
 
Høringsfrist 
På bakgrunn av at makrellsesongen allerede er i gang er det vedtatt forkortet 
høringsfrist j.f. Utredningsinstruks 5.2 jfr. 1.3 og høringsfristen er satt til 2. august 
2013. 
 
Høringsnotatet er tilgjengelig i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd. Vi gjør 
også oppmerksom på at høringssvarene vil gjøres tilgjengelig elektronisk etter 
høringsfristens utløp.  
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Rune Bildeng 
fung. ekspedisjonssjef 
 Geir Ervik 
 fung. avdelingsdirektør 
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