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Øst - Finnmark

Vardø

Torsketrål må utenfor 
6 n.mil av grunnlinjen 

Fartøy over 21 m. må som 
hovedregel fiske etter torsk 
utenfor grunnlinjene. Kan fiske 
inn til fjordlinjen i stat. område 
03 og 04 i første halvår.

Område 04

Område 03

Kun for konv. 
fartøy under 15 m. 

Ikke snurrevad



Vest-Finnmark 
og Nord-Troms

Torsketrål må utenfor 
6 n.mil av grunnlinjen

Kun for konv. 
fartøy under 15 m. 
Ikke snurrevad

Område 04

Område 05

Fartøy over 21 m. må som hovedregel 
fiske etter torsk utenfor grunnlinjen. 
Kan fiske inn til fjordlinjen i stat. område 
03 og 04 i første halvår. I perioden 01. 
jan. til 10. april kan de fiske inn til 
fjordlinjene i stat. område 05.



Sør-Troms og 
nordlige Nordland

Torsketrål må utenfor 
6 n.mil av grunnlinjen Kun for konv. 

fartøy under 15 m. 
Ikke snurrevad 

Område 05

Område 00

Fartøy over 21 m. må som 
hovedregel fiske etter torsk 
utenfor grunnlinjen. Kan fiske 
inn til fjordlinjene i stat. område 
00 og 05 i perioden 01.01. –
10.04.



Torsketrål må utenfor 
6 n.mil av grunnlinjen

Område 00

Område 05

Fartøy over 21 m skal som 
hovedregel fiske etter torsk 
utenfor grunnlinjen. Kan fiske 
inn til fjordlinjene i stat. 
område 00, 05, 06 og 07 i 
perioden 01.01. – 10.04.

Kun for konv. 
fartøy under 15 
m. Ikke 
snurrevad.

Nordland 
inkl. Lofoten

Henningsværområdet
(skravert felt) stengt 1. halvår 
for alt fiske. Åpent for ordinært 
fiske fra 20. mars til 8. april kl 
1700. Områdets ytre grenser 
er fjordlinjer i 2. halvår. 



Nordland
Torsketrål utenfor 6 n.mil av 
grunnlinjen.

Fartøy over 21 m. må som hovedregel 
fiske etter torsk utenfor grunnlinjene. 
Kan fiske inn til fjordlinjen i område 00, 
05, 06 og 07 i perioden 01.01. – 10.04.

Kun for konv. 
fartøy under 15 m. 

Ikke snurrevad.

Område 00

Område 06

Område 05



Sørlige Nordland og 
Nord-Trøndelag

Fartøy over 21 m. må som 
hovedregel fiske etter torsk 
utenfor grunnlinjen. Kan fiske 
inn til fjordlinjen i område 00, 
05, 06 og 07 i perioden 01.01. 
– 10.04.

Forbud mot fiske 
med snurrevad 
innenfor 
fjordlinjene.

Område 06

Område 07

Torsketrål utenfor 6 
n.mil av grunnlinjen.

Kun for konv. 
fartøy under 15 m. 

Ikke snurrevad.



Sør-Trøndelag og 
Møre og Romsdal

Torsketrål utenfor 6 
n.mil av grunnlinjen.

Fartøy over 21 m. må som 
hovedregel fiske etter torsk 
utenfor grunnlinjen. Kan 
fiske inn til fjordlinjen i 
område 00, 05, 06 og 07 i 
perioden 01.01. – 10.04.

Forbud mot fiske med 
snurrevad innenfor fjordlinjene.

Kun for konv. 
fartøy under 15 m. 
Ikke snurrevad.

Område 06

Område 07



Henningsværområdet (skravert felt) stengt 1. 
halvår for alt fiske. Åpent for ordinært fiske 
fra 20. mars til 8. april kl 1700. Områdets ytre 
grenser er fjordlinjer i 2. halvår. 

Henningsværområdet
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