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Høring av oppdaterte kystnære fiskeridata for Andfjordtransektet  

 
Fiskeridirektoratet region Nordland og region Nord sender med dette oppdaterte kystnære 
fiskeridata på høring til fiskarlagene som hvis medlemmer er brukere av sjøarealene rundt 
Andøya. Også fiskere som ikke er organisert i fiskarlag inviteres til å komme med innspill.  
 
Bakgrunn for kartleggingen 
 
Fiskeridirektoratet region Nordland og region Nord gjennomførte i høst intervju med fiskere 
som utøver næringsvirksomhet i Andfjorden. Bakgrunnen for at det ble besluttet å ta en ny 
kartlegging/oppdatering av fiskeridataene i fjorden er at det i deler av sjøarealet forelå 
fiskeridata av eldre dato. Den pågående planprosessen for marint vern i Andfjordtransektet 
kan potensielt legge begrensninger for utøvelsen av fisket i enkelte områder. Flere foreslåtte 
referanseområder for bunnberørende redskapstyper skal utredes, og ved kjente, viktige 
korallforekomster vil det kunne bli opprettet fiskeforbudssoner for ulike redskapstyper. For å 
sikre fiskerinæringas interesser, og for at en ved den kommende konsekvensutredningen har 
et best mulig kunnskapsgrunnlag om bruken av sjøarealene innenfor planområdet, fikk 
kartleggingen høy prioritet hos Fiskeridirektoratet. Vi ønsker å takke alle informantene som 
villig har delt erfaring og kunnskap. 
 
For mer informasjon om planprosessen for Andfjordtransektet se:  
 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Verneomrader/marint-
vern/andfjorden/ 
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Metode 
 
I tillegg til den tradisjonelle metoden med intervju av yrkesfiskere, som Fiskeridirektoratet nå 
har gjort i over 40 år, har det også blitt benyttet sporingsdata og innmeldt bruk. Dette kan 
verifisere opplysninger fra fiskere, særlig i områder med svært stor fiskeriaktivitet. 
Sporingsdata har også blitt benyttet for å kartlegge fiskeplasser der fiskerne ikke har oppgitt 
opplysninger om fiskeplasser under intervju. Siden det ikke er pålagt Automatisk 
Identifikasjonssystem (AIS) for fartøy under 15 meter har vi naturlig nok mindre sporingsdata 
fra selve Andfjorden, der vi regner med de fleste fartøyene er under 15 meter. Vi har likevel 
en del innmeldt bruk og noe sporingsdata også for fjorden. Det er også blitt gjort 
registreringer av ulike mulige korall- og svampforekomster, der fiskerne har fått deler av 
koraller eller svamp på fiskeredskapene. Disse opplysningene er oversendt 
Havforskningsinstituttet (HI), og vil ikke bli lagt inn i Yggdrasil før de eventuelt blir verifisert 
av HI.  
 
Høring 
 
Vi oversender nå kart med de kartlagte fiskeridataene fra høstens intervjurunde, der også 
fiskeplasser som er kartlagt fra sporingsdata er med. I listene som også er vedlagt finner en 
utfyllende informasjon for hver registrering. Alle registreringene er nummerert. I listene for 
hver type registrering står det også om hvilken metode som er brukt for kartleggingen. Vi 
håper at dere fiskere som bruker sjøområdene som omfattes av Nasjonal Marin Verneplan for 
Andfjordtransektet vil gå nøye gjennom registreringene og komme med innspill under 
høringsperioden. Vi ber dere dele opplysninger dersom det er noe dere mener mangler eller 
ikke er korrekt, både med tanke på form og størrelse på fiskeplassene, art og fangstperiode, 
antall brukere/fiskefartøy, samt redskapstyper som er registrert. Marin verneplan har et 
evighetsperspektiv, og det er derfor svært viktig at vi nå oppnår best mulig kunnskap om 
fiskeriinteressene innenfor planområdet. 
 
Høringsdokumenter 
 
Vedlagt finnes fire pdf-filer med kart over fiskeplasser for aktive og passive redskaper, 
gyteområder og nye områder kartlagt fra sporingsdata. Utfyllende informasjon finnes i fire 
lister (pdf-format) som må leses i sammenheng med kartene. Hver registrering har en id/er 
nummerert, og samsvarer med nr i listene. 
 
For å kunne se mer detaljerte kart kan denne lenken benyttes: https://fiskeridirektoratet-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thkop_fiskeridir_no/Ev5G6o3wbeZEtlHHXI3ibEkBw4HE5x
moWq0EbWPkuJalYA?e=vjZy5q 
 

https://fiskeridirektoratet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thkop_fiskeridir_no/Ev5G6o3wbeZEtlHHXI3ibEkBw4HE5xmoWq0EbWPkuJalYA?e=vjZy5q
https://fiskeridirektoratet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thkop_fiskeridir_no/Ev5G6o3wbeZEtlHHXI3ibEkBw4HE5xmoWq0EbWPkuJalYA?e=vjZy5q
https://fiskeridirektoratet-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thkop_fiskeridir_no/Ev5G6o3wbeZEtlHHXI3ibEkBw4HE5xmoWq0EbWPkuJalYA?e=vjZy5q
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Her finnes det tre kart i målestokk 1:50 000 som ved behov kan brukes for å se detaljert 
sjøkart som bakgrunn. Filstørrelsen på disse kartene er så stor at de bør lastes ned til egen 
maskin for at de skal vises på en god måte. Dette gjelder de tre kartene som har navn som 
begynner med 2020-01-23. 
 
For å lagre kartene på din egen maskin, klikk til venstre for filnavnet slik at kartet blir markert. 
Klikk deretter på «Last ned» symbolet oppe på skjermen (se bilde under). Når kartet er åpnet 
kan man zoome inn på områder man ønsker for å se detaljer. 
 

 
 
 
 
Frist for innspill 
 
Høringsperioden er fra dags dato fram til utgangen av uke 10, det vil si at høringsinnspill må 
være oss i hende innen 08. mars. Vi har forståelse for at dette er en travel periode for mange 
fiskere, men vi ber om at dere også prioriterer en gjennomgang av dataene innen 
høringsfristen.  
 
Merk innspill med «Høring Andfjorden». Eventuelle bilder inntegnet på kart kan også sendes 
som vedlegg. Husk å referere til nummeret på registreringen. Skriv også om registreringen 
gjelder aktive eller passive fiskeredskaper.  
 
Vi ber mottakerne av dette brevet sende det videre til aktuelle fiskere som har kjennskap til 
fiskerinæringas bruk av sjøarealene utenfor Andøya og i Andfjorden, dette uavhengig om de 
er organisert i fiskarlag eller ikke.  
 
 
Innspill kan sendes til mira.aasjord@fiskeridir.no eller tom.hansen@fiskeridir.no. 
 
 

mailto:mira.aasjord@fiskeridir.no
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Med hilsen 
 
 
Janne Andersen 
regiondirektør 
 
Mira Bolsøy Aasjord 
planrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.  
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Mottakerliste: 
Andøy Fiskarlag Postboks 182 8483 ANDENES 
Brensholmen Fiskarlag Naustvollvegen 32 9118 BRENSHOLMEN 
Bø Fiskarlag c/o Svein Arne 

Tobiassen Øver-Sund 
14 

8475 STRAUMSJØEN 

Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ 
Fiskebåt Røysegata 15 6003 ÅLESUND 
Fiskebåt Nord Postboks 202 9252 TROMSØ 
Nord Senja Fiskarlag  9389 HUSØY I SENJA 
Nordland Fylkes Fiskarlag Postboks 103 8001 BODØ 
Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 
7462 TRONDHEIM 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
Senja Fiskarlag Postboks 66 9389 HUSØY I SENJA 
Søndre Torsken Fiskarlag  9395 KALDFARNES 
Øksnes Fiskarlag c/o Dag Ivar Knutsen 

Kråknesveien 7 
8430 MYRE 

 
 
Kopi til: 
Fiskeridirektoratet Postboks 185 

Sentrum 
5804 BERGEN 

 
 
 
Vedlegg 
2020-01-30 Andfjord KFD aktive 
områder A3L 
2020-01-30 Andfjord KFD nye 
områder A3L 
2020-01-30 Andfjord KFD passive 
områder A3L 
2020-01-30 Andfjord KFD gytefelt 
A3L 
LISTE.Andfjord vedlegg aktive 
redskap 
LISTE.Andfjord vedlegg passive 
redskap 
LISTE.Andfjord vedlegg 
gyteområder 
LISTE.Andfjord vedlegg nye 
områder 
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