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Høring om rapportering av aktivitets- og posisjonsdata fra alle fartøy under 15 meter,  
samt noen endringer for fartøy over 15 meter 

 
 
Styret i Fiskarlaget Nord viser til høring om rapportering av aktivitets- og posisjonsdata fra alle fartøy 
under 15 meter, samt endringer for fartøy over 15 meter. 
 
Styret anerkjenner behovet for å gjøre reguleringsmessige endringer som kan bidra til å styrke 
oversikten over ressursuttaket og utøvelsen av fisket. Det er i næringens interesse å komme bort i fra 
tilbakevendende søkelys på ressurskriminalitet og regelverksomgåelse i fiskerinæringen. På samme 
måte er det i næringens interesse at det legges til rette for god ressursforvaltning og at det bygges 
kunnskap om fiskeressursene og fiskefeltene som gjør at fiskerinæringens interesser kan ivaretas på 
en betryggende måte i diskusjoner om disponering og bruk av kyst- og havområdene.  
 
Det er samtidig vesentlig at de krav som skal stilles er tilpasset og dimensjonert for de respektive 
flåtegrupper og fiskere. Økonomiske og praktiske konsekvens av krav som skal stilles må avveies mot 
den nytteverdi som skal oppnås.  
 
For den mindre fiskeflåten er det stor variasjon i bemanning, driftsmønster og økonomi. Brukernes 
forutsetninger må vektlegges. I særlig den mindre sjarkflåten er det en del eldre fiskere, som må tas i 
betraktning ved vurdering av hvilke teknologiske løsninger som er egnet og tilstrekkelig.  
Det må unngås å stille krav som gjør at tekniske muligheter på de respektive fartøy, kostnader med 
nødvendig utstyr, konsekvenser for praktisk gjennomføring av arbeidsdagen og brukernes 
forutsetninger i sum blir vanskelig å handtere.     
 
Styret mener en akseptabel løsning for næringen, som også kan svare på myndighetenes 
forventninger, er at det stilles krav om AIS for alle flåtegrupper. I tillegg til å bidra til kartlegging av 
flåtens bevegelser vil utvidet krav til AIS ha en viktig sikkerhetsmessig side.  
 
Dagens rapportering via fangst app for fartøy under 15 meter fungerer tilfredsstillende. En utvidelse 
av denne rapporteringsplikten i de mindre flåtegruppene bør gi betydelig utvidet oversikt over fisket.  
 
Styret er videre grunnleggende opptatt av å holde manuelle registreringsplikter på et minimum. 
Manuelle registreringsplikter er først og fremst mulige feilkilder som kan bli uheldig kontrollfokus. 
Posisjonsopplysninger fra AIS, opplysninger registrert i kystfiskeapp samt opplysninger fra sluttseddel 
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er tilgjengelige for myndighetene og bør kunnes samkjøres for å oppnå bedre oversikt over 
ressursuttaket samt for å styrke ressurskontrollen. 
 
Kontrolltiltak må ses i sammenheng. Hva som er nødvendig å kreve av fiskeflåten må ses i 
sammenheng med hva som samtidig gjøres av innskjerpinger i forhold til ressurskontroll og 
registrering av fangst i forbindelse med landingssituasjon. 
 
 
 
Med hilsen 
Fiskarlaget Nord  
 
Jon-Erik Henriksen/s   
daglig leder  
   Eli-Kristine Lund/s 
   rådgiver   
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