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Uttalelse – Forslag om å påby pingere i garnfiske for å redusere bifangst av sjøpattedyr 
 
Bakgrunn 
Vi viser til forslag om å påby akustiske pingere i garnfiske for å redusere bifangst av 
sjøpattedyr, og da spesielt nise.  
 
Havforskningsinstituttet har anslått at det årlig tas 2900 niser som bifangst i garnfiske i 
Norge, hvorav 920 i Vestfjorden. Dette er primært i stormasket garn. 
 
Akustiske pingere har i flere år vært påbudt i utvalgte garnfiskerier i USA, EU, Nordsjøen og 
Østersjøen, og regnes i følge direktoratet som den mest effektive metoden for å redusere 
bifangst av nise og mindre tannhval.  
 
Bakgrunnen for forslaget er nye importrestriksjoner som innføres i USA fra og med 2022, og 
som krever dokumenterbar reduksjon av bifangst av sjøpattedyr og at bifangsten av niser 
reduseres til 2500. Med krav om pingere i de største garnfiskeriene i Vestfjorden, vil 
bifangsten av niser komme innenfor rammen av det som er kravet til fortsatt eksport av fisk til 
USA. 
 
Forslaget innebærer krav om bruk av akustiske pingere på alt garnfiske i Vestfjorden mellom 
1 januar og 30 april, og vil berøre omlag 900 fartøy. Pingerne skal festes i flytelinen på garnet 
med en maksimal avstand på 200 meter.   
 
Kystfiskarlagets synspunkt 
Vi har hatt forslaget på høring til våre medlemmer, og mange har hatt betenkeligheter til 
forslaget.  
 
Betenkelighetene er knyttet til de estimerte tallene på bifangst av nise, spørsmål om hvor godt 
det er utprøvd å bruke pingere på bunnsatte garn, faren for at pingerne ødelegges under 
haling, og usikkerhet rundt faktiske kostnader.  
 
Slik vi forstår det har innrapporteringen for bifangst av nise vært mangelfull, og det er derfor 
ganske stor usikkerhet rundt estimatene som er gjort. For å kunne dokumentere effektene av 
et påbud burde disse tallene være mer sikre før et påbud blir innført, slik at man har mer 
nøyaktige tall på før og etter situasjonen. 
 
Når det gjelder kostnader for hvert enkelt fartøy, tror vi estimatet i høringsnotatet er for lavt. 
De er estimert å koste rundt 800 – 1000 korner per stykk, mens de ut fra hva vi kan se koster 
fra rundt 1100 – 1200 kroner. Vi tror også at mange fisker med mer enn 100 garn som er 
brukt i anslaget i høringsdokumentet. For mange antar vi at kostnaden derfor vil ligge 
nærmere 20 000 kroner.  
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Det er også blitt stilt en del spørsmål rundt hva som er gjennomført av funksjonstesting og om 
pingerne tåler de fysiske belastningene ved setting og haling av garn. I høringsdokumentet 
står det at HI ikke har gjennomført dette, og det kommer ikke fram om referanseflåten som 
har testet ut pingere for HI har gjort noen erfaringer rundt dette.  
 
Sammenliknet med flytegarn og lettere garn vil bunnsatte garn som brukes under vinterfisket 
gi mer motstand og harde knip ved haling, og vi er bekymret for om dette kan medføre økt 
sannsynlighet for at pingerne ødelegges ved haling.  
 
Vi vil anta at de som bruker konvensjonelle spill/islandsskive vil kunne ha større 
sannsynlighet for at pingerne knuses ved haling, enn de som bruker haleapparat/garndrager 
som fjærer. Dersom det ikke er gjort, mener vi dette bør testes ut grundigere før det innføres 
et generelt påbud. Ødelegges mange pingere under bruk, vil dette medføre betydelig 
merkostnader for fiskerne, og det vil kunne påvirke i hvilken grad påbudet faktisk følges. 
 
Med utgangspunkt i at påbudet vil kunne koste den enkelte nær 20 000 kroner, og for den 
samlede flåten vil utgjøre et betydelig beløp, mener Kystfiskarlaget at det vil være for tidlig å 
innføre er påbud for alt garnfiske i Vestfjorden allerede fra 1. januar 2021. Vi mener det vil 
være fornuftig å innhente mer kunnskap før et påbud innføres.  
 
Dette kan f.eks gjøres ved at det innføres en frivillig ordning fra 2021, og at de som ønsker 
delta i ordningen gis en form for støtte. En slik ordning bør omfatte både fartøy som bruker 
konvensjonelle spill/islandsskive og haleapparat/garndrager. Slik vil man få mer kunnskap om 
hvordan pingerne tåler bruk gjennom en sesong, og man vil også få tid til å innhente mer 
nøyaktige data på hvor mye nise som fås i bifangst.  
 
Et siste spørsmål som dukker opp i forbindelse med høringen, er om påbudet som foreslås ses 
på som et første steg mot et nasjonalt påbud i alt stormasket garnfiske, eller om man ser for 
seg at påbudet kun skal gjelde Vestfjorden også i framtiden. I workshopen som ligger til 
grunn for høringen foreslås påbudet i Vestfjorden som et eksperiment, som samtidig vil bidra 
til at det Norske fisket i sin helhet innfrir krav fra USA.  
 
Det framstår urimelig at fiskerne i Vestfjorden skal pålegges alle kostnader for utprøvingen, 
og at fiskerne i Vestfjorden alene skal ta den økonomiske børen for at Norge skal innfri 
kravene fra USA. Innføres et påbud kun i Vestfjorden bør det vurderes en økonomisk 
kompensasjon. 
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