
 

Svar på  høring - forskriftsfastsettelse av "fangstprøvelotteriet"  

Det vises til høringsbrev om forskriftsfastsettelse av fangstprøvelotteriet datert 

18.5.2020 med saksnummer 20/6532. 

 

Høringen baseres på at det skal forskriftsfastsettes eksisterende ordning med 

fangstprøvelotteri. I tillegg en plikt for fiskemottak til å motta, forsvarlig oppbevare og 

sende fangstprøver foretatt av norske- fiske og fangst fartøy til opparbeidelse hos 

Havforskningsinstuttet. 

 

Det er vikitg for næring, fiskerikontrollen og i forskningsøyemed at et bedre og 

nøyaktigere datagrunnlag ligger til grunn, da det medfører et mer presis beregning av 

ressursene med tanke på bestand og forvaltningen generelt.  

Beregningane gir eit anslag for hvor stor en betstand er og hvor stor andel av bestanden 

som fiskes hvert år. Dette er med på å danne grunnlaget for kvoteanbefalinger fra 

forskerne  til forvalterne som som skal ta sine beslutninger. 

 

Fra oppstarten 1.jan 2018 har fangstprøvelotteriet vært en frivillig ordning, og metoden 

har utviklet seg fra å gjelde for sild, men etterhvert også for kolmule, brisling, øyepål og 

makrell.  

Dette fungerer med en utvalgsundersøkelse på stastistisk vis i ERS (elektronisk 

rapporteringssytem). Det vil si at enkeltfangstar (notkast/trålhal) går inn i en 

loddtrekning  der det blir bestemt om det skal tas prøve fra den aktuelle fangsten. 

Havforskningsinstituttet kan på kort tid gi beskjed om ein ønsker prøve som skal fryses 

inn og tas med til land.  

 

Den frivillige ordningen har fungert godt og tilbakemeldingen fra næringen er stort sett 

gode. Resultatet av prøvene blir gjort tilgjengelige på Min side på Fiskeridirektoratets sin 

nettside, det finnes kart med oversikt over hvor det er tatt prøver på Norges 

Sildelsalgslag.no  og  god informasjon på Havforskningsinstituttet.no.  

 Notat     
  

  

Saksnr: 20/6532 

Dato:  13.07.2020 

  

 

 

Fra:  Wenche Johannessen 

Adm.enhet:   Fartøy- og kontrollseksjonen i 

region Vest 

Telefon:  91876846 

 

Til:  Line Skjengen 



 

Vår referanse: 20/6532 

Side: 2/4 

Per i dag er det i underkant av 50 % av alle fangster som inngår i fangstprøvelotteriet, 

men det er ønskelig med mer innhenting av datagrunnlag for å få et mer sikrere data, 

samt gjerne innhenting av data fra andre fiskearter etter hvert. Havforskningsinstituttet 

får ikke inn så mye prøver som de ønsker, de ønsker derfor at prøveinnsamlingen må 

gjøres obligatorisk og har derfor bedt Fiskeridirektoratet om at fangstprøvelotteriet 

forskriftsfestes. 

 

For å sikre best mulig datagrunnlag, støtter Fiskeridirektoratet region Vest at 

fangstkodelotteriet skal forskriftsfastsettes slik som det er nevnt i forslaget. Men det bør 

også nevnes og tas med i vurderingen de punkt som kommer under: 

- Det er viktig å få med at det også er en pågående høringsprosess hvor det vises til 

å innlemme hele fiskeflåten i krav om rapportering av aktivitets- og 

posisjonsdata. I forhold til rapportering til Havforskningsinstituttet, bør en være 

oppmerksom på at dette gjerne ikke kan være like gjennomførbart for alle fartøy, 

til dels mindre sjarker, implentering og liknende. 

- Med tanke på straffebestemmelsen foreslår en en 

innkjøringsfase/veiledningsfase for næringen til å etterleve plikten til 

prøvetaking, før en eventuell straffereaksjon. 

- Det er ikke alle fartøy som har mulighet til å fryse eventuelle prøver, dette vil 

gjelde et fåtall. Kan de eventuelt fritas for fryseprøver, eventuelt ta ut prøver 

under levering og fryse dette inn hos mottak. Trolig vil dette være noe som kan 

ordnes med praktiske løsninger. 

- For å forenkle det kontrollmessige arbeidet mest mulig , bør disse meldingene 

som tas ut til prøvetaking vere mulige å lese i ERS systemet i SAGA, per i dag 

finner en dette kun i den offesielle ERS på inspeskjonsdatabasen. 

 

 

 

 

 

For Fiskeridirektoratet region Vest 

 

 

Inspektør  

Wenche Johannessen 
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Kopi til: 

Arvid Sundberg  6701 MÅLØY 

Inger Mette Sefland  6701 MÅLØY 

Kari Vibeke Silden Tytingvåg  6701 MÅLØY 

Roger Aasarmoen    
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