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Høring av forslag om å innføre krav om rapportering ved bruk av
mellomlagringsmerder i fisket etter leppefisk i 2019
Fiskeridirektoratet sender med dette på høring et forslag om å innføre krav om
rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder i fisket etter leppefisk i 2019.
Vi ber om at innspill og merknader til forslaget sendes Fiskeridirektoratet
(postmottak@fiskeridir.no) innen 3. mai 2019.

Bakgrunnen for forslaget:
Regulering av fisket etter leppefisk i 2019 ble behandlet i reguleringsmøtet
8. november 2018, som sak 20/2018.
Av referatet fra møtet fremgår følgende under punkt 9 om posisjon- og
fangstrapportering:
«Kystvakten foreslo at en burde innføre rapporteringskrav til hvor merder befinner
seg. Et slikt tiltak kan iverksettes før posisjonsdata (…) kan hentes inn, og gjerne
allerede i 2019.»
Referatet er å finne her i sin helhet:
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet/Sakspapirerinnspill-og-referat-fra-reguleringsmoetene/Reguleringsmoetet-nov.-2018)
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420
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Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no
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På bakgrunn av Kystvaktens innspill foreslo Fiskeridirektøren i reguleringsmøtet at
spørsmålet om rapportering av hvor merder befinner seg skulle settes på agendaen i
et eget møte, som skulle avholdes mellom forskere, næring og forvaltning om blant
annet temaene minstemål og maksimalmål for leppefisk. Dette møtet ble avholdt
20. februar 2019, og representanter fra ulike fiskesalgslag, Norges Fiskarlag, Norges
Kystfiskarlag, Kystvakten, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltok.
Fiskeridirektoratet foreslo på møtet at det ble gjennomført en høring av spørsmålet
om det fra og med 2019 skulle innføres et krav om rapportering for
mellomlagringsmerder, også kalt ventemerder. Med merd menes i denne
sammenhengen en innretning i sjøen for lagring av leppefisk. Rapporteringen ble
foreslått å skulle gjøres per telefon til Kystvaktens bruksvaktsentral. Det var ingen
særskilte merknader til Fiskeridirektoratets forslag på møtet.
Fiskeridirektoratet ønsker å legge til rette for best mulig kontroll av fisket etter
leppefisk, som av andre fiskeri. Når Kystvakten mener at et rapporteringskrav for
merder kan være et egnet tiltak for å gi bedre kontroll av fisket etter leppefisk, vil
Fiskeridirektoratet foreslå at dette innføres så snart som mulig. Det synes godt
sannsynliggjort at det vil kunne gjøre det enklere å utøve god kontroll dersom en på
forhånd vet når mellomlagringsmerder blir tatt i bruk og hvor de befinner seg. Det
fremstår slik Fiskeridirektoratet ser det ikke som et særlig inngripende tiltak å
pålegge fiskerne å rapportere inn denne informasjonen, for eksempel per telefon til
Kystvaktens bruksvaktsentral.
En lignende regulering som det som foreslås i denne høringen finnes allerede når det
gjelder fangst av kongekrabbe. Her har en siden 2005 vært pålagt å rapportere per
telefon når samleteiner tas i bruk, antall teiner og posisjon. Rapportering ble først
gjort til Fiskeridirektoratet region Nord, siden til Kystvaktens bruksvaktsentral. Vi
viser til forskrift om fangst av kongekrabbe øst for 26 grader Ø mv. i 2019 § 15 annet
ledd og forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område § 6 tredje
ledd.
Fiskeridirektoratet mener det vil være nyttig at det på tilsvarende måte stilles krav til
at fartøy som deltar i fiske etter leppefisk må rapportere når fartøyet tar i bruk
mellomlagringsmerd, antallet merder som benyttes og posisjon for disse. Det er også
viktig at det rapporteres når merder tas opp eller ikke lenger benyttes for
mellomlagring av fangst.
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Når det gjelder fangst av kongekrabbe vil det fra 1. mai 2019 bli innført krav om at
samleteiner skal ha Automatisk identifikasjonssystem (AIS). Fiskeridirektoratet ber
om høringsinstansenes syn på om fartøy som deltar i fisket etter leppefisk selv skal
kunne velge om de ønsker å rapportere per telefon som beskrevet ovenfor, eller ha
AIS på mellomlagringsmerdene. Ved bruk av AIS vil det da måtte fastsettes nærmere
krav til utsendelse av informasjon for å sikre at montert AIS faktisk fungerer.
Som eventuelle negative konsekvenser av forslaget som nå sendes på høring ser
Fiskeridirektoratet at det blir enda et nytt reguleringselement for fiskerne å forholde
seg til i fisket etter leppefisk kort tid før sesongen starter. Videre vil det kunne
medføre en økt arbeidsbelastning for Kystvaktens bruksvaktsentral dersom
rapportering skal skje per telefon dit.
Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansenes syn på om det bør innføres et
rapporteringskrav ved bruk av mellomlagringsmerder i fisket etter leppefisk i 2019,
og hvordan en slik rapportering i tilfelle praktisk skal gjøres.
Fiskeridirektoratet foreslår at rapportering skal gjøres per telefon til Kystvaktens
bruksvaktsentral, men ber også om høringsinstansenes synspunkt når det gjelder
spørsmålet om at fartøy skal kunne velge mellom å rapportere per telefon eller å ha
AIS på mellomlagringsmerdene.

Forslag til forskriftsendring:
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Fiskeridirektoratet foreslår på denne bakgrunnen følgende endringer i forskrift
14. desember 2018 nr. 1979 om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019:

I
§ 9 (ny) skal lyde:
§ 9 Rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd
Med mellomlagringsmerd menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen.
Fartøy som bruker mellomlagringsmerd skal rapportere antall merder og posisjon for
disse til Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611 når merder tas i bruk, når
merder tas opp eller ikke lenger benyttes for mellomlagring av fangst.

II
Gjeldende §§ 9-15 blir nye §§ 10-16.

Med hilsen

Stein-Åge Johnsen
seksjonssjef
Ingvild Bergan
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Mottakerliste:
Havforskningsinstituttet
Kom.stab
Kystvakten Fiskeri
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges Fiskarlag
Norges Fritids og Småfiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag SA
Norsk Industri
Norske Sjømatbedrifters
Landsforening
Nærings- og Fiskeridepartementet
Region Nordland
Region Sør
Region Vest
Rogaland Fiskesalgslag SA
Sjømat Norge
Skagerakfisk SA
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
SA
Vest-Norges Fiskesalslag SA
WWF-Norge

Postboks 1870
Nordnes

5817

BERGEN

Postboks 383
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 1233 Sluppen
v/Lars Kongsvik
Postboks 97
Postboks 6162
Postboks 7065
Postboks 7072
Majorstuen
Postboks 639

2381
7485
7462
5243
8380
9291
5020
0306

BRUMUNDDAL
TRONDHEIM
TRONDHEIM
FANA
RAMBERG
TROMSØ
BERGEN
OSLO

7406

TRONDHEIM

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Postboks 5471
Majorstuen
Postboks 401
Postboks 408 Sentrum

0305

OSLO

4664
6001

KRISTIANSAND S
ÅLESUND

Postboks 83

6701
0130

MÅLØY
OSLO
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