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Høring av kystnære fiskeridata sør av Vega  

 

Fiskeridirektoratet region Nordland sender med dette oppdaterte, kystnære fiskeridata på 

høring til fiskarlagene som hvis medlemmer er brukere av sjøarealene sør av Vega. Også 

fiskere som ikke er organisert i fiskarlag inviteres til å komme med innspill.  

 

Bakgrunn for kartleggingen 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland gjennomførte i sommer intervju med fiskere som utøver 

næringsvirksomhet sør av Vega. Bakgrunnen for at det ble besluttet å ta en ny 

kartlegging/oppdatering av fiskeridataene er at det i sjøarealet forelå fiskeridata av eldre 

dato, samt at registreringene var mangelfulle. Det pågår nå en prosess for å regulere området 

for kommersiell taretråling. For å sikre fiskerinæringas interesser, og for at en ved det videre 

arbeidet med tarereguleringen har et best mulig kunnskapsgrunnlag om bruken av 

sjøarealene innenfor planområdet, fikk kartleggingen høy prioritet hos Fiskeridirektoratet 

region Nordland. Vi ønsker å takke alle informantene som villig har delt erfaring og kunnskap. 

 

Metode 

 

I tillegg til den tradisjonelle metoden med intervju av yrkesfiskere, som Fiskeridirektoratet nå 

har gjort i over 40 år, blir det også benyttet sporingsdata og innmeldt bruk. Dette kan 

verifisere opplysninger fra fiskere, særlig i områder med stor fiskeriaktivitet. Siden det ikke er 

pålagt Automatisk Identifikasjonssystem (AIS) for fartøy under 15 meter har vi naturlig nok 

mindre sporingsdata fra sjøområdet, der vi regner med de fleste fartøyene er under 15 meter. 

Vi har likevel en del innmeldt bruk og noe sporingsdata for området. 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 blir oversendt 
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Havforskningsinstituttet (HI), og vil i første omgang ikke bli lagt inn i Yggdrasil før de 

eventuelt blir verifisert av HI.  

 

Høring 

 

Vi oversender nå kart med de kartlagte fiskeridataene fra sommerens intervjurunde. I listene 

som også er vedlagt finner en utfyllende informasjon for hver registrering. Alle 

registreringene er nummerert. Vi håper at dere fiskere som bruker sjøområdene sør av Vega 

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. Det er svært viktig at vi nå oppnår 

best mulig kunnskap om fiskeriinteressene i området. 

 

Høringsdokumenter 

 

Vedlagt finnes tre kart og hvert av disse kommer i to størrelser. Ett i størrelse A3 med 

kystkart som bakgrunn, og ett i stor størrelse (90x80 cm) med hovedkart som bakgrunn. 

Filnavnene slutter på henholdsvis A3L og 90x80. De tre kartene er gyteområder, 

oppvekst/beiteområder og fiskeplasser passive redskap.  

Til hvert kart finnes det en tilhørende tabell. Løpenummer som er markert på kart finner man 

igjen i den første kolonnen i tabellen. 

 

For å kunne se mer detaljerte kart kan denne lenken benyttes:  

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6194eca524af478e87

92734217c6e769 

 

Dataene vi ønsker innspill på ligger under temalag «Nye registreringer 2020», med 

undertema «Gyteområder 2020», «Oppvekst – beiteområder 2020», «Fiskeplasser – Passive 

redskap» og «Passive redskap – Stort kveitefelt». Den nordlige avgrensningen for det store 

kveitefeltet, samt oppvekst – beiteområder vest for Vega er en rett linje, dette skyldes at 

sjøkartene som ble brukt ved inntegningene ikke gikk lengre nord. Vi ber derfor konkret om 

informasjon om den korrekte avgrensningen ved disse feltene i nord.   

 

Hvordan gi innspill  

 

Innspill til høringen kan gis på to ulike måter. Det ene er digitalt, hvor en kan tegne rett i 

kartet i Fiskeridirektoratets kartverktøy. For å kunne gjøre dette må en først opprette en 

bruker på Yggdrasil. Dette er gratis, og gjøres ved å registrere ny bruker her:  

 

https://portal.fiskeridir.no/portal/home/signup.html 

https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6194eca524af478e8792734217c6e769
https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6194eca524af478e8792734217c6e769
https://portal.fiskeridir.no/portal/home/signup.html
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Det er lagd en video for å vise hvordan en kan tegne i kartet. Dette blir demonstrert på video 

nummer fem på denne nettsiden med brukerstøtte i Yggdrasil: 

https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/brukerstotte 

 

For de som gir innspill ved å bruke tegneverktøy i Yggdrasil foreslår vi følgende: Hvis alle 

brukere navngir tegningen «999-fornavn etternavn på innmelder-kort forklaring til tegning», 

kan vi hente ut alle innspill i etterkant fra kartverktøy. Det er kun kartadministrator i 

Fiskeridirektoratet som vil kunne se tegningene som legges inn.  

 

Eksempel: Lag et område med tegneverktøy, under navn på tegning skriv:  

«999-Ola Nordmann-område med løpenummer 9 bør utvides med dette området» 

 

Dersom det er noen som av ulike grunner ikke ønsker å bruke det digitale tegneverktøyet kan 

man også bruke kartene som ligger vedlagt som PDF-filer til å skrive ut og tegne på. Da kan 

man ta bilde av, eller skanne inntegningene. Husk å referere til nummeret på registreringen. 

Skriv også om registreringen gjelder aktive eller passive fiskeredskaper, hvilken art, periode 

etc.  

 

Innspill kan sendes til mira.aasjord@fiskeridir.no 

 

Frist for innspill 

 

Høringsperioden er fra dags dato fram til utgangen av uke 39, det vil si at høringsinnspill må 

være oss i hende innen 27. september. Vi ber om at dere prioriterer en gjennomgang av 

dataene innen høringsfristen, enten individuelt eller på medlemsmøter i fiskarlag.  

 

Vi ber mottakerne av dette brevet sende det videre til aktuelle fiskere som har kjennskap til 

fiskerinæringas bruk av sjøarealene sør av Vega, dette uavhengig om de er organisert i 

fiskarlag eller ikke.  

 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på telefon 95499973 eller e-post 

mira.aasjord@fiskeridir.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Janne Andersen 

regiondirektør 

 

Mira Bolsøy Aasjord 

planrådgiver 

https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/brukerstotte
mailto:mira.aasjord@fiskeridir.no
mailto:mira.aasjord@fiskeridir.no
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Brønnøy Fiskarlag c/o Ken Richard 

Hansen Vistnesveien 

28 

8976 VEVELSTAD 

Fiskarlaget Midt-Norge Postboks 1233 

Torgard 

7462 TRONDHEIM 

Gunnar Johansen Krokstien 7 7900 RØRVIK 

Herøy Fiskarlag v/Stig Arne Sævik 

Sævik 79 

6094 LEINØY 

Nordland Fylkes Fiskarlag Postboks 103 8001 BODØ 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Ståle Haug Haugsveien 441 7994 LEKA 

Vega Fiskerlag v/ Bjørn Hansen 8980 VEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

2020-08-24 Vega gyteområder 

90x80 

2020-08-24 Vega gyteområder A3L 

2020-08-24 Vega oppvekst 

beiteområde 90x80 

2020-08-24 Vega oppvekst 

beiteområder A3L 

2020-08-24 Vega passive redskap 

90x80 

2020-08-24 Vega passive redskap 

A3L 

Tabell beiteområde 

Tabell gyteområder 

Tabell passive redskap 
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