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Høring om kysttorsk og havdeling 
 
Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en høring om 
kysttorsk (styrke vernet av kysttorsk) og havdeling (redusere konkurransen mellom store og 
små fartøy i det kystnære fisket) i fisket etter torsk nord for 62° N). Høringen omhandler 11 
punkt, men for høringsfristen 31. januar 2023 omhandler punktene 1-3 som spesifisert er: 
 

 Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene. 

 Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil 
av grunnlinjene. 

 Det innføres forbud mot å ha om bord mer enn to lengder á 9 kveiler snurrevadtau á 
220 meter ved fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. 

 
Det er presisert at høringen gjelder torsk, og ikke fiske etter andre arter. 
 
De foreslåtte endringene er fremmet for å beskytte kysttorskbestanden og redusere 
konkurransen mellom store og små fartøy. Begge hensynene har legitimitet i næringen, da det 
er en kjensgjerning at forskning viser at kysttorskbestanden er truet og det har vært konflikter 
mellom fartøygruppene på en del fiskefelt. Det som er viktig å vurdere da er; hvor fanges 
kysttorsk og hvor er det for stor konkurranse mellom store og små fartøy. 

 
Høringssvar fra Cod Cluster: 
Det er bred enighet i det politiske miljøet om at mer av det norske råstoffet bør bearbeides i 
Norge. For oss er denne høringen nok et forslag som retter seg mot flåteleddet. 
Konsekvensene for industrien er i liten grad drøftet eller utredet.  
 
Havdelingsforslaget ser ikke ut til å differensiere på hvor torsk fiskes, eller om det er 
kysttorsk som er i fangstene, men heller en generell regel om størrelse på båtene som kan 
fiske i de aktuelle områdene.  
 
Faktabaserte avgjørelser 
Cod Cluster har engasjert analyseselskapet Capia AS til å lage oversikter over landinger av 
fersk fisk fordelt på redskap, fartøystørrelse og fangst innenfor og utenfor grunnlinje, 2 og 4 
nautiske mil (NM). Denne oversikten har vi ned på kommunenivå, dersom det er ønskelig 
med mere detaljer. Alle data er hentet fra fangstdagbok og sluttseddel. Rapporten følger 
vedlagt.  



   
 
For Cod Cluster er det viktig at det er fakta som legges til grunn for en så viktig avgjørelse 
som ev innføring av havdeling. Slik vi ser det er ikke konsekvensene av havdeling godt nok 
utredet.  
 
Det er stor usikkerhet om hva havdeling vil bety for eksempel for: 

- Mønster i fiskeriene 
- Utvikling i flåten 
- Tilgang på ferskt råstoff – helårlige arbeidsplasser 
- Levendefangst 

 
Cod Cluster har ikke alle svarene, men utfra funnene våre mener vi bestemt at en slik stor 
endring som det legges opp til her ikke kan gjøres uten konsekvensutredning. 
 
Slik vi ser endringen, vil det føre til at det blir landet betydelig mindre råstoff til 
landindustrien. Følgende av det vil føre til mindre helårlige ansatte og dette vil igjen forsterke 
trenden om fraflytting og «forgubbing» av kystsamfunnene. 
 
Dermed må fisket fremover foregå uten endringer til det foreligger en utredning som kan vise 
til hvordan vi skal løse utfordringene med kysttorsk og konkurransen mellom stor og liten 
uten at det igjen skal gå på bekostning av landindustrien. 
 
Store forskjeller langs kysten 
En differensiert flåte er viktig for den helårlige aktiviteten i industrien. Faktaarket under viser 
landinger i Nord-Norge i 2022 fordelt mellom fartøystørrelse og redskap. Fartøy over 28 
meter står for nesten 30 % av landingene. Snurrevad er den dominerende redskapen.  
 

 



   
 
 
Som faktaarket under viser, er det store forskjeller langs kysten i hvor fisket foregår og 
hvilken type bruk som benyttes. Det som likevel er gjeldende for de fleste områdene, er at det 
er snurrevadflåten over 28 meter som er den viktigste leverandøren av ferskt råstoff gjennom 
hele året. Det er derfor grunn til å være urolig for konsekvensene ved å stenge denne 
flåtegruppen ute fra feltene innenfor 4 NM.  
 

 
 
Snurrevadfisket foregår på «grunner» der fisk naturlig konsentreres. Spesielt Øst-Finnmark vil 
bli rammet av den foreslåtte havdelingen da disse «grunnene» slutter på ca. fire nautiske mil i 
dette området. Dette i motsetning til mange andre plasser langs kysten der «grunnene» 
strekker seg lengre ut. 
 
 
Levendefangst 
Levendefangst og -lagring er et viktig virkemiddel det satses på for å forlenge sesongen. 
Videre har bl.a. Nofima dokumentert at levende fangst gir industrien tilgang til råstoff av høy 
og jevn kvalitet. Vi er meget tilfredse med at fiskerimyndighetene besluttet å øke incentivene 
for levendefangst i 2023. En evt. innføring av havdeling vil mest sannsynlig svekke 
incentivene for levendefangst, da det meste av levendefangstingen skjer innenfor 4 NM. Det 
gjelder både fisket etter torsk og kanskje spesielt etter hyse.  
 
 
Differensiering av regelverk  
Vi registrerer at det er kommet inn flere innspill som ønsker at høringen også skal omhandle 
sei og hyse og tilpasninger om hvor båter over 28 meter kan fiske i de forskjellige regioner.  



   
Cod Cluster presiserer at vi er klar over at dette ikke er en del av høringen, men at vi også i 
vårt datagrunnlag har valgt å ta med fangstene etter fersk fisk: torsk, sei og hyse utenfor 4 
NM, innenfor 2-4 NM og innenfor 2 NM for båter over 28 meter. Dette for å vise viktigheten 
av disse artene som ferskt råstoff for helårlig mottak og produksjon langs deler av kysten, 
spesielt i Øst-Finnmark. 
 
Det vil være svært uheldig om noen regioner får «strengere regelverk» enn andre. Dette kan 
en stor skjevfordeling i konkurransen om råstoffet.  
Det ønskes også å dele året inn i sesonger, men for helårlige industriarbeidsplasser er det jobb 
hver eneste dag som er viktig og det finnes ikke en hovedsesong eller mellomsesong. 
 
Hvitfiskklyngen Cod Cluster har 60 medlemsbedrifter fra hele landet med tyngdepunkter i 
Øst-Finnmark, Lofoten og Vesterålen. Vi representer ca. 80% av filetindustrien i Norge.  
 
Gjennomgang av datagrunnlaget vi har fått utviklet, samt involvering av våre medlemmer i 
drøftinger, har ikke redusert usikkerheten om hva vi kan forvente av utvikling dersom 
høringsforslaget blir gjennomført.  
 

Usikkerheten næringen uttrykker, i første rekke industrien, bør reduseres før en 
ev. beslutter endringer av dagens regelverk.  

 
Dersom Cod Cluster kan bistå i utredningsarbeidet, gjør vi gjerne det.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Cod Cluster 
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