
Saksnr: 21/15145, Høring om kysttorsk og havdeling i 
fisket etter torsk nord for 62*N 

 
 Alle Fartøy over 21meter bør på generelt grunnlag fiske utenfor grunnlinjen, uansett hvilket 

fiskeslag det drives etter. Dette pga det blir umulig å kontrollere hva som fiskes innenfor og 
utenfor grunnlinjen, hvis fartøyet driver på begge sider av grensen. 
Det vil også uansett bli en hvis innblanding av kysttorsk, selv om det fangstes etter sei. Vi må 
også huske på grunnen til att autolinere og trålere ble sendt utenfor ulike grenser tidligere, 
og disse fartøyene har klar seg godt. 
 Så vi mener det bør bli ett generelt forbud mot fiske innenfor grunnlinjen for alle fartøy over 
21m for å ha ett verne/oppvekst område for kysttorsk og andre fiskebestander. 

 Alle Fartøy over 28meter bør på generelt grunnlag fiske utenfor 4 mil av grunnlinjen, uansett 
hvilket fiskeslag det drives etter. Dette pga det blir umulig å kontrollere hva som fiskes 
innenfor og utenfor 4 mil av grunnlinjen, hvis fartøyet driver på begge siden av grensen.  
Det vil også uansett bli en hvis innblanding av kysttorsk, selv om det fangstes etter f.eks sei. 
Vi må også huske på grunnen til att autolinere og trålere ble sendt utenfor ulike grenser 
tidligere, og att disse fartøyene har klart seg godt. 
 Så vi mener det bør bli ett generelt forbud mot fiske innenfor 4 mil av grunnlinjen for alle 
fartøy over 28 meter, for å ha ett verne/oppvekst område for kysttorsk og andre 
fiskebestander. 
 

 Punkt 3-11 i høringen støttes fra oss uten innvendinger. 
 

 I reguleringssammenheng, bør man også se på om snurrevad bør regnes som ett aktivt 
redskap (trål), da redskapet blir slept etter fartøyet på samme måte som en trål. 
Det fremstår værtfall merkelig att ett redskap som brukes på denne måten, skal 
sammenlignes med passive redskaper, som garn og line. 
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