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Nord 
Fiskarlag 

Norges Fiskarlag 

Dato: 13.1.22 
Sak: 2022/1201-20 

Havdeling og kysttorskvern 

Styret i Nord Fiskarlag avholdt møte 12.-13. januar 2023, og det ble gjort følgende vedtak: 

Styret i Nord Fiskarlag viser til høring fra Fiskeridirektoratet om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk 
nord for 62°N. 

Styret har lagt til grunn følgende premisser ved behandling av saken: 

• Høringsinnspillet er avgrenset til de første tre av direktoratets 11 forslag. 

• Tiltak diskuteres med utgangspunkt i en inndeling av året i to perioder, hovedsesong (1.januar – 
31.mai), og mellomsesong (1.juni – 31.desember). 

• For å imøtekomme de faktiske utfordringer knyttet til konkurransesituasjon kystnært, vil styret 
fremme forslag om havdeling i fisket etter både torsk, hyse og sei nord for 62°N. 

• Styret presiserer at det ikke tas til orde for tilsvarende havdeling i pelagiske fiskeri samt 
notfisket etter sei. 

• I Lofotregion må lofotreguleringene ha forrang foran andre reguleringer om havdeling i den tid- 
og i de områder disse gjelder. 

• I områdene sør for Lofoten oppfattes det ikke å være behov for havdeling. 

• Når det er besluttet hvordan å regulere havdeling, må det også gjøres nødvendige tilpasninger i 
regelverk om adgang til bifangst. 

Hovedsesong (1. januar – 31.mai) for statistikkområde 05, 04, 03 og 00 
- I fisket etter torsk, hyse og sei gis fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske inntil 

grunnlinjen. 
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- I fisket etter torsk, hyse og sei må fartøy over 28 meter største lengde fiske utenfor 4 n.mil 

av grunnlinjen, unntatt fartøy som fisker til fersk levering 

- I statistikkområde 00, kan fartøy over 21 meter største lengde samt fartøy over 28 meter 

største lengde som fisker for fangst til levendelagring, fiske inn til fjordlinjene. 

- I statistikkområde 00, kan fartøy over 28 meter største lengde fiske torsk, hyse og sei inn til 

en linje i Vestfjorden trukket mellom Lofotodden og Måløy-Skarholmen. 

- Lofotreguleringene har forrang foran andre reguleringer om havdeling i den tid- og i de 

områder disse gjelder.  

 
Mellomsesong (1. juni – 31. desember) for statistikkområde 05,04, 03 og 00 

- I fisket etter torsk, hyse og sei gis fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske inntil 

grunnlinjen. 

- Fartøy over 28 meter største lengde må fiske torsk, hyse og sei utenfor 4 n.mil av 

grunnlinjen, unntatt fartøy som fisker til fersk levering. 

- I området fra Kinnarodden og østover, i fisket etter torsk, hyse og sei, gis fartøy over 28 

meter største lengde adgang til å fiske inntil 2 n.mil av grunnlinjen. 

- I området fra Kinnarodden og vestover til Fuglen (Sørvær), i fisket etter torsk, hyse og sei, gis 

fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske inntil grunnlinjen. 

- I området fra Fuglen (Sørvær) til Lofotodden, i fisket etter torsk, hyse og sei, gis fartøy over 

28 meter største lengde adgang til å fiske inntil 4 n.mil av grunnlinjen.  

- I statistikkområde 00, kan fartøy over 21 meter største lengde samt fartøy over 28 meter 

største lengde som fisker for fangst til levendelagring, fiske inn til fjordlinjene. 

- I statistikkområde 00, kan fartøy over 28 meter største lengde fiske torsk, hyse og sei inn til 

en linje i Vestfjorden trukket mellom Lofotodden og Måløy-Skarholmen. 

 
Styret mener det må legges opp til en evaluering når det er høstet erfaring med havdelingstiltakene. 
Dersom det fremstår nødvendig, må det være rom for å gjøre justeringer i reguleringsopplegget 
underveis.  
 
Forslag om maks 9 kveiler snurrevadtau 
Styret kan ikke støtte forslag om å innføre forbud mot å ha om bord mer enn to lengder á 9 kveiler 
snurrevadtau á 220 meter ved fiske innenfor 4 n.mil av grunnlinjene. 
 
Styret kan støtte den tilnærming som er foreslått av arbeidsgruppen i Norges Fiskarlag, som i grove 
trekk har foreslått følgende: 

- Det kan støttes å tillate bruk av maks 9 kveiler snurrevadtau innenfor 4 n.mil av 

grunnlinjene. Det må likevel være adgang til å oppbevare mer tau om bord på et fartøy. Tau 

ut over 9 kveiler må kunne oppbevares på tromlene.  
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- Det kan gjøres tiltak for å imøtekomme det som oppfattes å være en kontrollutfordring. Det 

foreslås å fargekode tauarmene. Det må vurderes adgang til midlertidige løsninger i forhold 

til merking/fargekoding, inntil produsenter kan levere egnede merkede/fargede tau, som 

kan bidra til enklere kontroll og håndhevelse av regelverket.   

 
Vennlig hilsen         
Daglig leder         
Marianne Sandstad         Tove Strand 
 
 

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift. 
 
 
 
 
Kopimottakere:  
Sør Fiskarlag 
ole@fiskarlaget.no 
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