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1. Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene. 
Jeg syns dette er et godt forslag men det burde være torsk, hyse og sei. - Slik det er nå 
så går båter over 21m innenfor grunnlinjen og fisker torsk helt åpenlyst og skriver at de 
får torsken utfor grunnlinjen. Så jeg vil si at regelen fungere ikke når de kan fiske hyse 
og sei innenfor grunnlinjen. Båter mellom 21-28m burde få fiske i vestfjorden under 
lofotfisket når skreien anløper. 

2.Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske mil 
av grunnlinjene. - Jeg syns forslaget er godt men her burde det gjelde torsk, hyse og 
sei. 

3. 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. - Dette forslaget er godt. 
Slik det er nå så settes det 9 kveile og så går båter ut mere kveiler. Det kan ikke 
kontrolleres. Innenfor grunnlinjen burde det ikke vært lov med mer en 6 kveile. 

4. Forbudet mot å fiske torsk innenfor fjordlinjene endres til å gjelde for fartøy over 11 
meter største lengde (ned fra 15 meter). - Jeg syns forslaget er godt. 
Snurrevadbåter som er under 11 meter burde få fiske innenfor fjordlinjen uavhengig av 
bredde og størrelse på fiskerom. 

5. Minstemålet for torsk økes til 55 cm innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. - 55cm er 
veldig stor fisk. Jeg syns ikke minstemålet må økes mer en 45cm. Ellers så blir det 
vanskelig for den minste flåten å fiske sine kvoter. 

6. Tillatt innblanding av torsk under minstemål i fisket etter torsk med juksa og line økes 
til anslagsvis 20 % i antall i de enkelte fangster innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene, 
og 15-20 % ved garnfiske etter sei i samme område. - Dette forslaget kan bli vanskelig å 
gjennomføre hvis minstemålet økes til 55cm. 

7. Hvert fartøy kan fiske etter torsk med maksimalt 80 garn innenfor fjordlinjene. - Dette 
er et godt forslag. Innenfor grunnlinjen så burde det ikke være lov å fiske med mer en 
200 garn. 

8. Minste tillatte maskestørrelse i garn økes til 168 mm ved fisket etter torsk nord for 
62°N. - Dette forslaget er godt. 



9. Ved fiske etter torsk med snurrevad skal det være kvadratmasker i fiskeposen med en 
maskestørrelse på minst 140 mm nord for 62°N innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. 
- Jeg syns 140mm er for mye. Vi bruker 127mm sekk og jeg drar lett sei som er 4 kg 
gjennom maskene. Mange store hyse over kilo går ut gjennom kvadrat maskene. . Når 
vi fisker torsk innenfor 4 mila så fisker vi også hyse og sei. Med 140mm masker i kvadrat 
så blir vi å få dårlig torske fiske og ingen sei og hyse. 

10. Området for det generelle påbudet om kvadratmasker i fiskeposen ved fiske med 
snurrevad utvides fra 64°N sørover til 62°N. - ingen innvendinger. 

11. Forbudsområder i lokale reguleringer som forbyr bruk av snurpenot, snurrevad og 
andre notredskaper i Troms og Finnmark tilpasses slik at forbudsområdene i større grad 
samsvarer med kysttorskens gytefelt slik disse nå er definert på bakgrunn av 
gytekartlegginggjennomført av Havforskningsinstituttet. - ingen Innvendinger. 

Det burde innføres maks tykkelse på snurrevadtau innenfor 4 mila. 36mm snurrevadtau 
er store nok tau. Slik det er i dag så bruker noen båter 50mm og da kan de dra over alt. 

Det burde være påbudt med fangstbegrensning ved torskefiske etter skrei. Det blir tatt 
for store hal som ikke kan handteres. 

Slik som det har blitt så er den største flåten blitt så effektiv og stor at vi mindre båter 
kan ikke konkurrere med dem. En båt på 35m kan fiske 100 tonn på en dag, mens jeg 
fisker 100 tonn på en hel sesong. Min båt er 20m. Forskjellen er størrelse på 
snurrevadnot og antall kveile og tykkelse på kveile. Tyngde på båt spiller også stor rolle. 
Jeg mener at båter over 28m må fiske utenfor 4 mila. 
Før va det slik at alle båter tok landligge ved dårlig vær. I dag så ligger det båter å taue i 
all slags vær så fiskefelt får aldri stå i ro og det er fritt for fisk når den mindre flåten 
kommer ut. 
Vi har fisket med fløythyseline i 30 år på pappa sin Lysbøen og min Turbo. Dette fisket 
er historie nu på grunn av større snurrevadbåta som fiska opp hysa som va i kanten som 
normalt skulle beite på åte oppe i havet om sommeren. Vi har sluttet med fløythyseline 
på grunn av ingen lønnsomhet og det er ingen som fisker med fløythyseline lengre. Det 
er en lang tradisjon som dessverre aldri vil komme tilbake hvis vi ikke får begrensninger 
på den større snurrevadflåten. 

Det skulle ikke vært lov å rigge om fra autoline og trål til snurrevad for så og kan fiske 
innenfor 6 mila. Dette er havfiskebåter som ikke skal konkurrere med den mindre flåten. 

Med vennlig hilsen 
Jørn-Åge Solhaug 


