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Høring - Krav om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske  

Fiskeridirektoratet sender med dette forslag om å innføre krav om merking av teine- og 

ruseredskaper i fritidsfiske på høring. 

 

I gjeldende regelverk stilles det krav til at vak merkes med eiers navn og adresse. 

Fiskeridirektoratet foreslår nå å innføre et krav om at også selve redskapen merkes med 

tilsvarende informasjon. I første omgang vil kravet gjelde ved bruk av teiner og ruser i 

fritidsfisket. Et mer generelt krav til merking av selve redskapen ønskes på et senere 

tidspunkt også innført i yrkesfisket. Her arbeides det imidlertid med en elektronisk 

løsning hvor noe testarbeid gjenstår. 

 

Vi ber om at innspill og merknader til forslaget sendes Fiskeridirektoratet 

(postmottak@fiskeridir.no) innen 1. september 2021. 

 

Høringsnotatet er også tilgjengelig på www.fiskeridir.no, og andre enn dem som er 

oppført som høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill. 

 

Forslagets bakgrunn 

Hvert år går et betydelig antall fiskeredskap tapt i fritidsfiske. Teiner og ruser er 

overrepresentert i funnene ved ulike opprydningstiltak på grunnere havområder, og det 

antas på denne bakgrunn at tallene på tapte redskap er langt høyere enn hva som 

innrapporteres i Fiskeridirektoratets fritidsfiskeapp. Innrapporteringen via 

fritidsfiskeappen er frivillig.   

 

Teiner og ruser går tapt av en rekke ulike grunner. Den vanligste årsaken i fritidsfiske er 

knyttet til overflatevakene. I tillegg til bruk av dårlige flytevak, kan årsaken til tap f.eks. 

være at festet til vaket kuttes eller at vaket synker. Dette kan tilskrives fasthekting i bunn 

eller kabler, at redskapen havner på for stort dyp, brukskollisjon med annet redskap 

eller påkjørsel av båttrafikk. 
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Etter at redskapen er tapt, vil den som oftest fortsette å fange fisk og skalldyr. Dersom 

dyrene dør i redskapen, vil disse kunne fungere som åte for nye individ. På denne måten 

vil redskapene kunne fortsette å fiske i lang tid etter tapstidspunktet, såkalt 

spøkelsesfiske. Spøkelsesfiske er uønsket ut ifra et dyrevelferdshensyn, samtidig som 

det medfører en skjult og unødvendig beskatning av fisk- og skalldyrbestander. De siste 

årene er det innført krav om rømmingshull (bruk av nedbrytbar bomullstråd) i hummer- 

og krabbeteiner, og det pågår arbeid for utvide ordningen. Tapte redskaper utgjør videre 

et stort problem med tanke på marin forsøpling. I denne forbindelse kan det vises til 

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling. Handlingsplanen er 

tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside www.fiskeridir.no. 

 

Innføring av et krav om at alle teine- og ruseredskaper anvendt i fritidsfiske skal merkes 

med eieridentifikasjon er ment å bidra til større ansvarlighet hos aktørene. Med 

ansvarlighet menes i denne sammenheng at den enkelte bruker viser et større ansvar 

for å redusere faren for at redskap går tapt, for å sikre tilstrekkelig tilsyn og røkting, og 

motivere til større innsats for å gjenfinne redskaper som har forsvunnet. Dette må ses i 

sammenheng med et forslag om innføring av rapporteringsplikt for tapte fiskeredskap. 

Eier vil dermed ha et sterkere incentiv både til å forhindre tap og til å gjenfinne redskap 

som tapes. 

 

Merking av redskap vil videre bidra til en bedre sirkulærøkonomi. I dagens regelverk 

stilles det kun krav til merking av vak. Ved gjenfinning av tapte redskaper er ofte vakene 

borte, og dermed også informasjonen om redskapets eier. Et krav til merking av selve 

redskapen vil medføre at en langt større andel av redskap som går tapt kan finne veien 

tilbake til eier. 

 

Det tas sikte på at kravet om merking av teine- og ruseredskaper i fritidsfiske skal tre i 

kraft 1. januar 2022. 

 

Nærmere om forslagets innhold 

Fiskeridirektoratet foreslår at det innføres et krav om at alle teine- og ruseredskaper 

skal ha et merke på selve redskapen med eierens navn og adresse. 

 

I 2019 og 2020 utredet og gjennomførte Fiskeridirektoratet forsøk med merkemetoder 

av fiskeredskap, og det ble opprettet dialog med aktuelle brukere. Formålet med 

arbeidet var å få en oversikt over ferdig utviklede merkeløsninger. På denne bakgrunn 

ble en standardisert merking vurdert, men vurderingen var at man ved en slik 

tilnærming ville kunne avskjære gode og funksjonelle løsninger. Det ble dermed 

konkludert med at det er mest hensiktsmessig å gi brukerne stor frihet når det gjelder 

selve utformingen av merkeløsningen.  

 

Anbefalinger/råd til utforming av merkeløsning 

I forbindelse med nevnte testing av merkeløsninger, ble det gjort visse erfaringer som i 

det følgende oppsummeres som anbefalinger/råd til merkingen. 
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 Merkeløsningen anbefales festet i redskapens øvre del, gjerne takdel. Det 

bemerkes imidlertid at en slik plassering gjør merket mer utsatt for slitasje ved 

håndteringen av redskapen. 

 Festeløsningen må være av en slik kvalitet at merket ikke løsner. Dette både av 

hensyn til at kravet til merking ivaretas, men også av hensyn til å unngå marin 

forsøpling. Det anbefales at merket sjekkes med jevne mellomrom. 

 Det anbefales videre at man forsikrer seg om at valgt merkeløsning/påført 

eieridentifikasjon ikke viskes ut eller løser seg opp i kontakt med saltvann. 

   

Konsekvenser  

Kravet om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske antas å kunne gjennomføres 

uten større kostnader eller arbeid for de aktuelle fritidsfiskere. Fritidsfiskere kan 

maksimalt fiske med 20 teiner/ruser, og i flere sammenhenger er bruken av redskaper 

begrenset ytterligere, f.eks. i hummerfisket. For den enkelte fritidsfisker er det derfor et 

nokså lite antall redskaper som må merkes. Potensiell gevinst i form av å redusert fare 

for spøkelsesfiske, marin forsøpling og bidrag til en bedre sirkulær økonomi må anses å 

være vesentlig.  

 

Forslag til forskrift 

Følgende endring foreslås i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i 

sjøen: 

 

Ny § 73 a skal lyde: 

 

«§ 73 a Krav til merking av teiner og ruser i rekreasjonsfiske 

 

Teiner og ruser som er satt i sjøen fra fartøy som ikke er merkeregistrert eller fra land, 

skal være tydelig merket med eierens navn og adresse. Merket skal være lett synlig på 

redskapen. Dersom flere redskaper er satt i lenke, gjelder kravet om merking hvert 

enkelt redskap i lenken. Sanke- og samleteiner som står i sjøen for oppbevaring av 

skalldyr fanget i rekreasjonsfiske skal være merket på samme måte. 

 

Merking skal ikke foretas på de deler av en teine som er beregnet for å flyte opp til 

overflaten etter en tid i sjøen (flyteelement). 

 

Kravet til merking av teiner og ruser i bestemmelsen her gjelder i tillegg til kravet til 

merking av vak i § 73.» 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Kjetil Øvregaard Østebø 

rådgiver 
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Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Kystvakten Kv Postboks 800 

Postmottak 

2617 LILLEHAMMER 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Torgarden 

7485 TRONDHEIM 

Norges Dykkeforbund Postboks 5000 0840 OSLO 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Fritids- og 

Småfiskerforbund 

c/o Tom Erlig Sollie 

Ringshaugveien 18 

3154 TOLVSRØD 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Postboks 94 1378 NESBRU 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Norges Naturvernforbund Mariboes gate 8 0183 OSLO 

Stiftelse Wwf Verdens Naturfond Postboks 6784 St 

Olavs Plass 

0130 OSLO 

 

 

 

 

 

 


