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Forslag til forskrift om påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i 

snurrevad i bestemte områder i 2022  

 

1. Innledning 

 

Fiskeridirektoratet sendte den 30. mars 2022 på høring et forslag om innføring av påbud 

om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad i bestemte områder i 2022.  

 

Høringsfristen ble satt til 4. april. Den korte høringsfristen ble begrunnet med at det 

haster å få innført tiltak for å unngå neddreping av store mengder fisk. Videre ble det 

vist til at den foreslåtte forskriften vil ha svært begrenset varighet.  

 

Forslaget ble sendt til Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Pelagisk Forening, 

Sametinget, Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Kystvakten.  

 

Vi har motatt høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk 

Forening.  

 

Høringsnotatet og de mottatte høringsuttalelsene følger vedlagt (./.).  

 

2. Nærmere om forslaget i høringsnotatet 

 

I henhold til forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, fangst og 

høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) § 11 er det ved fiske nord 

for 62° N tillatt å benytte fangstbegrensningssystem i snurrevad.  

 

Fangstbegrensningssystemet for snurrevad ble utviklet som et redskap for å redusere 

problemet med sprenging av sekker og neddreping av fisk som følge av for store 

fangster. Systemet ble utviklet i nært samarbeid med fiskerinæringen i perioden 2014 – 
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2016, og adgangen til å benytte dette ble fastsatt i forskriften med virkning fra 1. januar 

2017.  

 

Det er i utgangspunktet lagt opp til at systemet skal benyttes på frivillig basis for å unngå 

store fangster. Mange fartøy har valgt å benytte fangstbegrensningssystemet, og 

tilbakemeldingene fra disse er overveiende positive. Imidlertid er det fremdeles en del 

fartøy som av ulike årsaker ikke ønsker å ta i bruk denne innretningen.  

 

I høringsnotatet ble det vist til at Fiskeridirektoratets sjøtjeneste den siste tiden har fått 

en rekke meldinger fra flere hold om at det tas svært store fangster av torsk med 

snurrevad i Troms og Finnmark. Det er også kommet inn flere tips om 

snurrevadsprengninger i områder med stor fisketetthet. Dette gjelder spesielt på feltene 

utenfor Senja og Breivikfjorden, men vi har også fått informasjon om sprengning av 

snurrevad på feltet ute ved Værøy og Røst. Meldinger om snurrevadhal med fangster på 

mellom 50 og 90 tonn torsk synes å kunne bekreftes ved sjekk mot landings- og 

sluttsedler. Som kjent er risikoen for sprengning med fare for neddreping av fisk 

betydelig ved slike fangster. 

 

På bakgrunn av meldinger og observasjoner foreslo Fiskeridirektoratet at det innføres et 

påbud om bruk av fangstbegrensningssystemet på den tiden av året og i de områdene 

hvor sannsynligheten for store fangster er størst. På grunnlag av den kunnskapen som 

Fiskeridirektoratet har om utøvelsen av fisket etter torsk og hyse første halvår, ble det 

foreslått at påbudet skal gjelde i et område fra Andenes til Knivskjelodden innenfor 4 

nautiske mil fra grunnlinjene til og med 15. mai 2022.  

 

3. Merknader fra høringsinstansene 

 

Norges Kystfiskarlag støtter Fiskeridirektoratets forslag.  

 

Norges Fiskarlag er i utgangspunktet positiv til systemer som bidrar til å redusere risiko 

for dødelighet med påfølgende fangsttap, men er skeptisk til å innføre et slikt påbud 

midt i vintersesongen. Det anføres at innføring av et påbud som innebærer en 

investering for fartøyeier, må skje på en måte som gir den enkelte tilstrekkelig tid til å 

innrette seg. Det vises til at selv om det er mange fartøy som har valgt å benytte 

fangstbegrensningssystemet, er det fortsatt mange som av ulike årsaker ikke har tatt 

innretningen i bruk. Det vil derfor være et stort antall fartøy som må anskaffe seg slikt 

utstyr på kort varsel, og som risikerer stopp i fisket da en må kunne forvente 

forsinkelser i leverandørleddet dersom mange må skaffe seg nytt utstyr på kort tid. 

Fiskarlaget bemerker også at det er blandete erfaringer med 

fangstbegrensningssystemet, og at det da er tatt andre grep for å unngå for store 

fangster i områder med stor fisketetthet. Fiskarlaget går derfor imot at det innføres et 

påbud slik som foreslått, og at dette spørsmålet heller bør vurderes i tilknytning til 

kvotereguleringene for 2023. 

 

Fiskarlaget viser for øvrig til at det er fiskers ansvar å tilpasse fisket slik at fangstene blir 

av håndterbar størrelse, slik at sprenging av sekk med påfølgende dødelighet og tap av 

fisk unngås. Det anføres at størrelse på hal vil kunne begrenses ved hvordan fisket 
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utføres, og at alternative løsninger vil kunne være bruk av mindre tau, samt at de 

aktuelle fartøyene viser større aktsomhet i fisket.  
 

Pelagisk Forening  er kritisk til prosessen og grunnlaget for forslaget og anfører blant 

annet at Fiskeridirektoratet ikke har vurdert konsekvensene for flåten, om nødvendig 

utstyr er tilgjengelig på kort tid, tap i fangstinntekter, kostnader eller lignende. Det vises 

også til at forslaget synes å være basert på annenhåndsinformasjon, og at det er tvilsom 

praksis å innføre forbudsregler basert på annenhåndsopplysninger.  

 

4. Fiskeridirektoratets vurdering 

 

Fiskeridirektoratet er naturligvis enig med Fiskarlaget i at det er fiskers ansvar å tilpasse 

fisket slik at fangstene blir av håndterbar størrelse og neddreping unngås.  

 

Imidlertid har tidligere oppfordringer, herunder aktsomhetsmelding fra Sjøtjenesten 18. 

mars, om å ta i bruk fangstbegrensningssystemet på frivillig basis for å kunne 

kontrollere fangstmengden, vist seg å ikke være tilstrekkelig. 

 

Fiskeridirektoratet viser til at snurrevad i dag fremstår som et meget effektivt 

fiskeredskap. I perioder og områder med store mengder torsk kan konsekvensen ofte bli 

for store fangster i forhold til fartøyets produksjonskapasitet, eller at fiskeposen ikke 

tåler belastningen med store fangster slik at den revner i ombordtakningsprosessen. 

Fangstbegrensningssystemet fungerer slik at det er to eller flere åpninger i snurrevaden 

som utvider/åpner seg når ønsket mengde av fisk er fanget. Overskuddsfangst slippes ut 

gjennom åpningene i de frie vannmassene. Bak disse utslippsåpningene skal det være 

en fiskelås som holder fanget fisk tilbake i redskapet slik at fisk i sekken ikke flyter ut 

gjennom åpningene i overflaten.  

 

Til anførselen om at et krav om fangstbegrensning vil føre til avbrudd i fisket vil 

Fiskeridirektoratet bemerke at fangstbegrensningssystemet er enkelt for de fleste å lage 

selv i henhold til beskrivelsen som følger som vedlegg til høstingsforskriften. 

Kostnadene forbundet med dette er også lave. Dersom innretningen skal kjøpes fra 

redskapsprodusent vil kostnaden være ca. kr. 6000,-.  

 

Fiskeridirektoratet har erfart at det er de færreste som har kontroll på fangstmengde, 

selv om noen er flinkere og mer nøysomme enn andre. Dersom fartøyene har 

innmontert fangstbegrensning, reduseres risikoen for sprenging av sekker betraktelig.  

 

Når det gjelder anførselen fra Pelagisk Forening erkjenner vi at høringsfristen i denne 

saken har vært svært kort, og at utredningen ideelt sett kunne vært grundigere. 

Imidlertid har det vært avgjørende for Fiskeridirektoratet å få på plass tiltak som kan 

bøte på neddrepingsproblemet allerede inneværende sesong. Vi har lagt vekt på at 

fangstbegrensningssystemet er vel kjent blant snurrevadfartøyene, og at dette er en 

innretning de fleste relativt enkelt og rimelig kan lage selv etter anvisninger som følger 

som vedlegg til høstingsforskriften. 

  

Fiskeridirektoratet viser til begrunnelsen i høringsnotatet og det som fremkommer 

ovenfor og opprettholder forslaget.  
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5. Forslag til forskrift 

 

Et påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad må fastsettes i medhold av 

havressursloven § 16. Fiskeridirektoratet foreslår at det blir fastsatt følgende forskrift:  

 

Forslag til forskrift om påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad  

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet … 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 

37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 

 

 

§ 1 Påbud om bruk av fangstbegrensningssystem 

 

Ved fiske med snurrevad skal det benyttes fangstbegrensningssystem innenfor 4 

nautiske mil av grunnlinjene i et område som er avgrenset i øst og vest på følgende 

måte:  

  

1. Vestlig avgrensning (Andenes/Andfjorden): 

 

Fra posisjon:  N 69° 18,80’  Ø 016° 53,50’ 

Til posisjon:  N 69° 19,50  Ø 016° 07, 15’  

Videre i rettvisende vest  til 4 nautiske mil fra grunnlinjene 

  

2. Østlig avgrensning (Knivskjelodden): 

 

Fra posisjon:  N 71° 11,10’  Ø 025° 40,00`    

Videre rettvisende nord til 4 n.mil av grunnlinjene 

 

Fangstbegrensningssystem skal være utformet og innmontert i henhold til forskrift 23. 

desember 2021 nr. 3910 om fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser § 

11. 

 

 

§ 2 Straff  

 

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 

forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes 

forsøk og medvirkning.  

 

 

§ 3 Ikrafttredelse 

 

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 15. mai 2022.  

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Hanne Østgård 

seniorrådgiver 

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

Nærings- Og Fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Høringsuttalelse - Påbud om bruk 

av fangstbegrensningssystem i 

snurrevad i bestemte områder i 

2022 

Brev fra Norges Fiskarlag 

Påbud om bruk av 

fangstbegrensningssystem i 

snurrevad i bestemte områder i 

2022 - Høringssvar fra Norges 

Fiskarlag_1 

Høyringssvar -  Fangstbegrensing i 

snurrevad 

220404 Høyringssvar 

Fangstbegrensing i snurrevad 

Svar på høring om påbud om bruk 

av fangstbegrensningssystem i 

snurrevad 

Høring - påbud om bruk av 

fangstbegrensningssystem i 

snurrevad i bestemte områder i 

2022 

Vedlegg - forslag til forskrift om 

påbud om bruk av 

fangstbegrensningssystem i 

snurrevad 

 


