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Høring – påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad i 
bestemte områder i 2022 
 
Fiskebåt viser til ovennevnte høring der direktoratet foreslår å innføre påbud om 
fangstbegrensningssystem i snurrevad i et område fra Andenes til Knivskjellodden innenfor 4 nautiske 
mil fra grunnlinjene. Påbudet er ment å settes i verk straks og gjelde til og med 15. mai. Direktoratet 
begrunner forslaget med at det i enkelte områder som Breivikfjorden og utenfor Senja, har vært tatt 
store fangster av torsk på snurrevad. Direktoratet har dessuten fått inn tips om sprenging av snurrevad 
i områder med mye torsk.  
 
Fiskebåt mener fangstbegrensningssystemene er effektive for å hindre for store torskefangster i 
snurrevadfiske. Fiskebåt er derfor positiv til at direktoratet oppfordrer til bruk av slike innretninger på 
de fiskefelt og i de tidsrom der hvor det står store konsentrasjoner av torsk. Fiskebåt mener likevel 
forslaget fra direktoratet om påbudt bruk av fangstbegrensningssystemer ikke kan bifalles. Fiskebåt har 
ingen opplysninger om at fartøy har sprengt snurrevaden, og registrerer at heller ikke direktoratet har 
annen informasjon en rykter på feltet. For øvrig har vi fått flere tilbakemeldinger fra flåten som melder 
at de ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen i høringsnotatet. 
 
Et påbud om fangstbegrensning fra Andenes til Knivskjelodden frem til midten av mai, vil være et 
inngripende tiltak av flere grunner. De fleste har allerede skaffet seg fangstbegrensningsutstyr og mange 
benytter utstyret i fiske når det er fare for store hal, men å innføre et generelt påbud for alt fiske i hele 
området vil likevel virke sterkt inngripende og sette mange fartøy i en vanskelig situasjon. Store hal av 
den størrelsen som nevnes i notatet, er ikke ønskelig for flåten først og fremst av hensynet til kvaliteten 
på fisken. Kapasiteten på de største snurrevadbåtene er imidlertid så stor at en er i stand til å håndtere 
store hal uten å sprenge og uten vesentlig kvalitetsforringelse.  
 
Fiskebåt er skeptisk til påbudet fordi det vil være vanskelig for et stort antall snurrevadfartøy å anskaffe 
seg slikt utstyr på så kort varsel. Mange snurrevadfartøy benytter flere snurrevadbruk under fiske og 
selv om ett bruk har fangstbegrensningssystem, vil påbudet skape behov for flere slike innretninger for 
å kunne drive et rasjonelt fiske. I verste fall kan enkelte fartøy bli nødt til å bruke lang tid i kai i påvente 
av bestilling og innmontering. Sesongen er på hell og på grunn av mye uvær gjenstår fortsatt en 
betydelig del av torskekvoten for den konvensjonelle flåten. Et opphold i fisket nå, kan derfor bli svært 
kostbart. Fisket etter hyse og sei vil dessuten bli redusert dersom en må bruke utstyret, da fangsttapet 
er betydelig i slikt fiske ved bruk av fangstbegrensning. 
 
Fiskebåt ber om at direktoratet som alternativ til det foreslåtte tiltaket, i stedet innfører en tids- og 
områdebegrenset henstilling om bruk av fangstbegrensningssystemer der hvor det er observert tette 
konsentrasjoner av torsk.  
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