
Regulering av fisket etter snabeluer nord for 62° N i 2022 

Forslag til regulering av fisket etter snabeluer (S. mentella) nord for 62° N i 2022 ble behandlet 
på reguleringsmøtet 9. november 2021. 

1. Totalkvote og maksimalkvote 

I kvoteavtalen mellom Norge og Russland er det fastsatt en TAC for snabeluer på 67 210 tonn for 
2022. Dette innebærer en kvote til Norge på 48 391 tonn. 

I avtalen for 2022 har Norge overført 2 000 tonn snabeluer til Russland. I tillegg gis Russland en 
kvote på 2 200 tonn uer (S. norvegicus og S. mentella) til dekning av bifangst i andre fiskerier. I 
kvoteavtalen mellom Norge og EU for 2022 er EU tildelt en kvote på 1 500 tonn uer, hvorav 
1 000 tonn trekkes fra Norges kvote av snabeluer. Dette innebærer en disponibel norsk kvote på 
44 291 tonn.

52 tonn uer avsettes til forsknings- og undervisningskvote.

For inneværende år er det avsatt 100 tonn snabeluer til bifangst for fartøy som ikke har adgang 
til å delta i et direktefiske. Hittil i år er det registrert ti tonn snabeluer tatt som bifangst. Det bør 
likevel fortsatt tas høyde for et høyere bifangstkvantum i fisket med småmasket trål. 
Fiskeridirektøren foreslo derfor i saksdokumentet at det av den norske kvoten avsettes et 
kvantum på 100 tonn til dekning av bifangst av snabeluer for fartøy som ikke har adgang til å 
delta i direktefisket.

Fiskeridirektøren foreslo at fisket reguleres med maksimalkvoter på 1 500 tonn til hvert fartøy. 
Dette innebærer en overregulering på ca. 36 %.

Norges Fiskarlag er enig i dette forslaget. 

Fiskeridirektørens beslutning

Fisket reguleres med kvoter som foreslått i saksdokumentet. 

Fra:  Hanne Østgård
Adm.enhet:   Reguleringsseksjonen
Telefon:  46805205

Til:  Trond Ottemo

Notat    
 

 

Saksnr: 21/19118

Dato:  15.12.2021
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2. Fredningsperiode og områdebegrensninger

Fredningstiden for fisket med bunntrål i 2021 ble satt til perioden 1. mars til og med 9. mai for å 
legge til rette for en balansert høsting av hann- og hunnfisk. I 2021 har trålere fra 
referanseflåten samlet inn nytt datamateriale fra fiske i fredningsperioden for å se om 
fangstsammensetningen kunne forsvare en tidligere åpning av det direkte fisket etter 
yngleperioden. Datamaterialet viser at kjønnsfordelingen fremdeles er skjev rundt 10. mai, da 
1/3 er hunnfisk og 2/3 er hannfisk i fiskeområdene. Havforskningsinstituttet (HI) har derfor 
anbefalt at det direkte fisket ikke åpnes før 10. mai.

På denne bakgrunn foreslo Fiskeridirektøren i saksdokumentet at fredningstiden settes slik at 
det blir forbudt å fiske snabeluer med bunntrål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. 
mai. 

For å få bedre datagrunnlag om kjønnssammensetning i perioden før åpningsdato, anbefales det 
at det også i 2022 kan gis dispensasjon til et begrenset antall fartøy i referanseflåten til å starte 
opp et fiske på en tidligere dato. Vilkåret er at de samler inn data og materiale som gjør HI bedre 
i stand til å fastsette en biologisk tilpasset oppstartdato i dette fisket.

Fiskeridirektøren foreslo også å videreføre stengingen av et område sør for Bjørnøya i januar og 
februar. Det ble vist til at HI har estimert en gjennomsnittslengde for uer i dette området på 29 
cm i første kvartal, noe som er under det fastsatte minstemålet. Også her anbefales det at enkelte 
fartøy fra HIs referanseflåte kan få dispensasjon til å fiske i dette området i januar og februar for 
å få bedre kunnskap om først og fremst lengdesammensetningen i dette fisket, men også 
kjønnsbalansen. Det forutsettes at vilkårene som er nevnt ovenfor oppfylles.

For å unngå for høy innblanding av vanlig uer er direktefiske etter snabeluer kun tillatt innenfor 
nærmere definerte områder. Områdene for direktefiske ble endret i 2019 i samråd med HI og 
næringen. I saksdokumentet foreslo Fiskeridirektøren at periodene og områdene for hvor og når 
det direkte fisket etter snabeluer tillates i all hovedsak videreføres. På bakgrunn av resultatene 
fra prøveordningen med fiske med flytetrål, ble det foreslått en utvidelse av området hvor det er 
tillatt å benytte flytetrål. Resultatene fra prøveordningen er beskrevet i HIs rapport 
«Flytetrålforsøk for fiske etter snabeluer». 

Reguleringsmøtet hadde ingen merknader til forslaget. 

Fiskeridirektørens beslutning

Det fastsettes tids- og områdebegrensninger som foreslått i høringsnotatet. 
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3. Bifangst av snabeluer i fisket etter andre fiskeslag 

Fiskeridirektøren foreslo at gjeldende bifangstregulering videreføres. Dette innebærer at det 
ved fiske med stormasket trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er tillatt å ha inntil 20 % 
bifangst av snabeluer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. Ved fiske med stormasket trål 
innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 10 % bifangst av snabeluer i 
vekt i de enkelte fangster og ved landing.

Reguleringsmøtet hadde ingen merknader til forslaget. 

Fiskeridirektørens beslutning

Gjeldende bifangstregulering videreføres.  

4. Fastsettelse av forskrift 

På bakgrunn av det som er fremkommet ovenfor er det fastsatt følgende forskrift:

Forskrift om regulering av fisket etter snabeluer (S. mentella) nord for 62° N i 2022

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2021 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16 og 59 og lov 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fisket og fangst (deltakerloven) §§ 12, 20 og 21,  jf. 
delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686.

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande snabeluer nord for N 62° i 2022. 

§ 2 Totalkvote

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta, fiske og lande inntil 
44 291 tonn snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan 
Mayen og i internasjonalt farvann. Av dette kvantumet avsettes 100 tonn til dekning av bifangst 
og 52 tonn til forsknings- og undervisningskvote.  

§ 3 Gruppekvote

Fartøy med torsketråltillatelse eller seitråltillatelse kan fiske og lande inntil 44 139 tonn 
snabeluer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20’, i fiskerisonen ved Jan Mayen og i 
internasjonalt farvann.

§ 4 Maksimalkvote

Fartøy med adgang til å delta kan fiske og lande en maksimalkvote på 1 500 tonn snabeluer 
uavhengig av fartøystørrelse og uavhengig av om fartøyet har en eller flere tråltillatelser. Denne 
kvoten må også dekke bifangst av snabeluer i andre fiskerier. 
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§ 5 Fredningstid

Det er forbudt å fiske snabeluer med trål i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 9. mai. 

§ 6 Områder for fiske med bunntrål 

Fiske med bunntrål etter snabeluer før 1. mars er bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom 
følgende posisjoner:

Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30,00`, og videre til

1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
6. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
7. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
8. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
9. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
10. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
11. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
12. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
13. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
14. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Fiske med bunntrål etter snabeluer fra og med 10. mai er bare tillatt innenfor følgende område:

I Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, og nord og vest for rette linjer trukket mellom 
følgende posisjoner:

1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024°00,00`, og videre til
2. N 73°30,00` Ø 024°00,00`
3. N 73°00,00` Ø 017°30,00`
4. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
5. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
6. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
7. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
8. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
9. N 68°00,00` Ø 009°24,00`
10. N 67°10,00` Ø 008°35,00`
11. N 67°00,00` Ø 008°18,00`
12. N 66°50,00` Ø 008°09,00`
13. N 66°30,00` Ø 006°59,00`
14. N 66°21,00` Ø 006°44,00`
15. N 65°43,00` Ø 006°00,00`
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16. N 65°20,00` Ø 006°00,00`
17. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone. 

Fiske med bunntrål etter snabeluer er likevel tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område 
avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:  

1. N 72°00,00` Ø 017°30,00`
2. N 72°00,00` Ø 014°40,00`
3. N 71°45,00` Ø 014°45,00`
4. N 71°00,00` Ø 016°48,00`
5. N 70°27,81` Ø 016°53,00`
6. N 70°40,00` Ø 017°30,00`
7. N 72°00,00` Ø 017°30,00`

§ 7 Områder for fiske med flytetrål

Fiske med flytetrål etter snabeluer er bare tillatt innenfor følgende områder:

Område A

Før 1. mars er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske sone 
nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner: 

1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017°30`, og videre til 
2. N 72°00,00` Ø 017°30,00` 
3. N 72°00,00` Ø 014°40,00 
4. N 71°45,00` Ø 014°45,00` 
5. N 71°00,00` Ø 016°48,00` 
6. N 70°27,81` Ø 016°53,00` 
7. N 68°00,00` Ø 009°24,00` 
8. N 66°11,00` Ø 004°56,00` 
9. N 65°20,00` Ø 004°25,00` 
10. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.
Fra og med 10. mai er det bare tillatt å fiske innenfor følgende område i Norges økonomiske 
sone nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner: 

1. Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 021°00`, og videre til 
2. N 73°17,88` Ø 021°00,00` 
3. N 73°00,00` Ø 017°30,00` 
4. N 72°00,00` Ø 017°30,00` 
5. N 72°00,00` Ø 014°40,00 
6. N 71°45,00` Ø 014°45,00` 
7. N 71°00,00` Ø 016°48,00` 
8. N 70°27,81` Ø 016°53,00` 
9. N 68°00,00` Ø 009°24,00` 
10. N 66°11,00` Ø 004°56,00` 
11. N 65°20,00` Ø 004°25,00` 
12. Videre langs N 65°20,00` til yttergrensen av Norges økonomiske sone.

Det er ikke tillatt å benytte flytetrål med bunnkontakt under fiske utenfor områder som er 
åpnet for direkte fiske med flytetrål.
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Område B

I fiskerisonen ved Jan Mayen.

Område C

I internasjonalt farvann i ICES statistikkområde 2.

§ 8 Bifangst

Ved fiske med stormasket trål utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 20 
% bifangst av snabeluer i vekt i de enkelte fangster og ved landing. 

Ved fiske med stormasket trål innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene er det tillatt å ha inntil 
10 % bifangst av snabeluer i vekt i de enkelte fangster og ved landing.

§ 9 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor reguleringsåret. 
Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av 
samme fiskeslag i løpet av reguleringsåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande 
kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger. 

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det 
ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor reguleringsåret med 
fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede 
fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor 
reguleringsåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av 
utskiftingsfartøyet har fisket og landet i reguleringsåret med fartøyet. Første og annet ledd 
gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter 
første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det 
ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor 
reguleringsåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og 
landet med dette fartøyet i løpet av reguleringsåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som 
skal delta i åpen gruppe.

Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet 
fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor reguleringsåret er fisket i 
henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan 
uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i 
kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av reguleringsåret. Når det kan gjøres fradrag 
både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av 
reguleringsåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas 
høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en 
fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og 
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den oppgitte tillatelsen tidligere i reguleringsåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som 
oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av 
reguleringsåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av 
fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd 
dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to 
årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis 
har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og 
tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis 
har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er 
oppfylt.

§ 10 Overføring av fangst

Kvantumet som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også 
forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy. 

§ 11 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er 
nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket. 

§ 12 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av 
forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. 
desember 2011 nr.1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på 
havressurslova.

§ 13 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, 
straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk.

§ 14 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2022. 
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Kopi til:
Guro Gjelsvik
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