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Regulering av fisket i Lofoten 2020 - opprettelse av 

henstillingsområde for line ved Røst  

 

1. Innledning 
 

Fiskeridirektoratet region Nordland viser til henvendelser fra Fiskerne på Røst av 16. 

mars 2020 og Nordland Fylkes Fiskarlag av 17. mars 2020. Det bes om at det opprettes 

et henstillingsområde for line ved Røst. Organsisasjonene har foreslått to delvis ulike 

områder; feltet Fiskerne på Røst ber om sammenfaller med det som har vært på høring 

sammen med den lokale reguleringen, mens feltet som er foreslått av Nordland Fylkes 

Fiskarlag er noe mindre. 

 

Foreslått henstillingsområde fra fiskerne på Røst har følgende koordinater: 

 

1. N 67°25.64  E 012°07.70 

2. N 67°24.36 E 012°01.11 

3. N 67°25.39 E 011°59.82 

4. N 67°27.75  E 012°02.28 

 

Foreslått henstillingsområde fra Nordland Fylkes Fiskarlag har følgende koordinater: 

 

5. N 67°25.29  E 012°06.40 

6. N 67°24.36 E 012°01.11 

7. N 67°25.39 E 011°59.82 

8. N 67°27.75  E 012°02.28 

 

Henstillingsområdet er begrunnet med at det har oppstått en situasjon der garnflåten 

utfordrer linefiskerne ved å sette garnlenker helt opp i linesettene. Det er også 
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rapportert om tilfeller der garn settes over lineparter med tap av fiskeredskaper som 

konsekvens. 

 

2. Uttalelser til forslaget 
 

I forbindelse med evalueringen av forårets sesong ble det foreslått et eget område for 

line ved Røst. Det ble da besluttet at dette feltet ikke skulle være en del av den lokale 

reguleringen, men det ble i forbindelse med høringen av forskriften tatt med som et 

foreslått henstillingsområde som kunne tre i kraft ved behov. Feltet som var på høring 

sammenfaller med feltet som nå er foreslått av Fiskerne på Røst, og er tidligere foreslått 

av Nordland Fylkes Fiskarlag i deres sak 72/2019. 

 

Nordland Fylkes Fiskarlag uttalte i forbindelse med høringen at linefeltet bare burde 

innføres når det var presserende nødvendig, Norges Kystfiskarlag var positiv til at feltet 

var på høring da det skaper forutsigbarhet, mens Fiskerne på Røst ønsket at feltet skulle 

tre i kraft umiddelbart når forskriften fikk virkning 1. mars. 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland har også hentet inn uttalelser om forslagene som nå 

foreligger fra Kystvakten, Sjøtjenesten og Norges Kystfiskarlag.  

 

Norges Kystfiskarlag har forhørt seg med medlemmene sine på Røst og støtter å ta bruk 

henstillingsområdet for line. De mener det mest ryddige vil være å forholde seg til 

området som ble foreslått i forbindelse med høringen av Lofotforskriften. 

 

Kystvakten mener det bør opprettes et henstillingområde for line ved Røst. De støtter 

også innspillet til Kystfiskarlaget om at det opprinnelige området som var foreslått bør 

tas i bruk. Dette vil gi minst konflikt mellom bruksgruppene, samt minst heft for 

fartøyene som allerede har satt bruk i området. 

 

Sjøtjenesten støtter også opprettelsen av et linefelt, og har i det siste hatt en del kontakt 

med aktørene i området for å sikre god orden på feltet. Det har også vært utfordringer 

med manglende innmelding av faststående redskap i området. 

 

3. Vår vurdering 
 

Fiskeridirektoratet Region Nordland vil kun opprette henstillingsområder der det er et 

begrunnet behov for det, og ikke før behovet oppstår. Vi ønsker minst mulig grad av 

havdeling og oppfordrer alle aktører til et godt samarbeid på feltet. Ved vurderingen av 

om henstillingsområder skal opprettes må vi ta hensyn til at alle redskapsgrupper er 

ivaretatt. 

 

Vi ser at det foreligger et berettiget behov for å opprette et henstillingsområde for line 

ved Røst. I tilfeller der aktørene selv ikke klarer å sørge for god orden, kan et slikt felt 

bidra til å avklare situasjonen og dempe konflikt. Det er også unødvendig at redskap går 

tapt som følge av brukskollisjoner der dette kan unngås. 
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Av hensyn til forutsigbarheten mener også vi at det riktige er å opprette linefeltet slik det 

ble fremmet i forbindelse med høringen til den lokale reguleringen. Dette har blitt 

akseptert i forkant av fisket av alle organisasjonene, og er basert på historisk bruk av 

området. 

 

I området som ikke er omfattet av det nåværende forslaget fra Nordland Fylkes Fiskarlag 

foregår det hovedsakelig garnfiske, men det er også registert linefiske her. Vi kan ikke se 

at dagens fiske foregår på en slik måte at det er urimelig at noen garnsettinger må flytte 

på seg som følge av opprettelsen av et henstillingsområde for line. 

 

På denne bakgrunn har Fiskeridirektoratet region Nordland besluttet å opprette et 

henstillingsområde sør for Røst i samsvar med innspill fra Fiskerne på Røst, som er 

eksklusivt tilgjengelig for fiske med line. Vi vil særskilt oppfordre alle aktører til å 

respektere området, overholde plikten om å melde inn og ut redskap og for øvrig 

samarbeide godt på feltet.  

 

Fastsatt henstillingsområde har følgende koordinater: 

 

1. N 67°25.64  E 012°07.70 

2. N 67°24.36 E 012°01.11 

3. N 67°25.39 E 011°59.82 

4. N 67°27.75  E 012°02.28 

 

Henstillingsområdet trer i kraft fra og med 19. mars 2020 og gjelder inntil videre, men 

ikke utover 15. april 2020. 

 

Kartvedlegg som viser henstillingsområdet og passive redskaper i sjøen nå ligger 

vedlagt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Janne Andersen 

regiondirektør 

 

Øyvind Gyltnes Eilertsen 

rådgiver 

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

Fiskerne på Røst Skomværsveien 6 8064 RØST 

Nordland Fylkes Fiskarlag Postboks 103 8001 BODØ 

 

 

Kopi til: 

Fiskebåt Røysegata 15 6003 ÅLESUND 

Fiskebåt Nord Postboks 202 9252 TROMSØ 

Fiskeridirektoratet Region Nord - 

Sjøtjenesten 

Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 

Johan Magne Karoliussen Postboks 25 8065 RØST 

Kystvakten Kv Postboks 800 

Postmottak 

2617 LILLEHAMMER 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Sjømat Norge Postboks 5471 

Majorstua 

0305 OSLO 

 

 

 

Vedlegg 

Henstillingsområde line Røst 
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