
Dato Fartøy Antall 
garn

Antall 
pingere

I hvilken grad oppleves påbudet å 
være etterlevd

Opplevelse av forskriftens tydelighet med 
hensyn monteringsbeskrivelse og krav til 
antall

Hvilken type pinger er mest brukt Omfang av pingertap, gjerne med 
hovedårsak

Kan tap og/ eller skade ha noen 
sammenheng til en spesifikk type 
garnhaler 

Kommentarer Loggført av

04.03.2002 Ravn ST-25-T ? ? ? ? Banan ? ? Får melding fra Jan Brødreskift. 
Fartøyet har fått to niser ved Røst, 
rett ved montert pinger.

trbak

22.02.2021 Laupstadværing 14 1 OK 1 stk midt på Banan Pingerne klemmes i stykker på 
haleren

Kan ikke se at det blir store forskjell Kaloc

22.02.2021 Ariel 10 1 OK 1 stk midt på Banan Pingerne klemmes i stykker på 
haleren

Kan ikke se at det blir store forskjell Kaloc

22.02.2021 Eieværing 10 1 Ok 1 stk midt på Banan pingerne klemmes i stykker på 
haleren

Kan ikke se at det blir store forskjell Kaloc

22.02.2021 Vågar 14 1 Ok 1 stk midt på Banan pingerne klemmes i stykker på 
haleren

kan ikke se at det blir store forskjell Kaloc

22.02.2021 Johan Sverre 10 1 Ok 1 stk midt på Banan pingerne klemmes i stykker på 
haleren

Kan ikke se at det blir store forskjell Kaloc

22.02.2021 Aline 14 0 Bruker ikke pinger på Fløyt garn Kaloc
23.02.2021 Silver II 10 0 Bruker ikke pinger. Kaloc
25.02.2021 Solstråle 14 2 Ok 1 stk pr 5 garn Banan Pingerne klemmes i stykker på 

haleren
Kan ikke se at det blir store forskjell kaloc

25.02.2021 Akterøy 14 1 Ok 1 stk  på Flekkefjord pinger pingeren er mer holdbar enn Banan 
plinger

Annen utforming og beskyttelse kaloc

26.02.2021 Hardhaus N-39-MS 30 3 Ok Sier han har montert etter anvisning. Ikke 
satt stramt på telnen, men i en "hanefot" på 
som gjør at han kan lede pingeren inn over 
rullen og gjennom garnstopperen.

Banan Ett skall ødelagt. Bruker garnhaler. Muligens mer 
skånsom enn spill.

Fikk nise i garnene den 9, 10, 11, 12 
og 19.02.21.                                  Totalt 
fem niser.                           Hadde 
pingere på alle lenkene de fikk nise 
på. Fikk nisene i området N67 53 
E013 10. Skipperer lurer på om 
pingerne har motsatt effekt og 
tiltrekker seg niser...

trbak

26.02.2021 Bergebuen ST-43-AA 30 3 ok Sier han har studert anvisnig og montert 
etter det

Banan Ingen ødelagt, men han har teipet 
rundt pingeren for at den skal holde 
sammen.

Bruker garnhaler. Leder pingeren 
over rullen og gjennom haleren.

Fikk nise i garnet  i dag på første 
lenken og en den 18.02.21. Begge 
ganger mellom pingerne. Fikk nisene 
i området N68 02 E013 40          Totalt 
2 niser.                                        Skipper 
sier han aldri tidligere har fått niser i 
Lofoten (30 sesonger), men at det er 
vanlig å få dem på breiflabbgarn i 
trøndelag.                                 Sier han 
ikke vet om de virker, men de blinker 
slik de skal. 

trbak

26.02.2021 Nygrunn N-325-VV 28 3 ok Sier han har montert etter anvisning. Ikke 
satt stramt på telnen.

Banan ingen ødelagt, men han har teipet og 
stripset rundt pingeren for at den skal 
holde sammen.

Bruker garnhaler Fikk en nise den 18.02.21, rett ved 
siden av pingeren. 

trbak

26.02.2021 Bergebuen ST-43-AA 30 3 ok Sier han har studert anvisnig og montert 
etter det

Banan Ingen ødelagt, men han har teipet 
rundt pingeren for at den skal holde 
sammen.

Bruker garnhaler. Leder pingeren 
over rullen og gjennom haleren.

Fikk nise i garnet  i dag på første 
lenken og en den 18.02.21. Begge 
ganger mellom pingerne. Fikk nisene 
i området N68 02 E013 40          Totalt 
2 niser.                                        Skipper 
sier han aldri tidligere har fått niser i 
Lofoten (30 sesonger), men at det er 
vanlig å få dem på breiflabbgarn i 
trøndelag.                                 Sier han 
ikke vet om de virker, men de blinker 
slik de skal. 

trbak

26.02.2021 Nygrunn N-325-VV 28 3 ok Sier han har montert etter anvisning. Ikke 
satt stramt på telnen.

Banan ingen ødelagt, men han har teipet og 
stripset rundt pingeren for at den skal 
holde sammen.

Bruker garnhaler Fikk en nise den 18.02.21, rett ved 
siden av pingeren. 

trbak

01.03.2021 Nesbuen R-1-TV 21 2 ok Montert med litt slakk på telna Banan Ikke problem med at de blir ødelagt Garnhaler Fikk 1 nise i forige uke og 1 nise i dag. 
Nisen stod i garnet ved siden av 
pinger. Det var enkelte sild i garnet.

Kaloc

03.03.2021 Hardhaus N-39-MS 28 3 ok Sier han har montert etter anvisning. Ikke 
satt stramt på telnen.

Banan ingen ødelagt, men han har teipet og 
stripset rundt pingeren for at den skal 
holde sammen.

Bruker garnhaler Ringte i dag og meldte om en nise på 
garnene i dag. Er oppe i seks niser 
totalt denne sesongen. Denne gikk i, 
tre garn unna pingeren.

trbak



03.03.2021 Sørhav VL-1-K 14 1 ok Montert etter anvisning. ikke stramt på 
telnen

Banan Ingen ødelagt. Garnhaler Fikk en nise den 19.02.21 nær 
Pingeren

trbak

03.03.2021 Langholm TR-29-AA 14 1 oK Montert i agnpose da han var plaget med at 
den falt ut av dekselet

Fikk ikke denne infoen Ingen ødelagt, men deksel åpnet seg. 
Montert i agnpose

Garnhaler Har ikke fått nise trbak

03.03.2021 Skretind N-19-VV 30 3 Feilmontert Montert i agnpose nede på blytelna. Får 
informasjon om at han må lese 
monteringsansvisning

Banan tre ødelagt Garnhaler Har ikke fått nise trbak

04.03.2021 Nesbuen R-1-TV 21 2 ok Montert med litt slakk på telna banan ikke problem med at de blir ødelagt Garnhaler Ringer og forteller at han fikk 1 Nise i 
dag. 2-3 garn fra pinger. Pos N 68 
00,9 E 013 47,8

Kaloc

04.03.2021 Nera H-6-B 40 4 Greit montert på øvertelne. Har 8 
garn mellom to pingere.

Har ikke lest bruksanvisning. Banan Ingen ødelagt. Garnspill Har ikke fått nise nå eller tidligere trbak

06.03.2021 Laupstadværing N-250-V 14 1 ok 1 stk. midt på banan Pingerne klemmes i stykker på 
haleren

Kan ikke se at det blir store forskjell 2-3 niser i vinter, mener ikke det er 
effekt av pingere

Rojen

06.03.2021 Eieværing N-176-V 10 1 ok 1 stk. midt på banan Pingerne klemmes i stykker på 
haleren

Kan ikke se at det blir store forskjell 1 nise i vinter i garnet etter pinger, 
mener ikke det er effekt av pingere

Rojen

06.03.2021 Aurora N-28-V 15 2 ok montert med slakk og ihht regelver banan ikke problem med at de blir ødelagt garnhaler ingen niser i vinter Rojen
06.03.2021 Hitterværing ST-52-H 30 4 Greit montert på øvertelne. 

Observerer opp til 14 garn mellom to 
pingere.

Har montert etter anvisning Banan ingen ødelagt. Garnspill fikk en nise mellom pingerne den 
27.02.21. Aldri fått nise tidligere i 
lofoten (30 sesonger). Får av og til 
hjemme i Trøndelag

trbak

06.03.2021 Stø Kurs (skoleskip) ? 2 ikke observert Ingen info "Fishtek" pinger ingen ødelagt. Garnhaler Får telefon om at de har fått en nise 
ca 100 meter fra montert pinger.    
N6759,8 E01341,0

trbak

07.03.2021 Havfisk TR-14-Ø 10 1 ok 1 stk. midt på lenke banan ikke problem med at de blir ødelagt usikker 1 nise på samme garn som pinger Rojen
11.03.2021 Mercedes N-348-V 13 1 ok Montert etter anvisning Banan Ingen ødelagt. Henger pingerne i 

løkke 20cm fra topptelna. kunne da 
ungå å ta pingern gjennom haleren

Skipper mener pingerne tiltrekker seg 
torsk.

knrek

18.03.2021 Argus N-289-B (ønsker å 
være anonym om dataene  
skal brukes videre)

50 20 Har en bærepose med pingere, men 
har ikke festet de på noen av garna. 

0 - Har ikke montert på pingere, men har 
hatt en bror som er med på 
prøveprosjektet på pingere. Har kun 
fått to niser på 25 år og sier videre at 
det at er feil årstid å ha pingere på.: 
Det burde heller ha vært på påbud på 
høsten på flabbegarn. Sier at nisene 
tar fisk som går på liner, men om at 
det er pingere på linene, kommer det 
ikke niser.

jowii

21.03.2021 Styrken VL-13-ØN 60 3 Ok Ikke noe problemer med å tolke forskrift Banan Ingen mistet, ingen ødelagt - Ingen bifangst. Får en del sei. Er 
positiv til pingerpåbud.

jowii

21.03.2021 Olter R-149-K 130 Har pingere montert i følge 
forskriften. Husker ikke hvor mange.

Ikke noe problemer med å tolke forskrift Banan (Frøystad) Ingen mistet, ingen ødelagt - Ekstra kostnad. Ikke noe knuste 
pingere. Føler det er dumt det ikke er 
noe støtteordning for det. Syntes det 
er urettferdig. Har gørt at folk får nise 
rett ved siden pinger og det gjør han 
litt motløs.

jowii

21.03.2021 Stamsundværing 7 garn imellom per pinger. Vil ikke 
oppgi antall garn eller antall pingere 
totalt.

Ikke noe problemer med å tolke forskrift Banan (Frøystad) Ingen mistet, ingen ødelagt, men har 
hørt snakk om at det har vært feil 
med pingere og skulle muligens få 
nye.

Fikk niser tidligere som sto nærme 
pingere. Dette skjedde kun da det var 
sild i fjorden, så det skjer ikke nå 
lenger. Dette (og feil med pingere) 
kan være en forklaring på hvorfor de 
fikk niser selv med pingere.

jowii

24.03.2021 Laukvikværing 90722966 80 8 Brukte på innsiden, ikke nå når de er 
på utsiden. 

Lett å tolke. Bananpinger. Gamle versjon var dårlig. Har med gammel versjon av pinger å 
gjøre. Nye versjonen er fin.

Har ikke hatt på, men tatt på nå. Nye 
typer helt greie og har ikke fått noen 
niser.

jowii

24.03.2021 Sandflæsa 95180970 19 3 Har pingere i hht forskrift. Lett å tolke. Bananpinger i agnpose Fått en nise. En kompis som har fått 
en nise og. Aldri fått nise før.  Hazard 
har fått niser rett ved pingere.

jowii

24.03.2021 Svendsen Senior 97702615 Har pingere i hht forskrift. Har ikke lest forskrift. Fikk beskjed om at de 
måtte bruke pingere fra annet hold.

Bananpinger. Jotron. AQ4MKII Har ikke tapt noen pingere. Har pingere på alle lenker. Fått en 
nise da de fisket på utsida i februar. 
Ikke å innsiden. Fikk mye niser når 
det var sild i fjorden for noen år 
tilbake. Ikke fått niser i det siste.

jowii



24.03.2021 Ice 47010848 120 12 Har pingere i hht forskrift. Har fått vite via Fiskeribladet, ikke lest 
forskriften.

Hvite pingere. Fisker med mye garn i år og det står 
mye garn i sjøen siden fisket er så 
dårlig. Har aldri fått nise nå eller før.

jowii

24.03.2021 Bremværing 90929601 54 6 Har pingere i hht forskrift. Har ikke lest forskrift, men vært klar om 
påbudet lenge.

Bananpinger Har mistet 2-3 stykker. Usikkert. De havner i klem sier han. Syntes pingere er ren utgift og syntes 
det ikke er rett at de som fisker på 
innsida av Lofoten skal ta den 
økonomiske støyten for Norsk 
eksport av fisk til USA. Har fått noen 
niser før og en nise i fjor. Ingen nise i 
år.

jowii

24.03.2021 Ariel 99272989 14 3 Har pingere i hht forskrift. Har hørt fra andre om hva lovverket er. Bananpingere. Har ikke mistet pingere, men deler. Har en garndrager som kverner alt 
som kommer i.

Fungerer overhode ikke. Får breiflabb 
rundt pingere. Vet også om flere som 
har fått nise. Også nærme pingere.

jowii

24.03.2021 Fugløyfisk 90079225 Ikke tapt noen pingere. Skipper er ikke om bord, så får 
begrenset med info. Har aldri fått 
niser. Har hørt om et tilfelle der de 
får niser rett ved siden av pinger. 

jowii

25.03.2021 Berg 100 8 8 lenker og 8 pingere. Syntes det generelt er vanskelig å finne 
forskrifter og å tolke dem.

Bananpinger Har mistet pinger. Knuses i garnhaler. Rapp 500. Pingere fungerer ikke. Får fortsatt 
bifangst: En nise så langt. Har hørt 
om andre som også har fått. Noen 
sier at de har fått mer pga. pingere

jowii


