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Evaluering av bruk av akustiske pingere i Vestfjorden i 2021  

 

Vi viser til krav om bruk av akustiske pingere ved garnfiske i statistikkområde 00 

(Vestfjorden) som trådde i kraft 1. januar d.å. Påbudet gjelder til og med 30. april.  Dette 

følger av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen § 29a. Etter årets sesong vil 

Fiskeridirektoratet gjennomføre en evaluering av påbudet om pingere ved garnfiske.   

 

Norges fiskarlag og Norges kystfiskarlag inviteres til å delta i evalueringen med to 

personer hver. Øvrig sammensetning, innretning på arbeidet og oppstart vil vi komme 

tilbake til senere. På grunn av restriksjoner knyttet til pandemien må det forberedes at 

arbeidet kan bli gjennomført virtuelt på Teams. 

 

Brukererfaring vil være en viktig del av evalueringen. I den sammenheng ber vi om at 

Norges fiskarlag og Norges kystfiskarlag bidrar til registrering av hendelser med 

mistede og skadede pingere, som vil inngå i datagrunnlaget for evalueringen. 

Innsamlingen bør starte så snart som mulig. Det er viktig at ødelagte pingere tas vare på 

og kan oversendes på forespørsel. Registrering av hendelser føres etter følgende 

oppsett: 

 

Fartøynavn 

Reg.nr 

Pingertype Mistet pinger 

(antall) 

Skadet pinger 

(antall) 

Årsaksbeskrivelse 

     

 

 

Evalueringen ledes av Gjermund Langedal ved Utviklingsseksjonen, og spørsmål om 

evaleringen kan rettes dit. Andre spørsmål vedrørende bruk av pingerne kan rettes til 

Reguleringsseksjonen.  

 

Havforskningsinstituttet vil evaluere bruken av pingere etter årets sesong med hensyn 

til bifangstreduksjon.   

 Adm.enhet: Reguleringsseksjonen     

Saksbehandler: Guro Gjelsvik 

Telefon: 90063839 

Vår referanse: 20/7992 

Deres referanse:  

Dato: 05.02.2021 

 

 

Norges Fiskarlag 

Att:   

Postboks 1233 Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

 



 

Vår referanse: 20/7992 

Side: 2/3 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Guro Gjelsvik 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  



 

Vår referanse: 20/7992 

Side: 3/3 

Mottakerliste: 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
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