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FORSLAG TIL BESTEMMELSER OM SAMFISKE OG SAMFØRING AV 

PELAGISKE FANGSTER   

 

1 Innledning 

Fiskeridirektøren behandlet ovennevnte sak i reguleringsmøtet 5.- 6. november i år, 

se saksdokument 24/2014 - regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 

under punkt 6.6. 

 

I reguleringsmøtet ble det vist til arbeidsgrupperapporten av 14. oktober d.å. om 

samfiske og samføring av pelagiske fangster. Arbeidsgruppen var nedsatt av 

Fiskeridirektøren og bestod av representanter fra Norges Fiskarlag, Norges 

Sildesalgslag, Kystvakten, Fiskeridirektoratets regionkontor og Fiskeridirektoratets 

kontroll- og reguleringsseksjon.  

 

Mandatet for arbeidsgruppen og forslaget til endringer fremgår av vedlagt 

arbeidsgrupperapport (./.). 

 

2 Vilkår for samfiske for låssetting 

Det var ikke merknader til arbeidsgruppens forslag til endringer av vilkårene for å 

drive samfiske for låssetting. Fiskeridirektøren støtter også de presiseringer som 

arbeidsgruppen har gjort i rapporten. 

Fiskeridirektøren foreslår at følgende endringer gjøres i dagens vilkår for samfiske:  



 

a. Det åpnes for å gi dispensasjon fra kravet til utrustning under samfiske 

b. Det vil kun være adgang til samfiske for fartøy under 15 meter største lengde  

c. Det er ikke lengre krav til daglig tilsyn med låset 

d. Kravet til at låssetting skal skje innenfor grunnlinjene oppheves 

e. Begrensninger i adgangen til samfiske i sperrede områder oppheves 
 

For øvrig gjøres enkelte regeltekniske endringer som følge av at bestemmelsene 

om samfiske i de ulike fiskeriene samles i utøvelsesforskriften. I tillegg gjøres 

endringer for å forbedre og fornye forskriftsteksten. 

Fiskeridirektøren anbefaler at forslagene fra arbeidsgruppen knyttet til vilkårene for 

å utøve samfiske for låssetting iverksettes fra 1. januar 2015. 

 

3 Adgang til samføring av pelagiske fangster 

Fiskeridirektøren viste til arbeidsgruppens anbefaling om å åpne for at ett av 

fartøyene i samfiskelaget kan føre fangsten til land på vegne av samfiskelaget, i 

stedet for at laget må vente på et eksternt føringsfartøy. 

 

Norges Fiskarlag støtter en åpning for samføring på betingelse av at fangstene 

låssettes først. Dette fordi samfiske tradisjonelt er knyttet til låssetting og faren for at 

samfiske ellers kan utvikle seg på en uønsket måte. Vilkåret om låssetting bør 

imidlertid evalueres på et senere tidspunkt når vi har fått mer erfaring fra ordningen.  

FHL støttet også forslaget til åpning for samføring, da det vil kunne bidra til høyere 

pris og mer attraktive fangster i markedet. Det hadde ikke noen formening om 

fangsten først må låssettes. 

 

Fiskeridirektøren foreslår derfor at det åpnes for samføring i 2015 og på bakgrunn av 

ønske fra Norges Fiskarlag, så stilles det krav om låssetting. Det settes krav til 

innrapportering i forbindelse med opptak fra lås for samføring. Ordningen bør 

evalueres i fremtiden.  

 

4  Plassering av bestemmelsene 

Fiskeridirektøren foreslår at bestemmelsene om samfiske og samføring av pelagiske 

fangster overføres fra de enkelte reguleringsforskriftene for fiske etter norsk 

vårgytende sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak og til forskrift om utøvelse 

av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften). Bestemmelsene tas inn i et nytt kapittel Vb.  

Å samle regelverket knyttet til utøvelsen av denne formen for fiskeriaktivitet er i tråd 

med ønsket om å forenkle, forbedre og fornye regelverket og dermed gjøre det mer 

tilgjengelig for næringsaktørene. Det er ikke hensiktsmessig å ha bestemmelser om 

samme ordning plassert i flere reguleringsforskrifter. Ordningen er heller ikke 



 

underlagt årlig endring og er derfor ikke nødvendig å ha i de årlige 

reguleringsforskriftene. Fiskeridirektøren støtter derfor arbeidsgruppens forslag om 

å flytte reglene om samfiske til utøvelsesforskriften, og at åpningen for samføring 

også plasseres her. 

 

Vi minner tilslutt om at utøvelsesforskriften er planlagt revidert i løpet av 2015 og at 

plassering og nummerering av bestemmelsene i den forbindelse, kan bli endret. 

 

5 Virkningstidspunkt  

Fiskeridirektøren anbefaler at bestemmelsene om samføring og samfiske tas inn i 

utøvelsesforskriften samtidig med at forskriftene om regulering av fisket etter norsk 

vårgytende sild, makrell og sild i Nordsjøen og Skagerrak for 2015 trer i kraft, dvs. 1. 

januar 2015. 

 

6 Merknad til de enkelte paragrafene 

Arbeidsgruppen foreslo også at bestemmelsen om samfiske ble gjennomgått for å 

oppdatere språket og klargjøre forståelsen av de enkelte vilkårene der hvor 

nødvendig. 

 

Fiskeridirektørens forslag til endringer i gjeldende regelverk er i hovedsak for å 

tydeliggjøre regelverket. Vi finner det samtidig hensiktsmessig å knytte noen 

merknader til bestemmelsene. Her vil kun føres merknader til ordlyden. For 

nærmere begrunnelse henviser vi til arbeidsgrupperapporten av 14. oktober d.å. 

 

Til § 33 f 

Paragrafen er i hovedsak en videreføring av vilkårene for å drive samfiske i de 

enkelte reguleringsforskriftene i 2014. 

 

I første ledd første setning innføres en absolutt størrelsesgrense for fartøy som skal 

drive samfiske. Dvs. at fartøy som skal utøve samfiske må være under 15 meter. 

Tidligere het det at fartøyene kunne «gå sammen om kast». Arbeidsgruppen pekte på 

at dette er lite beskrivende for hvordan samfisket faktisk foregår. Fiskeridirektøren 

foreslår derfor at begrepet erstattes med adgang til å «samarbeide om 

gjennomføringen av notkast og låssetting av fangst». Samarbeidet om notkast og 

låssetting må sees under ett. Det er ikke en betingelse at begge fartøyene er aktivt 

med under gjennomføringen av selve notkastet, men begge fartøyene må ha en aktiv 

rolle i arbeidet med å få fangsten over i en pose for å låssettes. 

Andre ledd første setning er en videreføring av gjeldende krav til deltakelse. Hva som 

nærmere ligger i dette kravet er beskrevet i arbeidsgrupperapporten. 

Fiskeridirektoratet vil vurdere om dette skal tas inn i en veiledning eller instruks. 

Andre ledd andre setning er nytt. Dette henviser til vilkårene i deltakerforskriften og 

kravet til at fartøyene til enhver tid skal oppfylle deltakerforskriftens krav til 

egnethet og utstyr for å drive eget fiske. Det åpnes imidlertid for å kunne dispensere 



 

fra dette kravet. Her vil det komme på plass rutiner i Fiskeridirektoratet for 

godkjenning av slike fartøy. Kun fartøy med slik dispensasjon kan drive samfiske 

uten samtidig å være egnet og utstyrt for eget fiske. Når det gjelder kravet til 

bemanning, så har Fiskeridirektoratet tidligere gått ut i pressemelding og klargjort at 

fartøyene under samfiske kun trenger være bemannet for å gjennomføre 

samfiskeoperasjonen. Se arbeidsgrupperapporten for nærmere om dette. 

Tredje ledd er en videreføring fra gjeldende reguleringsforskrift for fisket etter norsk 

vårgytende sild. Dette innebærer at samfiskelag bestående av fartøy i lukket gruppe 

må være både under 15 meter største lengde og 15 meter hjemmelslengde. I tredje ledd 

andre og tredje setning videreføres unntakene fra kravet til hjemmelslengde. Det 

bemerkes til unntaket i tredje setning at dette er fartøy som oppfyller vilkårene i 

deltakerforskriften, men ikke har god føringskapasitet og derfor låssetter fangsten 

istedet for å direktehåve den. Disse unntakene gjelder kun for fartøy i fisket norsk 

vårgytende sild, fordi det kun i dette fisket kan vises til tradisjon blant 

samfiskefartøyene om å drive på tvers av dagens reguleringsgrupper. 

 

Fjerde ledd viderefører innholdet i tilsvarende bestemmelse i reguleringsforskriften 

for fisket etter makrell i 2014. I reguleringsbestemmelsen var det imidlertid en direkte 

henvisning til bestemmelsen i samme forskrift hvor disse fartøyene var definert. Av 

regeltekniske grunner er det ikke hensiktsmessig å ha en henvisning til denne 

konkrete bestemmelsen i utøvelsesforskriften, men heller en henvisning til dens tittel. 

Poenget er fortsatt at kun fartøy som henter sin kvote i fisket etter makrell fra denne 

reguleringsbestemmelsen har adgang til å drive samfiske. Dette utelukker fartøy som 

har adgang til å fiske med not, men henter sin kvote i dette fiskeriet fra garn- og 

snøregruppen. 

 

Femte ledd er også en videreføring av gjeldende bestemmelse i reguleringsforskriften 

for fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2014. I gjeldende bestemmelse er det 

imidlertid gjort en avgrensing mot fartøy med hjemmelsgrense under 15 meter. 

Denne presiseringen foreslås tatt ut, da det ikke er kvotemessige forskjeller knyttet til 

om fartøyet er over eller under denne hjemmelsgrensen. Kravet til 15 meter største 

lengde anses som en tilstrekkelig begrensning. 

 

Sjette ledd er en videreføring av gjeldende vilkår for samfiske. Det presiseres at kravet 

til gjenstående kvote gjelder på tidspunktet hvor samfisket faktisk utøves, ikke på 

tidspunktet for påmelding til samfiske. 

 

Til § 33 g 

Dette er en videreføring av bestemmelsene om hvor stor andel av fartøyenes kvote 

som kan landes i kraft av samfiskeordningen. I fisket etter makrell var det tillatt å 

samfiske «inntil et kvantum tilsvarende summen av kvoteenhetene». Dette innebar i 

praksis ingen begrensning og er derfor tatt ut. I fisket etter makrell kan altså hele 

kvoten til begge fartøyene landes som samfisket. 



 

Til § 33 h 

Dette er en videreføring av vilkårene for samfiske slik de er i dag. Fiskeridirektoratet 

viderefører kravet til årlig påmelding for å bedre kunne ha oversikt over aktive 

samfiskelag. Kravet til rapportering av nøyaktig fangststed er tatt ut fra denne 

bestemmelsen, da dette fremgår av kravet til innmelding til Norges Sildesalgslag 

etter at fangsten er låssatt, se forslaget til § 33 i tredje ledd. 

 

Til § 33 i 

Dette er en videreføring av gjeldende krav til gjennomføring av samfiske og 

låssetting.  

I tredje ledd siste setning er det tatt inn en presisering når samfiskeoperasjonen anses 

som avsluttet. Betydningen av dette er behandlet i arbeidsgrupperapporten av 14. 

oktober d.å. 

 

I bestemmelsens femte ledd er kravet til daglig tilsyn erstattet med et krav til å 

håndtere og oppbevare fangsten i tråd med utøvelsesforskriftens krav til tilsyn med 

levendelagret fangst. Dette anses tilstrekkelig for å sikre at velferden til fisken som 

står i lås blir ivaretatt. 

 

Til § 33 j 

Første og andre ledd er en videreføring av gjeldende adgang til å lande låssatt fangst til 

godkjente førings-/kjøperfartøy. 

 

I tredje ledd åpnes det for samføring ved at ett eller begge av fartøyene i samfiskelaget 

tar fangsten opp av låset og fører den til landingsanlegget. De nærmere kriteriene for 

føring av fangsten på seddel vil fremgå av landings- og sluttseddelforskriften. 

Fiskeridirektoratet vil utarbeide rutiner for slik føring. Av kontrollhensyn finner 

Fiskeridirektoratet det nødvendig å stille krav til at samfiskelaget melder fra til 

Norges Sildesalgslag om opptakstidspunktet, kvantumet som skal samføres og 

landingssted. Dette må skje så tidlig som mulig før samfiskelaget starter opptaket fra 

låset. 

 

Øvrige merknader 

Forbudet mot å drive samfiske innenfor sperrede områder med puljevis innseiling er 

opphevet. Tilsvarende er Fiskeridirektoratets regionkontor sin kompetanse til å 

avgjøre om og hvordan samfiske kan utøves i dette området. 

I tillegg er kravet til låssetting innenfor grunnlinjene fjernet. 

 

 

7  Forslag til forskrift 

Fiskeridirektøren foreslår følgende endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen: 

 

Forslag til endring av forskrift om utøvelse av fisket i sjøen 



 

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den … med hjemmel i lov 6. juni 2008 

nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 16, 27 og 36. 

 

I 

 

I forskrift 22. desember 2004 nr 1878 om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende 

endring:  

 

Nytt kapittel Vb skal lyde: 

 

Kapittel Vb Samfiske og samføring av pelagiske fangster 

 

§ 33 f  Krav til fartøy som skal drive samfiske i pelagiske fiskeri 

To notfartøy under 15 meter største lengde kan samarbeide om 

gjennomføringen av notkast og låssetting av fangst av norsk vårgytende sild, makrell 

og sild i Nordsjøen og Skagerrak. Dette gjelder uten hinder av bestemmelser om 

kvoteutnyttelse og overføring av fangst mellom fartøy. 

Begge notfartøyene må til enhver tid være egnet, bemannet og utstyrt for 

samfiske og låssetting. Fartøyene kan søke Fiskeridirektoratets regionkontor om 

dispensasjon fra deltakerforskriftens krav til egnethet, bemanning og utstyr under 

gjennomføringen av samfisket. 

Notfartøy som skal drive samfiske etter norsk vårgytende sild, må begge 

tilhøre enten lukket gruppe og ha hjemmelslengde under 15 meter eller åpen gruppe. 

Unntak fra kravet til hjemmelslengde for fartøy i lukket gruppe gjelder for eiere av 

notfartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter som drev samfiske med et 

annet fartøy med hjemmelslengde under 15 meter i årene 2008, 2009 eller 2010. 

Unntak fra dette kravet gjelder også dersom ingen av fartøyene i samfiskelaget er 

egnet til å drive direktehåving av sild. 

Notfartøy som skal drive samfiske etter makrell må begge tilhøre 

reguleringsgruppen for notfartøy med største lengde under 13 meter.  

Notfartøy som skal drive samfiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak må 

begge tilhøre enten lukket eller åpen gruppe. 

Fartøy som har drevet selvstendig fiske i et kalenderår kan ikke delta i 

samfiske i samme kalenderår, med mindre fartøyet har minst 20 % igjen av egen 

kvote hver gang fartøyet skal drive samfiske. 

 

§ 33 g  Begrensning i kvantum av norsk vårgytende sild og sild i Nordsjøen og 

Skagerrak som kan samfiskes 



 

I fisket etter norsk vårgytende sild kan et samfiskelag lande et kvantum 

tilsvarende summen av inntil 2 x 12,52 kvotefaktorer.  

I fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak kan et samfiskelag lande et 

kvantum tilsvarende summen av inntil 2 x 15 kvotefaktorer. 

Kvantum utover dette må det enkelte fartøyet fiske og lande alene. 

 

§ 33 h  Krav til påmelding og antall fartøy i et samfiskelag  

Fartøy som skal drive samfiske må før samfisket starter være skriftlig påmeldt 

som samfiskelag til Norges Sildesalgslag. Ett samfiskelag kan være påmeldt til fiske 

på en eller flere arter. Påmeldingen som samfiskelag er gyldig i ett kalenderår. 

Ved påmelding må samfiskerne utpeke en av deltakerne som ansvarshavende.  

Påmeldingen skal inneholde alle nødvendige opplysninger om deltakende 

fartøyer, eiere, registreringsmerke, ansvarshavende og i hvilket fiskeri det skal 

drives samfiske. 

Hvert fartøy kan bare delta i ett samfiskelag per kalenderår. Denne 

begrensningen gjelder per art. Et fartøy kan likevel delta i ett nytt samfiskelag 

dersom tidligere fartøy i samfiskelaget er utgått av merkeregisteret som følge av en 

strukturordning.  

 

§ 33 i Krav til låssetting og innmelding av fangsten  

All samfisket fangst skal låssettes. 

Fangsten er låssatt når den er sikret i merd/pose. Fisk som holdes i snurpenot 

på siden av fartøyet er ikke ansett som låssatt.  

Straks fangsten er låssatt skal fisker melde den inn til Norges Sildesalgslag. 

Dette gjelder uavhengig av om fangsten skal meldes til auksjon eller lagres i låset. 

Låssted med tilhørende koordinater (geografisk posisjon) og kommune skal angis i 

innmeldingen. Samfiskeoperasjonen er avsluttet når fangsten er låssatt og innmeldt 

til Norges Sildsalgslag. 

For øvrig skal låset oppankres eller fortøyes til land og merkes på forsvarlig 

måte med minimum en blåse fra hvert deltakende fartøy i samfiskelaget.  

Samfiskelaget plikter å føre tilsyn med at den låssatte fangsten håndteres og 

oppbevares i tråd med bestemmelsene om fangst av fisk som skal holdes levende i 

kapittel XVIII. 

 

§ 33 j Landing og samføring av samfisket og låssatt fangst 



 

 Låset skal være oppankret eller fortøyd til land før fangsten kan landes. 

Landing av låssatt fangst kan skje ved opptak fra lås i sjøen til godkjent 

førings-/kjøperfartøy.  

Den låssatte fangsten kan også tas opp og føres i land av ett eller begge 

fartøyene i samfiskelaget (samføring). Ved samføring skal samfiskelaget snarest 

mulig melde fra til Norges Sildesalgslag om tidspunktet for opptak fra lås, 

kvantumet som skal samføres og landingssted.  

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. 
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