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1. Formål og virkeområde
Formåletmed Ordningenfor fiskeforsøkog utviklingstiltak er å fremmeutvikling i norsk
fiskerinæringsomkan bidra til ressursvennligog rasjonellbeskatningav fiskeressursene.
Ordningenfor fiskeforsøkog utviklingstiltak skal sålangt det er mulig søkeå koordineresin
virksomhetmed andreutviklingstiltak og forskningsomhar relevansfor ordningens
virkeområde.Prosjektav ren forskningsmessig
karakterfaller utenfor ordningen.
Støtteover ordningenfor fiskeforsøkog utviklingstiltak skal fortrinnsvisgå til tiltak
innenfor følgendehovedområder:
I.

II.

III.

IV.

Miljørelatert virksomhet,for eksempelopprenskingav taptefiskeredskaper
(herundertaptegarn)og beskyttelseav korallrev for å hindreressursødeleggelse
og
miljøskadeligevirkninger av fisket.
Veiledningog bistand,for blant annetå sikre at reguleringeriverksettesog fiske
gjennomføresut fra hensynettil ressursvennligog rasjonellbeskatningav
fiskebestandene.
Utprøving av fiske- og fangstmetoderfor regulerings-og kontrollformål, for blant
annetå kunneivaretaenkeltenæringsrelaterte
forvaltningsoppgaver
i forhold til
utprøvingog innføring av ny og mer effektiv teknologi.
Fiskeforsøk,hvor blant annetformåletkan væreå undersøkemulighetenefor
kommersiellutnyttelseav lite utnyttedearter.

2. Budsjett og administrative forhold
Tabell 2.1: Disponible midler for 2022 (eksklusiv mva.).
Betegnelse

Budsjett for 2022

Sum disponibelt til prosjekter i 2022,

Kr. 23 250 000,-

Kap. 917 post 22 Fiskeriforskning og -overvåkning

Statsbudsjettet
2022og Tildelingsbrevtil Fiskeridirektoratetleggerrammenefor
handlingsplanen.
I Statsbudsjettetfor 2022(Prop1 S (2021-2022))visesdet til at post 21
tidligerehar dekketutgifter til ordningenfor fiskeforsøkog utvikling, samtinnsatsmot
marin forsøpling.Dette formåletble tidligere finansiertgjennominntekterfra
forskningsfangst.For å sikre en mer ryddig budsjetteringvil budsjetteringenav formålet
samlespå post 22. Derfor fremkommerdet ikke bevilgningpå post 21 i 2022.Prop.1 S
Tillegg 1 nevneringen endringerfor detteområdet.
I brev til Fiskeridirektoratetav 15. oktober2021 viserNærings-og fiskeridepartementet
til
at “I henholdttil Forskrift om fiskeriforskningsavgiften
(FOR-2013-12-17-1567)
skal
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fiskeriforskningsavgiften
dekkedeler av kostnadeneved å skaffenødvendig
kunnskapsgrunnlag
for fiskeriforvaltningen.Departementetbekrefterat alle kostnader
knyttettil aktiviteter sominnhenting,kvalitetskontroll,bearbeidingog formidling av data
sominngår i kunnskapsgrunnlaget
for fiskeriforvaltningenkan dekkesav avgiften,inkludert
kostnaderved forbedringav systemerknyttettil disseoppgavene
”.
Koronapandemien
har medførtat flere prosjekterikke harblitt gjennomførtog er utsatttil
2022.Dissemå det såledestashøydefor i budsjettetfor 2022.Videremå det være
personellmessige
ressursertil å utførebådenye og utsatteprosjekt.De utsatteprosjekteneer
inkludert i handlingsplanenfor 2022.
En betydeligandelav planlagteprosjekt for 2022inkluderersjøgåendeaktivitet og noenav
disseer i samarbeidmed andreaktører.Det er en uforutsigbarsituasjonmed hensynpå
restriksjonerknyttet til denpågåendepandemien.I 2021har det spesieltværtutfordrendeå
gjennomføreprosjekthvor en var avhengigav å benyttesmåfartøy.Pandemienhar vist oss
uforutsigbaresiderog det er rimelige å ta høydefor at det i 2022ogsåkan værerestiksjoner
somgjør at det kan væreutfordrendeå gjennomførenoenav aktivitene.Hoveddelenav vår
toktaktivitet vil finne stedi andrehalvår og forhåpentligviser pandemientilstrekkelig slått
tilbake til at vi kan få gjennomførtvår aktivitet tilnærmetsomplanlagti 2022.

3. Prioriteringer for 2022
Prioriteringerinnenfor Ordningenfor fiskeforsøkog utviklingstiltak gjørespå bakgrunnav
føringeri Tildelingsbrev2022 fra Nærings-og fiskeridepartementet
samtprioriteringeri
fiskeritabelleni økosystembasert
fiskeriforvaltning.1 For noenprosjekterer også
bestandstabellen
i økosystembasert
fiskeriforvaltningsetthen til.
Under kapittel 2, Overordnedeutfordringerog prioriteringeri Tildelingsbrevetfinner vi
følgendetekst:
Hurdalsplattformenstadfesterat klimakrisener vår tids størsteutfordringer, og at klima og
natur skal væreen rammerundt all politikk. Fiskeridirektoratetssamfunnsoppdrag
overlapperi stor grad medFNs bærekraftsmål14 om å bevareog brukehav og marine
ressurserpå en måtesomfremmerbærekraftigutvikling.
Diskusjoneneom vern, bevaringog bruk av naturressursene
stiller storekrav til kunnskap
om fiskerienesmiljøpåvirkningi egnefarvann og synliggjøringav tiltak sombidrar til god
bevaringseffekt.
Regjeringenvil ledean i innsatsenfor å stanseplastforurensningi havet.Her har
Fiskeridirektorateten viktig rolle sombidragsyter.

I Tildelingsbrevetunderprioriterte aktiviteterinnenforhavressursforvaltning
siesdet:

1

Økosystembasert fiskeriforvaltning med tilhørende prioriteringstabeller oppdateres årlig. På grunn av
kapasitetsutfordringer knyttet til omorganiseringsprosessen i Fiskeridirektoratet er oppdateringen av tabellene
skjøvet noe på.
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Fiskeridirektoratetskal i tillegg til sineforvaltnings-og reguleringsoppgaverbidra til
utvikling og bruk av fiskeredskapmedsikte på å unngåutkastog uønsketfiskedødelighet,
somfangstunder minstemålog uønskedearter.

I kapittel 4 nedenforbeskrivesflere prosjektsom følger opp denneføringenfra
departementet,
blant annetprosjekterinnenfor reketrål,torsketrålog snurrevad.
Tildelingsbrevetfokusererogsåpå lokale og datafattigebestander:
Direktoratet skal samarbeidemedHavforskningsinstituttetom prioriteringer og tiltak for
forbedretkunnskapsgrunnlag
og rådgivningfor datafattigebestanderav fisk, krepsdyrog
sjøpattedyr.

Vi foreslåri kapittel 4 oppfølgingav flere lokale fiskerierpå datafattigebestanderfor å sikre
et bærekraftigredskapsbruk,blant annetoppfølgingav sjøkrepsefisket,rekefiskemed teiner
i Porsangerfjordenog fisket etterkongsnegl.

Fiskeritabelleni økosystembasert
fiskeriforvaltning fokusererpå eventuelleutfordringer
knyttet til arts-eller størrelsesselektivitet,
bidødelighet(inkl. uregistrertdødelighetsom
følge av kontakt med fiskeredskapen),
utkasteller uheldigepåvirkningerpå bunnhabitat.
Fiskeritabellendannergrunnlagfor prioriteringerav tiltak medsikte på forbedringerav
disseutfordringene.Ordningenfor fiskeforsøkog utviklingstiltak har et noe brederefokus,
og det vil derfor kunneværeprioriteringeri handlingsplanensomikke hørerinn under
fiskeritabellen.

I Tildelingsbrevetunderprioriterte ativiteterinnenformarin arealforvaltningog arbeidetmot
marin forsøplingsiesdet:
Arbeidetmot marin forsøplingblir stadigviktigere bådeglobalt og nasjonalt.Regjeringen
vil ledean i innsatsenfor å stanseplastforurensningi havet.Fiskeridirektoratethar en
viktig rolle i dette,somansvarlig for å forebyggeog ryddeopp marin forsøplingfra fiskeri,
havbrukog fritidsfiske.Direktoratet skal videreføresin solide innsatspå dettefeltet i tråd
medsin flereårige handlingsplan.
Fiskeridirektoratetsflerårigehandlingsplanmot marin forsøplingble publisert15. mars
2021.Handlingsplanenomfattertiltak innen yrkesfiske,fritidsfiske og akvakultur.
Prosjektersomalleredeer i prosess,somopprenskningav taptefiskeredskap,merking av
fiskeutstyrog videreutviklingav ordningenfor innmeldingav taptefiskeredskapvil inngå i
handlingsplanfor fiskeforsøkog utviklingsplanog er beskrevetnedenfori kapittel 4.
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Tabell 3.1: Oversiktover prosjektenei handlingsplanenfor 2022,medtilhørende
budsjettramme,ansvarlig saksbehandler,
tidsrammeog referansetil Fiskeritabellen.
Kapittel
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

18

Budsjettforslag 2022

Prosjekt
Hav og kyst - opprensking
av tapte fiskeredskaper
Lokale områder opprensking av tapte
fiskeredskaper
Materialvalg i fiskeredskap
vs bruk av
plastkomponenter
Merking av selve
redskapen
Estimere omfang av utkast
(drgrad)
Filmprosjekt
Kolmuletrål, tiltak mot
sprengning
Seleksjon stormasket trål
og snurrevad
Sjøkreps
Seleksjon reketrål
Forvaltningsoppfølging av
mesopelagisk fiskeri
Oppfølging av
forsøkstillatelser
Industritrål, excluder og
rist i annen trål
Oppfølging av
rømningshull, nedbrytbare
løsninger og fiske etter
kongsnegl med teiner
Hvordan skal fremtidens
trålfiskeri være for å
imøtekomme
samfunnsutviklingen med
hensynet til
miljøpåvirkning og
bærekraft.
Forvaltningsoppfølging av
fisket etter makrellstørje
Porsangerfjorden,
kunnskapsinnhenting om
teinefiske etter reker og
tilrettelegging av trålfelt for
fiske etter reker
Utvikling av alternativt
system til «blåboksen» i
hvalfangst

Sum

Ansvarlig

Tidsramme

Referanse til tema i
Fiskeritabellen

7 000 000

Gjlan

3 og 4
kvartal

Bidødelighet

1 500 000

Baaar

2 og 3
kvartal

Bidødelighet

100 000

Baaar

3 og 4
kvartal

Bidødelighet

500 000

Gjlan

Hele året

Bidødelighet

200 000

Baaar, Hiber 1 kvartal
1, 2 og 4
Baaar
kvartal

Bidødelighet

2 500 000

Dalil

Seleksjon og utkast

4 000 000
400 000
2 700 000

Dalil/Peher
Klska
Dalil

1 kvartal
3 og 4
kvartal
Hele året
Hele året
2, 3 og 4
kvartal

Seleksjon og utkast

550 000

50 000

Gjlan

50 000

Baaar

1 600 000

Dalil/Peher

Hele året
2 og 3
kvartal

1 000 000

Gjlan, Baaar

Hele året

100 000
50 000

450 000

Dalil

Bidødelighet

Seleksjon og utkast
Seleksjon og utkast
Seleksjon og utkast
Seleksjon og utkast

Seleksjon og utkast

Seleksjon og
utkast/Bidødelighet

Seleksjon og utkast

Peher

2 og 3
kvartal

Seleksjon og utkast

Dalil

2 og 3
kvartal

Seleksjon og
utkast/Bidødelighet

Gugje, hiynn,
500 000* dalil, peher
23 250 000

* I møte2. november2021om Budsjett2022 post22 ble det gitt innspill på et budsjettfor
Ordningenfor fiskeforsøkog utviklingstiltak på kr. 22 750 millioner kroner.I tillegg ble det
bevilget midler til et forprosjektpå alternativertil «blåboksen»i fisket etterhval. Dette
prosjekteter nå inkludert i Handlingsplan2022.
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4. Nærmere om prosjektene i 2022
4.1. Hav og kyst – opprensking av tapte fiskeredskaper
Betydeligemengdergarnog teinersomer mistet underfiske blir fjernet gjennomdet årlige
opprenskingstoktet.
I tillegg blir det tatt opp betydeligemengderandreredskapersomliner,
snurrevad,not, tauverk,trålvaier,ankerog dreggermv. Erfaring har vist at opprensking
genereltutover fokus på garn ogsåer viktig av hensyntil å fjerne tapteredskapersom
representereren ny fare for ytterligerefasthektingmedpåfølgendetap.Forutenfokus på
skjult beskatningav fisk og skalldyr utgjør tapeneogsåen forsøplingav det marinemiljøet.
Det har blitt gjennomførtårlige opprenskingstoktsidenstartenpå 1980 tallet. Det ble i 2021
tatt opp betydeligemengderav fiskeredskaper,herunderca.1000 garn.En del av detteer
levert tilbake til eier underveisi toktet samtnoe til gjenvinning.Redskaperog komponenter
somdet ikke forefinnesrasjonellegjenvinningsløsninger
for, blir levert til deponi.
Toktetsvarigheti 2021 var 45 døgn,hvor prioriterte områderlangsnorskekystensamt
fiskefelteneutenforble dekket.En god fremdriftsplaner såledesviktig, men det er
utfordrendeå få dettetil å passesammenmed stengningsperioder
for blåkveite,snøkrabbe
og kongekrabbe,slik at opprenskingenkan gjennomføreseffektivt. For 2021ble det ikke
gjennomførtopprenskingettersnøkrabbeteiner,
men detteplanleggesgjennomførti 2022.
Opprenskingenvil ellersbli gjennomførtvekselsvismellom fiskebankerog kyst/fjordområder,innenforprioriterte områdermed basisi meldingerom taptefiskeredskapog
områderhvor det erfaringsmessig
mistesfiskeredskaper.
Til å gjennomføreopprenskingsoppdraget
vil det bli leid ett fartøy somer rigget for å kunne
utføre tråling, slik at fartøyetogsåer tilpassetog arrangertfor sokningsamteffektiv om
bord taking.Fartøyetvil bli utstyrt med egnetsokneutstyr.Det er viktig at fartøyeter
tilstrekkelig stort for å reduserebehov for lossingunderveissamtat detteminimaliserer
tidsavbruddfor værforholdog kan håndterealt sokneutstyrgodt innenforHMS hensynfor
mannskapog toktpersonell.For 2022 vil det ogsåværeviktig at fartøyethar lagerplasstil
betydeligemengderav snøkrabbeteiner.
Prosjekteter miljørelatert ved å fjernekilder til
plastforsøplingog mulige kilder til mikroplast.Arbeidetbidrar ogsåtil å redusereskjult
beskatningav fisk og skalldyr.
For å øke fiskerensmulighet til å følgemed hvor det er blitt ryddet og hva somer fjernet,
blir resultatenefra hver stasjonpresentertwebbasertkartløsning,like etter toktslutt.
Håndtering/avhendingav betydeligemengdermed snøkrabbeteiner
og tilhørende
taumengderhar medførtøkte kostnaderfor prosjektet.For at detteikke skal føre til redusert
tid til opprenskinger det viktig at prosjektetsrammeøkes.Når det gjelderleiekostnader,så
leggesdet til grunn en økning på lik linje med dengenerelleprisstigningen.Det må ogsåtas
hensyntil at leiekostnaderog drivstoffkostnadersomutgjør 90% av budsjettet,er noe
uforutsigbare.

Budsjett:Kr. 7 000 000,-
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4.2. Lokale områder – opprensking av tapte fiskeredskaper
Det er kjent at det årlig mistesmye fiskeredskapfra bådeyrkes-og fritidsfiske. Tapt
fiskeredskapsomstårigjen på havbunnen,bidrar til en skjult beskatningav våremarine
ressurserog på sammetid forsøpleshavet.Fiskeridirektoratethar hatt årlige
opprenskingstoktsidentidlig på 1980-talet,men dissetoktenehar primært værtrettetmot
yrkesfiskepå kommersiellefiskefelt, og somnevntunder 4.1 planleggesdet for detteogsåi
2022.Samtidigvet vi at det mistesmye fiskeredskapfra kystnærfiskeriaktivitet i mindre
eksponerteområderbådefra yrkes-og fritidsfiske. Dette er tapteredskapsomdet årlige
opprenskingstoktet
ikke omfatter.
Med bakgrunni dettesatteFiskeridirektorateti 2019i ganget pilotprosjektpå kystnær
opprenskingi Hvaler- og Fredrikstadregionen
ved hjelp av sokningog ROV. Dette arbeidet
ble videreførtmed to nye pilotprosjekti 2020og i 2021.
Dette arbeidetønskesvidereførtgjennomto nye prosjekti 2022.Utvidelseninnebæreret
tokt som skal drive opprenskingpå Sørlandetog et tokt i områdetrundt Ålesund.Toktene
vil ha hovedfokusrettetmot fritidsfiske.Det vil ogsåværefokus på formidling av tokt og
problemstillingerknyttet til redskapstap.Til sammenforeslåsdet å setteav 1 500 000 til å
gjennomføredisseto prosjektene.
Sesongener ogsånoe begrensetda toktet bør holdesunnahøysesongfor fritidsfiskereog
hummerfisket.Derfor planleggesdet for at ett tokt skal utføresi 2. kvartal og ett i 3 kvartal.

Budsjett:Kr. 1 500 000,-

4.3. Materialvalg i fiskeredskap vs. bruk av plastkomponenter
Marin forsøplinghar mye fokus og fiskerinæringenmå ta noe av ansvaret.Et av de mest
omtalteområdeneinnen deneuropeiskefiskerisidenav marin forsøplingsproblematikken
er
utfordringenknyttet til gjenbrukog til materialgjenvinning.Fiskeredskapbestårav mange
ulike komponentersomkan væresværtvanskeligå separere.Dette gjør at utrangerte
fiskeredskapkan værekostbareå kvitte segmed og det enderofte opp på deponi,
forbrenningsanlegg
eller etterlatesandresteder.I de tilfellende det leverestil resirkuleringer
det kun deler av redskapetsomgår til materialgjenvinning,noe går til gjenbrukog resten
enderpå deponieller forbrenning.Fellesfor disseløsningeneer at det krever mye manuelt
arbeid,plastsammensetningen
er ofte ugunstigfor gjenvinningog derfor er det kostbart.
Målet er at fiskeredskaperskal gå inn i et kretsløpsomkalles«sirkulærøkonomi».Dette
betyr kort sagtat redskapetikke kastesetterbruk, meninngå i et kretsløpetved at vi
etterstrebergjenbruk,ombruk og materialgjenvinning.Noe av det somnevneser at
fiskeredskapermå lagesav færrematerialtyperog at de ulike komponentenebør bli lettereå
separere.Dette viser segsværtutfordrendei praksisda redskapener designetfor å kunne
tåle stor og variertbelastningsamtidigsomdet skal fiske godt.For å informereom
problemstillingenog drøftemulige løsningerønskerFiskeridirektoratetå invitere til en
arbeidsgruppeder fiskere,redskapsprodusenter,
renovasjon-og resirkuleringsselskaper
og
annenekspertiseer representert.Det vil arbeidesfor et samarbeidmedUniversiteteti
Tromsøog SFI-en«Centrefor the developmentof biodegradableplasticsin marine
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applications». Formåletmedprosjekteter å settefokus på problemetog dra i gangen
løsningsorientertdiskusjonmed næringen.

Budsjett:Kr. 100 000,-

4.4. Merking av selve redskapen
På bakgrunnav et særligidentifisertbehovi fritidsfiske blir det fra 1. januar2022innført
krav til merking av selvefiskeredskapen
når det fiskesmed teinerog ruser.Erfaring viser at
fritidsfiskerener mer utsatt for tap av fiskeredskapenn en yrkesfiskere,dettehar blant annet
en sammenheng
med kompetanse,men ogsåtilsyn/røkting.Kravet er utformet på bakgrunn
av erfaringersomer høstetgjennomuttesting,somogsåer finansiertgjennomOrdningen
med fiskeforsøkog utviklingstiltak.
Det er særligutfordrendeå nå ut til fritidssegmentetmed budskapom en slik vesentlig
regelendring.Dette vil derfor i stor gradbli håndtertog fulgt opp av Infostaben.Det legges
ogsåtil grunnat Sjøtjenestenvil utføre en operativtilnærmingi form av kontroll.
Med denkunnskapensom foreliggerom manuellemerkeløsninger(ikke elektroniske),så
har Fiskeridirektoratetfunnetdet riktig å åpnefor egenvalgtemerkeløsninger,innenfornoen
avgrensninger.Dette vil væreviktig å følge opp, og regelendringeni segselv er utfordrende
med hensyntil at den omfatteret usedvanlighøyt antall brukere.Gjennomoppfølgingenvil
det bli høsteterfaringersomigjen gir grunnlagfor evaluering.Oppgavendefineressom:
Følgeoppogevaluerebruken,herundereventuellesvakhetermedmerkemetoder.
Det er foreløpigikke fremlagtnoe forslag for et tilsvarendekrav til merking for redskaper
sombenyttesav yrkesfiskere.Gjennomuttestingenble det her i stor grad tatt sikte på bruk
av RFID i form av plastbrikkersomlesesav elektronisk.Selv om det var til dels store
forskjellermellom de ulike merkene,såble det identifisert godeløsninger.For noen
redskapsgrupper
ble det imidlertid identifisertbetydeligeutfordringerrundt selvebruken,
gjennomfasthektingog bruddi merkene.
Det er naturlig å leggetil grunnerfaringerfra innføring i fritidsfiske, somkan gi synergiertil
en implementeringi yrkesfiske,spesieltrettetmot spesifikkeredskapsgrupper
etter
prinsippetom en modul basertimplementering.Det vil ogsåværeaktueltmed spesifikke
testeri yrkesfiske.Oppgavendefineressom:
Opparbeidet
erfaringerfra uttestingog erfaringerfra fritidsfiskesomoverførestil
yrkesfiske
for uttestingetteret modul(typefiskeri)prinsipp.
Omsøktemidler for 2022 vil såledesi all hovedsakværerettet ovennevnteoppgaver.
Summendet søkesom vil i mindre graddekkeleie av fartøy,men vil mer væreinnrettetsom
en mulighet for kompensasjon/støtte.

Budsjett:Kr. 500 000,-
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4.5. Estimere omfang av utkast
Urapportertikke-landetfangsti norskefiskerier er på grunnav utkastforbudetfor de fleste
arterliten i forhold til mangeandreland som tillater utkast.Ikke-rapportertog til dels
ulovlig utkastkan imidlertid værevanskeligereå kvantifisereennlovlig utkast.Norge som
stor fiskerinasjonblir med jevnemellomromutfordret til å kvantifisereog dokumentere
mengdenesomkastesut død eller døende,og somikke rapporteres.Dette har betydningfor
bestandsberegninger,
miljømerking av fiskerieneog krav fra land somimporterersjømatfra
Norge, og for å dokumenterepotensialetfor fremtidig utnyttelseav pt ubenyttederessurser.
For å sikre fremdrift i arbeidetog publiseringav etterspurtdokumentasjonsåhar
Fiskeridirektoratetog Havforskningsinstituttetavtalt å delfinansierekostnadeneved å
engasjereen stipendiatover en 4-årsperiodeansattvedHavforskningsinstituttet.Årlig
samletkostnader ca.kr 1.200.000.Prosjektetskulle egentligværtavslutteti 2021,men det
er forlengetmed 6 måneder.Derfor vil prosjektetha finansieringut april 2022.Her vil
Havforskningsinstituttetvil bidra medhalvparten,kr 200.000,og den andrehalvparten
dekkesover Ordningen.Fdir og HI deltari prosjektetmed egneveiledere.

Budsjett:Kr. 200 000,-

4.6. Filmprosjekt
Sportsfiske(bestepraksisfangog slipp),formidlingsprosjekt
for å reduseredødelighet
(overføringfra 2021)
I Norge er det mangesportsfiskeresompraktiserer«fang og slipp».For yrkes-og
fritidsfiskereer det i noensammenhenger
krav om gjenutsettingav levedyktig fisk.
Det er stor usikkerhetknyttet til overlevelsenved fang og slipp, men
Havforskningsinstituttethar gjennomførtflere forskningsprosjekter
på området.I den
forbindelseer det gjort erfaringermed håndteringav fisk under fang og slipp, og hvilke
behandlingsom fører til høyestoverlevelse.Dette ønskerFiskeridirektorateti samarbeid
medHavforskningsinstituttetå formidle gjennomen eller flere korte filmer.
Støttenover ordningenskal dekkeutgifteneknyttet til produksjonav slike filmer.
Delbudsjett:Kr. 300 000,-
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Informasjonsfilmom råstoffutnyttelse(overføringfra 2021)
Fiskeriforvaltningener kjent med at dårlig råstoffutnyttelsei bådefritids- og turistfiske
forekommerog detteer noe somønskeså settelys på. Derfor ønskerFiskeridirektoratetå
lage en informasjonsfilmmed formål å vise fritids- og turistfiskerehvordande på bestmulig
måtekan ta varepå råstoffetde tar opp av havet.
Kunnskapener primærtbasertpå erfaringerfra turistfiskebedrifterog tar for segtemaersom
behandlingog oppbevaringav fiskenrett etter fangstog bestepraksisfor foredling av
råstoffetved ankomsttil kai. Filmen skal lagesrelativt kort slik at dener tilpassettil sosiale
medierder den skal formidlesvia Fiskeridirektoratetskanalerog andresomønskerå sette
lys på problemstillingensom turistfiskebedrifterog fritids / sportsfiskekanaler.
Filmen vil ikke føre til kostnaderi form at filmopptak,utstyr og reise,da opptakvil foregå
på sammested,i sammefartøymed sammepersonellsom fang og slipp filmen. Dermedvil
kostnadenkun væreknyttet til klipping, redigeringog voice.Prosjektetvil dermedha høy
grad av synergiermed fang og slipp filmen.
Delbudsjett:Kr. 50 000,-

Hvorfor rapportereskateroghvordanarts identifiseredem, formidlingsprosjekt
for å
bedre fangstrapportering
av skater(overføringfra 2021)
Gjennomordningen2020ble det brukt 250 000 kr på å utarbeideen identifiseringsnøkkel
for skatertilpassetyrkesfiskere.Dette var gjort for å bedrefangstrapporteringen
av skater,
som tradisjoneltrapporteresi en samlegruppe«annenrokke og skate».I sammenheng
med
dennenøkkelenble det i revidertbudsjettbesluttetå setteav 200 000 kr til å lage en
opplæringsfilmknyttet til behov for bedrerapporteringav skaterog rokker og hvordanden
nyutvikledeidentifiseringsnøkkelenskal brukes.Dette var ment somet substituttfor
arbeidsgrupper/seminar
med fiskere,somdet ikke ble anledningtil å gjennomførepå grunn
av koronai 2020og 2021,men ogsåfilmprosjektetmåtteutsettespå grunnav korona.
Filmprosjektetforeslåsgjennomførti 2022isteden.Prosjektetsformål er å øke bruk en av
identifiseringsnøkleneog dermedbedredensværtbegrensededataensom foreliggerpå disse
artene.
Delbudsjett:Kr. 200 000,-

Budsjett:Kr. 550 000,-

4.7. Kolmuletrål, tiltak mot sprengning
Prosjektetfokusererpå å utarbeidemekanismerfor å reduserefarenfor sprengingav
trålposeri fisket etterkolmule.
Fisket etterkolmule mednorskefartøy foregåri all hovedsakmed pelagisktrål og i størst
gradi havområdenevestav Irland og videreopp i færøysksone.Fiskeposenutsettesofte for
stor belastningsom følge av storefangster.Den størstebelastningeninntreffer når posener
full når denkommeropp til havoverflaten.Årsakentil detteer de storetrykkendringenesom
[Dokumenttype]
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gjør at fisken får luft i svømmeblæren
og volumetav fisk i fiskeposenøker og krevermere
plassi fiskeposen.Er det da for lite plasstil å kunnekompenserefor volumøkningensåkan
fiskeposensprekke(sprenges).Konsekvensenav detteer tap av fangstog ødelagtfiskepose.
Prosjektetstartetopp i 2018medmøtermednæringenom problemstillingenei dette
fiskeriet.Havforskningsinstituttethar det faglige ansvaretfor prosjektet.
I 2019ble det fulgt opp medpraktiskefiskeforsøkog logging av trålposeri fiske ved hjelp
av sensorersomble montertpå trålen til sekskolmuletrålere.På grunn av koronasituasjonen
ble det ikke gjennomførtforsøksomplanlagti 2020,slik at det førsteorganiserte
fiskeforsøketi prosjektetble gjennomførti mars2021.Det somble testetda gav osset godt
bilde av hva en burdeutvikle viderefor å imøtekommeovennevnteproblemstillinger.For
videre forsøki 2022 vil vi ta med osserfaringenefra 2021og utvikle og bygge viderepå de
goderesultatene.
På grunnav prosjektetskompleksitethar en påregnetat forsøkenemå gå over flere år.
Resultatenefra forsøkenevil væreviktige bidrag for om mulig å kunnetreffe avbøtende
tiltak for å begrensemulighetenfor sprengingav trålposer.
Prosjektetfinansieresmed midler fra Fiskeri og havbruksnæringens
forskningsfond(FHF)
og fra Fiskeridirektoratetv/ Ordningen.Fiskeridirektoratetsbidrag vil gå til fartøyleie,
toktgodtgjørelsemv.
Utviklingsseksjonenhar søktom 1500 tonn kolmule til forsøkenei 2022.Tap av fangsti
forsøksperiodenvil bli avskrevetfra kvoten dersomuhellet er ute og trålposensprengeseller
at en på annenmåtetaperfangstsom følge av uttestingav nye tekniskeløsningerfor utslipp
av overskuddsfangst
fra redskapet.I tillegg vil slik kvotehjelpe til for å redusere
fiskepresseti forsøksperioden.
Eventuellinntekt av kvoteneskal gå tilbake til statskassen.
Det er behov for pengertil fartøyleie,toktgodtgjørelse,reisemv. Fartøyleieberegnestil kr.
170.000,-pr. døgn.

Budsjett:Kr. 2 500 000,-

4.8. Seleksjon i stormasket trål og snurrevad
Seleksjonsinnretninger
i stormaskettrål kom inn i reguleringenefra 01.01.1997med
sorteringsristsystemet
Sort-X (norskristsystemsomkan benyttesi alle typer stormasket
trål), og Sort-V (tilpassetrussiskfirepanelstrål). Beggeristsystemeneble produserti stål.
Senereble det laget en norsk variantav Sort-V rista somble kalt Enkeltrist, og den siste
variantensomble utviklet var «flexiristen»somer produserti plast og gummi. Stålristene
som førstble tatt i bruk var tungeå håndtere,fiskernehevdetde var en sikkerhetsrisikoå
bruke for mannskapetsom jobbetpå dekk underhiving av trålen,spesielti dårlig vær.Det
ble såledesi startfasenbesluttetat en ikke behøvdeå bruke disseristsystemenenår væretvar
så dårlig at Kystvaktenikke kunnebordefor inspeksjon,det ville si ca.liten kuling. Rundt år
2000utarbeideten studentvedFiskerihøyskoleni Tromsøet ristsystemi plast med gummi
tverrband,risteneble ferdig utviklet ved Sintef i Trondheimog fikk benevnelsen«flexirist».
Resultatenefra forsøkenemed detteristsystemetviste goderesultatersomvar på linje med
resultatenefra stålristene.Bestandssituasjonen
for de viktigstebunnfiskartenevar på et mye
laverenivå dengangristsystemeneble utviklet ennhva tilfellet er per dato.
[Dokumenttype]
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Tilbakemeldingenefra næringen,Sjøtjenestenog våre forskningsmiljøernå er at
fleksiristsystemetikke fungerertilfredsstillende.Dette kan blant annetforklaresmed for
dårlig seleksjonskapasitet
i forhold til fangstmengde.
En annenproblemstillinger at
ristseksjonener for trangslik at fisken samlesopp foranristeneved for storefangstmengder.
Dette vil føre til begrensetseleksjonsevne
og fare for «sprenging»av ristsystemet.I
prosjektetvil det sesnærmerepå overnevntesamtutforming av trålsekkene
(dimensjoner/paneler),
maskeseleksjon
og maskeform.
Prosjektetomhandlerogsåseleksjoni snurrevadfisket.I dettefiske oppleveren at redskapet
holder igjen stor andelsmåhyse(under40 cm). I tillegg er det dokumentertat betydelig
andelav seleksjonforegåri havoverflatensomigjen vekkerspørsmålangåendeutilsiktet
dødelighet.Derfor vil det værenødvendigå sepå mekanismersomi størregrad selektererut
hysenunderminstemålog i tillegg unngåroverflateseleksjon.
Det vil ogsåbli lagt vekt på
utformingenav sekk,maskevidde/størrelse,
forlengelserm.m.
Utviklingsseksjoneni samarbeidmedFiskeri og havbruksnæringens
forskningsfondønsker
å finansiereen innsatspå dette.Forsøkenevil gjennomføresi samarbeidmedUniversiteteti
Tromsø,Sintef fiskeri og havbrukog Havforskningsinstituttet.Havforskningsinstituttetleder
arbeidet.Formåleter finne frem til bedreseleksjonsløsninger.
Det er behov for pengertil fartøyleie,innkjøp av utstyr, reiseog toktgodtgjørelse.Fartøyleie
alenestipulerestil +/- kr. 200.000,-pr. døgn.

Budsjett:Kr. 4 000 000,-

4.9. Sjøkreps
Kunnskapsinnhenting
ogkartleggingav fangstområderog fangstinnsats:
Fiske etter sjøkrepsmed teinerhar værti sterk vekstde siste10-12 årene,og spesieltpå
Nord-Vestlandethvor tall fra Surofi viser at landingenehar værtnæren10-doblingi denne
perioden.Det foregårogsået betydeligfritidsfiske etter sjøkrepsog det antasat mengden
bruk og fangsteri fritidsfiske ogsåhar økt og fortsetterå øke.
Det finneslikevel genereltlite informasjonom sjøkrepsressursene
i Norge og det er et
betydeligbehov for mer kunnskapom dennetype fiskeri bådemed tankepå innsats,
intensitet,fangstområder,
redskapog tapsproblematikkog teinermed seleksjonsegenskaper.
Med mer kunnskapog oversikt vil forvaltningenha bedregrunnlagtil å reguleredenne
typen fiskeri og spesieltha oversikt ved eventueltfremtidigeendringeri ressursenog i
fiskeriet.
I 2021nedsatteFiskeridirektorateten arbeidsgruppe
bestående
Havforskningsinstituttet,
Møreforskingog Fiskeridirektoratet.Arbeidsgruppenskal kartleggesituasjonenog statusfor
bestandog fiskeri, og derettervurderebehovetfor eventuelletiltak. I 2022 skal det også
etableresen faggruppebeståendeav fritidsfiskereog yrkesfiskere.Faggruppenskal bidra
med å fylle kunnskapshullog løseutfordringersammenmednevntearbeidsgruppe.Arbeidet
fra dissegruppeneskal resulterei rapporten«Forvaltningenav sjøkrepsi Norge»i løpet av
2022.
[Dokumenttype]
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Synliggjøringav krepsebrukfor å unngåredskapskollisjon
og tap:
Fiskeridirektorateter kjent med at det er mangeyrkes-og fritidsfiskeresomdriver fiske etter
sjøkrepsmed teiner.Sammenlignetmed andrefiskerier er andelenfritidsfiskerehøy. I
enkelteområderer det sværthøy tetthetav teinerog det er mye redskapskollisjonog
brukskonflikt som fører til ulemperfor de somutøverfiske og ikke minstresultereri
redskapstap.
Med bakgrunni detteønskerFiskeridirektoratetå benyttedennevntefaggruppentil å hente
kunnskap,og til å invitere krepsefiskeresomdriver bådekommersieltog på fritidsbasistil å
diskutereulike løsningerfor merking og synliggjøringav redskapog overflatevaki
krepsefiske.Målet er å kommeopp med en løsningsomgjør det lettereå leseredskapsbildet
i krepseområderfor å redusererredskapskollisjonog tap av krepseteinergjennombedre
synlighetav redskapog/ eller overflatevak.Her skal det ogsågjøresen vurderingav ny
teknologimed tankepå synlighet/sporing/gjenfinningsløsninger
på bøye/teinesomkan være
til nytte for å unngåkollisjon og tap.

Seleksjoni krepsetrål:
Problemstillingener rettetmot innblandingav andrearterog spesieltbifangstav torsk i
krepsetrålfiskerieti Skagerrak.
I Norge er det kun tillatt å benyttekrepsetråli fisket etter sjøkrepsi Skagerrak,så vel
innenfor somutenfor 4 nautiskemil av grunnlinjene.Tekniskeregler tilsier ulike alternativer
i forhold til minstetillatte maskeviddei deler av trålen, jfr. Utøvelsesforskriftens§ 3 punkt
2, 4, 5 og § 5 sisteledd. Ved bruk av trål ettersjøkrepsbenyttesi hovedsakmindre
maskevidderenn for bruk av stormaskettrål (120 mm) noe somkan resulterei uønsket
bifangstav mindre fisk.
Prosjektetstartetopp i 2019,og var lagt opp somet samarbeidsprosjekt
med næringen.Det
ble gjennomførtmøtermednæringen,redskapsleverandører,
redskapsforskere
og
forvaltning, og det ble innhentetfaglig kompetansefra DTU Aqua somanseså ha utført de
flesteforsøkenei trålfisket etter sjøkrepsfrem til nå. Det ble deretterbestemtat en fisker fra
Hvaler i førsteomgangskulle testeut et seleksjonssystem
beståendeav en
kombinasjonsløsning
medrist og kvadratmaskeseksjon
(seltrapanel).Kvaliteten på
resultateneog videoopptakenefra disseforsøkenevar ikke tilfredsstillendeog på grunnav
koronapandemien
i 2020/2021ble dessverreikke disseforsøkenefulgt opp.
For 2022ønskerman derfor å starteopp igjen prosjektetsammenmed næringenog sepå
problemstillingenemedbifangstpå nytt. Nyere resultaterfra Danmarkviser ogsåat
seltrapaneletikke fungerersom tiltenkt og at det selektererut storkrepsog stor fisk og
holder igjen mindre fisk og kreps.
Det er i tillegg kommetønskefra næringenom at de ønskerå bruke krepsetrålandresteder
enni Skagerrak.For å kunnevurdereen slik tillatelsemå seleksjonsegenskapene
kartlegges
bedreog eventueltet bedreseleksjonssystemet
innføres.
Støtteover ordningenkan værefartøyleie,dekkeutgifter til eventuellleie av flumetankeni
Hirtshals,reise-og toktutgifter, og eventuelleutgifter til innkjøp og frakt av utstyr.
[Dokumenttype]
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Budsjett:Kr. 400 000,-

4.10. Seleksjon reketrål
Overlevelseav reker etter seleksjonfra reketrål:
Dette prosjektetstartetopp høsten2020i regi av Havforskningsinstitutteti samarbeidmed
Utviklingsseksjonen.Formåleter å vurdereoverlevelsenav dypvannsrekersomblir selektert
ut i ordinærreketrål.
Møreforskinggjordei 2018lignendeforsøk,«Overlevelseav reker etterseleksjoni
reketrål».
Forsøkeneble gjennomførti forbindelsemed prosjektet«optimaliseringav fisket med
reketrål»somble avsluttet31.12.2019.Til forsøkenebrukte MøreforskingfartøyetJohan
Ruud.Disse forsøkeneble gjennomførti Troms,nærmerebestemtpå Svartnesfeltet i
Balsfjorden,med de sjøtemperaturene
somer i sjøeni det området.Resultatenefra disse
forsøkeneviste god overlevelsepå reker somble selektert.
Forsøkenefra 2018ble gjennomførti områderhvor det var liten temperaturforskjellmellom
havoverflatenog bunn,noe somkan væreen årsaktil de goderesultatene.I Nordsjøenog
Skagerrakså forventeren helt andretemperatureri vannet,spesieltsommerstid.Dettekan få
følger for omfangetav reker somoverlever.
Havforskningsinstituttethar i 2021arbeidetmed å finne frem til tilfredsstillendemetoderfor
å kunnegjennomføreoverlevingsforsøk.Metodikkenar klar for praktiskeforsøki 2022.
Havforskningsinstituttet,Fiskeridirektoratetog FHF finansiererprosjektet.

Reketrål i Nordsjøenog Skagerrak:
Etter at det ble påbudtmed bruk av sorteringsristi det kystnærereketrålfisketi Nordsjøenog
Skagerrakhar det blitt gitt fritak fra påbudetom bruk av sorteringsristi enkelteområderog
perioderpå grunnav problemermed tangog taresomdekkertil sorteringsristen.
Resultatet
er tap av fangst.
Utviklingsseksjonenønskerå senærmerepå denneproblemstillingenfor å prøveå finne en
løsningsombegrensermulighetenfor at detteskjer.

Budsjett:Kr. 2 700 000,-
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4.11. Forvaltningsoppfølging av mesopelagisk fiskeri
Innsatsenrundt kartleggingenog leting ettermesopelagiske
ressurserhar de senesteårene
værtlav etter en liten toppmed høyereuttak i Nordsjøenfor noenår tilbake,men det er
uansettbareet fåtall fartøymed tillatelse for slik aktivitet. For å få tillatelsemå det
anskueliggjøresen plan for å oppfylle tre hovedkriteriersomskal bidra til fremskaffe
kunnskappå viktige områder.Gjennomføringenav fiskeforsøkenehar delvis blitt fulgt opp
bådemed tilstedeværelse
om bord og vedlanding på enkelt turer,men tilstedeværelse
om
bord har værtsattpå ventunderpandemien.
Nordsjøenbetraktessomet områdehvor det er utfordrendeå finne godeløsningersom
samtidigivaretarhensynettil gjeldendereguleringerav kvotebelagtearter somkan opptre
sombifangsti et mesopelagiskfiske med trål. Derfor så var det helt avgjørendemed rask og
effektiv kunnskapsinnhenting
for å kunnevurderemålrettedetillatelsermed vekt på hensyn
til redskapsutvikling,fangsthåndtering,
områderog fangstsammensetning.
Fokuspå større
havområderog internasjonaltfarvanner fortsattaktuelt.

Blandingsfangst fra Atlanterhavet

Laksesild fra Nordsjøen

Selv om innsatsenhar værtreduserten tid nå samtat pandemienhar vanskeliggjort
tilstedeværelse
så vil fokus på oppfølgingav tillatelser fortsette.Det er ogsårimelig å
forventeat FoU innsatsenogsåknyttet til havgåendeaktivitet vil kunneøke noe fremover
somet elementi SFI Harvest,ledet av Sintef.
Forvaltningensgrunnlagtil å settepresiseog riktige vilkår i slike tillatelsehar vært
utfordrende.På denenesidenskal det tashensynta aktørensfrihet for å drive FoU i et slikt
nytt fiskeri og på den andresidenforvaltningshensyntil en forsvarlig gjennomføringog
rapportering.For at detteskal bli definertpå en bestmulig måteer det viktig at
Fiskeridirektoratetdeltar etterbehov.
På kort sikt er det næringenselv,i samarbeidmed forskningog industri, som vil foreståFoU
arbeidetmedhensynpå kartlegging,fangstredskap/
metode,fangsthåndtering.
For at
forvaltningenskal kunnesetteriktige og presisevilkår knyttet til eventuellrammerfor
utforming av redskap,innblandingav uønskedearter,prøvetakingetc. såer det sværtviktig
at vi er tilstedeog tilegnerosskunnskapom utviklingen og hvordaneventuellevilkår kan og
bør settes.Dette fremstårnå som særligviktig når Nærings-og fiskeridepartementet
har
åpnetfor at det kan gis tillatelserpå varigheti inntil 10 år.

Budsjett:Kr. 50 000,[Dokumenttype]
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4.12. Oppfølging av forsøkstillatelser
I Norge er det et sammensattregelverksomi noentilfeller kan vanskeliggjøreuttestingav
nytt og modifisert fiskeredskap.Derfor forekommerdet årlig søknadertil Fiskeridirektoratet
om å utførepraktiskeredskapsforsøk
med ny fangstteknologi.
Fiskeridirektoratetkan medhjemmeli havressursloven
§ 66 gi dispensasjonfra de fleste
forbud somhindreruttestingenav slik teknologi.Når slike dispensasjoner
gis er det viktig at
forsøksfisketblir fulgt opp og vurdert.Derfor foreslårFiskeridirektoratetå setteav penger
til oppfølginggjennomobservatørog systematisere
underdispensasjoner
gitt medhjemmeli
havresursloven§66.

Budsjett:Kr. 50 000,-

4.13. Industritrål, excluder og rist i annen trål
Etter tilbakemeldingerfra industritrålnæringeni Nordsjøener det et ønskeom at en gjør en
ny vurderingav sorteringsristsystemet
somer påbudti industritrålfisket.Dettepga. at det
skal kunnebrukespå de størretrålenesombenyttesi dag.Sorteringsristensomer påbudthar
et maksimummålbasertpå den forskningensomble gjennomførtfør denble tatt i bruk. I
tillegg er det utviklet et nytt seleksjonskonsept
av Egersundtrål, somde har kalt for
“Excluder”. Dette systemeter testetut av DTU Aquai Danmarki fiske etterøyepålpå
Fladen.Tilbakemeldingener at det fungererover all forventningi fiskerieti det området.
Ønsketfra vår næringer at en kan ta dettei bruk i norskeområdersomet alternativtil
sorteringsristen.Før en tillater et nytt systemsåer det viktig å vite at det fungereretter
hensiktenogsåi våreområder.Selv om det fungertepå grunnområdene
på Fladen,så vet vi
ikke om det vil fungerepå dypområdenelangsvestskråningen
av Norskerenna.Prosjektetvil
på sikt kunnebidra til bedreutsorteringav uønsketfisk fra industrifiskfangsteneog vil være
et viktig bidragi forhold til rapporten“Artssammensetning
og lengdefordelingi fisket med
småmaskettrål ettermålarteneøyepålog kolmule i perioden2014-2019”.
Det er ogsåønskeligå sei dennesammenheng
på bifangstproblematikken
i forhold til større
fisk/hai/sjøpattedyr,spesieltutsorteringav makrellstørjeog håbrann.Vi har fått
enkeltrapporterpå høyebifangsttallog det er å forventeat det kan værehøye«mørketall»,
spesielti tråling ettermakrell og kolmule. Det vil væreviktig å få på plassen anretningsom
forhindrer fangstav uønsketbifangstav slike arter.
FHF er med på en delfinansieringpå detteprosjektet.Sintef Hav har prosjektansvaret
og
samarbeidermedUiT og Havforskningsinstituttet.For å få gjort det vi vil ha svarpå vil vi
ha behov for midler til fartøyleie,toktgodtgjørelse,reise,utstyr mv.

Budsjett:Kr. 1 600 000,-
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4.14. Oppfølging av rømmingshull, nedbrytbare løsninger og fisket etter
kongsnegl med teiner
Rømmingshulli teiner for fiskeetter sjøkreps
Fra 1.januar2022blir det påbudtmed krav til rømmingshulli teinefiskeetter sjøkreps.Dette
har værtute på høring og på bakgrunnav høringsinnspillog møtemedNorgesFiskarlagvil
innføringenfor yrkesfiskerebli utsatttil 1.7.2022.Dette begrunnesmed at antall teinerfor
yrkesfiskerekan væresværthøyt og for teinermed tømmelukerpå toppenav teinen,vil
angitt krav til rømmingshullkunneværekrevendemed hensynpå innmonteringog
utskiftingssyklus.Derfor vil det blir gjort ulik forsøkførstehalvår 2022underkommersielt
fiske, hvor det testesut alternativeller forbedretløsningtil rømmingshullfor sjøkrepsteiner
somhar tømmelukepå toppenav teinen.

For teiner med «tømmeluke» på toppen av teinen er det lagt opp til at det må lages hull i teinen som lukkes med bomullstråd.

Med hensynpå krepseteinersomhar tømmelukepå sidenvil det bli utført forsøksom
kvalitet sikrer dennefunksjonenover tid når teinensynkermer ned i bunnsediment.

Rømmingshulli teiner for fiskeetter taskekrabbe
Fritidsfiske etter taskekrabbehar værtunderlagtkrav til rømmingshulli flere år. Høsten
2021ble det sendtut et høringsforslagmed krav til rømmingshulli teinefiskeetter
taskekrabbefor yrkesfiskereogså,gjeldenefra 1.januar2022.Med bakgrunni
høringsinnspillog møtemedNorgesFiskarlagvil innføringenbli utsatttil 1.7.2022.Dette
begrunnesmed at antall teinerfor yrkesfiskerekan for noenaktørerværesærlighøyt og for
«plastkasse»teinermed tømmelukepå toppenav teinen,vil angitt krav til rømmingshull
kunneværekrevendemed hensynpå innmonteringog utskiftingssyklus.I tillegg vil foreslått
rømmingshulli taketpå taskekrabbeteine,
benevntsom«klappteiner»,bli kvalitetssikret.På
dettegrunnlagvil det derfor blir gjort ulik forsøkførstehalvår 2022,hvor det testesut
alternativeeller forbedretløsninger.
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Ovenfor til venstre: «plastkasse teine» med lokk på topp.
Ovenfor: «plastkasse teine» med foreslått rømmingshull.
Til venstre: «klappteine» med rømmingshull i taket.

I tillegg til ovennevnteforsøksåhar næringsaktører
spilt inn ytterligereto forhold som skal
kvalitetssikres.
Den eneav disseer hvorvidt bomullstrådener spesieltutsatt for slitasjenår det fiskes
hummeri værutsatteområder.
Det andreer alternativeløsningertil rømmingshullfor brukereav treteineri
krabbefisket.

Rømmingshulli teiner for fiskeetter snøkrabbe
Det har i en tid blitt arbeidetmed ulike løsningerfor å kunneinnførekrav om rømmingshull
i teinefiskeettersnøkrabbe.I 2021ble hele dennasjonalekvoten oppfisketpå tiden frem til
1. juli. I deler av denneperiodenble det testetut brukenav bomullstrådinnmontertsom
rømmingshull.Dette arbeidetble ledet av Havforskningsinstituttetsomet elementi et større
prosjektetrelaterttil snøkrabbe.En av arbeidspakkene
i denneprosjekteter definert som
utvikling av rømmingshull.GjennomOrdningenmed fiskeforsøkog utviklingstiltak bidro
Fiskeridirektoratettil finansieringfor uttestingpå et kommersieltfiskefartøy.
Det har blitt settpå og vurdertulike former somkan tilfredsstillebetegnelsenrømmingshull.
Det er imidlertid mestnærliggendeå sehen til dencanadiskeløsningenfor snøkrabbefiske,
hvor det benyttesbomullstrådpå lik medprinsippetsominnføresi andrenorske
teinefiskerier.Såledeser måletå finne en definisjonav bomullstrådtråd og
monteringsløsningsomprimærter holdbargjennomen delsesong(6 mnd), utenbehov for
utskifting. På basisav positive erfaringerfra 2021,leggesdet til rette for å testeut
bomullstrådmed tykkelse2,5 mm, 3 mm og 4 mm underkommersieltfiske fra 1.1.2022til
1.7.2022.
Deretterleggesdet til grunnat det foreliggeret tilstrekkelig datagrunnlagog kunnskaptil
foreslåinnføring av rømmingshulli teinersombenyttesi fiske etterkongekrabbefra 1.
januar2023.
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Teinefiskeetter kongsnegel
– behovfor rømmingshullog fluktåpning
Fiskeridirektoratethar et behov for å tilegnesegpraktisk kunnskaprundt fiske etter
kongsneglfor å vurderebifangstproblematikken,
fiskerietspotensiellefare for
spøkelsesfiske
og potensielletiltak knyttet til dette.Dette er et nytt og uregulertfiske som
det er viktig å på seat det blir utøvdpå bærekraftigmåte.Med bakgrunni detteønsker
Fiskeridirektoratetå følge opp dettefisket i 2022 for å innhentekunnskapog ta prøverav
fangster,samteventueltsepå løsningerfor fluktåpningerog rømmingshull.

Dsolve– utviklingav nedbrytbareløsningeri teinerog andre fiskeredskaper
Dsolve er et strategiskforskningsprosjekt,ledet av Universiteteti Tromsøog finansiertav
Norgesforskningsråd.Fiskeridirektoratetdeltari detteprosjektetog har en viktig rolle med
hensynpå overgangeninn mot implementering.Utvikling av slike materialerog videre
uttestingav detteer sværtviktig medhensynpå å sikre et tilstrekkelig
implementeringsgrunnlag.
Næringensrolle for å utvikle nye produktmed materialersom
kan medføreredusertspøkelsesfiske
og marin forsøplingav havet.Det kan bli relevantå
bidra økonomiskpå mindre spesifikkeutviklingselement,herunderdeltakelseunder
uttesting.

Budsjett:Kr. 1 000 000,-

4.15. Hvordan skal fremtidens trålfiskeri være for å imøtekomme
samfunnsutviklingen med hensyn til miljøpåvirkning og bærekraft
Fisket med trål har over hundreår lang historiei Norgehvor det sannsynligvisbegyntemed
rekefiskei Oslofjordenpå sluttenav 1800-tallet.Det norsketrålfisket til havsvokstesterkt
etterkrigen. Trålenesomble utviklet har i stor gradbeholdtsin form, men materialenesom
benyttesi trålenei dager i stor gradlaget av plastprodukter,med unntakav og tråldørersom
lagesi stål.Bruksområdenefor detteredskapetserikke ut for å ha endretsegvesentlig,
bortsettfra at det ble forbudmot å benytteflytetrål etter torsk,hyseog sei fra 1979 som
følge av hardt fiskepresspå torsk.
Trålernæringenhar fått et sterkt fokus fra samfunnetsomen av miljøverstingenemed
hensynettil fotavtrykk som følge av sin aktivitet, det væresegCO2 utslipp og trålens
påvirkning på havbunnen.Ut fra de tilbakemeldingenevi får fra næringener det viktig at vi
treffer forvaltningsmessige
tiltak somkan forbedresituasjonenfor næringenved i større
grad ogsåå kunnebenyttetråleni fiske etter torsk og hysepelagisknår fisken stårhøyt i
sjøen.Forbudetfra 1979 haddei sin tid en begrunnelse,og i den anledninger det viktig at vi
startermedå diskutereproblemstillingenmed næringenog at næring,forskningog
forvaltningi fellesskapgår sammenom å finne bestmulige måterå imøtekomme
miljøkravenepå.
I 2022planleggervi å samlenæring,forskningog forvaltning til minst et møteog/elleret
seminarhvor temaetblir godt belyst og diskutert.Til dettetrengervi midler til reise,leie av
møteromsfasilitetermv.
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Budsjett:Kr. 100 000,-

4.16. Forvaltningsoppfølging av fisket etter makrellstørje
Alt tyderpå at bestandssituasjonen
for makrellstørjei NØS er i bedring,og at dennorske
kvoten i årenefremovervil kunneøke endamer enndagensnivå. Samtidigsomdennorske
andelenav kvoten på makrellstørjeblir høyere,merkerFiskeridirektorateten økt pågangfra
en rekke ulike aktørernår det gjelderspørsmålknyttet til fiskeriet.For å værebestmulig i
standtil å fatte godebeslutningerog gi kvalifiserte anbefalingerhar Fiskeridirektoratet
behov for mer kunnskapom makrellstørje,spesielti.h.t forvaltningsformål.Utvikling av
effektive, miljø- og ressursvennligefiskeredskapersom samtidigtar varepå hensynettil
velferd og kvalitet er sentraltfor Fiskeridirektoratet.Derfor er det viktig for
Fiskeridirektoratetå opprettholdeen dialog og samarbeidepå tversav forskning,forvaltning
og næringom dettefiskeriet bådenår det gjelderredskapsutvikling,fangstmetodikk,
bifangstm.m.
Det beregnesat til nesteår vil holdesmøter,foredragog informasjonsdelingog utvikling.
Budsjettetsomer avsattvil brukestil reising,møteaktivitetog toktaktivitet.

Budsjett:Kr. 50 000,-

4.17. Porsangerfjorden, kunnskapsinnhenting og teinefiske etter reker og
tilrettelegging av trålfelt for fiske etter reker
Kartleggingav avfall på rekefelt.
I 2021ble det åpnetfor et prøvefiskeetterrekermed trål på Porsangerfjorden.Aktiviteten i
detteprøvefiskethar værtlite, kun 4-5 fartøyhar fisket her.For å væremedi prøvefisket
måttehvert enkelt fartøy ta rekeprøverog registrerebifangstog rapporteretil
Fiskeridirektoratetetter endt forsøk.Resultatenefra forsøkenevurderesav
Havforskningsinstituttet.
Som følge av at fjordenhar værtstengtfor reketråli flere tiår såhar det samletsegopp
avfall o.a. fra blant annetskipstrafikk.En del av detteavfallet er så stort og tungt at trålene
ødeleggesdersomde kjører trålenfasti det.Dettebegrenserutnyttelsesgraden
av rekefeltene
og det kan bli vanskeligå få fiskernetil å samleinn nok datafra områdetslik en kan ha
tilstrekkelig datagrunnlagfor en endeligvurderingav om fjordenkan åpnesfor kommersielt
fiske med reketrål.
Planenfor 2022er å få kartlagthavbunnenpå enkelterekefelti Porsangerfjordenfor om
mulig å identifisereskrot somkan fjernesfra rekefeltene.Besteløsningener sannsynligvis
dersomdet benyttesfartøymedmultistråleekkoloddfor kartleggingog somkan benytte
ROV for identifiseringog fjerning av skrot.
Delbudsjett:Kr. 400.000,-
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Innhentekunnskapom teinefisketi indre deler av Porsangerfjorden.
Det er over noenår nå utviklet et teinefiskeetterreker medhovedfokuspå fiske i indre deler
av Porsangerfjorden.Vi har lite kunnskapom dettefiskerietmed hensyntil seleksjonog
bifangst.For å få økt kunnskapom dettefisket må vi kommeossut på fiskefeltetfor å få et
bedreinnblikk i fangstog seleksjonsegenskapene
til teinenesomblir benyttet,samtvurdere
om det er mulig å sepå tiltak somgjør at tapteteinerikke kan fortsetteå fiske over tid.
Prosjektethar behov for å dekketoktgodtgjørelseog reise.
Delbudsjett:Kr. 50.000,-

Budsjett:Kr. 450 000,-

4.18. Utvikling av alternativt system til «blåboksen» i hvalfangst
Det er nødvendigå foretaen analyseom hvorvidt kontrollsystemetsomblir brukt i den
norskehvalfangstenetter vågehvaler oppdaterttil dagensstandard.Blåbokseneble i sin tid
innført før å erstatteinspektøreri hvalfangsten.Dissebokseneer målingsinstrumenter
som
er strategiskplassertrundt om på fartøyet,og målernår en skyter,tar om bord hvalenog når
hvalener kommetom bord.
Dette er et kostbartog teknisk vanskeligsystemsomdet er mye usikkerhetom det er behov
for i dagenshvalfangst.Fangstmetodikkensomutføresi dager godt utviklet og testet.I
tillegg til at en har et godt fangstsystem,er kvoteutnyttelsensværtlav i forhold til den
fastsattekvoten.Spørsmåleter da i hvilken graddet er nødvendigå fortsetteå bruke disse
«blåboksene»,eller om det fins en alternativmetodesomer mindrekostbar,mer fornuftig
og ikke minst mer tekniskanvendelig.Fortrinnsvisbør et slikt systemkoblestil ERS/VMS.
Dette er tenkt somet forprosjekt.
Det besderfor om midler til møteaktivitet,utstyr for forbedringav kontroll, og eventuell
toktaktivitet for uttestingav nytt system.

Budsjett:Kr. 500 000,-
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