
 
 

Forslag til påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i 
snurrevad nord for 62°N 

Forslag til påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad nord for 62°N ble lagt 
ut for høring den 2. november og hørt i reguleringsmøtet 9. november 2022. Sakspapirene og 
skriftlige innspill er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Fiskeridirektoratet har gjennomgått 
alle innspill, men vil av praktiske årsaker i det følgende bare gjengi sentrale momenter fra 
enkelte aktører. 
 

REGULERING AV FISKET MED SNURREVAD NORD FOR 62°N 
 

Fiskeridirektøren viser til at fangstbegrensningssystemet for snurrevad ble utviklet for å 
redusere problemet med sprenging av sekker og neddreping av fisk som følge av for store 
fangster. Systemet ble tatt inn i utøvelsesforskriften (høstingsforskriften) på generelt 
grunnlag fra 1. januar 2017, og bruken er i henhold til gjeldende rett er frivillig. Mange fartøy 
har valgt å benytte systemet, og tilbakemeldingene Fiskeridirektoratet har mottatt i denne 
sammenheng er overveiende positive. Det er imidlertid fremdeles en rekke fartøy som av 
ulike årsaker ikke har tatt innretningen i bruk. De vanligste begrunnelsene er man ikke får 
systemet til å fungere optimalt, eller at man mener å ikke ha behov for innretningen da man 
har god kontroll på fangstmengden som kommer inn i snurrevaden i fangstprosessen. 

 
Fiskeridirektøren viser videre til at snurrevad i dag fremstår som et meget effektivt 
fiskeredskap. I perioder og områder med store mengder torsk kan konsekvensen ofte bli for 
store fangster i forhold til fartøyets produksjonskapasitet som kan resultere i at 
overskuddsfangst dumpes, eller at fiskeposen ikke tåler belastningen med store fangster slik 
at den revner i ombordtakningsprosessen og fangst går tapt. 
 
Fiskeridirektoratets sjøtjeneste har de senere år fått flere meldinger om at det tas svært store 
fangster torsk med snurrevad på kysten i perioden februar til mai. 
 
Fiskeridirektøren foreslo i reguleringsmøtet at det innføres et påbud om bruk av 
fangstbegrensningssystem i snurrevad i perioden fra og med 15. februar til og med 15. mai 
innenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen fra 67° N til grensen mot Russland. Fangstmengde 
skal tilpasses fartøyets reelle produksjonskapasitet, begrenset til maksimum lengde på 
sekken på 14 meter målt fra bakkant av utslippshull til overbinding rundt sekken. 
 
Norges Fiskarlag uttalte at de støtter systemet, men er av den oppfatning at det ikke bør være 
et påbud om bruk. Fiskarlaget mener det er fiskers ansvar å tilpasse fisket slik at det blir av 
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håndterbar størrelse, slik at sprenging av sekk med påfølgende dødelighet og tap av fisk 
unngås.  
 
Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste viste til at det har vært adgang til å bruke systemet siden 2017. 
Sjøtjenesten har i denne perioden årlig registrert hendelser der det har gått galt, og det 
registreres at det er få som bruker systemet. Behovet for å få et påbud om bruket innført, og 
at det brukes fast i en gitt periode, særlig i sesongen, er etter absolutt til stede. 
 

Norges Kystfiskarlag viste til at deres medlemmer som ror med snurrevad støtter forslaget. 
Det vises til at det særlig er i områder der torsken står tett man plutselig kan få langt mer enn 
det man har planlagt. For store fangster kan resultere i både notsprenging og knekking av 
kran. 
 
Pelagisk Forening støttet ikke forslaget, og mener saken bør utredes nærmere og behandles i 
en separat høring. 
 
Fiskeridirektøren bemerker at selv om det i utgangspunktet er fiskernes ansvar å tilpasse fisket 
slik at fangstene blir av håndterbar størrelse, er det i realiteten de færreste som har kontroll 
på fangstmengde. 
 
Fiskeridirektøren viser videre til at et påbud om bruk av fangstbegrensningssystem i bestemte 
områder vil være lite arbeidskrevende og medføre svært begrensede økonomiske 
konsekvenser for de berørte. Systemet er ikke komplisert og kan relativt enkelt innmonteres i 
henhold til beskrivelse som følger av høstingsforskiften. Kostnadene forbundet med dette er 
lave. En egenprodusert innretning gir en pris tilsvarende materialkostnadene. Dersom 
innretningen kjøpes fra redskapsprodusent, vil prisen sannsynligvis ligge et sted mellom kr. 
6000,- og kr. 10 000,-. 
 
I tillegg til å avbøte utfordringene med store fangster, snurrevadsprengninger og påfølgende 
neddreping av store mengder fisk, har påbudet også et sikkerhetsmessig aspekt med tanke 
på mindre fartøy som ikke klarer å kontrollere store fangster. 
 
 
Fiskeridirektørens tilråding: 
Fiskeridirektøren opprettholder forslaget. 
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FORSLAG TIL FORSKRIFT 
Fiskeridirektøren foreslår at forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av fiske, 
fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) endres i tråd med 
følgende forslag: 
 

Forskrift om endring av forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av 
viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) 
 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet (sett inn dato) 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 
om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16. 

  

I 

 

I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser 
(høstingsforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

§ 11 tredje ledd (nytt) skal lyde: 

 

Det er påbudt med bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad innenfor 12 nautiske mil fra 
grunnlinjen fra 67°N til grensen mot Russland i perioden fra og med 15. februar til og med 15. mai. 
Fangstbegrensningssystemet skal være utformet og innmontert i henhold til vedlegg 2 og tilpasses 
fartøyets reelle produksjonskapasitet, begrenset til maksimum lengde på sekken på 14 meter målt fra 
bakkant av utslippshull til overbinding rundt sekk.   

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2023. 
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