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Fjordfiskenemnda - Innspill til reguleringene for 2021; sak 22/2020 

om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021  

Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN). 

 

Fjordfiskenemnda behandlet fiskerireguleringer for 2021 på nemndas møter 10. juni, 

2. september og 3. november 2020, og har følgende innspill til arbeidet med neste års 

reguleringer: 

 

«Fjordfiskenemnda minner innledningsvis om at det i relevante reguleringssaker må fremkomme 

konkrete og reelle vurderinger av hvordan reguleringsforslag vil påvirke det materielle og 

økonomiske grunnlaget for samisk kultur og næring . 

 

Fisket etter norsk vårgytende sild [sak 22/2020]: 

Ifølge Fjordfiskenemndas mandat § 3 punkt c) skal nemnda «Vurdere plassering av de fjordlinjer 

som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter, samt hvilke unntak som er 

hensiktsmessige». 

 

I forskrift nr. 1878 av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen (utøvelsesforskriften) er det i 

§ 33f første ledd satt et generelt forbud mot å fiske med fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene. 

I forskriftens § 33 f tredje ledd er det imidlertid et generelt unntak fra forbudet for fartøy under 21 

meter i notfisket etter sild, samt et årlig unntak i perioden 1. september til 31. mars som gjelder 

alle fartøystørrelser.   

 

Fjordfiskenemnda er i utgangspunktet positiv til at det skal utøves en viss fleksibilitet, men mener 

dagens unntaksbestemmelser er altfor liberale. Fjordfiskenemnda får særlig mange 

reaksjoner på sildeflåtens aktivitet innenfor fjordlinjene. Fjordfiskenemnda mener at forskrift og 

praksis må strammes betydelig inn, og at sildeflåtens adgang som et minimum må vurderes 

konkret i hvert enkelt tilfelle. Nemnda viser i denne sammenheng til forskriftens § 33f sjuende ledd 

om at:  

 

 Adm.enhet: Fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord     

Saksbehandler: Bernt Bertelsen 

Telefon: 93437000 

Vår referanse: 18/7270 

Deres referanse:  

Dato: 05.11.2020 

 

 

Fiskeridirektoratet 

Postboks 185 Sentrum 

5804 BERGEN 

 



 

Vår referanse: 18/7270 

Side: 2/2 

«Fiskeridirektoratet kan gjennom forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd i 

bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom, i 

særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket og 

det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. I denne 

sammenheng skal Havforskningsinstituttets vurderinger tillegges stor vekt.» 

 

Det er en grunnleggende forutsetning at alt fiske i fjordene hensyntar lokale fiskebestander, 

herunder kysttorsk som man vet blir tatt som bifangst i kystnært sildefiske. Det skal også tas 

hensyn til den mindre flåtens fiske innenfor fjordlinjene. Som et minimum må derfor dagens 

unntak for fartøy over 21 meter i utøvelsesforskriften § 33f tredje ledd annet punktum oppheves.» 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erling Johan Johansen 

seksjonssjef 

 

Bernt Bertelsen 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

 

Mottakerliste: 

Fiskeridirektoratet Postboks 185 

Sentrum 

5804 BERGEN 
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