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Styret var samlet til møte 08:00 på Quality Hotell Skjærgården i Langesund. 
 
Deltakende:  
Alf Erik Ulland, Hans-Olav Helgesen, Asbjørn Reinhardsen, Kim R. Johannessen, Ronny 
Nordskog, Trond O. Eriksen (vara), Thor Gunnar Martinsen (vara), Geir Uno Dreng 
(kontrollnemnd), Erlend Grimsrud (administrasjon/sekr.). 
 

19/2	 Konstituering	
 
Saksdokument og prosedyrer ble referert. Styret ønsker representant fra østre og vestre distrikt i 
ledelsen. 
 

Vedtak: 
”Konstituert styreleder: Alf Erik Ulland 
Konstituert nestleder:  Hans-Olav Helgesen 
Konstituert styremedlem: Trond Eriksen 
 
Styremedlem:   Asbjørn Reinhardsen 
Styremedlem:   Lennart Danielsen 
Styremedlem:   Kim R. Johannessen 
Styremedlem:   Ronny Nordskog” 
 

 

19/3	 Reiseregninger	
 

Vedtak:  
”Styret tar orienteringen til etterretning.” 

 

19/4	 Oppnevninger	
 
Invitasjoner til kommende møter ble referert. 
 

Vedtak:  
”Styret oppnevner følgende til deltakelse på kommende møter: 
 

- Årsmøte Fiskarlaget Vest,  
Stavanger 25.-26. April 2019:   Alf Erik Ulland 

- Styremøte Skagerakfisk 25. April 2019: Lennart Danielsen (for styreleder) 
- Årsmøte Skagerakfisk 26. April 2019  Lennart Danielsen, Erlend Grimsrud 
- Skalldyrkonferansen, Oslo 28. Mai 2019: Erlend Grimsrud, Hans-Olav Helgesen 
- Årsmøte Fiskarlaget Nord,  

Tromsø,torsdag/fredag 6. September  Alf Erik Ulland 
- Årsmøte Nordland Fylkes Fiskarlag,    

Bodø, 19.-20. september 2019  August Fjeldskår” 
 
 	



19/5	 Landsmøtet	i	Norges	Fiskarlag	2019	
 
Styret drøftet anbefalinger til Landsmøtets valgnemnd i 2019. 
 

Vedtak: 
”Styret i Fiskerlaget Sør anbefaler følgende kandidater til valget under Landsmøtet i 

Norges Fiskarlag: 
 

1. Styremedlem: August Fjeldskår 
§ 1. Vara: Carl Aamodt 
§ 2. Vara: Øyvind Johansen 
§ 3. Vara:  Frode Christiansen 

 
2. Medlem kontrollnemnd: Jan Gunnarsen 

§ Vara: Frode Christiansen 
§  

 
19/6	 Apoteker	Hegges	Stipendordning	2019 
 
Prosedyrer, stipendets økonomi og mottatte søknader ble referert. 
 

Vedtak: 
”Christoffer Pedersen, Østfold Fiskerlag, tildeles stipend kr. 4000,- for utdannelse til 
Fiskeskipper (D5L).” 

	
19/7	 Fiskerireguleringer	
 
Kvoteråd, utvikling i fiskeriene, vurderinger av maksimalkvoter i rekefisket og innkommet 
henvendelse ang. refordeling for torsk i Nordsjøen og Skagerrak, samt henvendelse om 
utviklingen i reguleringsgruppen ”avgrenset Nordsjøtrål” i fisket etter sei i Nordsjøen ble 
referert. 
 

Vedtak: 
 

”Styret har drøftet nytt kvoteråd for reker i Nordsjøen og Skagerrak og utviklingen i 
andre fiskerier og vil bemerke følgende: 

 

Reker	i	Nordsjøen	og	Skagerrak	
 

Styret konstaterer at ICES anbefaler endelig TAC for 2019 (fangster) er satt til 6 163 tonn 
og anbefalt midlertidig kvote for første halvdel av 2020 (fangster) er satt til 6 329 tonn. 
Dersom Norge og EU fastsetter kvote etter kvoterådet, vil norsk andel utgjøre ca. 3536 
tonn. 

 
Kvoterådet er i tråd med forvaltningsplanen for bestanden og styret registrerer at den 
lave registrerte gytebiomassen er årsak til en vesentlig reduksjon fra rådet i 2018 og 
midlertidig råd for 2019. 

 
Styret antar at det vil fiskes ca. 1650 tonn pr. 1. Mai 2019, og at det således vil kunne 
fordeles 943 tonn av årets norske kvote til hver av de to gjenværende 
reguleringsperiodene i 2019. Både fisketakt og råstoffpris er høyere i sommerperioden 



enn høstperioden. Etter styrets vurdering bør gjenstående kvote for 2019 og kvantum fra 
2018 (innenfor avtalt 10 % kvotefleksibilitet) fordeles slik: 

 
1. Mai – 31. September 2019: 943 tonn + 323 tonn = 1266 tonn 
1. Oktober – 31. Desember 2019: 943 tonn + 200 tonn = 1143 tonn 

 
Videre har Styret vurdert at overregulering for fiskeriet må reduseres vesentlig for å legge 
til rette for jevn tilførsel av råstoff til fiskemottak. Etter grundig gjennomgang av historisk 
forhold mellom fisketakt og overregulering anbefaler Styret maksimalkvoter fastsettes til 
8 tonn for de gjenværende periodene i 2019. Styret anmoder Fiskeridirektoratet om å 
følge fisketakten nøye og justere overregulering fortløpende i dialog med 
fiskeriorganisasjonene. 
 
Fiskerlaget Sør anbefaler at gjeldende kvotefleksibilitetsordning på fartøynivå videreføres 
med inntil 15 % forskuttering fra påfølgende periode. 

 
Med slik reduksjon av maksimalkvoter, anbefaler styret at garantert kvote (for fartøy 
under 20 meter) reduseres til 3 tonn for de gjenværende periodene i 2019. 

 
Styret vil anbefale maksimalkvoter for første reguleringsperiode i 2020 før 
Reguleringsmøtet i November 2019.” 

 
	

Torsk	i	Nordsjøen	og	Skagerrak	
 

Styret i Fiskerlaget Sør har vurdert utviklingen i fisket etter torsk i Nordsjøen og 
Skagerrak. Styret tror fisketakten i konvensjonell gruppe i Nordsjøen vil øke i løpet av 
2019.  

 
1. Styret anbefaler at gjeldende maksimalkvoter for fartøy med konvensjonelle 

redskaper videreføres frem til Reguleringsmøtet i Juni 2019. 
2. Styret anbefaler at gjeldene tillatt bifangst i snurrevad beholdes på nåværende 

nivå (25 %) frem til Reguleringsmøtet i Juni 2019 
3. Styret* anbefaler at det tillates inntil 10 % bifangst torsk i fiske etter reker med 

småmasket trål for fartøy som har fisket sitt kvantumsbegrensning i Nordsjøen 
med stormasket trål (65 tonn) 

 
(*Stemmeforklaring: Johannessen stemmer mot punkt 3.) 

 

Sei	i	Nordsjøen	–	avgrenset	Nordsjøtrål	
 

1. Styret i Fiskerlaget Sør har vurdert utvikling i fisket etter sei i Nordsjøen hittil i 
2019. 

2. Styret konstaterer at samlet fisketakt tilsier at det vil gjenstå et betydelig 
ufisket kvantum i 2019, mens reguleringsgruppen ”Avgrenset Nordsjøtrål” 
trolig vil fiske mer enn sin gruppekvote.  

3. Styret vil påpeke at tillatelsen ble opprettet for å avhjelpe fartøy med 
reketråltillatelse med alternativt fiskeri i år hvor rekefisket sviktet.  

4. Styret mener at situasjonen i rekefisket i sør i 2019, samt lav fisketakt i andre 
reguleringsgrupper, tilsier at reketrålflåten må gis garanti for at fisket i 
gruppen ikke vil stoppes i 2019. Alternativt vil Styret anbefale at fartøy spm 



har fisket reker i 2018 og 2019 tildeles garantert kvote, eller at gruppen igjen 
reguleres som bifangstfiske med 49% tillatt bifangst av sei i Nordsjøen i 
2019, med kvantumstak på hhv. 150 / 300 tonn for faktor 0,5 og 1. 

 

Fredningstid	for	kveite	–	sør	for	62N	–	tillatt	bifangst	
 

Styret viser til utøvelsesforskriften § 34 første ledd: 
 

”Det er forbudt å drive fiske etter kveite sør for 62° N i tidsrommet fra og med 
20. desember til og med 31. mars. Det er forbudt å drive fiske etter kveite med 
andre redskap enn krok nord for 62° N i tidsrommet fra og med 20. desember til 
og med 31. mars.” 
 

Styret forstår bestemmelsen slik at et målrettet fiske etter kveite er forbudt i perioden, 
men konstaterer at fiskesalgslag håndhever inndragning av fangst i medhold av denne 
bestemmelsen, selv når kveite utgjør en marginal bifangst. Styret konstaterer videre at 
utenlandske fartøy som fisker i Norsk økonomisk sone kan omsette kveite tatt som 
bifangst. Ettersom kveite er uungåelig bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål i 
Nordsjøen, anbefaler Styret at det bør redegjøres for ordlyden i bestemmelsen og at det 
settes en begrensning for tillatt bifangst av kveite i perioden. 

 

19/8	 Samfiske	Torsk	i	Nordsjøen	og	Skagerrak	
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør viser til vedtak i SAK 50/15 ”SAMFISKE SØR FOR 62°N”, hvor 
Norges Fiskarlag anmodes om å legge til rette for like driftsvilkår for fartøy med 
deltageradgang under 11 meter i torskefisket sør for 62°N som tilsvarende fartøy som 
fisker nord for 62°N.  

 
Ettersom regjeringen har slått fast at det ikke er aktuelt å utvide strukturkvoteordningen 
til å gjelde fartøy deltageradgang under 11 meter, vil styret igjen anmode Norges 
Fiskarlag om å behandle spørsmål om utvidelse av ”samfiskeordningen” til torskefisket i 
Sør i organisasjonen.” 

	
19/9	 Kystgruppens	makrellfiske	
 
Saksdokument og protokoll fra Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag 25. Mars 2019 referert. 
 

Vedtak: 
 
”Styret tar orienteringen til etterretning.” 

	
 	



19/10	Forenkling	av	utøvelsesforskriften	
 
Hovedtrekk fra rapporten og uttalelser fra Østfold Fiskerlag, Vestfold Fiskerlag, Telemark 
Fiskerlag, Arendal Fiskerlag, Kristiansand Fiskerlag, Mandal Fiskerlag og Flekkefjord Fiskerlag 
referert. 
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør viser til rapport fra ”Forenklingsutvalget” som har foreslått en 
omfattende forenkling av utøvelsesforskriften. Styret støtter gruppens mandat og vil 
hovedtrekkene av forslagene i gruppens innstilling. 
 
Vi vil imidlertid bemerke følgende: 

 
1. Harmonisering av regelverk i Nordsjøen og Skagerrak 

Selv om flere fartøy opererer i både Nordsjøen og Skagerrak, og opplever 
utfordringer med å håndtere ulike reguleringer i de to havområdene, vil Fiskerlaget 
Sør understreke at de to havområdene er vesentlig forskjellig i topografi, temperatur 
og strømforhold. Følgelig er det også stor forskjell på de marine ressursene i 
havområdene. 

 
Fiskerlaget Sør ser derfor ikke grunnlag for å harmonisere regelverket slik at Skagerrak 
sine reguleringer skal justeres til Nordsjøens reguleringer. Våre medlemmer erfarer 
gjennom deres størrelsessammensetning i fangstene at individstørrelser på viktige arter 
som reker, rødspette og sild er vesentlig mindre i Østre Skagerrak enn i Nordsjøen. 
Foreslått oppjustering av minstemål til nivåene i Nordsjøen vil føre til redusert 
fiskemuligheter i Skagerrak. 

 
2. Regulering av fisket etter hummer 
Fiskerlaget Sør registrerer at det er foreslått store endringer i regulering av fisket etter 
hummer gjennom arbeidsgruppens innstilling. I tillegg er ble det i 2017 innført en rekke 
nye reguleringstiltak som Fiskerlaget Sør ikke støttet. 

 
Styret mener det er på tide å evaluere reguleringsendringene fra 2017 og drøfte 
reguleringsendringene i denne høringen gjennom en egen prosess. Dette bør skje i god 
tid før hummerfisket starter 1. Oktober 2019. 

 
3. Kommentarer til de enkelte forslag: 

 
- Til § 4.2 b), siste avsnitt: 

 
Som alternativ til det beskrevne bør «Hallands-Seltra»-seleksjon tillates, samsvarende 
med det som er tillatt i svensk og dansk fiske: 
 

”Seleksjonspanel 3m langt, med 300mm firkantmasker i topp-panel som starter 3 
meter fra sekkeknuten”. 

 
Dette alternativet har bedre seleksjonseffekt enn angitt bestemmelse, men avstanden fra 
sekkeknuten til seleksjonspanelet er høyere enn angitt bestemmelse. 
 
Til § 13, Redskap som ikke er i bruk: 
 



Ved trålfiske etter reker og sjøkreps i Skagerak mener Fiskerlaget Sør det må være tillatt å 
ha både reke- og sjøkrepsetrål ombord samtidig, selv om begge er klare til bruk. De 
samme fartøyene tråler begge arter på samme felt. Vi har i tidligere innspill bedt om at 
det blir tillatt å benytte begge redskapstyper på samme tur, med beregning av bifangst ut 
fra den redskapstype som har lavest tillatt bifangst. 

 
Nære fangstfelt ligger 30 - 60 min. gangtid fra havn, og det burde være unødvendig å gå 
i land for så å gå ut igjen for å kunne fiske annen art (reker/sjøkreps). Når strømforhold 
gjør det vanskelig å tråle etter reker bør det være tillatt å kunne tråle kreps uten å gå til 
land først. 

 
- Til § 14, Trålbegrensning 

 
Fiskerlaget Sør mener det er positivt at det legges til rette for å kunne videreutvikle 
fiskeriene våre i Nordsjøen. 

 
I en tid med utfordrende rekefiske, blir flåtens handlingsrom på og i andre fiskerier 
ytterligere aktualisert. For den del av flåten som benytter Avgrenset Nordsjøtråltillatelse, 
så vil regelendringen – i kombinasjon med teknologisk utvikling- reelt sett kunne 
innebære at fiskerier som tidligere var definert som ulønnsomme, nå kan bli mer aktuelle 
med flere tråler med lav høyde. Dette gjelder særlig trålfiske etter flatfisk og sjøkreps i 
Nordsjøen. 

 
På overnevnte bakgrunn, støttes arbeidsgruppens tilrådning. 
 

- Til § 17 tredje ledd, Trålforbud om natten: 
 
Det må påsees at når forbudet videreføres som lokal forskrift, må også unntak for 
krepsetrål videreføres: «Forbudet gjelder ikke for fiske etter sjøkreps med trål i 
tidsrommet 1. mai - 31. august.” 
 

- Til § 19 Maskeutforming og maskestørrelse på garn: 
 

Maskestørrelsen i andre ledd bokstav e gjelder ikke ved høsting av sild med bunnsatte 
sildegarn av multifilament (polyamid) tråd med maskestørrelse mindre enn 64 mm.» 
Da det unntaksvis benyttes bunnsatte garn etter makrell i Skagerrak, ber Fiskerlaget Sør 
om at denne arten tilføyes i paragrafen, slik at den vil lyde; 
 

”Maskestørrelsen i andre ledd bokstav e gjelder ikke ved høsting av sild og 
makrell med bunnsatte silde- og makrellgarn av multifilament (polyamid) tråd 
med maskestørrelse mindre enn 64 mm.” 

 
- Til § 28 Fluktåpning hummerteiner: 

 
Det bør være tilstrekkelig med en fluktåpning i hvert kammer. Endringsforslaget 
innebærer stort merarbeid for fiskeren og svekket holdbarhet for redskapet. Fiskerlaget 
Sør oppfatter at gjeldende krav til fluktåpning tjener sin hensikt godt og ser derfor ikke at 
forslagets hensikt er i samsvar med ulemper for fiskeren  
 

- Til § 29, Forbud mot bruk av ruser: 
 
Fiskerlaget Sør støtter gruppens forslag om at forbudet mot bruk av ruser ikke skal gjelde 



for manntallsførte fiskere som høster med ruser etter torsk med merkeregistrert fartøy for 
omsetning. 
 

- Til § 40, Bifangst ved høsting med småmasket trål. 
 
For flåtegruppen Pelagisk Trål og Nordsjøtrål, er adgangen til å nyttiggjøre seg av 
bifangst av konsumfisk et betydelig bidrag til fartøyenes driftsøkonomi. 

 
Fartøyene i gruppen er godt utrustet til å ta vare på slikt råstoff på en god måte, både 
hva angår produksjonsutstyr, kjøling, og pakke-fasiliteter ombord. Fartøyene har tillatelse 
(kvoter) på fiskeslaget som hovedsakelig fanges (Sei). 

 
Fiskeflåten står overfor store utfordringer, med henblikk til utslippsreduksjon av både 
NOx og CO2, i årene som kommer. Flåten er samtidig avhengig av å øke sin 
produktivitet, for å følge med i den generelle samfunnsutviklingen. 

 
I et slikt perspektiv, og på slik bakgrunn finner Fiskerlaget Sør ikke å kunne støtte 
Arbeidsgruppens prinsipielle tilnærming på dette området; 

 
«Arbeidsgruppen mener at maksimalkvotene av sei som fartøy med pelagisk 
tråltillatelse og fartøy med nordsjøtråltillatelse er tildelt, fortrinnsvis bør fiskes 
med stormasket trål heller enn som bifangst ved fiske med småmasket trål..» 
 

Fiskerlaget Sør kan heller ikke støtte forslaget om å redusere nivået for tillatt bifangst for 
reskapstypen, fra dagens 20  % til foreslått 10%. Det er nødvendig å opprettholde 
adgangen til bifangst på dagens nivå for at flåten skal kunne utøve sitt fiskeri. 

 
Endringsforslaget har skapt betydelig debatt og uro i den berørte flåten. 

 
- Til § 41: 

 
Første ledd erstatter utøvelsesforskriften § 38 første ledd og § 42 bokstav b. Forslaget 
innebærer at begrensningen i adgangen til å ha bifangst av artene torsk og hyse som i 
dag gjelder for Nordsjøen, gjøres gjeldende også for Skagerrak. 

 
Fiskerlaget Sør er sterkt i mot denne endringen. Det er et svært begrenset fiske etter torsk 
og hyse med andre redskaper i Skagerrak. Fisk fanget i trålredskap utgjør således ingen 
ressurskonflikt med øvrige redskapsformer, men er det viktigste bidrag for å 
opprettholde fiskemottakenes råstoffvariasjon. For mindre reketrålfartøy kan et par 
enkeltindivider av stor fisk alene overstige 15 % av en liten rekefangst. Forslaget er lite 
begrunnet og kan ikke godtas. 

 
Fiskerlaget Sør mener videre at regelverket for bifangst i reketrålfisket bør harmoniseres 
slik at gjeldende bestemmelser i Skagerrak også gjøres gjeldende for Nordsjøen. 

 
- Til § 45, Minstemål: 

 
17) Reke (Pandalus borealis) 
Fiskerlaget Sør konstaterer at gruppen har valgt å videreføre uharmoniserte 
minstemål for reker ved fiske nord og sør for 62° N (0,5 cm differanse). Ettersom 
industrien etterspør reker av alle størrelser og det utvikles størrelsesselektive 
redskap for fiskeriet, mener Fiskerlaget Sør at gruppen bør harmonisere 



minstemål for arten. Fiskeriet omfattes for øvrig av Real Time Closure-regime som 
verktøy for vern av yngel og unge årsklasser. 
 
Dersom Fiskeridirektoratet ser behov for et minstemål i tillegg til RTC-regimet 
med referansestørrelse for stengingsgrunnlag, anbefaler Fiskerlaget Sør at 
minstemål for arten fastsettes til 6 cm for hele Norge. 
 
18) Rødspette:  
Foreslått økning av minstemålet gir økt problem med ulovlig bifangst i krepsetrål 
og snurrevad i Skagerrak. Det er betydelig med rødspette med liten 
individstørrelse på mange felt, og det er ikke utviklet tilstrekkelige 
størrelsesselektive redskaper beregnet på denne arten. 
 
21 b) Sild:  
I enkelte brislingfangster kan det være uungåelig innblanding av små sild. Sild i 
størrelse 18-20 cm er svært etterspurt i Sverige, som også er det eneste 
mottaksanlegg/marked for fangster av kystbrisling i Skagerrak. Fiskerlaget Sør 
mener det fortsatt må tillates å levere slik fangst for lovlig omsetning. 

 
- Til § 47 p. 11, samt § 48 c) og d), Innblanding av fisk under minstemål: 

 
Det er foreslått endring av tillatt innblanding av reker og sjøkreps under minstemål fra 10 
% i vekt til 15 % i antall i Skagerrak, og tilsvarende i Nordsjøen. Gruppen oppgir at ”det 
er nødvendig å ha et høyere nivå når en går fra vekt til antall for å opprettholde samme 
yngelvern. Det er for øvrig ikke gjort noen vitenskapelig analyse av en slik konvertering i 
dette tilfellet.” 

 
Fiskerlaget Sør går også sterkt i mot denne endringen. Det er beklagelig at dette 
presenteres i en rapport uten at det ligger vitenskapelig analyse til grunn. Fra Kystvaktens 
telleprøver i Skagerrak opfatter vi at det er et grovt feilestimat som ligger til grunn for å 
heve nivået til 15 % i antall. Vårt beste estimat er at 10% i vekt utgjør 25 % i antall. 
Videre vil dette variere stort etter artens dynamiske bestandsstruktur – altså vil en sterk 
ung årsklasse føre til at hele rekefisket i Skagerrak vil være ulovlig. 

 
Det er ikke i arbeidsgruppens mandat å skjerpe gjeldende reguleringer. Fiskerlaget Sør 
forlanger at spørsmålet utredes nærmere i en egen prosess. 

 
Fiskerlaget Sør anbefaler for øvrig at kriterier for stenging etter RTC-regimet harmoniseres 
mellom Nordsjøen og Skagerrak. Det innebærer at nivå for stengingsgrunnlag heves til 
20 % i antall i  Nordsjøen, og at kriterier for prøvetaking følger prosedyrer som er 
vedtatt i enighet med EU i Skagerrak (§ 48). 

 
- Til § 58, Adgang til å høste med småmasket flytetrål innenfor 12 nautiske mil fra 

grunnlinjene:  
 

Fiskerlaget Sør mener og at alle fartøy som kan tråle sild og lodde bør ha lik adgang 
innenfor 12-milsgrensen, også kystfartøy. Dersom slik adgangen ikke kan harmoniseres 
mellom fartøygruppene i 2019, forventes det at spørsmålet følges opp med bedre 
vurderinger. 
 

- Til § 67, Vikeplikt 
 



Fiskerlaget Sør støtter hensikten med forslaget, men oppfatter at vikeplikten kan komme 
til hinder for hensynet til ny § 70 a) Havdeling og b) Utplassering og merking av 
redskaper. 
 
Fiskerlaget Sør anbefaler at hensynet til § 70 a) og b) forankres i ordlyden, slik at fartøy 
med drivende eller slepende redskap ikke har vikeplikt for faststående redskap satt i strid 
med lokale reguleringer. 

 
- Til § 70 (ny), Lokale reguleringer 

 
Fiskerlaget Sør mener arbeidsgruppens anbefaling om å gi Fiskeridirektoratet større 
handlingsrom til å vedta lokalt tilpassede reguleringer er svært bra. Norges kyst og 
fiskerier er svært variert og forutsetter dynamisk forvaltning som kan tilpasses lokale 
utfordringer. Fiskerlaget Sør ser særlig behov for handlingsrom knyttet til Havdeling 
mellom ulike redskapsgrupper. 

 
 
 
19/11	Vern	av	kysttorsk	i	Sør-Norge	
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør viser til Nærings- og Fiskeridepartementet sin pressemelding av 
25.03.2019 om tiltak for å bedre kysttorskbestanden i Sør-Norge, samt j-meldingene 
som omfattes av tiltakene (J-53-2019, J-54-2019 og J-56-2019). 

 
Fiskerlaget Sør er fornøyd med at fiskerimyndighetene innfører gode tiltak som kan 
bedre kysttorskbestanden i Sør-Norge, samtidig som hensynet til næringsutøverne har 
blitt ivaretatt gjennom en konstruktiv dialog. 

 
Fiskerlaget Sør konstaterer at yrkesfiskernes tradisjonelle utøvelse av fisket begrenses av 
tiltakene, men oppfatter at det stort sett er aksept for reguleringstiltakene i lys av 
situasjonen for kysttorskbestanden. 

 
I dialog med Fiskeridirektoratet har det vært vanskelig for Fiskerlaget Sør å skaffe 
fullstendig oversikt over lokale konsekvenser av de foreslåtte reguleringstiltakene. 
Fiskerlaget Sør vil derfor kommentere enkelte hensyn som ikke har blitt ivaretatt i 
prosessen og de reguleringene: 

 
o Dybdebegrensning garnfiske Telemark – Svenskegrensa 

 
Det er foreslått et dybdekrav på 25 meter fra 15. Juni – 15. Mars fra Telemark til 
Svenskegrensen for å unngå fangst av torsk. Det fiskes etter verdifulle flyndrearter på 
grunt vann gjennom sommeren, og tidligere uttalelse fra Fiskerlaget Sør har ikke tatt 
høyde for denne sesongen. Fiskerlaget Sør anbefaler at dybdepåbudet gjelder fra 1. 
Januar til 15. Mars og fra 15. September til 31. Desember. Det er i denne perioden 
det er mest sannsynlig å fiske torsk grunnere enn 25 meter. 
 
Vi anbefaler følgende endring av utøvelsesforskriften 
 

§ 27a annet og tredje ledd (nye) skal lyde: 



”Det er forbudt å fiske med bunnsatte garn innenfor grunnlinjen fra og med 
Telemark til grensen mot Sverige. 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi manntallsførte fiskere som fisker for 
omsetning med merkeregistrerte fartøy dispensasjon fra forbudet i annet ledd. 
Dispensasjon kan bare innvilges for fartøy som fisket med garn i området i 2018 
inntil 1. desember og der dette fisket utgjorde en vesentlig del av 
driftsgrunnlaget, eller for fartøy som kommer til erstatning for slikt fartøy. En slik 
dispensasjon gjør ikke unntak fra fiskeforbud som følger av andre bestemmelser. 
Dispensasjonen gjelder heller ikke for fiske på grunnere vann enn 25 meter i 
perioden fra og med 15. september til og med 15. mars. Det kan blant annet 
stilles vilkår om prøvetaking til forsknings- og overvåkningsformål samt 
rapportering av fiskeriaktiviteten uten vederlag.” 

 
 

 
o Notfiske etter pelagiske arter i gytefelt for torsk 

 
Fiskerlaget Sør viser til Fiskeridirektoratets undersøkelser av bifangst i notfiske etter 
sild og brisling i Oslofjorden i 2011. Ettersom bifangst i fiskeriet er svært lite og torsk 
er fraværende i fangstene mener Fiskerlaget Sør at pelagisk notfiske etter sild og 
brisling må tillates i de angitte gytefelt for torsk i perioden 1. Januar til 30. April. 
Styret kan ikke se at hensynet til effektiv ressurskontroll veier tyngre enn hensynet til 
slikt artsspesifikt fiskeri. 

 
o Avgrensning av gytefelt for Skjernøy-sund (Mandal kommune) 

 
Reguleringsområdet for gytefelt i Skjernøysund i Mandal har en større utstrekning 
enn Havforskningsinstituttets registrert gytefelt. På grunn av sundets beliggenhet, er 
det tilsluttede området er viktig for fiske etter lyr og sei på vinterstid ved kraftig vær. 
Fiskerlaget Sør anbefaler at punkt 3 ”Ellingsholmen” flyttes til ”Rennespynten” 
(sjømerke nr. 077400), N: 57° 59.476' Ø: 7° 33.130' 
 . 
 
Anbefalingen gir følgende endringer i forskrift: 
 

Skjernøy-sund: 
Hele sjøområdet innenfor bru Skjernøysundodden (vegref 1000 Fv230) (sjømerke nr 
077101), punktene 1 og 2 og sørover til Rennespynten (sjømerke nr 077400), punkt 3 
og videre nordøstover mot Skogøysundet bro (vegref 1002 Kv20840), punkt 4. 
 
Punkt 3 oppgis til N 57° 59.476' Ø 7° 33.130' 

 
 

o Dispensasjonsadgang for fartøy med aktivitet i 2018 
 

Fiskerlaget Sør mener det er viktig å beholde yrkesfisket i tiltaksområdet. Vi mener 
derfor det er fornuftig å åpne for en begrenset dispensasjonsadgang fra 
reguleringstiltakene for yrkesfiskere. Fastsatte kriterier for innvilgelse av dispensasjon 



er derimot satt for strengt. Fartøy som kan få innvilget dispensasjon fra forbudet mot 
å fiske med garn og påbudet om sorteringsrist i reketrål for fartøy med 
kaisalgsdispensasjon må vise til aktivitet før 1. Desember 2018, eller komme til 
erstatning for slikt fartøy. 
 
Fiskerlaget Sør mener det er uheldig at en slik begrensning vil føre til at antall 
yrkesfiskere i tiltaksområde vil reduseres og på sikt forsvinne. Dersom hensikten er å 
ivareta et begrenset yrkesfiske og samle statistikk om fiskebestandene i Oslofjorden, 
bør det åpnes for at fartøy med eier og høvedsmann er manntallsført på blad B kan 
innvilges dispensasjon fra forbudet/påbudet.” 

 
 
 
 	



19/12	Forbud	mot	flere	tråler	enn	to	i	Skagerrak	-	forslag	fra	Østfold	Fiskerlag	
 
Vedtak fra Østfold Fiskerlag referert. 
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør viser til vedtak fra Østfold Fiskerlag til sak om forenkling av 
utøvelsesforskriften der det vises til at trålbegrensning bør innføres i Skagerrak. 

 
Fiskerlaget Sør ønsker lokallagenes synspunkt på å innføre et forbud mot flere enn to 
tråler i Skagerrak. Daglig leder anmodes til å utforme et høringsskriv til 
organisasjonsmessig behandling.” 

	
19/13	Regulering	av	Hummerfisket	
 
Forslaget fra Kristiansand Fiskerlag og omsetningsstatistikk fra kommunens yrkesfiskere referert. 
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør viser til oversendt forslag fra Kristiansand Fiskerlag til lokal 
regulering av hummerfisket i Kristiansand kommune. Forslaget er behandlet og fått 
oppslutning blant lagets medlemmer. 

 
Styret er opptatt av at reguleringstiltak for å bevare- og styrke hummerbestanden er 
artsspesifikk, og således tillater videre fiskeri etter andre arter i våre kystnære arealer. Vi 
er derfor positiv til forsøk med alternative reguleringsmodeller med tilslutning blant 
berørte interessenter som kan styrke hummerbestanden. 

 
Fiskerlaget Sør slutter seg til forslaget fra Kristiansand Fiskerlag og oppfordrer 
Fiskeridirektoratet til å iverksette nødvendige prosesser for å implementere 
reguleringsendringer innen hummersesongen i 2019.” 

 

19/14	Eventuelle	lovendringer	på	Landsmøtet	i	2019	
 
Innkomne forslag og vurderinger referert. 
 

Vedtak: 
 

”Fiskerlaget Sør støtter hensikten med innkomne forslag knyttet til sammenslutning av 
lokallag og oppfordrer Norges Fiskarlag til å forberede slik endring til Landsmøtet i 2019.  
 
Vi har ingen merknader til ordlyd i lovendring eller øvrige merknader.” 
 

19/15	Direkte	fartøykontingent,	Fiskerlaget	Sør	
 
Diskusjon om fartøykontingent fra behandling av regnskaper under årsmøtet og økt godtgjørelse 
under lønnsnemndas innstilling under årsmøtet i 2018 ble referert.  
 

Vedtak: 
 



”Styret i Fiskerlaget Sør anmoder administrasjonen om å utforme et høringsnotat til 
lokallagene om mulig justering av den direkte fartøykontingenten til Fiskerlaget Sør.” 
 

19/16	Fisket	etter	sei	nord	for	62N	–	endring	av	deltakerforskriften	
 
Henvendelse fra Sogn og Fjordane Fiskarlag referert. 
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør støtter forslaget fra Sogn og Fjordane Fiskarlag om å endre ordlyden 
i § 24 c i Deltakerforskriften) slik: 

 
- Fartøyet må være bemannet og utstyrt for fiske etter sei med not eller konvensjonelle 

redskaper.” 
 
 

19/17	Spørsmål	knyttet	til	fiske	etter	lange	og	brosme	med	kystfartøy	over	28	meter	
 
Henvendelse fra Norges Fiskarlag og saksprosess referert. 
 

Vedtak: 
 

”Styret i Fiskerlaget Sør har drøftet innkommet henvendelse. Styret er i utgangspunktet 
negativ til at tidligere kriterier for innvilgelse av dispensasjon fra reguleringer gjøres 
gjeldende for nye fartøy, ettersom det uthuler reguleringens hensikt.  
 
Allikevel mener Styret at det i denne saken bør legges til rette for fortsatt adgang til å 
fiske lange og brosme når fartøyet ønskes erstattet med nytt fartøy og fartøyet oppfyller 
tidligere vilkår for slik dispensasjon. Dette innebærer at kystrederi/båteiere som bl.a. har 
hatt/har (kan dokumentere) driftsgrunnlag i fiske etter lange/brosme på norskekysten, 
og som oppfyller punkt a) (krav om levert over 10 tonn av lange og brosme pr år i 
perioden 8. februar 2008 til 24. juni 2010, gis anledning til å delta i fiske etter 
lange/brosme med et fartøy som har største lengde over 28 meter, og et lasteromsvolum 
mindre enn 500 m3 selv om de ikke hadde eierskap til et fartøy med slik lengde på det 
tidspunkt adgangsbegrensningen ble etablert i 2011(gjennom en dispensasjonsadgang)” 

  
 
 	



19/18	Endret	teknisk	regelverk	ved	fiske	etter	reker	med	trålredskap	i	Nordsjøen	og	
Skagerrak	
 
Referert innspill fra Østfold Fiskerlag om skjerpet teknisk regulering av rekefisket i Nordsjøen og 
Skagerrak, ved å øke minste tillatt maskevidde, samt uttalelser fra Vestfold Fiskerlag, Telemark 
Fiskerlag, Arendal Fiskerlag, Kristiansand Fiskerlag, Mandal Fiskerlag og Flekkefjord Fiskerlag, 
samt personlige merknader fra redskapsforsker ved Havforskningsinstituttet og Flekkerøy Not- 
og trålbøteri. 
 
 Vedtak: 
  

1. Fiskerlaget Sør ønsker å legge til rette for et lønnsomt og bærekraftig fiske etter reker 
i Nordsjøen og Skagerrak. Dette innebærer at fiskeriet må tilpasses bestandsstruktur 
og kvotenivå gjennom teknisk regulering av fisket. 

2. Styret i Fiskerlaget Sør registrerer at rekeflåten bruker varierende maskevidde og et 
stort utvalg av frivillige seleksjonsinnretninger i sine trålredskap for å oppnå god og 
lønnsom fangstsammensetning. 
 

3. Styret i Fiskerlaget Sør konstaterer at endelig kvoteråd for reker i Nordsjøen og 
Skagerrak i 2019 er vesentlig nedjustert og forventer at endelig norsk totalkvote for 
fiskeriet vil føre til behov for svært lave fartøykvoter. Styret forventer videre at en 
sterk 2018-årsklasse vil føre til økte fangstrater av reker under minstemål og på 
”industri-størrelse” av lavere verdi. Med bakgrunn i ovennevnte forventer Styret i 
Fiskerlaget Sør at årets rekefiske blir svært utfordrende for reketrålflåten. 
 

4. Fiskerlaget Sør anbefaler at gjeldende teknisk regulering av rekefisket skjerpes for å 
avbøte utfordringene næringen står ovenfor i 2019. Styret har vurdert praktisk 
gjennomførbare tilpasninger for reketrålflåten, og foreslår at det påbys et panel med 
større maskevidder i trålsekk: 
 

a. Minste tillatt maskevidde (35 mm) i reketrål beholdes i Nordsjøen 
(Utøvelsesforskriften § 4 p. 5) og Skagerrak (Utøvelsesforskriften § 5 p. 6) 

 
i. I Nordsjøen og Skagerrak settes det bestemmelse om at minste tillatt 

maskevidde skal være 40 mm i de siste 8 meter før sekkeknute. 
ii. Alternativt kan det monteres et seleksjonspanel av kvadratmasker 

med minste tillat maskevidde 35 mm. Panelet skal være plassert inntil 
8 meter fra sekkeknute.  
 

b. Endringene innføres som en forsøksordning fra 1. Mai 2019 og oppheves 31. 
Desember 2019, og evalueres før endringene gjøres permantent. 
 

c. Fiskerlaget Sør ønsker mer kunnskap om seleksjon i masker og anbefaler at 
det gjennomføres forsøk i 2019 som beskriver anbefalt trålposeutforming for 
ulike seleksjonsresultat, hvor følgende inngår: 
 

i. Seleksjoneffekt på ulike individstørrelser. 
ii. Maskevidde 
iii. Montering (kvadratmasker, diamantmasker) 
iv. Materiale (knute/knuteløst lin) 
v. Håndtering for fartøy 
vi. Hensyn til effektiv ressurskontroll 



vii. Tilpasninger til sesonger / bestandsstruktur 
 

d. Fiskerlaget Sør er innstilt på å diskutere ytterligere skjerpet teknisk regulering, 
men forutsetter at det søkes enighet om felles tekniske reguleringer med EU. 
Forsøk fra 2019, som nevnt i punkt d), bør være grunnlag for drøftinger i 
arbeidsgruppe for tekniske reguleringer i Skagerrak mellom Norge og EU. 

 
	
 	



19/19	 Innføring	av	påbud	om	bruk	av	sorteringsrist	i	fiske	etter	reker	i	Nordsjøen	og	
Skagerrak	innenfor	4	nautiske	mil	av	grunnlinjene.	
 

Vedtak: 
 

”Styret	i	Fiskerlaget	Sør	viser	Fiskeridirektoratets	brev	av	19.12.2018	om	bruk	av	
sorteringsrist	i	fiske	etter	reker	i	Nordsjøen	og	Skagerrak	innenfor	4	nautiske	mil	av	
grunnlinjene.	
Utvidelsen	av	påbudet	ble	forskriftsfestet	fra	1.	Januar	2019,	mens	håndhevelsen	av	
utvidelsen	ble	utsatt	til	1.	Mai	2019	for	at	næringen	skal	gis	anledning	til	å	tilpasse	
seg	de	nye	kravene.	
	
Styret	konstaterer	at	det	foreløpig	ikke	er	avklart	hvor	vidt	det	vil	tillates	
”sjøkrepsspalte”	i	nedre	del	av	sorteringsrist,	slik	næringen	selv	har	foreslått.	Vi	er	
kjent	med	at	det	pågår	ytterligere	forsøk	med	slik	spalte	i	april	2019	for	å	fastslå	hvor	
vidt	”sjøkreps-spalten”	utgjør	en	vesentlig	risiko	for	bifangst	av	fisk.	
	
Styret	mener	det	må	legges	til	rette	for	omforente	krav	til	sorteringsristens	utforming	
før	næringen	kan	forventes	å	investere	i	sorteringsrister.	Følgelig	anmoder	vi	om	at	
håndhevelse	av	utvidelse	av	påbudet	utsettes	til	1.	Januar	2020,	eller	til	spørsmålet	
om	”sjøkrepsspalte”	er	avklart.	
	
Det	vises	for	øvrig	til	Fiskeridirektoratets	arbeidsgruppe	som	skal	vurdere	denne	
utvidelsen.	Fiskerlaget	Sør	ber	om	et	snarlig	møte	i	gruppen	for	å	diskutere	resultater	
fra	gjennomført	tokt	med	”sjøkrepsspalte”	og	drøfte	dispensasjonsadgang	for	
fjordområder	hvor	det	er	umulig	å	bruke	sorteringsrist	på	grunn	av	akkumulasjon	av	
tare.”	
	

19/20	Fartsområde	Nordsjøen/Skagerrak	
 

Vedtak: 
  

”Styret er gjort oppmerksom på at norske fartøy som fisker i Dansk økonomisk sone 
begrenses unødvendig av fartsområde i Nordsjøen og Skagerrak.  
 
Dekkede fartøy fra 8 til 10,67 meter maksimalt kan operere i fartsområde Bankfiske 1 (til 
ca. 35 nautiske mil av grunnlinjen), men åpner for at dette kan utvides til 100 nautiske 
mil av grunnlinjen i perioden 15. mai til 30. september. 
 
Fiskerlaget Sør mener det er grunnlag for at fartøyene kan operere i Bankfiske 1, også 
inntil ca. 35 nautiske mil av annet lands grunnlinje. 
 
Norges Fiskarlag bes om å følge opp dette ovenfor Sjøfartsdirektoratet i god tid før 30. 
September 2019.” 
 

 	



19/21	Neste	styremøte	
 

Vedtak: 
 

”Neste styremøte avholdes i forbindelse med Arendalsuka, 12.-17. August.” 


