Fylke

Regulering (Begrunnelse, og eventuell ny begrunnelse for å
opprettholde reguleringen)

Overordnet

Real Time Closure
(RTC)

Nordsjøen og
Skagerak

I utøvelsesforskriftens § 46 andre ledd er det ved fiske etter torsk og hyse
med trål og konvensjonelle redskap nord for 62ºN tillatt med til sammen
15 % torsk, sei og hyse under minstemål i antall i de enkelte fangster.
varierer
Dette danner grunnlag for stenginger av fiskefelt i Barentshavet. Et regime
for stenging og åpning av fiskefelt i Norges økonomiske sone i Nordsjøen
og Skagerrak. Eksempler: Vest-Spitsbergen/Bjørnøya,

Overordnet

Aktsomhetsområde

Alle

Barentshavet 1. 7033.6N-02030.0E 2. 7100.0N-02030.0E 3. 7130.0N02200.0E 4. 7130.0N-02300.0E 5. 7110.0N-02400.0E, herfra langs 4milsgrensen til POS 1.

Trålfrie soner og
Fleksible områder

Alle

(Eksempel trålfri sone: Jennegga-Malangsgrunnen, StoreggaNordbanken,
Øverbanken. Eksempel Fleksible 2012: Malangsgrunnen,
varierer
Moskenesgrunnen, Røstbanken, Haltenbanken.

Regulert i forhold til tid, redskaper.
Lokalt bestemt. Verken
Omfatter alle lokalt initierte reguleringer langs hele kysten. Tidligere var
Alle, særlig
det fylkesvise utvalg, men disse ble nedlagt av Bolle. Fjordene i Troms er Fiskeridirektoratet eller kommunene
fjord-disktrikter
med i bestemmelsene. Kommunene
"ferdigregulert". Ulike praksiser som for eksempel Lofot-utvalget.
kun med i forhold til arealer.

NR HVA/HVOR

Stengt tidsrom Åpent tidsrom

varierer

Overordnet

varierer

J - 46 2012, J-272-2011,
Forskrift om regulering av fisket etter norsk
vårgytende sild i 2012.

Erling Johan Johansen, FDIR.
Høringsnotat (25.5.2011).

(mild form for RTC)

FDIR, nett

Utøvelsesforskriften, J-1-2012.

http://www.fiskeridir.no/fiskeog-fangst/jmeldinger/gjeldende-jmeldinger/j-1-2012

Fiskerinæringen/Fiskarlaget var motpart til
Staten, nå oppdrett med mer. Forskrift om
lokale reguleringer av fisket i … (eks:
Finnmark fylke, - forlengelse av gyldighet.)
HAVRESSURSLOVEN.

Ernst Bolle, FDIR. Svein Jentoft
(NFH).

Forskrift om regulering av fiske med
bunnredskap i Norges økonomiske sone,
fiskerisonen rundt Jan Mayen og i
fiskevernsone ved Svalbard

http://www.fiskeridir.no/fiskeog-fangst/marineverneomraader

http://www.fiskeridir.no/fiskeogfangst/aktuelt/2012/0412/fore
slaar-aa-opprettebevaringssoner-i-tvedestrand

Marine verneområder,
MPA (Marine protected
areas)

800 000 kvadratkilometer havbunn, eller 38 prosent av alle norske farvann,
er nå beskyttet.

Bevaringssoner

Høring, ikke avgjort? Behovet for viten om effekten av andre
reguleringstiltak enn de som allerede blir brukt, særlig med tanke på
hele året
kysttorsken, forsvarer å innføre bevaringssoner. TVEDESTRAND er første
mulige område med bevaringssoner.

Forslag om oppstart fra 1. juni 2012

Havdeling i redskapsområder (garn, line og snurrevad). Ikke satt i 2011,
foreløpig ikke satt i 2012.

Nasjonale regler gjelder til oppsynet settes.
Ikke satt i 2011 (eneste gang i historien). Fisk
over alt i år, veldig bra! J-16-2008 (Utgått) J- Per Sagen, FDIR
36-2012, Forskrift om opphevelse av
forskrifter II.

NYTT, ute på høring

LOKALE
REGULERINGER

Overordnet

KILDER

Overordnet

Lov/forskrift

Overordnet

UTVALGSORDNINGEN
Oppsynsområder

Lofoten,
Nordland

NR HVA/HVOR

Fylke

Regulering (Begrunnelse, og eventuell ny begrunnelse for å
opprettholde reguleringen)

Stengt tidsrom Åpent tidsrom

Stengt 1. halvår for alt fiske unntatt fiske med håndsnøre og stang. Hvis
vesentlig konsentrasjoner av skrei i området kan det gjøres unntak for
andre konvensjonelle redskap enn snurrevad og flytegarn.

1 Henningsvær-området

Nordland

Åpner Henningsværboksen
(16.03.12) - J-63-2012
Fiskeridirektøren har med øyeblikkelig virkning åpnet et område ved
Henningsvær i Vestfjorden for fiske med konvensjonelle redskaper
(unntatt snurrevad) for fartøy under 15 meter.

01.01. - 30.06
pr år

Gyldig fra: 16. 03. 2012
Gyldig til: 31. 12. 2012

2 Lofoten (lang historie)

3

VERN AV NORSK
KYSTTORSK

Nordland

KILDER

REGULERINGSFORSKRIFTEN. Erstattet
av J-54-2012. Forskrift om regulering av
fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i
2012. FKD. 15. desember 2011 med hjemmel
i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av
viltlevande marine ressursar §§ 11, 12, 16,
22, 27, 36, 37, 39, og lov av 26. mars 1999 nr
15 om retten til å delta i fiske og fangst § 21,
jf delegeringsvedtak 11. februar 2000 nr 99

FKD Verdier fra havet - "Vern av
kysttorsk 2010 (foreløpig)" PDF.
FKD "Høyring av forslag til vern av
Norsk kysttorsk m.m.
Ny versjon februar 2012.

Pål Christensen, Bjørn-Petter
Finstad, Gunnar Grytås

Redskapsinndeling

"Vern av kysttorsk 2012" februar
2012. FKD Verdier fra havet "Vern av kysttorsk 2010
REGULERINGSFORSKRIFTEN. Erstattet av
(foreløpig)" PDF. FKD,
J-54-2012. Forskrift om regulering av fisket
pressemelding. Pressemelding,
etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2012.
17.03.2010

Nord for N 62° Gjenoppbyggingsplan for kysttorsk nord for 62°N.

FRA OG MED
Fra Finnmark
3a VARANGERFJORDEN til
til Ålesund
N 62°

01.07-31.12
16.03.2012 31.12.2012

Lov/forskrift

Kysttorskbegrensninger /Områdebegrensning 2004. Båter over 15 m med
konvensjonelle redskaper må være utenfor når det fiskes etter torsk. (se Hele året
kart m fjordlinjer)

- || -

- || -

3b Heissafjorden

Møre og
Romsdal

1. mars – 30.
Forbudt å fiske med stolpesatte garn innenfor gitte posisjoner. Stolpesatte
april. Fra og
garn er tillatt når høyde på strukket maske i garn og stolper totalt er
med 1. mars til
mindre enn 23 meter.
og med 31. mai

- || -

- || -

3c Borgundfjorden

Møre og
Romsdal

Alt fiske, også fiske etter andre arter enn torsk, hyse og sei. Håndsnøre
og fiskestang tillatt. Hvis vesentlig konsentrasjoner av skrei i området kan
det gjøres unntak for andre konvensjonelle redskap enn snurrevad og
flytegarn. (Ny høring 24.feb 2012 om utvidelse også for mai måned)

- || -

- || -

3d Nordøyane

Møre og
Romsdal

Ulike grenser for 2008-2009. Se PDF fra FKD “Vern av kysttorsk 2010
(foreløpig). Verdier fra havet – Norges fremtid”.

- || -

- || -

3e

Tvedestrandsfjorden
(FORSLAG)

4

NASJONALE SONER,
GRENSER OG LINJER

Aust-Agder

1. mars – 30.
april
Fra og
med 1. mars til
og med 31. mai

Bevaringssoner. Behovet for viten om effekten av andre reguleringstiltak
enn de som allerede blir brukt, særlig med tanke på kysttorsken, forsvarer hele året
å innføre bevaringssoner.

Forslag om oppstart fra 1. juni 2012

http://www.fiskeridir.no/fiskeogfangst/aktuelt/2012/0412/fore
slaar-aa-opprettebevaringssoner-i-tvedestrand

REGULERINGSFORSKRIFTEN. Erstattet av FKD Verdier fra havet - "Vern av
J-54-2012. Forskrift om regulering av fisket
kysttorsk 2010 (foreløpig)" PDF.
etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2012. Ny versjon februar 2012.

NR HVA/HVOR

Fylke

Regulering (Begrunnelse, og eventuell ny begrunnelse for å
opprettholde reguleringen)

Stengt tidsrom Åpent tidsrom

Lov/forskrift

Norge var et av de første land i verden som definerte sitt sjøterritorium
ved kongelig resolusjon av 22. februar 1812, gjengitt i CancelliPromemoria av 25. februar 1812.

kongelig resolusjon av 22. februar 1812. Ved
lov av 27. juni 2003 (i kraft fra 1. januar 2004)
ble den gamle bestemmelsen fra 1812
opphevet, Norge innførte da et sjøterritorium
på 12 nautiske mil (22 224 meter) fra
grunnlinjene

Norges økonomiske sone
4b "200 milssonen" (12-200 Alle
nm)

Gjelder området mellom 12 - 200 nautiske mil fra land.

Lov av 17. desember 1976.
http://www.lovdata.no/all/hl-19761217091.html

4c Innenfor fjordlinjen

Alle

Kun for konvensjonelle fartøy under 15 m. IKKE snurrevad. Gjelder
område 03, 04, 05, 00, lysing m fl sjekk. Innenfor grunnlinjen, men ikke
innenfor der det er fjordlinjer

REGULERINGSFORSKRIFTEN.

4d Grunnlinjen

Alle

FARTØY OVER 21m: Fiske etter torsk: Utenfor grunnlinjen som
hovedregel. Kan fiske inn til fjordlinjen i område 00, 05, 06 og 07 i
perioden 01.01 – 10.04. I område 03 og 04 i 1 halvår (01.01 – 30.06)

4a Norsk sjøterritorium

Alle

Kystsonen, innenfor 4
Alle
nautiske mil
Innenfor 6 nautiske mil av
4f
Alle
grunnlinjen
Innenfor 12 nautiske mil
av grunnlinjen
4g
Alle
(territorialgrensen er 12
nm)
4e

5 Svalbard

6

Fiskerisone ved Jan
Mayen

Troms

TRÅL: Kun bunntråling etter reke (kystrekefiskere) og kreps, forbud for
alle andre arter. Lov til å fiske NVG og lodde.

Torsketrål: Utenfor 6 nautiske mil av grunnlinjen, med unntak.

Hele året

REGULERINGSFORSKRIFTEN.

perioder +
fartøystørrelse

REGULERINGSFORSKRIFTEN.

Fiskevernsone ved Svalbard, 200 mil. Ikke lov ti å fiske lodde eller NVG
(sjekk)

Stortingsdok. Innstilling S. nr 11, St.meld 110
1978. 27 nov. Utenriksdebatt
1977-78.

Jan Mayen
Norge/Sovjetu
nionen

8 Smutthullet

Barentshavet

ingen egen regulering, det forekom fiske men ingen felles regler mellom
Norge og Russland

9

Rammeavtale mellom
Norge og EF

Norge/EF

EU får fiske i følge NØS

10

Finnmark (historisk og
frem til ????)

Finnmark

Regulert adgang for tilreisende

11

Seinotfelt, åpning
stengning

Finnmark,
Troms

Stengt for fiske etter sei med not. (Permanent stengte områder:
Kvænangen, innenfor Sørstraumen. Repparfjord i Kvalsund Finnmark)

Finnmark

Fiske etter torsk og hyse med fløytline

13 Ferskfisktrålere

01.01 – 10.04 01.01 –
REGULERINGSFORSKRIFTEN.
30.06

REGULERINGSFORSKRIFTEN.

7 Gråsoneavtalen

12 Line, torsk og hyse

KILDER

Finnmark,
Troms

Ferskfisktråling mellom 4-6 nautiske mil, i spesifikke områder av område
04 og 03.

NOU 2008:5 Retten til fiske i havet
utenfor Finnmark
varierer

varierer

Kan fiske i perioden
15.04 – 30.09.2011

NYTTIGE LINKER
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/stenging-og-aapning
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/marine-verneomraader
http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Kysttorsk_2012.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/nouer/2008/nou-2008-5.html?id=499796

Fiskeridirektøren

FD, nett

FKD Verdier fra havet - "Vern av
kysttorsk 2010 (foreløpig)" PDF

REGULERINGSFORSKRIFTEN. Erstattet av
J-54-2012. Forskrift om regulering av fisket
Ny versjon februar 2012, der dette
etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2012.
punktet ikke er med.

hensikten og formålet

faglig begrunnet

hvordan innført

Overordnet

Real Time Closure
(RTC)

Bedre beskatningsmønsteret og redusere
utkast i Nordsjøen. Skal beskytte yngel og
småfisk med å stenge områder med stor
innblanding. Sees i sammenheng med
Aktsomhetsområder.

Fiskeridirektoratet mener at stenging og åpning av
fiskefelt for å beskytte yngel og småfisk er et tiltak som
kan bidra til et bedre beskatningsmønster i Nordsjøen
og Skagerrak, og at tiden nå er moden for å innføre
effektive tiltak i dette området for å oppnå økt vern av
yngel og småfisk.

Bakgrunn i OTV (Overvåkingstjenesten for fiskefelt) som var en konsekvens av torskekrisen på 1980-tallet.
Først i samarbeid med EU, men vanskelig å få til et felles rammeverk mht prøvetakingen (Vekt el antall, N
ville ha antall). Nytt forsøk jmf høringsnotatet, sees også i sammenheng med systemet om
aktsomhetsområder som eksisterer (punkt 2).

Overordnet

Aktsomhetsområde

Stor innblanding av torsk og hyse i
Aktsomhetsområde i fiske etter lodde innføres på
loddefangstene. Skal hindre
bakgrunn av inspeksjoner fra KV Senja, KV Barentshav FD og Kystvakta kan definere aktsomhetsområder basert på prøvetakninger.
ressurssløsing. Sees i sammenheng med
og Fiskeridirektoratets Overvåkningstjeneste (OVT).
RTC.

Overordnet

Trålfrie soner og
Fleksible områder

Unngå redskapskonflikter, gi fiskere med
ulike redskaper driftsmuligheter innenfor
et område

Overordnet

LOKALE
REGULERINGER

Beskytte fisken biologisk og hindre
brukskollisjoner. Beskytte økosystemet,
gytefelt og småskalafisket lokalt.

Områdevern, skille aktive og passive redskaper.

Lofotloven 1897. Lokal forvaltning (lokale beslutninger). Integrert i øvrig lovgivning som
Saltvannsfiskeloven. Lokale utvalg kunne opprettes, og dette er fortsatt gjeldene.

Marine verneområder,
MPA (Marine protected
areas)

Formålet med denne forskrift er å beskytte
sårbare bunnhabitat, og gjelder ved fiske
med bunnredskap i Norges økonomiske
sone, inklusive fiskerisonen rundt Jan
Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

Med bakgrunn i ”føre-var–tilnærminga” definerer reglane
all havbotn djupare enn 1000 meter som sårbar. Marine
verneområder har i senere år blitt et aktuelt tema knyttet
til blant annet vern av biologisk mangfold og
gjenoppbygging av nedfiskede bestander.

Dei to regionale fiskeriforvaltingsorganisasjonane i det nordlege Atlanterhavet, Den nordøstatlantiske
fiskerikommisjonen (NEAFC) og Den nordvestatlantiske fiskerikommisjonen (NAFO) har vedteke reglar for
å beskytte sårbare habitat på botnen mot øydeleggjande fiskeriaktivitet. Botnhabitat i Smutthavet, det vil
seie den delen av Norskehavet som er internasjonalt farvatn er dermed allereie beskytta av NEAFC sine
reglar. Området dekkjer om lag 318 000 kvadratkilometer. Dei nye norske reglane byggjer på reglane til
denne organisasjonen.

NYTT, ute på høring

Bevaringssoner

Forskning som skal gjennomføres i bevaringssonene i
Tvedestrand vil gi ny kunnskap om effekten av tiltak som
Hensikten med prosjektet er å få kunnskap begrenser fangst av visse arter i bestemte områder. Blant Tvedestrand kommune har siden 2009 arbeidet med prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i
om hvilken virkning denne type tiltak har på annet foreslår vi å opprette en sone i
kystsonen”. Dette er et femårig prosjekt hvor soneforvaltning i sjø er et av tre fagfelt. De to andre er
bestandene av torsk, hummer og flatøsters. Tvedestrandsfjorden hvor alt fiske blir forbudt. Utenfor
næringsutvikling og samfunnskontakt/informasjon.
Askerøya foreslår vi å opprette en sone hvor fiske kun er
tillatt med krokredskaper

Overordnet

UTVALGSORDNINGEN
Oppsynsområder

Rasjonell avvikling av fisket for alle
redskapsgrupper

Overordnet

NR HVA/HVOR

Oppsynsmannen bestemmer om oppsynet skal settes. Utvalgsordningen er den lovgivende delen av
systemet, mens Oppsynet er den utøvende del.

organisert og håndhevet

Fartøy som fisker i dette området bes være
spesielt oppmerksomme på problemstillingen
og anmodes om å vise stor aktsomhet. Fartøy
som fortsetter fiske i dette området og får
ulovlig bifangst, kan påregne reaksjoner.

Fiskarlaget utnevner medlemmer i utvalgene
via de ulike redskapsgruppene (ikke bosted).

NR HVA/HVOR

hensikten og formålet

faglig begrunnet

hvordan innført

organisert og håndhevet

Bestanden av norsk kysttorsk har i følge havforskerne
avtatt sammenhengende siden 1994. Fiskeri- og
kystdepartementet innførte derfor etter en lengre
prosess ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og
fritidsfisket av norsk kysttorsk gjeldende fra 1. mai
2004. Med noen enkelte og noen ytterligere justeringer
ble disse tiltakene videreført i 2005-2012.

Fiskeridir. kan bestemme at et slikt unntak kun
skal gjelde fartøy under 15 m. Åpning under
skreifisket baseres på kartlegging og
prøvetaking. Områdets yttergrenser skal være
fjordlinjer i en eventuell åpning under
skreifisket i andre halvår (01.07-31.12).
Fiskeridirektoratet kan begrense eller forby alt
fiske, også etter andre arter enn torsk, hyse og
sei i et område innenfor strekningen
Henningsvær-Stamsund dersom det er
nødvendig for å verne kysttorsk. Innenfor
fjordlinjen på Valbergfeltet kan Fisk.dir
ytterligere begrense eller forby fisket etter
torsk ved dominerende forekomster av
kysttorsk. Ved store konsentrasjoner av skrei,
kan Fisk.dir også tillate fartøy over 15 m å
fiske.

2 Lofoten (lang historie)

Effektiv utøvelse av fisket, et av verdens
største fiskerier foregår på et avgrenset
område, ingen tanke på ressurser i
starten.

Garn og line hadde vært forbudt, men ble gradvis
liberalisert utover på 1700-tallet, og fullt frigitt ved loven Inndelt i “garnhav” og “linehav”, sett/teigdeling og dette var knyttet til bestemte rorbuer i land.
av 1816.

1. De som eide rorbuene organiserte
systemet; værvert først, og senere væreier.
Ikke demokratisk. Væreier hadde også
oppsynet. Viktigste inntektsgrunnlag var utleie
av rorbuer og gjell-plass for tørking av fisken.
2. Etter hvert politisk press som førte til
lovendring i 1857

VERN AV NORSK
3
KYSTTORSK

Tiltaka følgjer av den vedtekne
gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk nord
for 62°N og høyringsprosessen rundt
vernetiltak sør for 62°N. Dette inneber ei
ytterlegare skjerping av vernetiltaka frå
2009 som vart forlenga inn i 2010. Målet
er å sikre fullt reproduksjonspotensial for
bestandane av kysttorsk.

samme som 1. Lav gytebestand, fiskedødelighet på 0,6
og svak rekruttering de siste årene. Redusere
fiskepresset og bidra til gjennoppbygging av de lokale
kysttorskbestandene.

samme som 1

FRA OG MED
3a VARANGERFJORDEN til
N 62°

- || -

- || -

3b Heissafjorden

- || -

- || -

3c Borgundfjorden

- || -

- || -

3d Nordøyane

- || -

- || -

1 Henningsvær-området

3e

Tvedestrandsfjorden
(FORSLAG)

4

NASJONALE SONER,
GRENSER OG LINJER

Redusere fiskepresset og bidra til
gjennoppbygging av de lokale
kysttorskbestandene

Forskning som skal gjennomføres i bevaringssonene i
Tvedestrand vil gi ny kunnskap om effekten av tiltak som
begrenser fangst av visse arter i bestemte områder. Blant Tvedestrand kommune har siden 2009 arbeidet med prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i
kystsonen”. Dette er et femårig prosjekt hvor soneforvaltning i sjø er et av tre fagfelt. De to andre er
annet foreslår vi å opprette en sone i
næringsutvikling og samfunnskontakt/informasjon.
Tvedestrandsfjorden hvor alt fiske blir forbudt. Utenfor
Askerøya foreslår vi å opprette en sone hvor fiske kun er
tillatt med krokredskaper

Redusere fiskepresset og bidra til
gjennoppbygging av de lokale
kysttorskbestandene.

NR HVA/HVOR

hensikten og formålet

faglig begrunnet

hvordan innført

organisert og håndhevet

4a Norsk sjøterritorium

Norges økonomiske sone
4b "200 milssonen" (12-200
nm)
4c Innenfor fjordlinjen

samme som 1

samme som 1

4d Grunnlinjen

samme som 1

samme som 1

samme som 1

samme som 1

samme som 1 + redskapskonflikter

samme som 1

Kystsonen, innenfor 4
nautiske mil
Innenfor 6 nautiske mil av
4f
grunnlinjen
Innenfor 12 nautiske mil
av grunnlinjen
4g
(territorialgrensen er 12
nm)
4e

5 Svalbard

6

Sikre en effektiv beskyttelse av de viktige
ungfiskbestandene. Nødvendig i
forbindelse med trusselen om tiltagende
utenlands trålfiske.

Norge håndhever fiskevernssonen, får støtte men dette er fortsatt omstridt. Russland følger ikke lovene
om regulering. Suvereniteten angrepet fra Russland, Island og EU-landene.

Fiskerisone ved Jan
Mayen

ingen områdeinndeling

ingen områdeinndeling
grensespørsmål mht forvaltning, opphørt etter
delelinjen kom

7 Gråsoneavtalen

ingen områdeinndeling

8 Smutthullet
9

Rammeavtale mellom
Norge og EF

10

Finnmark (historisk og
frem til ????)

11

Seinotfelt, åpning
stengning

ingen områdeinndeling
Lokale "regler" som ikke var i
overenstemmelse med sentrale myndigheter

Fiskerettigheter til kystbefolkningen

12 Line, torsk og hyse

13 Ferskfisktrålere

Redusere fiskepresset og bidra til
gjennoppbygging av de lokale
kysttorskbestandene

samme som 1

Ikke med på versjonen korrigert 27. februar
2012

NR HVA/HVOR

effekt

Overordnet

Real Time Closure
(RTC)

OTV i kombinasjon med selektive
sorteringsmetoder (rist) har hatt stor betydning
for at vi i dag forvalter "den siste gjenstående
store torskebestanden i verden".

Overordnet

Aktsomhetsområde

Overordnet

Trålfrie soner og
Fleksible områder

Overordnet

LOKALE
REGULERINGER

Overordnet

Marine verneområder,
MPA (Marine protected
areas)

Dato første gang
Kontaktpersoner
innført

01.09.2009

06.03.2012

Erling Johan
Johansen, FDIR

Vanskelig å si noe om effekten, komplisert i
forhold til forbedringer/forverringer, men
"hverdagen fungerer". Har hatt en "ubevisst"
økologisk effekt med hensyn til marine
verneområder. Lang tradisjon for områdevern.

Lang historie.

01.09.2011

NYTT, ute på høring

Bevaringssoner

Foreløpig er kunnskapen mangelfull når det
gjelder hvor effektivt bevaringsområder bidrar til
spredning av larver og voksne individer ut fra
områdene, til fordel for fiskerier. Noen studier
har vist at begge deler forekommer, men det er
et stort potensial både for mer forskning og
utvikling av bedre metoder for å forstå effekten
på tilgrensende områder. En studie fra 2009,
gjennomført i 124 marine bevaringsområder
verden over, viste at den totale biomassen økte
med 446 %, tettheten av vernede arter økte med
166 %, størrelsen på vernede arter økte med 28
% og artsmangfoldet økte med 21 % innenfor
bevaringsområdene (Lester m.fl. 2009). Dette er
gjennomsnittstall og noen bevaringsområder
hadde mindre effekt og noen større.

Overordnet

UTVALGSORDNINGEN
Oppsynsområder

Ro og orden mellom redskapsgruppene sett i
forhold til mengde fisk hvert år.

NR HVA/HVOR

effekt

Dato første gang
Kontaktpersoner
innført

1 Henningsvær-området

Åpningene i 2011 og 2012 tyder på at effekten
av stegningene har vært vellykket (E. J.
Johansen, FDIR) Sjekk rapport fra HI. Gode
målinger i mars/april 2012 for SKREI helt til
Kanstadfjorden i Lødingen. (www.imr.no)

01.05.2004 (?)

Ingvild Bergan, FDIR
46802612, Stengt av
Elin Winsents FDIR
46804156, Trond
Ottemo FDIR
46803973

2 Lofoten (lang historie)

1. Væreierne kom i maktposisjon. Fiskerne
tilsvarende avmakt. Når deltagelsen økte ble de
uten sett og de unge. Nye lover utover på 181900-tallet… 1816, 1857, 1897,

Fra "urtiden" og
frem til 1830

Odd Steffensen
(Lofotoppsynet)
48118360

VERN AV NORSK
KYSTTORSK

KYSTTORSK: Hovedtanken bak de nye
reguleringene er å forskyve fangstpresset over
fra kysttorsk til nordøstarktisk torsk, slik at mest
mulig av de totale landingene består av
nordøstarktisk torsk. Det er imidlertid lite trolig at
disse reguleringene er tilstrekkelig til å stoppe
nedgangen i kysttorskbestanden. (www.imr.no)

01.05.2004

3

FRA OG MED
3a VARANGERFJORDEN til
N 62°

3b Heissafjorden

3c Borgundfjorden

3d Nordøyane

3e

Tvedestrandsfjorden
(FORSLAG)

4

NASJONALE SONER,
GRENSER OG LINJER

NR HVA/HVOR

effekt

Dato første gang
Kontaktpersoner
innført

4a Norsk sjøterritorium

22.2.1812

Norges økonomiske sone
4b "200 milssonen" (12-200
nm)

01.01.1977

4c Innenfor fjordlinjen

01.05.2004 (?)

4d Grunnlinjen

01.05.2004 (?)

Kystsonen, innenfor 4
nautiske mil
Innenfor 6 nautiske mil av
4f
grunnlinjen
Innenfor 12 nautiske mil
av grunnlinjen
4g
(territorialgrensen er 12
nm)
4e

1989?

01.05.2004 (?)

Lars Fause, Sjekk
med juridisk fakultet

5 Svalbard

6

Fiskerisone ved Jan
Mayen

29.05.1980

7 Gråsoneavtalen

25.05.1977
Sjekk med Juridisk
fakultet

8 Smutthullet
9

Rammeavtale mellom
Norge og EF

10

Finnmark (historisk og
frem til ????)

11

Seinotfelt, åpning
stengning

Høyere kvoter hittil

seinest 1625

25.05.07 (?)

12 Line, torsk og hyse

13 Ferskfisktrålere

Trond Ottemo

01.05.2004 (?)

