
 

Forslag til regulering av fisket etter leppefisk i 2021  

Reguleringen av fisket etter leppefisk i 2021 ble sendt på skriftlig høring den 15. 

oktober 2020. Det ble ikke gjennomført ordinært reguleringsmøte på grunn av 

restriksjonene i forbindelse med Covid-19. Sakspapirene og skriftlige innspill er 

tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Fiskeridirektoratet har gjennomgått alle innspill, 

men vil av praktiske årsaker bare gjengi sentrale momenter fra enkelte aktører. For 

en nærmere redegjørelse av de skriftlige innspillene og grunnlaget for 

fiskeridirektørens forslag til regulering vises det til disse i sin helhet.  

 

Fiskeridirektøren anbefaler i hovedsak en videreføring av inneværende års regulering. 

Fisket etter leppefisk har over tid utviklet seg til å bli et viktig fiskeri, som har 

medført endringer i reguleringene, blant annet lukkingen av fiskeriet i 2018. Det er 

fiskeridirektørens oppfatning at endringene har ført til mer ro i fisket. Sammen med 

de tekniske reguleringene sikrer vi at fisket etter leppefisk er et bærekraftig fiske som 

står seg over tid. Det foreslås ingen større endringer i reguleringsopplegget for 2021.  

Regulering av deltakelsen i 2021 
 

Fiskeridirektøren viser til høringen av deltakerforskriften for 2021 som ble sendt på 

høring 10. september 2020. Fiskeridirektoratets oppsummering av høringen og 

forslag til deltakerforskrift for 2021 ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet 11. 

november 2020. Fiskeridirektøren foreslår her en videreføring av kravet om at 

leveringsavtale må sendes inn til Fiskeridirektoratet for å delta i fisket etter leppefisk. 

Videre foreslås det at det innføres en største lengde på 11 meter for fartøy som deltar 

i fisket etter leppefisk, med en overgangsordning for fartøy som faller utenfor 

begrensningen. 
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Forslag til regulering av fisket etter leppefisk for 2021 

1.1 Totaluttaket 

Fiskeridirektøren viser til høringsdokumentet hvor det foreslås en videreføring av 

årets regulering med en totalkvote på 18 millioner leppefisk, fordelt på tre 

geografiske områder. Av totalkvoten fordeles 90 % til fartøy som deltar i lukket 

gruppe og 10 % fordeles til fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske og 

ungdomsfiske. 

 

Naturvernforbundet og Norges Miljøvernforbund ber om en stopp i fisket etter leppefisk, 

eller alternativt at kvoten etter leppefisk senkes betydelig. 

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund ber om en reduksjon i totalkvoten for fiske etter 

leppefisk. 

 

Norges Fiskarlag uttaler i sitt innspill at fiskerne gir tilbakemelding om at bestanden 

av leppefisk er i bedring og at rådet til Havforskningsinstituttet (HI) ikke er i 

samsvar med denne oppfatningen. Det bes derfor om at Fiskeridirektoratet legger 

frem nye bestandsanslag før reguleringsåret 2022.  

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektøren noterer seg at det er forskjellige synspunkt på bestandsutviklingen 

for leppefisk og at det er viktig å følge med på beskatningen og bestandsutviklingen. 

Fiskeridirektøren viser til at Fiskeridirektoratet årlig har bedt HI gi anbefalinger om 

uttak av leppefisk. I bestillingen om kunnskapsstøtte for 2021 ble det bedt om at HI 

gir løpende kunnskapsstøtte om bestandsutviklingen og råd om uttak i forkant av de 

årlige reguleringsmøtene. 

 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag.  

1.2 Kvoter på fartøynivå 

Fiskeridirektøren foreslo at det i lukket gruppe fastsettes like fartøykvoter for alle 

fartøy, og at fartøykvoten fastsettes til 48 000 stykk leppefisk. For åpen gruppe 

fastsettes like maksimalkvoter for alle fartøy på 6 000 stykk leppefisk. 
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Norges Kystfiskarlag uttaler at det må settes krav om at den tildelte kvoten bare kan 

fiskes i regionen der fartøyet er registrert og at salg eller utleie av kvoter på tvers av 

regionene må forbys. 

 

Sjømat Norge tar til ordet for at tildelte kvoter ikke må forskyves mellom landsdeler, 

og om nødvendig må fartøy i nord få tildelt større fartøykvoter for å ta totalkvoten 

nord for 62°N.  

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektøren følger med på utviklingen av fiskeriet på tvers av regionene og vil 

vurdere om det er nødvendig med tiltak sett utviklingen over tid. Det vil ikke være 

aktuelt å gjennomføre en endring av regelverket fra og med 2021. En mulig endring 

vil også måtte sendes på høring.  

 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag. 

1.3 Kvote på art 

Fiskeridirektøren viser til at Havforskningsinstituttet i tidligere råd har uttrykt 

bekymring for at reguleringsopplegget kan føre til at det fiskes mer målrettet mot 

berggylte. Fiskeridirektoratet følger med på utviklingen i artssammensetningen i 

fisket. I perioden fra 2018 og frem til 2020 har den relative andelen av berggylte i 

forhold til total fangst holdt seg stabilt på rundt 10 % (se figur 3.3.2 i 

høringsdokumentet). Fiskeridirektøren har ikke foreslått at det fastsettes en egen kvote 

for noen av leppefiskartene i 2021.  

 

Fiskeridirektøren vise til at problemstillingen må også ses i sammenheng med kravet 

om sirkelformet inngang på 60 mm som er nærmere omtalt nedenfor, som blant 

annet er ment til å ivareta berggylten. I sitt råd for 2021-sesongen viser 

Havforskningsinstituttet til at med et krav om inngang som ikke er større enn 60 mm 

anses det som lite hensiktsmessig med en egen kvote på berggylte.   

 

Norges Miljøvernforbund uttaler i innspillet om at det må innføres en artsspesifikk 

totalkvote for de enkelte leppefiskartene. 

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder sitt forslag. 
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1.4 Refordeling 

Fiskeridirektøren foreslår i høringsdokumentet at det ikke refordeles i fisket etter 

leppefisk i 2021. Bakgrunnen for dette forslaget er å sikre stabile rammevilkår og et 

forutsigbart fiske etter leppefisk. Ro i fisket er spesielt viktig av hensyn til å sikre 

kvaliteten på fisken.  

  

Norges Kystfiskarlag ber om at reguleringsforskriften utformes slik at den ikke 

utelukker at kvoten i de tre regionene kan refordeles til åpen gruppe i respektive 

region.  

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektøren viser til at leppefisk er viktig for havbruksnæringens bekjempelse av 

lakselus. Reguleringsopplegget må ta hensyn til at leppefisken skal leve videre etter 

at den er fisket, og fiskerne må tenke kvalitet fra de starter å planlegge fisket. 

Etableringen av lukket gruppe og fartøykvoter gir ro i fisket slik at fisker kan 

planlegge når han skal fiske, og kan levere fangsten når oppdretter har behov for 

fisken og er klar til å ta den imot. Refordeling midt i sesongen kan forstyrre det 

planlagte fisket. En forventning om refordeling gir mindre ro i fisket, da mange kan 

ønske å komme i posisjon for å kunne utnytte et refordelingstillegg. Spesielt kan 

dette være problematisk for oppdrettere som ønsker å planlegge for utsett av 

rensefisk ved høstutsettet. 

 

Fartøy i åpen gruppe er regulerte med maksimalkvoter, og i dette fiskeriet kan fisket 

mer ta form som et kappfiske fordi fiskerne har ingen garanti for de tildelte kvotene. 

Fiskere i åpen gruppe har sannsynligvis avtale om å levere straks etter 

åpningtidspunktet. Totalkvoten er geografisk fordelt, men det er ingen begrensning 

for fiskerne hvor de kan fiske. En refordeling som gir ulike maksimalkvoter i de tre 

geografiske områdene fører til en uoversiktlig situasjon med tanke på hvor mye det 

enkelte merkeregistrerte fartøy i åpen gruppe kan fiske. I forslagene til kvoter er det 

derfor tatt hensyn til at det ikke skal gjennomføres refordeling i 2021.  

 

Fiskeridirektørens tilrådning 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.  

1.5 Fiskeperiode 

Fiskeridirektøren foreslo samme åpnings- og sluttdato av fisket som i inneværende år. 

Det foreslås også å videreføre frist for levering av fangst.  
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Norges Fiskarlag viser til at fisket ikke bør starte lørdag eller søndag da verken 

Fiskeridirektoratet eller salgslagene er tilgjengelig for å svare på spørsmål knyttet til 

fiske eller levering av fangst. Videre uttales det at stoppdato bør settes til 31. oktober 

2021.  

 

Vest-Norges Fiskesalgslag ber om at oppstarten av leppefisksesongen legges til en 

mandag eller annen dag tidlig i uken, og ikke til en helg slik at salgslaget får gitt 

nødvendig hjelp til fiskerne. 

 

Sjømat Norge mener det er viktig å få leppefisk så tidlig som mulig i merdene. Det 

avgjørende er likevel at leppefisken er ferdig med gyting før den fanges. Fordi det 

ikke er mulig å beregne tidspunkt for gyting lang tid på forhånd, bør forskriften i 

tillegg til startdato, inneholde en adgang til å endre startdato ut fra sjøtemperaturer 

og gytestatus for fisken.  

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektøren viser til at de foreslåtte datoene har ligget fast de tre siste årene. 

Datoene er så sene at hovedgyteperioden med stor sannsynlighet vil være over når 

fisket åpner. Av hensyn til forutsigbarhet har en de siste årene ikke lagt opp til at 

åpningsdatoene skal kunne endres før oppstart.  

 

Fiskeridirektøren mener det er hensiktsmessig å beholde de allerede etablerte 

åpningsdatoene, men har forståelse for at fiskestart på en lørdag eller søndag kan gi 

praktiske utfordringer for fisker og kjøper. For 2021 hvor 17. juli og 31. juli er på en 

lørdag, finner fiskeridirektøren å kunne utsette fiskestart til mandag 19. juli og 

mandag 2. august.  

 

Havforskningsinstituttet anbefaler ikke utsett av leppefisk i merder hos oppdretter 

på slutten av året. Når det blir kaldere i sjøen går leppefisken dypere. Noen fiskere 

følger fisken når den går dypere og vi har indikasjoner på at dødeligheten er høyere i 

dette fisket. Leppefisk har lukket svømmeblære og tåler ikke å bli tatt raskt opp fra 

dypere vannet. Fiskeridirektøren vil derfor holde fast på foreslått sluttdato.  

 

Fiskeridirektørens tilrådning: 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget, med den endring at fisket etter leppefisk i 

2021 åpner 19. juli på Sørlandet og Vestlandet, og 2. august nord for 62°N.  

1.6 Redskapen i fisket etter leppefisk 

Krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm 
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Fiskeridirektøren viser til sakspapirene «Reguleringen av fisket etter leppefisk i 2020», 

som ble behandlet i reguleringsmøtet høsten 2019. Fiskeridirektøren hadde til dette 

møtet utarbeidet et forslag om å endre utforming og størrelse på inngangen i 

redskapen som brukes i fisket etter leppefisk. 

 

Basert på saksfremlegget og behandlingen i reguleringsmøtet ble det i 2019 besluttet 

å innføre krav om sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm. Bestemmelsen 

er fastsatt i forskrift av 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fiske i sjøen § 33c. 

For at fiskerne skulle få tilstrekkelig tid til å tilpasse redskapen, ble det lagt til rette 

for en overgangsperiode. I årets høringsdokument ble det derfor orientert om at 

kravet vil gjelde fullt ut fra og med 2021.  

 

Norges Fiskarlag er av den oppfatning at det ikke er nødvendig med ytterligere 

innstramminger i redskapsbruken i fisket etter leppefisk, og ber Fiskeridirektoratet 

igjen vurdere både om det vitenskapelige biologiske grunnlaget på nåværende 

tidspunkt er godt nok i forhold til krav til dokumentasjon før det innføres tiltak - og 

de store økonomiske- og fiskerimessige konsekvensene som opprettholdelse av 

kravet om inngang/kalv vil medføre for de som fisker leppefisk.  

 

Sjømat Norge viser til at kravet vil gi fangstreduksjon av berggylte på opptil 50 % og 

mener det vil være en bedre løsning å innføre maksimalmål på berggylte. 

 

Vest-Norges Fiskesalslag tror innføringen kan få store negative konsekvenser og ber 

om en ny vurdering. 

 

Norges Kystfiskarlag kommenterer spørsmålet om minstemål og maksimalmål som 

reflekterer artenes biologi. De viser til Havforskningsinstituttets forslag om 

minstemål på 22 cm og maksimalmål på 28 cm, og foreslår at minstemålet 

opprettholdes som i dag og at maksmålet heller reduseres til forslagsvis 25 cm.  

 

Naturvernforbundet støtter Fiskeridirektørens forslag om redusert inngangsstørrelse i 

teiner. 

 

Det vises for øvrig til de skriftlige innspillene i sin helhet. 

 

Etter en gjennomgang av høringsinnspillene finner Fiskeridirektøren det 

hensiktsmessig å gjennomgå grunnlaget for innføringen av kravet om 60 mm 

inngangssperre i teiner og ruser i fisket etter leppefisk. Det vises til at 

Havforskningsinstituttet i flere år har uttrykt bekymring for fisketrykket på 

berggylte, og at dagens fiske på berggylte sannsynligvis ikke er bærekraftig på sikt. 
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Som tiltak for å begrense påvirkning fra fisket har de tidligere foreslått en egen kvote 

på berggylte1 og minste- og maksimalmål tilpasset berggyltens biologi.  

 

Minstemål er et viktig verktøy for å redusere fangst av fisk som ikke har 

kjønnsmodnet og for å sikre rekruttering ved at de enkelte lokalitetene ikke fiskes 

tomme. Et intensivt fiske kan redusere andelen store og eldre individer i 

populasjonen. Dette kan få konsekvenser for rekruttering siden fekunditet øker med 

fiskestørrelse for alle leppefiskartene. I tillegg kan et størrelsesselektivt fiskeri også 

være kjønnselektivt. Berggylt er en protogyn hermafroditt, som er født hunn og 

skifter til hann ved 34-41 cm. Maksimalmål vil kunne bidra til at naturlig kjønns- og 

størrelsesfordeling opprettholdes med positive effekter for rekrutteringspotensialet. 

Å bevare den naturlige størrelsesfordeling er også viktig for å opprettholde 

leppefiskens rolle i økosystemet siden diett og fødevalg er forskjellig mellom kjønn 

og størrelser.  

 

Av leppefiskartene er berggylten den mest sårbare for fiskeri siden den skifter kjønn 

fra hunn til hann og er langlivet (opptil 29 år). Berggylte-hannen er også viktig for 

rekrutteringen fordi han vokter redet. Ingen hanner eller kjønnsmodne hunner2 er 

beskyttet av minstemålet på 14 cm. For å sikre at det opprettholdes en gytebestand 

av både hunner og hanner anbefaler HI et maksimalmål på 28 cm for berggylt, og at 

minstemålet økes til 22 cm. Dette vil redusere risikoen for et rekrutteringsoverfiske. 

Forslaget fra rådet til HI i 2019 innebar et estimert fangsttap av berggylte på ca. 60 

prosent.  

 

Fordi redskapen som benyttes i fisket etter leppefisk ikke selekterer på art, vil 

innføring av nye minste- og maksimalmål medføre mer sortering av fangsten. I et 

eget evalueringsmøte den 20. februar 2019 mellom forskning, forvaltning og næring 

kom det frem ulike meninger når det gjaldt muligheten for leppefisk å overleve 

sortering, og Fiskeridirektoratet oppsummerte med at leppefisk tåler håndtering og 

gjenutsetting, men det er mange faktorer som skal være tilstede for å sikre høy 

overlevelse ved gjenutsetting. Fiskeridirektoratet foreslo derfor at HI skulle se på 

muligheten for å justere inngangssperrene, for å hindre fangst av stor leppefisk og 

særlig berggylte.   

 

Krav om inngangssperre (kryss) som ble innført i 2015 krever at inngangen skal være 

mindre enn at en sylinder med diameter 70 mm kan trekkes gjennom inngangen. 

                                                           
1 I sin anbefaling i forkant av 2019-reguleringen viste HI til at andelen berggylter av totalfangsten 

i 2018 var høyere enn snittet for de tre foregående år, og anbefalte at det ble satt egen kvote på 

berggylte fra 2019. Som vist til under punkt 2.4 Kvote på art, har andelen berggylt av 

totalfangsten holdt seg stabil de siste tre årene og fiskeridirektøren har derfor ikke foreslått egen 

kvote på berggylte. 
2 Kjønnsmodnes 18-22 cm. 
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Mange benytter elliptiske innganger som er 9 cm høye og 6 cm brede, tilpasset 

leppefiskens form, som gir en større åpning enn det sirkelformet ring med diameter 

på 70 mm gir. I andre fiskerier der en fisker med teiner er det krav om at 

fluktåpningene er sirkelformet, og dette var også intensjonen bak regelen om 

inngangssperre i fisket etter leppefisk. Resultatene fra forsøk gjennomført av HI viser 

at en modifisering av inngangen effektivt hindrer at stor berggylte går inn i 

redskapen. En sirkelformet inngang som ikke er større enn 60 mm vil hindre stor 

berggylte, større krabbe og (kyst)torsk å komme inn i redskapen. Den vil også holde 

hummer over minstemål ute av redskapen. Dette vil sikre at fisket etter leppefisk 

gjennomføres på en slik måte at ikke andre arter (enn målarten) blir unødig 

skadelidende. Dette er viktig for å sikre at fisket etter leppefisk er et bærekraftig fiske 

som står seg. I rådet for 2021 viser Havforskningsinstituttet til at sirkelformet 

inngang som ikke er større enn 60 mm er tilstrekkelig til å redusere risikoen for 

overfiske på berggylte. 

 

Fiskeridirektøren mener reguleringen bidrar til å holde stor berggylte ute av fangstene, 

noe som bidrar til en mer naturlig kjønnsandel i bestanden og hindrer et 

rekrutteringsoverfiske. En naturlig og ønsket konsekvens av tiltaket er at en får 

mindre fangst av berggylte. Endringen har vært kjent siden desember 2019, og det 

ble gitt en tilpasningsperiode på halvannet år. Den lange overgangsperioden gjør at 

mange fiskere sannsynligvis allerede har startet arbeidet med å modifisere 

inngangen på redskapene eller har bestilt nye.    

 

Fiskeridirektøren finner på bakgrunn av det ovenfor nevnte å ikke grunnlag for å 

endre kravet om en sirkelformet inngang på 60 mm i teiner og ruser i fisket etter 

leppefisk. 

 

Utfasing av ruser 

Fiskeridirektøren foreslår i høringsdokumentet at fartøy som har fisket og landet mer 

enn 3.000 stykk leppefisk med ruser i to av årene 2018, 2019 eller 2020 kan benytte 

ruser frem til og med 2024.  

 

Norges Fiskarlag viser til at det ikke er behov for utfasing av ruser. Svært få fiskere 

benytter seg av ruser, og det vil ha store kostnader for de det gjelder å skifte disse ut. 

Norge Fiskarlag foreslår som et alternativ at man kan forby andre enn de som fisker 

med ruser på nåværende tidspunkt å benytte ruser. Fisket med ruser vil da avvikle 

seg selv etter en tid.  

 

Kystvakten viser til at behovet for oversikt over hvilke fiskere som fyller kravet til å 

benytte ruser for at de skal ha mulighet til å kontrollere at overgangsregelen følges.  

 



 

Vår referanse: 19/19375 

Side: 9/17 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget. En gjennomgang av Fiskeridirektoratets 

landings- og sluttseddelregister vil gi en oversikt over hvilke fiskere som fyller 

kravene. Denne kan gjøres tilgjengelig for kontrollmyndighetene og andre. 

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektørens forslag: 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget. 

 

Redskapsmengde 

Fiskeridirektøren foreslår i høringsdokumentet en videreføring av reguleringen av 

yrkesfiskernes redskapsmengde. 

 

Sjømat Norge ber om at antall tillatte teiner reduseres til 100 for Vestlandet og nord 

for 62°N. Fiskerne vil da kunne røkte teiner flere ganger om dagen eller strekke ut 

fiskesesongen i tid. For oppdretterne er det viktig å ha tilgang på leppefisk utover 

høsten.  

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 

 

Fiskeridirektørens forslag: 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget. 

 

Heldekkende enderist 

Fiskeridirektøren vil påpeke at det i høringen ble etterspurt synspunkter til innføring 

av en heldekkende enderist med 12 mm spalter. Det er ikke foreslått, slik som flere 

høringsinstanser legger til grunn, at det skal innføres et nytt krav som trer i kraft i 

2021. Alle innspillene knyttet til dette temaet er lest og vil bli hensyntatt ved en 

eventuell senere vurdering. 

1.7 Mellomlagringsmerd 

Fiskeridirektøren foreslår i høringsdokumentet at krav til rapportering ved bruk av 

mellomlagringsmerd videreføres i 2021.  

 

Kystvakten viser i høringsinnspillet til at det er behov for å presisere hvordan 

posisjonen skal rapporteres ved at det må oppgis bredde- og lengdegrad.  

 

Det vises for øvrig til høringsinnspillene i sin helhet. 
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Fiskeridirektøren mener det er gode argumenter for å kreve at posisjon oppgis med 

lengde- og breddegrad. Utformingen av bestemmelsen om rapportering ved bruk av 

mellomlagringsmerd uttaler at «posisjon for [mellomlagringsmerder]» skal oppgis til 

Kystvaktens bruksvaktsentral. Denne ordlyden er sammenfallende med lignende 

bestemmelser i for eksempel forskrift om regulering av kongekrabbe og 

utøvelsesforskriften. Fiskeridirektøren viser til at det må forutsettes at det ligger 

innenfor ordlyden at Kystvakten etablerer praksis om at posisjon skal oppgis ved 

bruk at lengde- og breddegrad. Likevel finner Fiskeridirektøren det hensiktsmessig å 

presisere dette i forskriftsteksten. 

 

Fiskeridirektørens forslag: 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget, med den endring at det presiseres at 

posisjon av mellomlagringsteiner skal rapporteres ved bruk at lengde- og 

breddegrad. 

1.8 Posisjons- og fangstrapportering 

Fiskeridirektøren har i høringen foreslått at det å stille krav om at MMSI-nummeret 

tilhørende AIS må sendes inn til Fiskeridirektoratet før oppstart av fisket. Dette kan 

gjøres samtidig som leveringsavtale sendes inn. Videre har Fiskeridirektøren foreslått å 

fjerne unntaket om at AIS eller posisjonsrapporteringsutstyr skal være aktivt med 

mindre internasjonale avtaler, regler eller standarder åpner for beskyttelse av 

navigasjonsopplysninger.  

 

Kystvakten uttaler i sitt høringsinnspill at det må stilles krav om at utsendelse av 

signaler på AIS må stilles på full effekt for å minske problematikken med at AIS 

faller ut.   

 

Norges Fiskarlag påpeker at dersom unntaket fjernes må det tas inn i forskriften ved 

behov. Det uttales også at det ikke kan stilles krav om at AIS/VMS skal være påslått 

til enhver tid i hele leppefisksesongen dersom fiskeren er ferdig med kvoten eller har 

rapportert til Fiskeridirektoratet at man er ferdig med fisket uten at kvoten er tatt.  

 

For øvrig vises det til innspillene i sin helhet.  

 

Fiskeridirektørens forslag: 

Fiskeridirektøren opprettholder forslaget.  
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1.9 Ungdomsfiske 

Fiskeridirektøren legger til grunn at ungdomsfiskeordningen blir videreført innenfor 

de rammer som settes av Nærings- og fiskeridepartementet. 

1.10 Rømmingshull 

Fiskeridirektøren viser til høringsdokumentet og vil orientere at det innen kort tid vil 

sendes ut en høring om innføring av rømningshull i teiner og ruser i fisket etter 

leppefisk.  

1.11 Fisket etter stamfisk av berggylt 

Fiskeridirektøren forslår i høringsdokumentet å endre bestemmelsen om fisket etter 

berggylt til bruk som stamfisk ved fastsettelse av ytterligere vilkår. Det vises til 

redegjørelsen i høringsdokumentet for disse vilkårene. Vilkårene kan oppsummeres 

med at tillatelse gis bare i perioden mellom 15. april til 30. mai, berggylten skal 

fanges med garn, garn skal røktes minst hver 4. time og at fisker må ha adgang til det 

ordinære fisket etter leppefisk og fangsten skal omsettes på vanlig måte gjennom 

salgslagene og belastes tildelt kvote i fisket etter leppefisk.   

 

Sjømat Norge ber om at det åpnes for dispensasjon for å fiske bergnebb som stamfisk. 

De som fisker etter bergnebb må ha dispensasjon for bruk av teiner. Forslaget fra 

Sjømat Norge er i konflikt med å innføre er krav om som krever at stamfisk skal 

fiskes med garn. Det antas at det er behov for å bruke teiner på grunn av størrelsen 

på bergnebb. Likevel medfører bruk av teiner at det er usikkert i hvilken grad andre 

leppefiskarter forstyrres midt i gyteperioden. Fiskeridirektøren viser til at 

dispensasjonsbestemmelsen er en «kan»-regel og det kan stilles ytterligere vilkår i 

eventuell tillatelse. Derfor mener Fiskeridirektøren det kan være fornuftig å åpne for 

fiske etter bergnebb som stamfisk med teiner, men at Fiskeridirektoratet vil sende en 

bestilling til HI for råd om gjennomføringen av et slikt fiske. Etter tilbakemelding fra 

HI kan Fiskeridirektoratet enten avslå søknader eller sette nødvendige vilkår for et 

eventuelt teinefiske etter bergnebb. 

 

Fiskeridirektørens forslag: 

Fiskeridirektøren opprettholder forslag, med den endring at det kan åpnes for å kunne 

gi dispensasjon til å fiske bergnebb som stamfisk med teiner. 
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Forslag til forskrift 
 

Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av det som fremkommer ovenfor foreslå at det blir 

fastsatt følgende reguleringsforskrift for regulering av fisket etter leppefisk i 2021 og 

endringer i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen. 
 

 

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2021 
 
Fastsatt av Fiskeridirektoratet ... desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av 
viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 16, 22, 23, 34, 37, 39 og 59, jf. 
delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686. 
 
 
 
§ 1 Generelt forbud 
 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande leppefisk i 2021. 
 
 
 
§ 2 Totalkvoter 
 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som har adgang til å delta i fisket etter leppefisk fiske og lande 
inntil: 

1. 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Varnes fyr på Lista (Sørlandet) fra 

19. juli kl 08.00 til 20. oktober kl 20.00. 

2. 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra og med Varnes fyr på Lista til 62° N (Vestlandet) fra 19. juli 

kl 08.00 til 20. oktober kl 20.00. 

3. 4 millioner leppefisk på kyststrekningen nord for 62° N fra 2. august kl 08.00 til 20. oktober kl 20.00. 

 
Kvotene i første ledd fordeles med 90 prosent til fartøy som deltar i lukket gruppe og 10 prosent til fartøy 
som deltar i åpen gruppe, ungdomsfiskeordningen og fritidsfiske. 
 
 
 
§ 3 Fartøykvote  
 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk i 
medhold av deltakerforskriften fiske og lande en fartøykvote på 48 000 stk. leppefisk.  
 
Fartøy som har adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter leppefisk i medhold av deltakerforskriften 
kan fiske og lande en maksimalkvote på 6 000 stk. leppefisk. 
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Fisket må skje innenfor de begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig, herunder 
begrensninger fastsatt i utøvelsesforskriften. 
 
 
 
§ 4 Fritidsfiske 
 
Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad sendes på eget skjema som finnes på Fiskeridirektoratets 
hjemmeside. For at slik tillatelse kan gis, må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper og 
fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene. Kopi av 
leveringsavtalen må sendes til Fiskeridirektoratet før fartøyet starter opp med å fiske etter leppefisk. Det 
gis ikke tillatelse til fiske med ruser. 
 
Fisket må skje innenfor de rammer og begrensninger som følger av fiskeriregelverket for øvrig for fiske 
fra fartøy som ikke er merkeregistrert. 
 
 
 
§ 5 Siste fangstlevering 
 
Fartøy som deltar i lukket gruppe må innen 23. oktober kl 20.00 ha tømt alle innretninger for 
mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper. 
 
Fartøy som deltar i åpen gruppe, fritidsfiske eller fiske under ungdomsfiskeordningen må ha tømt alle 
innretninger for mellomlagring av leppefisk, og levert leppefisken til kjøper innen 23. oktober 20.00 eller 
innen 72 timer fra en stopp i fisket fastsatt med hjemmel i § 14  
 
 
 
§ 6 Bifangst 
 
Det er ikke tillatt å beholde bifangst i teiner eller ruser som er satt ut til fangst av leppefisk. Bifangst skal 
straks slippes tilbake i sjøen på en slik måte at denne finner tilbake til sitt naturlige miljø og unngår å bli 
skadet. Dette gjelder også bifangst av krabbe. 
 
 
 
§ 7 Forskningsområde 
 
Det er forbudt å fiske leppefisk i et område i Austevoll kommune avgrenset av en rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 

1) N 60° 05,514` Ø 005° 16,099` 

2) N 60° 05,638` Ø 005° 16,439` 

3) N 60° 04,877` Ø 005° 17,809` 

4) N 60° 04,736` Ø 005° 17,497` 
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§ 8 Opplysninger ved landingen 
 
Ved landing av leppefisk skal det på landings- og sluttseddel i tillegg til vekt oppgis antall individer av de 
forskjellige leppefiskarter. 
 
 
 
§ 9 Rapportering ved bruk av mellomlagringsmerd 
 
Med mellomlagringsmerd menes alle innretninger for lagring av fangst i sjøen. 
 
Fartøy som bruker mellomlagringsmerd skal rapportere antall merder og posisjon for disse til 
Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611 når merder tas i bruk, når merder flyttes, når merder tas 
opp eller ikke lenger benyttes for mellomlagring av fangst. Posisjon skal oppgis ved bruk av lengde- og 
breddegrader.  
 
 
 
§ 10 Posisjonsrapportering 
 
Fartøy som ikke er underlagt kravet til posisjonsrapportering i henhold til forskrift 21. desember 2009 nr. 
1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy, skal være 
utstyrt med automatisk identifikasjonssystem (AIS, typegodkjent klasse A eller klasse B). For fartøy som 
benytter AIS skal MMSI-nummer sendes Fiskeridirektoratet på eletronisk skjema for leveringsavtaler 
tilgjengelig på www.fiskeridir.no 
 
Første ledd gjelder ikke for fartøy som har installert posisjonsrapporteringsutstyr i henhold til forskrift 24. 
mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr, og som minst hvert 
10. minutt automatisk sender melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Merkeregistrerte 
fartøy må enten ha et radiokallesignal tildelt av Telenor Kystradio, eller et kjenningssignal fra norsk 
ordinært skipsregister (NOR) for å kunne installere posisjonsrapporteringsutstyr. Fiskeridirektoratet kan 
gi dispensasjon fra kravene i forskrift 24. mars 2010 nr. 454 om krav til utstyr og installasjon av 
posisjonsrapporteringsutstyr, eller gjøre unntak med eller uten vilkår for bestemmelser fastsatt i denne. 
 
AIS eller posisjonsrapporteringssystemet skal være aktivt til enhver tid fra fartøyet starter fisket til 
sluttdatoen for leppefisksesongen fastsatt i § 2. Unntak gjøres dersom strømtilførselen må brytes 
grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 
dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Meldingen sendes på 
elektronisk skjema tilgjengelig på www.fiskeridir.no. Når strømmen til AIS eller 
posisjonsrapporteringssystemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon.   
 
 
 
§ 11 Kvoteutnyttelse 
 
Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom 
fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i 
løpet av kvoteåret.  
 

http://www.fiskeridir.no/
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Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede 
fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. 
Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har 
fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for 
det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet 
ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter 
første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra. 
 
Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede 
fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det 
skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av 
kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe. 
 
Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy 
skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen 
som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd 
fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har 
fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det 
kvantum som er størst trekkes fra. 
 
Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både 
utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten 
etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for 
tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er 
tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det 
passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og 
tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse. 
 
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd 
dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. 
Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt 
samme fartøy sammenhengende i de siste to årene. 
 
Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje 
ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig 
driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt. 
 
 
 
§ 12 Overføring av fangst 
 
Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å 
motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy. 
 
 
 
§ 13 Vedtaksmyndighet og klageinstans 
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Fiskeridirektoratets regionkontor har myndighet til å treffe vedtak etter denne forskriften. 
Fiskeridirektoratet er klageinstans. 
 
 
 
§ 14 Bemyndigelse 
 
Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når kvotene er beregnet oppfisket. Ved en stopp i fisket i åpen 
gruppe vil samtidig adgangen til fritidsfiske og fiske under ungdomsfiskeordningen bli stoppet. 
 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og gi nærmere bestemmelser som er nødvendige for å 
oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse av fisket.  
 
 
 
§ 15 Dispensasjon for fiske etter stamfisk av berggylte 
 
Fiskeridirektoratet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om fredningstid og redskapsbegrensninger 
fastsatt i denne forskrift eller forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen for fiske 
med garn etter berggylte eller bergnebb som skal brukes som stamfisk. Garn skal røktes minst hver 
fjerde time. For fangst av bergnebb kan det tillates å benytte teiner.  
 
Dispensasjon gis kun for perioden 15. april til 30. mai og til navngitte fiskere som har adgang til å delta i 
det ordinære fisket etter leppefisk. Det skal fremlegges skriftlig avtale om levering av et antall stamfisk til 
innehaver av en akvakulturtillatelse som omfatter produksjon av settefisk av berggylte eller bergnebb. 
Fiskeridirektoratet kan avgrense antall dispensasjoner knyttet til hver enkelt innehaver av aktuell 
akvakulturtillatelse til det som anses nødvendig. Fangsten av leppefisk skal omsettes via salgslag og 
belastes fartøyets tildelte kvote i fisket etter leppefisk. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
 
 
 
§ 16 Overtredelsesgebyr 
 
Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, 
kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 
1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven. 
 
 
 
§ 17 Straff 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, straffes i 
henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. 
 
 
 
§ 18 Ikrafttredelse 
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og gjelder til og med 31. desember 2021. 
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Følgende endring foreslås i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen: 

 

Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen 
 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet …. desember 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning 
av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16, jf. forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om 
utøvelse av fisket i sjøen § 98. I forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen 
gjøres følgende endringer:  
 
 

I 
 

§ 33c (endret) skal lyde:  
 
I teiner og ruser som er satt ut til fangst av leppefisk skal inngangen (kalven) være 60 mm i diameter 
eller mindre for å redusere fangst av stor berggylt og bifangst av andre arter enn leppefisk. 
 
 
§ 33d første ledd (endret) skal lyde: 
 
På kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Møre og Romsdal fylke er det i tiden fra og med 
1. mai til og med 31. desember forbudt å sette ut ruser. Forbudet er ikke til hinder for å sette ut ruser til 
fangst av ål for manntallsførte fiskere som fisker ål for omsetning med merkeregistrerte fartøy i henhold 
til enhver tid gjeldende forskrifter om fangst av ål. Merkeregistrerte fartøy som har fisket og landet mer 
enn 3 000 stykk leppefisk med ruser i to av årene 2018, 2019 eller 2020 kan benytte ruser frem til og 
med 2024.  

 
 

II 
 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2020 
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