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TILLEGGSHØRING - REGULERING AV FISKET ETTER KVEITE OG 

BREIFLABB   

 
Fiskeridirektoratet viser til høring vedrørende regulering av fisket etter kveite og breiflabb av 
28. september 2012 hvor det under punkt 3.2 ”Reduksjon av beskatningstrykket fra 
rekreasjonsfisket” heter at: 
 
”I brevet fra FKD heter det at: 
 

”Et økende beskatningstrykk på kveite i rekreasjonsfisket kan først og fremst 
tilskrives et mer spesialisert fiske etter kveite, og da særlig turistfisket nord for 62°N 
hvor det har vært oppmerksomhet rundt god tilgjengelighet og gode fangster. Fra 
noen områder rapporteres det om at bestanden nedfiskes på tradisjonelt gode 
fiskefelt for kveite. For å dempe beskatningstrykket på bestanden kan det derfor 
være hensiktmessig med en generell fredningsperiode for kveite om sommeren, 
uavhengig av hvilket redskap som nyttes. En slik fredning må nødvendigvis omfatte 
en periode hvor fiskeriinnsatsen etter kveite i rekreasjonsfisket antas å være/ha vært 
høy, f.eks. månedene juni og juli.” 

 
Også på dette området er det begrenset kunnskap om hvor stort omfang rekreasjonsfiske 
utgjør, men kveite levert til omsetning av fritidsfiskere utgjør 2,5 % av de kommersielle 
landingene. Dette sier derimot ingenting om hvor mye som fiskes til eget bruk av fritidsfiskere. 
 
Havforskningsinstituttet har påbegynt arbeid for å kartlegge rekreasjonsfisket, men dette er et 
svært vanskelig og tidkrevende arbeid. Havforskningsinstituttet har blant annet kartlagt at det 
finnes 445 næringsrelaterte turistfiskebedrifter. Fra disse ble det landet omtrent 90 tonn 
kveite i 2009, men det er mye usikkerhet rundt disse tallene og hvor mye turist- og 
rekreasjonsfisket totalt utgjør. 
 
En fredningsperiode i månedene juni og juli vil nok redusere beskatningstrykket fra 
rekreasjonsfiske og det ordinære fisket, men Fiskeridirektoratet vil likevel ikke foreslå en slik 
fredningsperiode. Dette ville vært næringsmessig uheldig ettersom turistsesongen i nord i 
utgangspunktet er kort og en videre avkortning på opp mot 50 % vil begrense sesongen i for 
stor grad. Videre vil et slikt forbud være svært vanskelig å kontrollere og håndheve. 
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Fiskeridirektoratet vil heller anbefale at det satses på holdningskampanjer for å sikre at de 
som tilbyr og utøver rekreasjonsfiske har god nok kompetanse i forhold til allerede 
eksisterende regelverk og behandling av fisk ved såkalt fang- og slippfiske. En slik kampanje 
bør ses i sammenheng med generelle krav til rekreasjonsfiske og turistfiske, for eksempel 
utførselsbegrensningen. 
 
Fiskeridirektoratet ber derfor om innspill til hva som bør omfattes av en slik 
holdningskampanje. Herunder innspill om hvordan den nå frem til flest mulig. Samtidig 
anmodes Havforskningsinstituttet om å tilgjengeliggjøre informasjon om hvordan kveite som 
skal slippes ut igjen behandles best mulig for bruk i en slik kampanje.” 
 
Som beskrevet i høringsdokumentet er kunnskapsnivået om rekreasjonsfisket etter kveite 
begrenset, men under den forutsetning at en fredningsperiode vil redusere beskatningstrykket i 
hvert fall i den perioden fredningen virker kan det tenkes at et forbud mot fritids-, rekreasjons- 
og turistfiske etter kveite i månedene juni og juli vil ha en positiv effekt på bestandens 
størrelse. 
 
Ettersom kveitebestanden har vist en mindre positiv utvikling sør for 62ºN sammenlignet med 
områdene nord for 62ºN legges det til grunn at et eventuelt forbud mot fiske etter kveite bør 
gjelde i alle norske farvann. 
 
Fiskeridirektoratet legger også til grunn at yrkesfiskere har et større uttak av kveite enn  
fritids-, rekreasjons- og turistfiskere generelt og i den aktuelle perioden. Forbudet bør derfor 
også omfatte denne gruppen for å sikre tilstrekkelig vern av kveiten og likebehandling. Dette 
vil også gjøre kontrollarbeidet enklere. 
 
Fiskeridirektoratet ber etter dette om innspill i forhold til et eventuelt forbud mot å fiske etter 
kveite med alle typer redskap i Norges territorialfarvann og økonomiske sone i månedene juni 
og juli. Det legges til grunn at likebehandlingsprinsippet tilsier at både norske og utenlandske 
fiskere omfattes av et eventuelt forbud. Det bemerkes at i denne vurderingen også må tas med 
at det er en risiko for økt utkast av kveite i den aktuelle perioden. 
 
I tillegg bes det om innspill i forhold til områder som eventuelt kan stenges for å verne 
kveitebestanden, dette gjelder særlig gyteområder. 
 
Fiskeridirektoratet vil behandle innspill i forhold til dette i sammenheng med ovenfor nevnte 
høring. Fiskeridirektoratet vil be om at skriftlige innspill er direktoratet i hende senest 
29. november 2012. Det understrekes at denne saken også vil bli behandlet under 
Reguleringsmøte som avholdes i Bergen 8.-9. november 2012. 
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Denne tilleggshøringen sendes ut elektronisk og gjøres i tillegg tilgjengelig på: 
 
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/hoeringer  
 
 
 
Med hilsen 

 
 

Stein-Åge Johnsen 
seksjonssjef 

 
 
Thord Monsen 
seniorrådgiver 
 
 
 

 



 

4

 
Kopi til:    
Anne Marie Abotnes    
Aksel Eikemo    
Fiskeri- og kystdepartementet Boks 8118 Dep 0032 OSLO 
Liv Holmefjord    
Stein-Åge Johnsen    
Trond Ottemo    
Snorri Palmason    
Region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Region Møre og Romsdal Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Region Sør Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Region Troms Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Region Trøndelag Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Region Vest Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
Anne Kjos Veim    
 
 
 



 

5

Mottakere 

 
Norges Fiskarlag 
Norges Kystfiskarlag 
Fiskebåtredernes Forbund 
Kystvakten  
Havforskningsinstituttet 
Norsk Sjømannsforbund  
Norsk Sjøoffisersforbund  
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund  
Miljøverndepartementet 
Direktoratet for Naturforvaltning 
Sametinget 
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening  
Norske Sjømatbedrifters Landsforening 
Fiskeprodusentenes Forening 
Fiskekjøpernes Forening 
Salgslagenes Samarbeidsråd 
Norges Naturvernforbund  
WWF Verdens Naturfond  
Norges Kyst- og Fjordfiskarlag  
Norges Fritids- og småfiskerforbund  
 


