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Livet i havet – vårt felles ansvar 

STP nr 1 

 

Friere redskapsvalg: 

”Fiskeflåten er i dag regulert med hensyn til hvilke redskaper som kan brukes til hvilke tider og i 

hvilke områder. Videre er fisketillatelsene i stor grad basert på redskapstype. Dette begrenser 

det enkelte fartøys tilpasningsmuligheter. Dagens regelverk kan være til hinder for bruk av 

energi- og kostnadseffektive fangstmetoder, og det er en prioritert oppgave å legge til rette for 

et friere redskapsvalg i fiskeflåten. Departementet vil i dette arbeidet legge vekt på at et 

friere redskapsvalg ikke skal medføre et uønsket beskatningsmønster eller redusert 

råstoffkvalitet”.   
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Positive virkninger og en del utfordringer   

• Positive virkninger: 

- Alternativ bruk av redskap (not eller trål) i fiske etter pelagiske arter. 

- Alternativ bruk av redskap (bunntrål - flytetrål - snurrevad - not) etter hvitfisk. 

- Bunnfauna, klima og energibesparende tiltak 

 

• Utfordringer: 

- Redskapstekniske løsninger (seleksjonsanordninger – fangstregulerende tiltak – 

størrelsesbegrensninger på redskap) 

- Reguleringsmessige tiltak (detaljerte beskrivelser med krav om utforming og bruk av 

redskap) 
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Bunntrål 

 

 

• Størrelse: 

 

- Høyde,       ca 7 meter 

- Bredde (tverrsnitt), ca 20 meter 

- Vekt (enkeltrål),       ca 12 tonn 

- (dobbeltrål ),       ca 20 tonn 
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Pelagisk trål 

• Høyde,  ca 34 meter 

• Bredde (tverrsnitt), ca 70 meter 

• Vekt,  ca 14 tonn 

 

• Gjeldende regelverk 

• Forsøk og utvikling 

• Utfordringer 

• Redskapsteknisk 

• reguleringsmessig 
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Veien videre? 

Pelagisk trål som alternativ til bunntrål etter hvitfisk  

Eventuelt mer utviklingsarbeid/videreføring 

dispensasjonsordning?  

Pelagisk trål som alternativ til seinot  

Eventuelt mer utviklingsarbeid/hva gjør vi med søknader om 

tillatelser?   

Pelagisk trål som alternativ til snurrevad  

Eventuelt mer utviklingsarbeid/hva gjør vi med søknader om 

tillatelser?  

Not som alternativ til snurrevad eller trål etter hvitfisk 

Eventuelt mer utviklingsarbeid/hva gjør vi med søknader om 

tillatelser?  

 


