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Mål og visjon
- for Fiskeridirektoratet

Visjon:
Livet i havet – vårt felles ansvar 

Strategi 2015 – 2020, vårt samfunnsoppdrag:
«Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og 
verdiskapende næringsaktivitet gjennom 
bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine 
ressurser og marint miljø.»
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Redskapsutvikling og tekniske reguleringer

Forvaltningen - hovedfokus:
- Unngå fangst under 
minstemål 
- Unngå unødig bifangst
- Generelt unngå neddreping

Næringen - hovedfokus:
- Fangsteffektivitet
- Fangstkvalitet
- Generelt lønnsomhet

Naturlig med noe ulik hovedfokus
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Forskning og utviklingssamarbeid i 
forvaltningen

Fiskeridirektoratet Generell forskningRedskapsforskning og 
utvikling

Havforsknings-
instituttetSINTEF

Havforskningsinstituttet

Norges fiskerihøgskole 
(UiT)

Næringen (Flåten/ FHF, 
Utstyrsleverandører 
m.flere)

Diverse
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Store fangster i snurrevad

Problem/ utfordring:
Store fangster med fare for 
kvalitetsforringelse og utkast 

Løsning/ forbedring:
Fangstutslipp

Tid:
Over noe tid, «implementering»» i 2014

FoU ansvarlig:
Havforskningsinstituttet

Samarbeid mellom: 

Bilder: Havforskningsinstituttet og Kystvakten
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Seleksjon i torsketrål
- bruk av sorteringsrist i 2 panels vs 4 panels nettseksjon

Utfordring:
Følge opp effektiviseringsutvikling i 
næringen 

Løsning/ forbedring:
Fremskaffe nødvendige seleksjonsdata 
og tekniske spesifikasjoner.

Tid:
2013 – 2014. Rist i 4 panels nettseksjon 
innføres snarlig i forskrift.

Samarbeid mellom: 

2 panels nettseksjon                       4 panels nettseksjon
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Utkast av småreker 

Problem/ utfordring:
Utkast av reker under «markedsstørrelse» 

Løsning/ forbedring:
Forvaltningsmessige grep og/ eller selektive 
innretninger i trål

Tid:
Startet i 2014. Videreføres i 2015. 

FoU:
Forskningsmiljø i Norge, Sverige og Danmark

Nasjonalt samarbeid mellom: 
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Økt gjenfinning av mistet 
fiskeredskap – fokus på garn 

Problem/ utfordring:
Skjult beskatning («ghost fishing») og et 
økonomisk tap for fiskeren. 

Prosjektmål:
Utvikle en sensor som kan gi rimelig 
nøyaktig posisjon på havbunnen (ned mot 
1000 meters dyp)

Tid:
2013 – 2014. Videreføres i 2015. 

FoU ansvarlig:
SINTEF

Samarbeid mellom: 
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Metodikk for slipping av makrell og 
sild fra not

Problem/ utfordring:
Forbudt å slippe fisk som er død eller 
døende.

Prosjektmål:
«Best pratice» standard

Tid:
2014 - 2016. 

FoU ansvarlig:
Havforskningsinstituttet

Samarbeid mellom: 

Bilder: Havforskningsinstituttet
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Kvalitet på overpumpet makrell

Problem/ utfordring:
Det er en oppfatning og delvis erfaring i 
næringen at overpumpet makrell medfører fare 
for redusert pris ved auksjon og/ eller ved 
landing, grunnet kvalitet. Dette kan medføre en 
fare for utkast/ dumping. 

Prosjektmål:
Dokumentere kvalitet på direkte pumpet vs
overpumpet makrell. Identifisere forbedringer.

Tid:
2012 - 2014. Samlerapport offentliggjøres
i vinter. 

FoU ansvarlig:
SINTEF

Samarbeid mellom: 
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Rom for forbedringer? 

Forvaltning

ForskningNæring
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Takk for oppmerksomheten


