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HØRING  2020/74003: BÆREKRAFTIG VERDISKAPING – REGIONALPLAN 
FOR INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING I VESTLAND 
 

Vi vil få komme med følgende innspill: 

1) Fiskeridirektoratets regionkontor skal kunne dispensere fra generelt 
forbud for norske fartøy å fiske og lande leppefisk fra 2021, og slik under 
utøvelsen av fisket i følgende tilfeller;  

Fartøyer tilhørende maritim skole, maritim leirskole, maritim barnehage eller foretak 
som utøver maritim undervisning og guidet fiske, og som fyller vilkårene for å ha slik 
dispensasjon, til å kunne benytte ruser og teiner til fangst etter leppefisk. 

Søknad om dispensasjon skal kunne gjøres elektronisk til Fiskeridirektoratet, og/eller på et 
eget skjema utviklet for dette formålet.  

Det finnes ikke et register i dag som gir en oversikt over de fartøyene som har slik 
dispensasjon og utøver slik undervisning og guidet fiske, som i hovedsak er fangst til levende 
studie i båt, til akvarium o.l for til slutt bli satt levende tilbake i sjø. 
 

I Forskrift (lovdata) om regulering av fisket etter leppefiske etter 2021: 

§ 1.Generelt forbud 

”Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande leppefisk i 2021.” 
 
 
2) Historikk: Fisket etter leppefisk er regulert med totalkvote, geografiske kvoter, kvoter på 
fartøynivå, lukket og åpen gruppe og fredningstid. I tillegg har vi regler knyttet til minstemål, 
seleksjonsinnretninger, antall redskap og røkting. 
 
Mange av disse elementene har vært med siden vi startet å regulere fisket etter leppefisk i 
2011. I 2018 ble lukket gruppe i fisket etter leppefisk etablert, sammen med en kombinasjon 
av både totalkvote og kvote på fartøynivå. I 2019 ble reguleringsopplegget fra 2018 i stor grad 
videreført for å høste erfaringer med allerede innførte tiltak. Lov om utfasing av ruser fra 
2021 for merkeregistrerte fartøy, ble likevel opphevet etter 2021 og utsatt til 2024. 

3) Fiskeridirektoratet har tidligere gitt Bekkjarvik maritime FUS barnehage, som ligg i 
Austevoll kommune, dispensasjon frå forbudet mot å fiske med ruser og teiner - i 2015. 

 
Med hilsen: Tor Andre’ Balevik -  Kaptein - STCW Instruktør - NCE Fjordguide 
                
KOPI: Joakim Systaddal - Tenesteleiar Nærings- og Samfunnsutvikling i Sogndal Kommune
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