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Angående fjordfiske i Volda kommune, Møre og Romsdal  

Sakens bakgrunn 

 

Fiskeridirektoratet viser til henvendelse av 26.03.2020 fra lokale grendelag i Volda 

kommune, Møre og Romsdal. Bakgrunnen for henvendelsen er en bekymring for at 

lysfiske med snurpenot truer fiskebestandene i fjordene. Til henvendelsen er det vedlagt 

en omfattende rapport som har som formål å vise hvilken negativ betydning lysfiske 

med snurpenot har hatt for fiskebestandene i Austefjorden. På bakgrunn av rapporten 

krever grendelagene at:  

1. Det innføres et totalt forbud mot bruk av lys og bruk av snurpenot i fjordene.   

2. Det fastsettes områdekvoter for fisket etter sild i fjordene for å beskytte lokale 

sildestammer.  

 

Fiskeridirektoratets vurdering  

 

De senere årene er det lagt ned en relativt betydelig innsats både fra Fiskeridirektoratet 

og fra Havforskningsinstituttet for å sikre fiskebestandene i fjordene på Vestlandet. Som 

et resultat av dette arbeidet er det både nedsatt forbud mot fiske etter sild innenfor gitte 

grenser i Nordfjord og i Sognefjorden og det er satt kvotebegrensninger på fisket etter 

brisling i Nordfjord, Sognefjorden og Hardangerfjorden.  

 

Den lokale og historiske kunnskapen som presenteres i rapporten fra Austefjorden er et 

viktig bidrag i Fiskeridirektoratets arbeid med å sikre fiskebestandene i fjordene. Det er 

imidlertid lite vitenskapelig kunnskap og data tilgjengelig i beskrivelsen av de biologiske 

hensyn som gjør seg gjeldende i saken.  

 

I Nordfjord og Sognefjorden foreligger det mange år med genetisk og biologisk data som 

gjør at det mulig å stedfeste lokale sildestammer med rimelig grad av sikkerhet. Det 

foreligger ingen slike data for fjordene i Møre og Romsdal. Det kan være lokale 

sildestammer i disse fjordene, men det kan også være tale om ung norsk vårgytende sild 
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som vokser opp i fjordene. Denne bestanden gyter i store mengder langs kysten av Møre 

og nordover, og noe av larvene driver inn i fjordene og vokser opp der. 

 

På det nåværende tidspunkt har Fiskeridirektoratet ikke grunnlag for å nedsette et  

forbud mot fiske med snurpenot, eller for å fastsette fjordkvoter, ut fra hensynet til å 

bevare lokale sildestammer.  

 

Fiskeridirektoratet er imidlertid kjent med at Havforskningsinstituttet har stilt seg 

positiv til å bidra med forskningsressurser for å analysere sildeprøver fra fjorder i Volda 

kommune. Kartlegging av om det er lokale sildestammer i fjordene fordrer at lokale 

initiativtakere opprettholder en dialog med Havforskningsinstituttet og bidrar med 

prøver etter Havforskningsinstituttets anvisning.  

 

Inntil det eventuelt skulle foreligge et tilstrekkelig grunnlag for å kunne stedfeste lokale 

sildestammer i fjorder i Møre og Romsdal, vil fiskebestandene i fjordene ivaretas 

gjennom det eksisterende regelverket om bifangst og minstemål, forbud mot utkast av 

død eller døende fisk og regler om fiske nært lakseførende vassdrag.  

 

I henvendelsen fra grendelagene kreves det også forbud mot bruk av lys i notfiske. Det 

vises til Fiskeridirektoratets forskriftsendring av 27. september 2017 (J-169-2017), hvor 

det ble åpnet opp for lysfikse i fjordene i Møre og Romsdal i tidsrommet fra 1. april til 31. 

januar. Ifølge grendelagene har dette ført til en nedfisking av lokale fiskearter.  

 

Formålet med forskriftsendringen  var å bringe reguleringen i Møre og Romsdal i 

samsvar med den reguleringen vi har for bruk av lys i fjordene i Vestland fylke (tidligere 

Sogn og Fjordane fylke og Hordaland fylke). Det er ingen biologisk grunn til at det skal 

være en ulik regulering i de to fylkene.  

 

Spørsmålet om hvorvidt bruk av lys i notfiske skal totalforbys i enkelte fjorder har 

tidligere blitt utredet. Bakgrunnen for dette var en bekymring for at bruk av lys øker 

faren for uønsket bifangst av bunnfisk. Fiskeri- og kystdepartementet ba ved brev av 12. 

juni 2012 om Havforskningsinstituttets vurdering av økosystemeffekter av lysfisket. 

Havforskningsinstituttet uttalte i brev av 2. september 2012 bl.a. at de ikke hadde 

grunnlag for å konkludere med at lysfiske etter sild og brisling har skadevirkning på 

bestander av annen fisk. 

 

På bakgrunn av dette finner Fiskeridirektoratet ikke grunn til å fastsette et forbud mot 

bruk av lys ved notfiske i fjorder i Møre og Romsdal.  

 

Dette brevet sendes til Austefjord grendelag v/ Oddvar Høydalsvik som representant for 

grendelagene.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 
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seksjonssjef 

 

Njål Wang Andersen 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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