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Anmeldelse av fiskefartøyer for ulovlig Utkast av Bifangst
Norges Miljøvernforbund ( NMF ) anmelder med dette kaptein og mannskap på følgende
fiskefartøy for mistanke om ulovlig dumping/utkast av bifangst i Trondheimsfjorden i
perioden 5.11.2018-09.11.2018. i forbindelse med brislingfiske i fjorden. Disse båtene er
registret i området av innbyggere i området på AIS eller ved selvsyn i tidspunktet for
funn av død sei . Anmeldelse er gjort på grunnlag av flere observasjoner av store
mengder død stor sei på land i området Trones i Verdal. ( se link til mediaoppslag)
Kaptein og mannskap ombord i fartøyet : Edna Synnøve
Kaptein og mannskap ombord i fartøyet : Trønderhav
Kaptein og mannskap ombord i fartøy : Gjengstad Jr,
Kaptein Og mannskap ombord i fartøy : Husøibuen (denne observasjonen er ikke 100 %
sikker )
Det er også mulig at andre fiskefartøyer har vært i området i tidspunktet for funn av
masse død sei uten av innbyggerne har registret disse da AIS kan være avslått.

Historikk
NMF ble den 6.11.2018 gjort oppmerksom på at det muligens foregikk ulovlig dumping
av bifangst under årets brislingfiske som fremdeles pågår i Trondheimsfjorden av
innbyggere i området og via mediaoppslag ( vedlagt ), og har ved gjennomgang av
lovverket : Lov om Forvaltning av Maritime Ressurser ( havresursloven ) funnet at
dumping/ Utkast av bifangst er et brudd på § 15 i loverket. § 15 lyder som følgende :

§ 15.Ilandføringsplikt
All fangst av fisk skal førast i land. Departementet kan i forskrift gjere unntak frå
ilandføringsplikta og forby utkast av biologisk avfall.
Departementet kan i forskrift fastsetje plikt til ilandføring av bifangst av andre marine
organismar, plantar, sjøpattedyr og sjøfuglar eller rapporteringsplikt for slik bifangst.

NMF har også fått opplyst at Fylkesmannen i Trøndelag også har vært på befaring, og
har ved selvsyn observert store mengder stor sei i fjæra ved Trones.
Statens Naturoppsyn ved Erlend Skuteberg har også hatt 3 båter i området og også de
har observert store mengder sei flytende i sjøen.
Geir Olsen som er havnesjef i småbåthavna i Trones har også observert båtene i
området, og har opplyst at han så fartøyet Edna Synnøve i nøyaktig samme tidspunkt
hvor død sei ble funnet i fjæra.

Konklusjon
NMF krever at alt fiske etter brisling stoppes øyeblikkelig så lenge de er
under etterforskning av politiet .
NMF finner det merkelig hvis båtene som er mistenkt for et lovbrudd skal få lov til å
fortsette sitt fiske etter brisling så lenge etterforskningen pågår. Dette fisket skal etter
opplysninger NMF har fått pågå helt frem til jul.

NMF krever at kaptein og mannskap om bord i eventuelle båter som blir
funnet skyldig i dumping/utkast straffes etter § 61 i Havresursloven som
lyder :
§ 61.Brot på reglar om gjennomføring av hausting og orden på haustingsfeltet
Den som med vilje eller aktlaust bryt føresegner som er fastsette i eller i medhald av §§
15, 16 andre ledd og 18 til 24, vert straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år dersom
tilhøvet ikkje kjem inn under strengare straffeføresegner.

NMF anmoder om at utvikling i saken, og eventuelle vedtak i saken sendes elektronisk til
saksbehandler Arne Roger Hansen på mailadresse : arr-han@online.no
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Tilleggskrav til fiskeridirektoratet
Da kopi av anmeldelsen av kaptein og mannskap også blir sendt til fiskeridirektoratet
krever NMF i samme skriv at alt fremtidig fiske etter brisling i Trondheimsfjorden
stoppes på følgende grunnlag :
1- Brislingfiske i fjorden tar mat fra andre fiskesorter i fjorden, slik at fiske etter
disse andre sortene etter endt brislingfiske blir betraktelig redusert.
Dette sannsynligvis fordi andre fiskesorter som følger brislingen inn i fjorden
etter mat vil utebli, da det er stor sannsynlighet for at fartøyene som skal fiske
etter brisling så lenge som de gjør nå, tar opp store mengder av brislingen som er
inne for å gyte i fjorden.
2- Fiske etter brisling fører til at også Sjøørrett som har vært fredet i 7 år i elvene
blir tatt i bifangst . Sjøørettstammen i fjordsystemet er så svak at bestanden ikke
har tatt seg opp nevneverdig i løpet av disse 7 årene den har vært fredet i elvene
inne i Trondheimsfjorden. NMF mener derfor at det er uholdbart at fiske etter
brisling skal tillates så lenge at Sjøørrett tas som bifangst under dette fisket.
3- Villaksbestanden er også på et meget lavt nivå i elvene i Trondheimsfjorden. I
denne tiden er gytingen i elvene bortimot over, og villaksen er igjen på veg ut i
sjøen . Dette kan føre til at også villaks blir tatt som bifangst under brislingfisket.
4- NMF får opplyst at fiske etter brisling foregår helt inne i fredningssone for fiske
med håndredskap i grense sjø/elv.

Leder Norges Miljøvernforbund
Kurt Willy Oddekalv

………………………………………………………

Saksbehandler
Arne Roger Hansen

……………………………………………
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