
 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 
Sandgata 30 B 
N-7012 Trondheim 

e-post: nof@birdlife.no  internett: www.birdlife.no 

 
Telefon: (+ 47) 73 84 16 40 
Bankgiro:  4358.50.12840 
Org. nr.: 970 089 748  NVA 

 

BirdLife arbeider med fuglevern på global basis   NOF er BirdLife i Norge 
 

Nærings- og fiskeridepartementet  
postmottak@nfd.dep.no 
Klima- og Miljødepartementet 
postmottak@kld.dep.no 
 
  

 
Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 
   Martin Eggen  01.09.2019 

 
Fiske etter leppefisk som tema i handlingsplanen for sjøfugl 
 
Fisket etter leppefisk (mest bergnebb og grønngylt) hør økt kraftig de siste årene. I takt med dette har 
Fiskeridirektoratet innført strengere reguleringer. Fisket foregår både på Sørlandet, Vestlandet og nord 
for 62°N.  
 
Fisket ble i 2019 regulert av Forskrift om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019. I § 1 (Generelt 
forbud) heter det at det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande leppefisk i 2019, men det blir gitt 
en rekke dispensasjoner og unntak etter samme forskrift. Det generelle forbudet er dermed ikke til hinder 
for at fartøy med tillatelser kan drive fiske, jf. § 2. Både yrkes- og hobbyfiskere kan søke dispensasjon.  
 
Siden leppefisk er relativt stasjonære og lokale fiskearter, kan fiske desimere lokale bestander relativt 
raskt. Ruser blir enkelte steder lagt ut tett i tett. Bestander av leppefisk kan være viktig føde for kolonier 
av sjøfugl, f.eks. makrellterne (sterkt truet – EN) og rødnebbterne, som gjerne hekker på skjær i nærheten 
av attraktive fiskeplasser. Spesielt i år med lite sil (tobis) og andre alternative næringsemner, kan 
leppefisk være av uvurdelig betydning for disse artene. Flere arter sjøfugler har vært i langvarig 
tilbakegang, og fiske etter leppefisk blir dermed en ekstra belastning for allerede hardt prøvede 
bestander.   
 
Under behandlingen av stortingsmelding om naturmangfold St. meld. 14. (2015-2016) ble det vedtatt å 
lage en handlingsplan for sjøfugler (Vedtak nr. 674, 23. mai 2016). Miljødirektoratet jobber med å følge 
opp dette vedtaket, og etter det vi forstår vil flere departement være involvert i arbeidet for å lage så 
konkrete og målrettede tiltak som mulig. Slike tiltak krever gjerne forankring i flere departement, 
nettopp fordi de er sektorovergripende. Marin høsting og forvaltning er et omfattende tema som vil 
måtte stå sentralt i arbeidet med handlingsplanen. Med dette ber vi om at fiske av leppefisk blir tatt opp 
som tema i arbeidet som nå foregår. Etter det vi kan skjønne er det forsket lite på konsekvensene på 
intensiv fisking av leppefisk ved enkeltlokaliteter. Økt kunnskap om påvirkning på sjøfugler, og tiltak 
som kan redusere eventuelle negative effekter på sjøfuglene, er ønskelig.  
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