
7. Februar 2020
Fiskeridirektoratet

Norske reguleringer 
av hval – og selfangst



Regelverket 

Deltakerforskrift/konsesjonsforskrift
Reguleringsforskrift
Utøvelsesforskrift



• Hensyn som ligger til grunn for 
bestemmelsene: 

• - dyrevelferd
• - biologiske tilrådninger
• - praktisk gjennomførbar fangst
• Regelverket skal være enkelt å forholde 

seg til
• Åpne for liten grad av skjønnsutøvelse 
• Forhindre spekulasjoner om 

rettstridige forhold under fangsten

Sentrale føringer ved utarbeidelse av 
regelverket



Vilkår for å få tillatelse til å drive delta i 
selfangst:
- merkeregistrert fartøy
- egnet og utrustet for å drive fangst og til 
å ivareta råstoffet på økonomisk 
hensiktsmessig og tilfredsstillende måte
- Skipper og mannskap på kurs
- Skriftlig søknad
Søknader kan avslås dersom det grovt 
eller gjentatte ganger har forekommet 
overtredelser av bestemmelser om 
selfangsten
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Vilkår for tillatelse til å delta i hvalfangst

Generelle vilkår: 
•merkeregistrert fartøy
•manntallsført på blad B 
•tidligere deltakelse

Spesielle vilkår:
•kurs og skyteprøver
•prøvetaking for DNA analyser
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Krav om kurs for skipper/fangere

•Opplæring og skyteprøve = vilkår for tillatelse
•Grunnleggende ved all utøvelse av jakt – storvilt, sjøpattedyr

•Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet – vil ikke kunne forsvare utøvelse 
av hval- og selfangst uten vilkår om tilstrekkelig opplæring

•Dyrevelferdsmessig forsvarlig utøvelse av fangsten er et absolutt og 
grunnleggende vilkår for opprettholdelse av hvalfangsten

•Utøvers ansvar å ha tilstrekkelig kunnskap/evne



•Fiskeridirektoratet utarbeider 
reguleringsforslag som er basert på 
vitenskaplig tilrådning
• Forslaget sendes på skriftlig høring til 
Norges Fiskarlag, Fiskebåt og eventuelt 
andre næringsorganisasjoner
•Fiskeridirektoratet vurderer eventuelle 
merknader som kommer fra 
høringsorganene, og videresender 
forslaget til Fiskeri- og 
næringsdepartementet
•Fiskeri- og næringsdepartementet 
fastsetter forskriften

Årlige reguleringsforskrifter



Utøvelsen av fangsten

•Utøvelsesforskriften bygger på dyrevelferd-lovens 
prinsipper og inneholder kravene til fangstutøvelsen:
- krav til fangstfolkene
- krav til fangstutstyret
- fremgangsmåten ved avliving av dyrene
- ansvarsforhold
- straff

• I utgangspunktet en permanent forskrift, men 
endringer vurderes fortløpende. Eventuelle 
endringsforslag sendes på høring til 
næringsorganisasjoner og fagmyndigheter, og 
avgjøres av Nærings- og fiskerdepartementet
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Regulering – fangst av vågehval

•Totalkvote 1 278 vågehval – (1108 + 170 = 
1278)

•Fangstområder:

•NØS, fiskevernsonen ved Svalbard og
internasjonalt farvann (IWC områdene
ESB, EW og EN) -1108 vågehval

•fiskerisonen ved Jan Mayen og
internasjonalt farvann i IWC område CM –
170 vågehval
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Regulering – vågehvalfangst

•Fangststart 1. april
•Stopp fastsettes i samråd med næringen

•Ferdskriver skal være installert av godkjent 
installatør
•Skal kalibreres hvert år – konsesjonshavers ansvar

•Inspektør – kan pålegges 
•Observatør – kan pålegges (NAMMCO)

•Elektronisk rapportering –
•Unntak: papirdagbok – åtte dagers innsendingsfrist 
etter avsluttet fangst
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Nærmere om plikten til biologisk 
prøvetaking:

•Ubetinget plikt – uten hensyn til 
eventuell eksport
•Unnlatelse kan medføre avslag på 
søknad om fangsttillatelse
•Skal innen åtte dager etter avsluttet 
fangst være sendt 
Havforskningsinstituttet i Tromsø

Fiskeridirektoratets DNA-register –
kontroll av lovlig fanget hval
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J-208-2017: Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og 
fangstfartøy



Ferdskriver

•Ferdskriver/blåboks = datalogger med sensorer og tilførselskabler
•Sensorer plassert på strategiske steder og registrerer aktiviteter som 
indikerer eller beviser fangst av hval; endring i tid, fart, kurs (GPS), skudd 
med kanon, krenging av fartøyet, strekk og belastning i faste strukturer 
(bjelker/stag) i forbindelse med innvinsjing og hiving av hval på dekk.
•Dataene logges på egne datafiler og hentes i kryptert form av autorisert 
personell 

•Utviklet i perioden 2001 – 2005 - Påbudt fra 2006
•Utviklet av Egil Ole Øen i samarbeid med FFI og DataRespons

Forskrift om bruk av ferdskriver for elektronisk overvåkning av hval 



Fangst i Vesterisen
•Med Vesterisen forstås drivisområdene i fiskerisonen 
ved Jan Mayen og i havområdene ved Jan Mayen 
utenfor Grønlands økonomiske sone og sørvest av 
Svalbard, og i tilgrensende områder til Grønlands 
økonomiske sone og Islands økonomiske sone.

•Fangstperiode 10. april – 30. juni
•Unntak: fom 1. april tillatt å fange ett år og eldre 
grønlandssel utenom kastelegrene
• Kvotetilrådning 11 548 grønlandssel
•Forbud mot fangst av klappmyss
•Forbud mot fangst av diende unger (10. april)
•Forbud mot fangst av hunner i kastelegrene
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Fangst i GØS og IØS

• Grønlandske og islandske 
myndigheter har gitt tillatelse til 
fangst i de respektive økonomiske 
sonene

• Fangsten må utøves i samsvar med 
betingelsene fastsatt for slik fangst, 
jf tilsendte vilkår fra disse 
myndighetene

• Fartøyenes ansvar å overholde 
betingelsene for å kunne drive 
fangst i GØS og IØS.



Rapportering 

• Til norske myndigheter: 
Fangstdagbok (papir)

• Til grønlandske myndigheter: 
aktivitet og fangst

• Til islandske myndigheter: aktivitet 
og fangst

• Krav om inspektør ombord





Fangst i Østisen

•Med Østisen forstås områdene øst for 20° Ø 
i Russlands økonomiske sone.

•Fangstperiode 1. mars – 1. juni
•Unntak: fom 1. april tillatt å fange ett år og 
eldre grønlandssel utenom kastelegrene
• Kvote på 7000 grønlandssel
•Forbud mot fangst av diende unger (10. april)
•Forbud mot fangst av hunner i kastelegrene
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Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?


