REVIDERT INSTRUKS FOR ISBRYTERTJENESTEN I KÅFJORDEN
Vedtatt i Kåfjord kommunestyre i sak: 49/21, møte: 17.06.2021
1. Isbryteren skal være disponibel for oppdrag i fjorden i tidsrommet 1. desember - 15.
april.
• Beredskapsperiode: 01. til og med 31. desember og 01. til og med 15. april
• Isbryterperiode: 1. januar til og med 30. mars.
• Isbrytingen utover isbryterperioden kan ved behov bestilles av Kåfjord
kommune. Tilleggsbryting utføres på timer.
• Om våren, når isen på indre del av fjorden blir usikker, skal isen brytes helt inn
til fjordbotn. Dette foretas etter anmodning fra Kåfjord kommune.
• Isbrytingen skal utføres før arbeidstiden for fiskere begynner og mens fisket
pågår utover dagen. Isbrytingen må utføres på en slik måte at det ikke er til
hinder for utøvelsen av fiske i fjorden.
• Fartøyet som får i oppdrag å drive isbryting kan ikke delta i aktiv fiske i
perioden 1. desember - 15. april. Unntak når det ikke er is å bryte.
Isbrytertjenesten skal være en døgnkontinuerlig tjeneste. Med dette forstås at
isbryteren også skal bryte is om natten når dette er nødvendig og værforholdene tilsier
dette. Isbryteren skal kunne rykke ut på kort varsel.
2. Isbrytingen oppnår størst effekt ved en kombinasjon av bryting og bølging. Isbryteren
skal være sertifisert til å kunne bryte is av ca. 30 cm tykkelse. Fartøyet skal være egnet
til oppdraget, (jfr dokumenterte referanser).
• Oppkutting av is som er under dannelse er den mest effektive forholdsregel
mot omfattende islegging.
• Isbryting og bølging må skje når strøm og/eller vind kan føre den oppkuttede
isen ut i fjorden til åpent farvann.
• Under oppkuttingen bør isflakene gjøres så små som mulig. Store, tykke isflak
kan gjøre skade på fartøy, kaier o.a.
• Bryting og bølging må skje så nært land som det er mulig og nødvendig for at
det skal danne seg minst mulig isbrem i strandsonen.
• Når strøm og/eller vindforhold gjør at isen blir værende i fjorden (ikke driver
ut), gjennomføres isbryting kontinuerlig for å unngå at fjorden fryser igjen og
istykkelsen overstiger 30 cm.
3. Så sant vind- og strømforhold ligger til rette for det, prioriteres isbrytingen i ytre del
av Kåfjorden, slik at det skapes fri passasje ut mot Lyngenfjorden for is som siden
brytes løs lenger inne i Kåfjorden. Isbrytingen skal med andre ord primært foretas fra
ytre mot indre del av Kåfjorden.
• Indre grense for pålagt isbryting går langs en linje fra Håkjerringberget til
Oksneset.
• Isbryting må tilpasses vindforhold, stigende og fellende sjø, slik at effekten for
utdrift av is blir best mulig. Se også punkt 2, femte kulepunkt.
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4. Ansvaret for oppfølgingen av vedtatte retningslinjer for isbrytingen i Kåfjorden
tillegges Kåfjord kommune, ved Jordbrukssjefen.
• Fiskerinemda i kommunen velger en fisker som skal være kontaktleddet
mellom fiskerne/brukerne av fjorden og kommunen.
• Kontaktleddet mellom fiskere og kommunen/ isbrytertjenesten velges på
fellesmøte med de som utøver fiske i området. Kontaktperson velges årlig.
5. Isbrytingen settes ut på anbud. Anbudsperioden settes til 5 år med opsjon for
oppdragsgiver på inntil 5 år (2 + 2 + 1 år).
6. Kontroll og evaluering foretas hvert år av Drift- og utviklingsavdelingen. Hovedutvalg
for Miljø, drift og utvikling orienteres i «Kommunalsjefens orientering».
7. Oppsummert er målsettingen med isbryting å:
• Forebygge islegging
• Redusere skadevirkningen og utbredelsen av inntrådt islegging,
• Gjenopprette isfrie tilstander i fjorden så raskt som mulig etter en islegging.
• Når vind- og strømforhold gjør at isen blir liggende og ikke driver ut fjorden,
varsles fiskere (i henhold til liste laget på fellesmøte) med UMS fra
kommunen. Isbryteren skal likevel bryte is kontinuerlig for å forhindre at
istykkelse overstiger 30 cm.
• Isbryteren skal bryte is hele døgnet, når vind- og strømforhold er gunstig og
tillater dette. Dette innebærer også nattbryting som følger stigende og fellende
sjø. Isbryteren skal selv følge med flo- og fjæretabell i oppdragsperioden.
• Isbryteren må kunne rykke ut på kort varsel og til enhver tid på døgnet, når
dette er nødvendig. Utkalling skjer fra kommunen.
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