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08.10.2020 10:30 Våre lokaler Bodø  

 

Information:  

Innhold  

Referat 1  

Referat 
Punkt 1: Godkjenning av innkalling og sakliste  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 2: Godkjenning av referat fra AU  

Forslag til vedtak: Arbeidsutvalgets protokoller godkjennes  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 3: Godkjenning av referat fra styremøte den 26.08 og 07.09  

Forslag til vedtak: Styrets protokoller godkjennes  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 4: Regulering - torsk 2021  

Styret fremholder at det totale uttaket ikke må overskride 885.600 tonn.  

Avsetning på 5% som er avsatt til "gode formål" som tas av toppen endres fra avsetning til 
kvote.  

Styret forutsettes at kvotebonus for levendlagring avvikles som planlagt. Skjerpet og større 
fokus på konroll på utsett kvantum og slaktet kvantum og dødfisk.  

Styret forutsetter at endringer i kvoterandeler mellom fartøy ikke må gjennomføres før det er 
ferdig utredet og konkludert.  

Styret ser det som meget alvorlig at MSC seterifisering kan forsvinner fra og med 
26.04.2021. Grunnlaget til dette er manglende resultater av oppbyggingsplan for kysttorsk. 
For å bøte på dette må ferskfiskordninen må innrettes slik at belasningen på 
kysttorskebestanden blir minimalisert. For at ferskfiskbonus skal gis må hovedfangsten være 
konsumfisk av god kvalitet for minimum 5 kr/kg rund fisk.  



Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber Norges Fiskarlag intensivere jobben med å få kartlagt 
den totale belastning det er på kysttorskenbestanden fra fiskere, oppdrett, turisme, skarv, 
kobbe og lignede.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 5: Regulering - NVG sild 2021  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber norske myndigheter få på plass en fordelingavtale 
med andre nasjoner som fisker NVG sild slik at det totale uttaket blir i henhold 
til anbefalte kvoten.  

Ordningen med pumping fra not til føringsbåt må videreføres for den miste flåten.  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag stiller spørsmålstegn med en garantert overregulering på 
30% for flåten under 15 meter kan føre til overfiske av gruppekvoten sett i lys at det er lov 
med direktepumping fra not til føringsbåt.  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber Norges Fiskarlaget arbeide for at føringsbåter med 
kjøpetillatelse også gis anledning til å kjøpe for direktehovet fangster fra fartøy med 
lastekapasitet under 150 tonn. Fangster fra låssettingsflåten har fortrinnsrett. Denne 
ordningen må gjelde for fangster som føres ut av pressområde. Fangster fra låssettingsflåten 
må ha fortrinnsrett.  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber Norges Fiskarlag må være årvåken når det gjelder 
fiske av NVG sild av den største flåten i de minste fjordene.  

Enstemmig vedtatt  

Direktepomping fra not til føringsbåt må videreføres for den mindre flåten.  

Norges Fiskarlag må ha et årvåkent blikk på fiske fra den største flåten på sild inne i 
fjordene.  

Punkt 6: Regulering - sei 2021  

Forslag til vedtak:  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at overreguleringen tas ned for fatyrøygruppen 
over 11m sett i lys av utviklingen i fisket de siste åren, slik at fisket kan vare ut 2021 uten at 
det er behov for endringer i kvoteåret. Overreguleringen på flåten under 11m beholdes slik 
som den er for inneværende år.  

Seinotkvantum fisket med konvensjonet redskap ikke utløser ferskfiskbonus.  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber om at dispansjon fra kravet om bløgging og sløying 
videreføres. Det er et marked for dette noe som gjør drivverdig og Nordland Fylkes Fiskarlag 
ber om at dette fisket må starte opp tidligere i året slik at flere kan benytte seg av ordningen.  

Seifiske må innrettes på en slik måte at notflåten under 15m beholder full overregulering ut 
året.  

Enstemmig vedtatt  



Punkt 7: Regulering - hyse 2021  

Forslag til vedtak  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag stiller store spørsmålstegn med den økte 
kvoteanbefalingen for hyse nord for 62 grader nord. Styret kan ikke se at denne anbefalingen 
stemmer overens med hva fiskerne opplever hva det er av hyse i havet.  

Sett i lys av fisket etter av hyse på Finnmarka inneværende år at minstemålet av hysa 
endres fra 40cm og 44cm. Om en ikke klarer å endre denne gjensidig med Russland, må en 
endre en ensidig for norske fiskere.  

Styret ber om at norske myndigheter tar iniativ for å bytte hyse mot torsk med Russland for 
den konvensjonelle kyst flåten.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 8: Spørreundersøkelse i Nordland Fylkes Fiskarlag  

Forslag til vedtak:  

Spørreundersøkelsene vedtas med de framkommede endringer. Spørreundersøkelsen 
kvalitetssikres av styret for den sendes ut til alle medlemmen.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 9: Tillitsmannskonferanse  

Forslag til vedtak:  

Administrasjonen jobber fram et forlag til program i henhold til momenter som ble lagt fram i 
styremøtet. Administrasjonen kommer tilbake med et forslag til program i et styremmøte på 
teams så snart programmet er klart.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 9: Delegert myndighet i plansaker  

Administrasjonen legger frem forslag til hvordan disse saker skal behandles til neste 
styremøte.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 11: Pensjon for fiskere - rask høring  

Forslag til vedtak:  

Videreføring av ordning, enten med en økning av omsetningsavgift eller en kombinasjon 
mellom økning av omsetningsavgift og medlemspreimie. Styret fremholder at ordningen 
består, og at endelig forlag må vise konsekvenser for medlemmer i Nordland Fylkes 
Fiskarlag.  



Styret forlanger at det ses på sammordningen mellom fiskerpensjon og sjømannspensjon og 
de konskekvenser dette vil kunne medføre både med videreføring og lukking.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 12: Valg av tekniske løsninger på IKT  

Administrasjonen utarbeider forslag til framtidige løsninger og presenterer dette for 
styret.  

Enstemmig vedtatt  

Punkt 13: Økonomisk oversikt nye lokaler til Nordland Fylkes Fiskarlag  

Orientering tas til etteretning 
Enstemmig vedtatt 

 

Punkt 14: Regulering - blåkveite 2021 Forslag til vedtak:  

Første periode av blåkveitefiske må tilpasses NATO øvelsen som er planlagt rundt 
havområdene på Andøya 31. mai og til 3. juni 2021. Start samordnes med avslutning av den 
planlagte NATO øvelsen.  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag anbefaler at maksimalkvotene for fartøy i kystgruppen 

beholdes på samme nivå som i 2020. Dette gjelder også fordelingsnøkkelen mellom hav og 

kyst samt fordelingen mellom første og andre periode. 

 

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag anbefaler om at andreperiode i fiske etter blåkveite starter 
den 2. august.  

Et eventuelt restkvantum for kystflåten overføres til 2022.  

Punkt 15: Regulering - rognkjeks 2021  

Forslag til vedtak: 
Utsettes til reguleringsforslaget foreligger Enstemmig vedtatt 

 

Punkt 16: Regulering - uer 2021 Forslag til vedtak:  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag stiller seg tvilende til at bestanden av uer er så lav som 
forskningen skal ha det til. Det bes om at det gjøres en forskning på uer, også i kystnære 
områder.  

Videre må det setttes i gang et arbeid som kan dokumentere fangster av snabeluer faktisk er 
snableuer og ikke vanlig er uer.  

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag krever at det er lov med en innblandig av uer på 40% hele 
året.  



Enstemmig vedtatt  

 

Punkt 17: Regulering - makrell 2021  

Forslag til vedtak: 
Utsettes til kvoterådet for 2021 foreligger. Enstemmig vedtatt  

 


