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Kopi:
Emne:

Gunnstein Bakke
onsdag 15. august 2018 14:22
'Sonja Elin Kleven Jakobsen'
Sør; SognFjordane; vest; Jan Birger Jørgensen; MRfisk; Anne Kjos Veim;
Trond Ottemo
SV: Vernetiltak for kysttorsken i sør

Hei
Vi beklager, men det å utvide høringsfristen til 7.10, dvs. 14 dager etter et møte omtrent den 20.9 er ikke
mulig. Fremdriften etter den ordinære høringen er lagt opp slik at det skal være mulig med
ikrafttredelse 1.1.19. En utvidelse av det omfanget dere ønsker lar seg ikke forene med dette. I tilfelle
dere ønsker et møte så tenker vi at det er best å legge det så nært opp til Sandefjord lufthavn som mulig
og helst koordinert med flytider til og fra Bergen.
Vi ettersender selvfølgelig til NFD et innspill fra dere uansett når det kommer. Vi vil også kunne bidra på
et møte rundt den 20 september hvis dere fortsatt ønsker det. Da vil vi også ha oversikt over de andre
høringsuttalelsene. Dersom vår innstilling til NFD er ferdig så vil den kunne presenteres, men dette kan vi
ikke basere en agenda på.
Dersom det er ønskelig så er vi også tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål. Ta i tilfelle kontakt med
meg direkte.

Vennlig hilsen
Gunnstein Bakke
Seniorrådgiver / Senior legal adviser
Utviklingsseksjonen / Development Section
Fiskeridirektoratet / Directorate of Fisheries
tlf. + 47 99 10 54 52 / fax + 47 55 23 80 90
E-mail: gunnstein.bakke@fiskeridir.no

Fra: Sonja Elin Kleven Jakobsen <sonja.jakobsen@fiskarlaget.no>
Sendt: onsdag 15. august 2018 11:20
Til: Gunnstein Bakke <Gunnstein.Bakke@fiskeridir.no>
Kopi: Sør <soer@fiskarlaget.no>; SognFjordane <sogn.fjordane@fiskarlaget.no>; vest
<vest@fiskarlaget.no>; Jan Birger Jørgensen <jan.birger.jorgensen@fiskarlaget.no>; MRfisk
<MRfisk@fiskarlaget.no>
Emne: SV: Vernetiltak for kysttorsken i sør

Hei Gunnstein,

Nå har vi tatt en runde internt i Fiskarlaget, og kommet frem til følgende vedrørende vernetiltak
for kysttorsken i sør:
1. Vi vil be Fiskeridirektoratet om å avholde et høringsmøte i Sandefjord, Larvik eller
Tønsberg rundt 20 september. Dette på grunn av at det er områdene fra kysten ved
Lindesnes til svenskegrensen som omfattes av høringen i denne omgang.
2. Vi ber også om å få frist ca. 14 dager etter et eventuelt møte til å komme med innspill fra
Norges Fiskarlag til forslaget som foreligger. Da har alle fått gjennomgått høringsnotatet
og dette er eventuelt gjennomdiskutert i møtet med direktoratet.
Håper dette kan la seg gjøre.
Mvh
Sonja Elin Kleven Jakobsen | sonja@fiskarlaget.no
Seniorrådgiver | Mobil 94 08 06 74
Facebook: facebook.com/NorgesFiskarlag
Twitter: @NorgesFiskarlag
Instagram: www.instagram.com/fiskarlaget

Fra: Gunnstein Bakke [mailto:Gunnstein.Bakke@fiskeridir.no]
Sendt: 15. august 2018 08:37
Til: Sonja Elin Kleven Jakobsen
Emne: VS: Vernetiltak for kysttorsken i sør
Hva kommer dere frem til her ?

Gunnstein

-------- Opprinnelig melding -------Fra: Anne Kjos Veim <anne-kjos.veim@fiskeridir.no>
Dato: 10.08.2018 09:37 (GMT+01:00)
Til: Sonja Elin Kleven Jakobsen <sonja.jakobsen@fiskarlaget.no>, Postmottak
<postmottak@fiskeridir.no>

Ko: Gunnstein Bakke <Gunnstein.Bakke@fiskeridir.no>, Jan Henrik Sandberg
<jan.henrik.sandberg@fiskarlaget.no>, Otto Gregussen <og@fiskarlaget.no>, Jan
Birger Jørgensen <jan.birger.jorgensen@fiskarlaget.no>, Ståle Hellesø
<staale.helleso@fiskarlaget.no>, Sør <soer@fiskarlaget.no>
Emne: SV: Vernetiltak for kysttorsken i sør
Hei
Takk for innspill, det er travle tider, men vi skal se hva vi får til. Er det noe
tidspunkt som er foretrukket?
Mvh Anne
Fra: Sonja Elin Kleven Jakobsen [mailto:sonja.jakobsen@fiskarlaget.no]
Sendt: 9. august 2018 15:49
Til: Anne Kjos Veim <anne-kjos.veim@fiskeridir.no>; Postmottak
<postmottak@fiskeridir.no>
Kopi: Gunnstein Bakke <Gunnstein.Bakke@fiskeridir.no>; Jan Henrik Sandberg
<jan.henrik.sandberg@fiskarlaget.no>; Otto Gregussen <og@fiskarlaget.no>; Jan
Birger Jørgensen <jan.birger.jorgensen@fiskarlaget.no>; Ståle Hellesø
<staale.helleso@fiskarlaget.no>; Sør <soer@fiskarlaget.no>
Emne: Vernetiltak for kysttorsken i sør
Hei Anne,
Som dere har registrert er det misnøye rundt høringsrunden av forslag til
reguleringstiltak for vern av kysttorsk sør for 62N.
Høringsrunden har foregått i sommerferien. Det har vært krevende for fiskerne å
finne frem i høringsdokumentene, og fiskerne har ikke fått svar på sine spørsmål
pr. telefon hverken hos Fiskeridirektoratet eller HI.
På grunn av de alvorlige negative konsekvensene dette forslaget kan føre til for
den tradisjonelle garnflåten på Skagerakkysten, ber vi om at Fiskeridirektoratet
avholder et høringsmøte i Telemark/Vestfold. Her bør forslaget legges frem, og
det bør være rom for å drøfte forslaget.
Er det mulig å få til et møte som skissert over?
Mvh
Sonja Elin Kleven Jakobsen | sonja@fiskarlaget.no
Seniorrådgiver | Mobil 94 08 06 74
Facebook: facebook.com/NorgesFiskarlag
Twitter: @NorgesFiskarlag
Instagram: www.instagram.com/fiskarlaget
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