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Møtebehandling 

 
 
Votering 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesrådets vedtak:  

Fylkesrådet i Troms og Finnmark viser til høring datert 8.12.2022 der Fiskeridirektoratet ber 
om innspill til forslag 1-3 i høringsbrevet innen 31.1.2023 (se vedlegg).  

1. Fylkesrådet mener det er en bred enighet i det politiske miljøet om at mer av det 
norske råstoffet skal bearbeides i Norge. For fylkesrådet er dette nok en høring som 
fokuserer på flåteleddet og ikke på de helårlige industriarbeidsplassene. Både flåten 
og industrien er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor savner fylkesrådet en 
helhetlig konsekvensutredning av hele verdikjeden, som belyser betydningen av de 
ulike flåtetyper.   
 

2. Fylkesrådet slutter seg til forslaget om at fartøy over 21. meters største lengde eller 
mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene. Dette er helt på linje med både 
Fiskeridirektorat og Havforskningsinstituttets innspill i saken. 
 

3. Fylkesrådet slutter seg til forslaget om at fartøy på 28 meter eller mer må fiske etter 
torsk utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. Dette er også på linje med 
Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttets innspill. 
I området fra Kinnarodden og østover, i fisket etter torsk, hyse og sei, gis fartøy over 
28 meter største lengde adgang til å fiske inntil 2 nautiske mil av grunnlinjen. 
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4. Fylkesrådet mener at forslaget om at det bør innføres forbud mot å ha om bord mer 
enn to lengder á 9 kveiler snurrevadtau á 220 meter ved fiske etter torsk innenfor 4 
nautiske mil av grunnlinjene kan være uhensiktsmessig og mener at en heller bør 
sette krav om maksimal størrelse på nøter som brukes innenfor den fastsatte grensen 
på 4 nautiske mil, evt. supplert med krav om at en kun tillater maksimalt antall og 
lengde på snurrevadtau som foreslått fra Fiskeridirektoratet. 
 

5. De endringer som innføres må evalueres så snart erfaringer av konsekvenser med 
havdelingstiltakene foreligger. Dersom det blir nødvendig pga. uhensiktsmessige 
konsekvenser så må det åpnes for justeringer i reguleringsopplegget. 
 

6. Fylkesrådet tar sikte på å uttale seg til resterende forslag i høringen på senere 
tidspunkt, og innen høringsfristen for de resterende forslag (4-11) innen 09.03.2023. 
 

7. Saken er behandlet etter kommunelovens § 11-8. Vedtaket forelegges fylkestinget i 
første møte. 
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