
 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Invitasjon til Reguleringsmøtet 6. og 7. november 2019  

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige høstmøtet for drøfting av regulering av 

fiskeriene (reguleringsmøtet) i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.  

 

Møtets innhold  

Reguleringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i 

enkelte fiskeri i inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 2020.  

 

Fiskeridirektoratet må høsten 2019 bruke mye ressurser på å følge opp arbeidet med 

Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet 

fiskerinæring. Det vil være vanskelig å unngå at dette arbeidet får konsekvenser for 

øvrig utredningskapasitet opp mot reguleringsmøtet i november. Vi understreker derfor 

at vi i forslagene til regulering av de ulike fiskeriene for 2020 i enda større grad enn 

vanlig vil legge opp til en videreføring av årets reguleringer. Vi ber derfor om at 

forventningene til å utrede innspill om endringer tilpasses deretter.  

 

For ytterligere informasjon om hvilke fiskeri som er planlagt behandlet i møtet, se 

vedlagte (./.) saksliste. Sakslisten legges også ut på www.fiskeridir.no.  

 

Tidspunkt  

Møtet gjennomføres torsdag 6. og 7. november 2019 i Fiskeridirektoratets lokaler, 

møterom 300.  

Reguleringsmøtet begynner begge dager kl. 09.00 og vil mest sannsynlig ikke vare 

lenger enn til kl. 17.00.  

 

Begrenset adgang  

Det er kun representanter for organisasjonene nevnt i vedlagt (./.) adressatliste som har 

adgang til å stille på møtet. Privatpersoner har ikke adgang til å delta.  

 

 Adm.enhet: Reguleringsseksjonen     

Saksbehandler: Elin Winsents 

Telefon: 46804156 

Vår referanse: 19/1202 

Deres referanse:  

Dato: 20.09.2019 

 

 

Adressatliste 

Att:   

 

 

 

http://www.fiskeridir.no/


 

Vår referanse: 19/1202 

Side: 2/3 

Dersom påmeldingen blir stor, kan det av praktiske årsaker bli nødvendig å begrense 

antall deltakere fra den enkelte organisasjon.  

 

Fiskeridirektoratet kan dessverre ikke dekke deltakernes utgifter i forbindelse med 

møtet, og gir ikke møtegodtgjørelse.  

 

Frist for innspill 

Innspill eller forslag til saker bes sendtFiskeridirektoratet innen mandag 21. oktober 

2019. Innspill kan sendes inn elektronisk: 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0069/Innspill_til_reguleringsmtet_hsten_2019 

 eller pr. post: Postboks 185, 5804 Bergen – innspill må da merkes med Innspill til 

reguleringsmøtet 6. og 7. november 2019. Sendes det innspill til flere saker, må disse deles 

opp slik at innspillene kan legges inn etter saksnummer. 

 

Påmeldingsfrist og deltakelse  

Påmelding til møtet kan gjøres elektronisk:  

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0070/Pmelding_til_reguleringsmtet_hsten_2019 

Eller du kan melde deg på pr. post: Postboks 185, 5804 Bergen – påmeldingen må da 

merkes med: Påmelding til reguleringsmøtet 6. og 7. november 2019, senest torsdag 24. 

oktober 2019. Det er ikke mulig å melde seg på for privatpersoner/organisasjoner.  

 

Saksdokumentene deles ikke ut under reguleringsmøtet. 

Fiskeridirektoratet utarbeider saksdokumenter til møtet, og disse er tilgjengelig for alle 

på www.fiskeridir.no fra og med fjorten dager før møtet. Vi gjør oppmerksom på at 

saksdokumentene ikke blir trykket opp ettersomalle sakene er tilgjengelig på våre 

nettsider. Enkelte saker vil kunne være tilgjengelig tidligst en uke før møtet. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Elin Winsents 

seniorkonsulent 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

  

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0069/Innspill_til_reguleringsmtet_hsten_2019
https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0070/Pmelding_til_reguleringsmtet_hsten_2019
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Mottakerliste: 

Adressatliste    

 

 

 

 

 

Vedlegg  

Forslag til saksliste 

Adressatliste - 2019 
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