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Sted Fiskeridirektoratet region Nord, Kystens Hus, Tromsø 

Dato 24.09.2018 

Tid Kl. 10-1500 

Tilstede fra FFN Helga Pedersen (leder) 

Geir Tommy Pedersen 

Helga Karlsen 

Knut Werner Hansen 

Heidi A. Holmgren – vara for Tom Sottinen  

Forfall:  

Bente Aasjord 

Til stede fra 

sekretariatet 

Seniorrådgiver Rune H. Rasmussen (sekretær) 

 

Inge Arne Eriksen, seniorrådgiver ved Sametinget – Sámediggi, deltok på møtet frem til ca. 

kl. 14, og orienterte i relevante saker som Sametinget jobber/har jobbet med.  

 

Journalist fra Fiskeribladet var til stede under deler av møtet. 

 

I forkant av nemndas behandling av sak 3 og sak 4, ble det fra ca. kl. 1030 holdt et videomøte 

med Fiskeridirektoratet v/Synnøve Liabø (reguleringsseksjonen), Håvard Holder (Fartøy- og 

deltakerseksjonen) og Eivind Helland Marienborg (reguleringsseksjonen).  

 

Klima- og miljødepartementet var invitert til møtet i forbindelse med nemndas behandling 

av sak 5, men kunne ikke stille.  
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SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. 

Innkalling og saksliste godkjent. Sekretær kommenterer at innkalling og saksliste ved en feil 

ikke er sendt ut til øvrige vara medlemmer, dette blir gjort i etterkant av møtet.  

 

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA NEMNDAS FORRIGE MØTE 

Møteprotokoll fra konstituerende møte i nemnda 28.06.2018 er godkjent.  

 

SAK 3 – REGULERINGENE FOR 2019, INKLUDERT SITUASJONEN FOR ÅPEN 

GRUPPE 

Nemnda sluttet seg om følgende vedtak: 

 

Fjordfiskenemndas tilrådning – reguleringene for 2019 

 

I mandatet til Fjordfiskenemnda, § 1 fremgår det at Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltningen av 

fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk bruk og denne brukens betydning for samiske 

lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene Finnmark, Troms og Nordland. 

 

Åpen gruppe er av stor betydning i de samiske områdene. Å sikre gode og forutsigbare 

rammebetingelser for denne gruppa er et svært sentralt bidrag for å ivareta statens forpliktelse for 

samiske fiskerier, slik de framkommer i havressursloven § 7 g og § 11, 6.ledd, deltakerloven § 21, 

4.ledd, mv. Det er viktig at kvotefastsettelsen ikke endres vesentlig fra et år til et annet, og at 

reguleringene for 2019 tar hensyn til dette. 

 

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for situasjonen man har kommet opp i, 

med et betydelig overfiske av gruppekvota i 2018. Den enkelte fisker har ikke hatt muligheten til 

å påvirke utviklingen, og det vil være helt urimelig om fiskerne i åpen gruppe blir rammet av store 

kvotekutt til neste år. Reguleringene for 2019 må ikke utformes på en måte som gjør at det ikke 

lenger vil være mulig å livnære seg av fiske i åpen gruppe.  

 Reguleringene for åpen gruppe i 2019 må derfor ta utgangspunkt i kvotefastsettelsen for 

2018, dvs. 21 000 tonn 

 Kvotene i åpen gruppe bør i størst mulig grad fordeles i form av garanterte kvoter, dvs at 

overreguleringen tas ned 

 Avsetningen til Kystfiskekvota må videreføres på 3000 tonn og tildeles som kvotetillegg.  

 Nærings- og fiskeridepartementet bør vurdere kvotebytteordninger innenfor 2018-
reguleringene for å løse det akutte problemet  
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Kongekrabbe: aktivitetskravet må videreføres på dagens nivå, og ikke heves ytterligere, i tråd med 

prinsippet om at de som har plagene med krabben skal ha førsteretten til å høste av den. Forhold 

som fartøystørrelse og hvorvidt du er hjemmehørende ytterst på kysten eller innerst i fjorden vil 

ha stor betydning for hvor tilgjengelig torsken er, og hvorvidt kongekrabben er for andre fiskerier. 

Et økt aktivitetskrav fremstår av den grunn som urimelig. I tillegg er det ikke redegjort for 

hvordan et økt aktivitetskrav vil øke fiskepresset på kysttorsken. 

 

Kysttorsken: Det må settes fortgang i arbeidet med en gjenoppbyggingsplan for kysttorsken, der 

både direkte fiskeri og påvirkning fra oppdrettsnæringa og andre næringer vurderes. 

 

SAK 4 – FORSLAG TIL UTTALELSE OM REKETRÅLING I TANAFJORDEN OG 

PORSANGERFJORDEN 

Nemnda sluttet seg om følgende uttalelse:  

Uttalelse fra Fjordfiskenemnda om reketråling i fjordene 

 
Fiskeridirektoratet har for tiden til vurdering et forslag om å gjenåpne Tanafjorden og 

Porsangerfjorden for reketråling. Disse fjordene har vært lukket for trålfiske i over 40 år. 

Forslaget har vakt bekymring og motstand blant lokale fiskere.  

 

Fjordfiskenemnda ser positivt på at Havforskningsinstituttet i løpet av 2018 og 2019 skal 

undersøke bestandssituasjonen for reke i de to fjordene. Fjordfiskenemda er også positive til at et 

nytt rekefiske kan bidra til økt lønnsomhet og nye arbeidsplasser i fjordfiskeriene. Nemda vil 

imidlertid understreke at dette må skje på en ansvarlig måte, og vil anmode om at følgende 

forutsetninger legges til grunn:  

 

Det åpnes ikke for bruk av reketrål i Porsangerfjorden og Tanafjorden. De to fjordene det er snakk 

om har vært gjenstand for en rekke økologiske endringer i løpet av de siste 40 årene. 

Kråkebolleinvasjon og reduksjon av tareskogen har hatt svært negativ innvirkning på de lokale 

fiskeriene. Kongekrabbens etablering har både medført plager og merarbeid, men også gitt et 

oppsving i antall fiskere og tilknyttet næringsvirksomhet. Gitt den avhengigheten fjordfiskeriene 

har av naturgrunnlaget, så må føre var-prinsippet legges til grunn og forbudet mot reketråling 

opprettholdes. Et framtidig rekefiske må utøves ved hjelp av passive redskaper. 

Havforskningsinstituttet må overvåke fjordøkologien nøye i årene som kommer.  

 

Fjordfiskenemda viser til at det i Varangerfjorden er lagt ned et stort arbeid med å utvikle 

teinefiske på reker, samtidig med at man har arbeidet med å få inn varangerrekene i godt 

betalende markeder. Det hersker nå bekymring for at dette arbeidet vil stoppe opp, på grunn av at 

man har sluppet til for mange større fartøy utenfra som ikke deltar i arbeidet med høyere pris og 

kvalitet. Fjordfiskenemda ber derfor om at Nærings- og fiskeridepartementet foretar en 

gjennomgang av reguleringene av rekefisket i Varangerfjorden, med sikte på at varangerrekene 

kan oppnå høyest mulig kvalitet og pris i markedet, og slik at fisket forbeholdes fartøy under 15 

meter i tråd med de alminnelige fjordlinjebestemmelsene. 

De alminnelige fjordlinjebestemmelsene respekteres, slik at også rekefisket i fjordene forbeholdes 

den minste flåten. 
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SAK 5 – SJØLAKSEFISKET OG FREMTIDIG FORVALTNING 

Vedlegg som er vist til i saksframlegget – en kronologisk oversikt over tidligere 

korrespondanse/vedtak/uttalelser fra Fjordfiskenemnda, fulgte ikke med innkallingen. Den 

er derfor lagt ved denne protokollen. 

Medlemmer i nemnda viser til at det skal ha blitt innført færre fiskedøgn i 2018. 

Sekretariatet får i oppdrag av nemnda å avklare om det her vært endringer i reguleringene, 

og om det er riktig at det ikke blir endringer i 2019.  

Nemnda legger til grunn at dersom det skal vurderes å gjøre endringer i reguleringene for 

2019 , så skal Fjordfiskenemnda være med i prosessen.  

SAK 6– MØTE MED HI OG EV. ANDRE RELEVANTE FORSKNINGSMILJØ – «STATE 

OF THE COAST» 

Nemnda starter et arbeid med å følge situasjonen. Leder vil i samarbeid med sekretariatet 

sette opp hovedpunkter for dette arbeidet.  

 

SAK 7 – UTKAST TIL BREV TIL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET – 

BUDSJETT FOR NEMNDA SAMT RESSURSER TIL SEKRETARIATET. REF. SAK 2B FRA 

KONSTITUERENDE MØTE I NEMNDA 28.06.2018 

Nemnda sluttet seg om følgende vedtak, som sendes i egen ekspedisjon til Nærings- og 

fiskeridepartementet, med kopi til næringskomiteens medlemmer, Nordland, Troms og 

Finnmark fylkeskommuner og Sametinget: 

Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda.  

Nåværende nemnd konstituerte seg i møte i Tromsø 28.06.2018. Nemnda ser at med nåværende 

budsjett, er det ikke realistisk med mer enn 2 ordinære møter pr. kalenderår. Nemnda har et 

mandat som innebærer et behov for innhenting av informasjon og utredninger eksternt. Nemnda 

anser at det er behov for et årlig budsjett på minimum kr. 850.000,- for å kunne ivareta sitt 

mandat.  

Nemnda ble på møte 28.06.2018 orientert om at sekretariatet i all hovedsak ivaretas av 

saksbehandler i Fiskeridirektoratet som arbeider i 50% stilling, og som i tillegg har andre 

arbeidsoppgaver. Det er av stor betydning at det er avsatt tilstrekkelig ressurser til sekretariatet for 

at nemnda skal fungere, på den bakgrunn ber nemnda om at det øremerkes en hel stilling til 

sekretariatet.  

 

Fjordfiskenemnda ønsker også å kunne møte for Næringskomiteen i forbindelse med 

kommende budsjetthøring, som ifølge oppsatt plan er 16. oktober. 
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SAK 8 - EVENTUELT 

I møtet ble det tatt opp behov for at nemnda får satt seg inn i problemstillinger knyttet til 

bruk av avlusningsmidler i oppdrettsnæringen og effekter på det marine miljø. 

Havforskningsinstituttet er en sentral forskningsaktør. Sekretariatet ser på om det er andre 

(forsknings)aktører som arbeider med denne problemstillingen.  

Kystfiskekvoten bør være et tema for Fjordfiskenemnda i neste møte. 

Havforskningsinstituttet inviteres til neste møte i nemnda, som skal være i Bergen tirsdag 6. 

november, i tilknytning til reguleringsmøtet. Nemnda ønsker i den forbindelse følgende på 

sakskartet opp mot Havforskningsinstituttet: 

1. Bruk av hydrogenperoksid i avlusning 

2. «State of the Coast» 

3. Reketråling i fjordene 

Klima- og miljødepartementet inviteres til neste møte i Fjordfiskenemnda.  

På vegne av Fjordfiskenemnda ber sekretariatet om en ukes utsettelse av fristen for høring 

av forslag til deltakerforskrift for 2019, slik at nemnda rekker å behandle dette på sitt møte i 

Bergen 6. november.  

 

 

 

VEDLEGG 
1. Oversikt vedtak-uttalelser Sjølaksefisket – Fjordfiskenemnda FFN 
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