
PROTOKOLL FRA MØTE  I FJORDFISKENEMNDA 
TROMSØ, 03.-04.11.2021 

 

Sted Kystens Hus, Tromsø 

Dato 03.-04.11.2021 

Tid Kl. 11-16 (03.11.) og 9-15 (04.11.) 

Tilstede fra FFN Helga Pedersen (valgt som leder) 

Are Robert Strand (valgt som nestleder) 

Bente Aasjord 

Camilla Brattland 

Gunnleif Alfredsen 

Forfall:  

Willy A. Pedersen 

Til stede fra 
sekretariatet 

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen 

 
 
 
Til dagsorden og saksliste: Det var ingen merknader til dagsorden.  
 

SAK 1 – KONSTITUERING 
Som leder ble Helga Pedersen enstemmig valgt for kommende toårsperiode. Are Robert 
Strand ble enstemmig valgt som nestleder. 

SAK 2 – ARBEIDET I NEMNDA 
Nemnda tar mandatet til orientering. 

Fjordfiskenemnda viser til mandatet som innebærer at tildelte ressurser ikke strekker til, 
herunder at det ikke stilles ressurser til disposisjon for nødvendig saksforberedelse/ 
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utredninger i aktuelle saker for nemnda. Nemnda ser det derfor nødvendig å rette ny 
henvendelse om dette til politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet. 

Nemnda legger til grunn at budsjettet muliggjør fire møter i 2022, og vedtok følgende 
møteplan for 2022: 

 Onsdag 9. mars, Tromsø 
 Onsdag 8. juni, Tromsø 
 Onsdag 31. august, Tromsø 
 Mandag 7. november, Bergen 

Det tas forbehold om at det kan bli hensiktsmessig å justere møtedato og sted, dersom det 
avholdes relevante konferanser/arrangementer man finner det hensiktsmessig å knytte 
møtene opp mot. Møtet i Bergen har tatt utgangspunkt i at det avholdes reguleringsmøte 
den 8. og 9. november, men tidspunkt for dette er ikke endelig fastsatt. 

Fjordfiskenemnda mener synlighet på nett er viktig, og ber om at nemnda blir mer synlig på 
Fiskeridirektoratets nettside. En lenke til Fjordfiskenemnda bør fremkomme på nettstedets 
forside, samt at det vil være ønskelig å kunne formidle nyheter fra nemnda gjennom 
Fiskeridirektoratets system for «nyheter på e-post».  

Fjordfiskenemnda mener man bør gjennomgå behovene for kunnskapsinnhenting – som 
beslutningsgrunnlag for nemndas behandling av relevante saker. Camilla Brattland sa seg 
villig til å utforme et notat om dette før neste møte i nemnda.  

Nemndsmedlemmene ber sekretariatet avklare gjeldende rutiner og satser for utbetaling av 
reise- og møtegodtgjørelser.  

SAK 3 – ANMODNING FRA LØDINGEN, TJELDSUND OG SENJA KOMMUNER OM 

INNLEMMELSE I DET GEOGRAFISKE OMRÅDET FOR KYSTFISKEKVOTEN 
Tjeldsund, Lødingen og Senja kommuner har anmodet Fjordfiskenemnda om å gi sin 
tilslutning til at disse kommunene blir omfattet av kystfiskekvotens virkeområde, dvs. tas inn 
i bestemmelsen om kystfiskeordningen for torsk i reguleringsforskriften for fisket etter torsk, 
hyse og sei nord for 62° N (§ 22 annet ledd i reguleringsforskriften for 2021).   

Fjordfiskenemnda ønsker kjennskap til hvilke konsekvenser som kan forventes dersom disse 
kommunene innlemmes i virkeområdet, og vedtok derfor enstemmig at: 

«Dersom nemndas sekretariat gis anledning til å saksutrede saker for nemnda, ønsker 
nemnda et saksfremlegg til neste møte om henvendelsene fra hhv. Tjeldsund, Lødingen 
og Senja kommuner og mulige konsekvenser av disse kommunenes ev. innlemmelser i 
det geografiske virkeområdet for kystfiskekvota.» 
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SAK 4 – DOBBELTTRÅL I REKEFISKET INNENFOR FJORDLINJENE 
Fjordfiskenemnda har mottatt henvendelse fra fiskere med reketrålere under 15 meter som 
er bekymret over at fartøy over 15 meter fisker effektivt med dobbeltrål på relativt små felt 
innenfor fjordlinjene. Reketrålere under 19,81 meter (65 fot) har et generelt unntak for å 
fiske innenfor fjordlinjene, jf. utøvelsesforskriften § 33 f annet ledd.  

Fjordfiskenemnda har ikke kjennskap til omfanget av bruk av dobbeltrål i fjordrekefisket, og 
ber derfor sekretariatet fremlegge relevant tallmateriale til neste møte i nemnda. 

SAK 5 – HØRINGSSAK – REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I 2022 
Fiskeridirektoratet har på høring forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022; 
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/forslag-til-regulering-av-fangst-av-
kongekrabbe-i-2022, med høringsfrist 12. november 2021. 

Nemnda vedtok enstemmig høringsuttalelse jf. vedlegg til protokollen. 

SAK 6 – REGULERINGSMØTET – INNSPILL TIL REGULERINGENE FOR 2022 
Fjordfiskenemnda gjennomgikk Fiskeridirektoratets foreløpige reguleringsforslag for 2022. 
Det ble vedtatt å sende skriftlige innspill vedrørende reguleringene i torskefisket, rekefisket 
og fisket etter uer nord for 62° N, samt at nemnda skal være representert på 
reguleringsmøtet 9.-10. november 2021. De skriftlige innspillene vedlegges protokollen. 

SAK 7 – EVENTUELT 

Fiske etter pukkellaks 

På bakgrunn av den betydelige forekomsten av pukkellaks i norske områder, ønsker 
Fjordfiskenemnda å vurdere om det kan være grunnlag for et fiske etter pukkellaks i sjøen. 
Nemnda ber sekretariatet innhente bakgrunnsinformasjon som oppsummerer status for 
bestanden og fisket i norske farvann, herunder en oversikt over hvilke tiltak som har vært 
innført for nedfisking av bestanden, som grunnlag for behandling av en slik sak på neste 
møte i nemnda. 
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