PROTOKOLL FRA MØTE I FJORDFISKENEMNDA

TROMSØ, 28.06.2018
Sted

Fiskeridirektoratet region Nord, Kystens Hus, Tromsø

Dato

28.06.2018

Tid

Kl. 1030-1600

Tilstede fra FFN

Helga Pedersen (valgt som leder)
Bente Aasjord (valgt som nestleder)
Geir Tommy Pedersen
Helga Karlsen
Knut Werner Hansen
Heidi A. Holmgren – vara for Tom Sottinen – pr.
telefon
Forfall:
Tom Sottinen

Til stede fra

Regiondirektør Hilde Hamnes (under åpningen av

sekretariatet

møtet), seniorrådgiver Rune Rasmussen (sekretær)

Inge Arne Eriksen, seniorrådgiver ved Sametinget – Sámediggi, deltok som tilhører pr.
telefon. Journalist fra Fiskeribladet var til stede under møtet fra kl. 11:35.
Til dagsorden og saksliste: Det var ingen merknader til dagsorden. Under sak 4 – Eventuelt
ble det meldt inn sak fra Helga Pedersen: Forslag til uttalelse om reketråling i Tanafjorden og
Porsangerfjorden.
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SAK 1 – KONSTITUERING
Som leder ble Helga Pedersen enstemmig valgt for kommende 2-årsperiode. Bente Aasjord
ble enstemmig valgt som nestleder.

SAK 2 – ARBEIDET I NEMNDA
SAK 2 A – NEMNDAS MANDAT
Nemnda tar mandatet til etterretning.

SAK 2 B – ARBEIDSFORM (DELTAKELSE/REPRESENTASJON,
INVITASJONER MV)
Nemnda slutter seg til saksframlegg fra sekretariatet, men tekst i parantes «(ordinære
fysiske møter)» strykes, det innebærer at kopi av innkalling til telefonmøter også skal gå til
Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Bivdi.
Nemnda legger til grunn at det er realistisk med 2 ordinære møter pr. kalenderår med
gjeldende budsjett.
Fjordfiskenemnda viser til mandatet som innebærer at tildelt budsjett ikke strekker til.
Nemnda ber sekretariatet forberede et brev til departementet angående mer midler til
nemnda. Det er behov for et budsjett pålydende kr. 850.000,- for å ha mulighet til å få
gjennomført blant annet utredninger. Nemnda har uttrykt behov for en hel øremerket
stilling i sekretariatet.

SAK 2 C – MØTEPLAN 2018
Det er ønskelig at nemndsmedlem kan delta på møte under Nor-Fishing i Trondheim i
august, på møte hvor tema vil være åpen gruppe, kystfiskekvote. Neste ordinære møte i
Fjordfiskenemnda legges til Tromsø 24.09.2018. Deretter ordinært møte i Bergen
06.11.2018, og nemnda følger reguleringsmøtet 07.-08.11.2018.

SAK 2 D – KONTAKT/KOMMUNIKASJON MED MEDIA
Møtene i Fjordfiskenemnda er åpne.
Leder uttaler seg til media dersom ikke noe annet er avtalt.
Nemnda tar sikte på å gå bredere ut med de vurderinger og konklusjoner som nemnda
kommer frem til.
Nemnda anser at det er viktig å opprettholde kontakten med fagpressen (fiskeripressen),
men også andre kanaler hvor det er naturlig.
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SAK 2 E – UTREDNINGER OG KUNNSKAPSINNHENTING
Nemnda har drøftet videre arbeid knyttet til følgende saksområder/emner med hensyn til
utredninger:
1. Nemnda ønsker en jevnlig, vitenskapelig gjennomgang av status for sjøsamiske
områder og fjordfiskeområder. Økologi, økonomi og fiskerirelatert
samfunnsutvikling. «State of the Coast». Nemnda har derfor behov for kontakt med
og innspill fra ulike fagmiljøer. Det er ønskelig å ha et møte med
Havforskningsinstituttet på møtet i september.
2. Forespørsel om møte med ledelsen i Fiskeridirektoratet om hvilke behov vi har,
herunder relatert til de data/tjenester Fiskeridirektoratet kan levere.
3. Sjølaksefisket og forvaltningen av dette. Forberedes som sak til møtet i september.
4. Mottakssituasjonen – tilrettelegging for yrkesfiskere innenfor mandatet.

SAK 2 F – ØKONOMI OG ØVRIG ADMINISTRATIVT
Sekretær orienterte om relevante administrative rutiner, jf. saksframlegg.
Nemnda ønsker å komme tilbake på et senere tidspunkt angående antall timer godtgjørelse
til møteforberedelser.
Nemndsmedlemmene ber sekretariatet avklare hvilke forsikringsordninger som gjelder når
medlemmene reiser i regi av nemnda.
Innkallinger, saksdokumenter og protokoll går til nemndas medlemmer både via SvarUT og
e-post.
Avisabonnementer: Nemndsmedlemmene Heidi A. Holmgren (vara), samt Bente Aasjord og
Geir Tommy Pedersen får ett avisabonnement hver, enten Fiskeribladet eller Kyst og Fjord,
etter eget valg.

SAK 3 – SJARKFLÅTENS ROLLE I ET FREMTIDIG KVOTESYSTEM
(HØRINGSFRIST 14.05.2018)
Knut W. Hansen fremmet slikt forslag (1)
1. Fjordfiskenemda har behandlet drøftingsnotatet «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet
kvotesystem», som Nærings - og Fiskeridepartementet har på høring med frist 14.
mai 2018. Selv om høringsfristen er satt til 14. mai, har departementet uttalt at det
ikke er til hinder for at departementet tar i betraktning også høringsinnspill som
kommer etter fristen.
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Da kystfiskeflåten er særdeles viktig i Nord–Norge, velger Fjordfiskenemnda å avgi
høringsuttalelse; selv om nemda ikke rakk å behandle saka innen ordinær frist.
2. Fjordfiskenemnda vil slå fast at fiskerinæringa er den viktigste næringa for bosettinga
i landsdelen. Det er avgjørende at flåte, landindustri og leverandørindustri ses i
sammenheng.
3. Forutsigbarhet i kvotesystemet er viktig. Bedriftsøkonomisk effektivitet alene; kan
ikke være premiss for utviklingen i fiskerinæringen. Samfunnsmessige forhold må og
vektlegges sterkt i utforming av regelverket.
4. Ut fra betydningen fartøy med kvote med hjemmelslengde under 11 m har for
aktivitet i kystsamfunnene, anbefales det ikke at denne gruppa får tilgang til
strukturkvoteordning.
5. Fjordfiskenemnda støtter forslag om at hjemmelslengde erstattes av faktisk lengde
der det er relevant i forhold til regler om utskifting, forlengelse og sammenslåing
(strukturering, og i de årlige reguleringene). Fartøygrensene på 11, 15 og 21 meter
videreføres.
6. Fjordfiskenemnda frarår at foreslåtte sammenslåingsmodeller for sjarkflåten i
høringsnotatet innføres.
7. Dersom det innføres sammenslåingsordning for fartøy i lukket gruppe med
hjemmelslengde under 11 meter (13 meter), anbefaler Fjordfiskenemnda modell 1.
Dvs. det samme strukturkvotesystem som den større flåten har i dag.
8. Fjordfiskenemnda frarår modellene 2, 3 og 4 da overgang til kvote etter faktisk
lengde vil svekke fartøygruppa. Det fordi fartøy med faktisk lengde over 11 meter vil
gå ut av gruppa og ta med seg kvotegrunnlaget til ei annen gruppe.
9. Hvilke fartøy med faktisk lengde under 11 meter som eventuelt får tilgang til
sammenslåingsordning ved eventuell innføring, vil avhenge av eierskap til fartøyene i
dag. Det vil medføre krav om likebehandling og endring innad i gruppa; slik at alle har
de samme reglene.
10. Fjordfiskenemnda anbefaler et kvotetak på 2 kvotefaktorer. Videre anbefales at grad
av avkortning ved bruk av sammenslåingsordning; gjøres likt for alle modellene 1 – 4 i
drøftingsnotatet.
Samfiskeordningen forutsettes opphevet ved eventuell innføring av
sammenslåingsordning.
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11. Fjordfiskenemnda er opptatt av rekrutteringsmuligheter til fiskeryrket. For ungdom
som vil gjøre karriere som fisker; vil en sjarkflåte som benytter seg av
sammenslåingsordninger gjøre terskelen høyere.
På grunn av økte kvotepriser som følge av slike ordninger, vil det kunne bli
uoverkommelig for mange å stille tilstrekkelig kapital til å kjøpe seg inn i sjarkflåtens
lukkede fartøygruppe under 11 m.
Helga Pedersen fremmet slikt forslag (2):
Konsekvensene for samisk språk, næring og kultur er ikke utredet. Fjordfiskenemnda
etterlyser en vurdering av forslaget opp mot retten til fiske etter Deltakerloven § 21
og Havressursloven, og forutsetter at dette gjøres dersom departementet velger å gå
videre med forslaget. Spesielt vil Fjordfiskenemnda vise til gjeldende urfolksrett, som
Norge har sluttet seg til.
Bente Aasjord fremmet slikt forslag (3):
Fjordfiskenemndas geografiske område er kjerneområde for flåten under 11 meter
generelt, og sjøsamisk fiske spesielt. Fjordfiskenemnda viser i denne sammenheng til
at Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland
fylkeskommune går mot strukturering under 11 m. Det samme standpunktet har
Norges kystfiskarlag, Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag svart i sine
høringsuttalelser.
Geir Tommy Pedersen fremmet slikt forslag (4):
For øvrig viser vi til tidligere vedtak i Fjordfiskenemnda 24. og 25.04.17, sak 6 og fra
møte 2. og 3. november 2016, sak 7.

Votering:
Forslag (1), punkt 1 - 6 enstemmig vedtatt.
Forslag (1), punkt 7 – 10 fikk 1 stemme og falt.
Forslag (1), punkt 11 enstemmig vedtatt.
Forslag (2) enstemmig vedtatt
Forslag (3) vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme
Forslag (4) enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Fjordfiskenemnda har behandlet drøftingsnotatet «Sjarkflåtens rolle i et
fremtidsrettet kvotesystem», som Nærings- og fiskeridepartementet har på høring
med frist 14. mai 2018. Selv om høringsfristen er satt til 14. mai, har
departementet uttalt at det ikke er til hinder for at departementet tar i betraktning
også høringsinnspill som kommer etter fristen.
Da kystfiskeflåten er særdeles viktig i Nord-Norge, velger Fjordfiskenemnda å avgi
høringsuttalelse, selv om nemnda ikke rakk å behandle saka innen ordinær frist.
2. Fjordfiskenemnda vil slå fast at fiskerinæringa er den viktigste næringa for
bosettinga i landsdelen. Det er avgjørende at flåte, landindustri og
leverandørindustri sees i sammenheng.
3. Forutsigbarhet i kvotesystemer er viktig. Bedriftsøkonomisk effektivitet alene; kan
ikke være premiss for utviklingen i fiskerinæringen. Samfunnsmessige forhold må
og vektlegges sterkt i utforming av regelverket.
4. Ut i fra betydningen fartøy med kvote med hjemmelslengde under 11 meter har for
aktivitet i kystsamfunnene, anbefales det ikke at denne gruppa får tilgang til
strukturkvoteordning.
5. Fjordfiskenemnda støtter forslag om at hjemmelslengde erstattes av faktisk lengde
der det er relevant i forhold til regler om sammenslåing (strukturering, og i de
årlige reguleringene). Fartøygrensene på 11, 15 og 21 meter videreføres, og det må
ikke være mulig å overføre fartøykvoter oppover i de ulike lengdegruppene.
6. Fjordfiskenemnda frarår at foreslåtte sammenslåingsmodeller for sjarkflåten i
høringsnotatet innføres.
7. Fjordfiskenemnda er opptatt av rekrutteringsmuligheter til fiskeryrket. For ungdom
som vil gjøre seg karriere som fisker, vil en sjarkflåte som benytter seg av
sammenslåingsordninger gjøre terskelen høyere.
På grunn av økte kvotepriser som følge av slike ordninger, vil det kunne bli
uoverkommelig for mange å stille tilstrekkelig kapital til å kjøpe seg inn i
sjarkflåtens lukkede fartøygruppe under 11 meter.
8. Konsekvensene for samisk språk, næring og kultur er ikke utredet.
Fjordfiskenemnda etterlyser en vurdering av forslaget opp mot retten til fiske etter
Deltakerloven § 21 og Havressursloven, og forutsetter at dette gjøres dersom
departementet velger å gå videre med forslaget. Spesielt vil Fjordfiskenemnda vise
til gjeldende urfolksrett, som Norge har sluttet seg til.
9. Fjordfiskenemndas geografiske område er kjerneområde for flåten under 11 meter
generelt, og sjøsamisk fiske spesielt. Fjordfiskenemnda viser i denne sammenheng
til at Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland
fylkeskommune går mot strukturering under 11 m. Det samme standpunktet har
Norges kystfiskarlag, Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag svart i sine
høringsuttalelser.
10. For øvrig viser vi til tidligere vedtak i Fjordfiskenemnda 24. og 25.04.17, sak 6 og fra
møte 2. og 3. november 2016, sak 7.
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SAK 4 – EVENTUELT
Innmeldt sak «Forslag til uttalelse om reketråling i Tanafjorden og Porsangerfjorden»,
utsettes til neste møte i Fjordfiskenemnda.
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