
PROTOKOLL FRA MØTE I 

FJORDFISKENEMNDA, PR. 

TEAMS/TLF. 25.11.2020 
 

Sted Teams/telefon 

Dato 25.11.2020 

Tid Kl. 12-14 

Til stede fra FFN Knut Werner Hansen  

Geir Tommy Pedersen 

Helga Karlsen 

Heidi Holmgren  

Tomas Sagen – vara for Helga Pedersen 

Johan Arne Hansen – vara for Bente Aasjord 

Forfall:  

Helga Pedersen 

Bente Aasjord 

Til stede fra 

sekretariatet 

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen 

 

 

 

 

 

Det ble 24.11.2020 innkalt til nytt møte i Fjordfiskenemnda påfølgende dag for ferdigstillelse av 

nemndas høringsuttalelse i Fiskeridirektoratets sak om reguleringer i fisket etter torsk nord for 

62° N i 2021. Høringsfristen er 26.11.2020.  
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Protokoll fra Teams-/telefonmøte i Fjordfiskenemnda 25.11.2020 

SAK 1 – VALG AV MØTELEDER 

Ettersom både nemndas leder og nestleder hadde meldt forfall til møtet, ble det gjennomført valg 

av møteleder. Knut Werner Hansen ble valgt til møteleder. 

 

SAK 2 – GODKJENNING AV INNKALLING 

Innkalling godkjent.  

 

SAK 3 – HØRINGSSAK – REGULERINGER I FISKET ETTER TORSK NORD 

FOR 62° N I 2021 

 

Basert på tidligere behandling av denne saken i møte 03.11.2020 (sak 3) og 19.11.2020 (sak 1), 

samt etterfølgende utarbeidelse av tekstforslag med noe ulikt innhold, ble det funnet 

hensiktsmessig å gjennomgå foreliggende tekster punktvis og foreta avstemning ved behov for 

avklaring.  

 

Med unntak av et avsnitt om turistfiske, ble alle forslag (som ikke ble trukket) vedtatt innarbeidet 

i høringsuttalelsen. Avsnittet om turistfiske som ikke fikk flertall (Geir Tommy Pedersen og 

Helga Karlsen stemte for, Knut Werner Hansen, Heidi Holmgren og Johan Arne Hansen stemte 

imot, mens Tommy Sagen ikke lenger var tilstede) ble etter hvert justert slik: 

 

«Havforskningsinstituttet kartla i 2009 deler av det kommersielle turistfisket. I 2018 ble 

det innført en registreringsordning for turistfiskevirksomheter, med plikt for alle 

registrerte virksomheter til å rapportere blant annet antall torsk fisket i regi av 

virksomheten. Fiskeridirektoratet har foreløpig ikke gode data til å regne om fra antall 

fisk til vekt. Fiskeridirektoratet regner imidlertid at det er rimelig å legge til grunn at 

hele avsetningen på 7 000 tonn tas. Turistfisket etter torsk foregår stort sett kystnært og 

av den grunn er det til å anta at mye av torsken som fanges av denne gruppen er 

kysttorsk. I kysttorskevernet er det viktig å begrense fisket etter kysttorsk på høsten. FFN 

ber om at det vurderes å innføre ytterligere begrensninger i turistfisket.»  

 

Den vedtatte høringsuttalelsen vedlegges protokollen. 

 

 

Vedlegg til protokollen: 

 Fjordfiskenemndas høringsuttalelse i Fiskeridirektoratets sak 8/2020 om reguleringer 

i fisket etter torsk nord for 62° N i 2021 


