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VEDTAKSPROTOKOLL MØTE  I FJORDFISKENEMNDA 

TROMSØ 2.-3.11.2016 
 

Sted Kystens Hus  

Tromsø 

Dato 2. og 3. november 2016 

Tid Dag 1: 09:00 – 16:00 Dag 2: – 09:00 – 16:00 

Tilstede fra FFN Jorhill Andreassen (leder)  

Geir Tommy Pedersen   

Bente Aasjord  

Helga Karlsen 

Trond-Einar Karlsen (nestleder) 

Ronny Wilhelmsen 

Tilstede fra 

sekretariatet 

Ernst Bolle – deler av møtet 

Fredrikke Johansen Musæus 

 

FIN Fiskeridirektoratet region Nord (sekretariat) 

FFN Fjordfiskenemnda 

NFD Nærings- og fiskeridepartementet 

 

 

Deler av reguleringsmøtet i Bergen ble fulgt via videokonferanse. Åpning, torsk og 

hyse ble fulgt. 

 

NFD representert ved Jan Fredrik Danielsen og Ronny Berg torsdag ettermiddag. 

 

SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Vedtak: 

Innkalling godkjent 

Saksliste godkjent med endringer, ny saksliste er som følgende: 

1. Godkjenning av saksliste og innkalling 

2. Godkjenning av referat fra telefonmøte 23.08.2016 

3. Budsjett 

4. Tid og sted for neste møte 
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5. Høring turistfiske 

6. Høring om kongekrabbe 

7. Pliktkommisjonen 

8. Notat om sjølaksefiske 

9. Orienteringssaker 

a. Reketeineprosjektet 

b. Strukturering under 11 m 

c. Om deltakelse på konsultasjoner 

d. Brev om autolinefiske innenfor fjordlinjene 

e. Brev fra Nordland Fylkes Fiskarlag av 4.10.2016 

f. Notat fra Ragnhild Sandøy 

10. Eventuelt 

a. FFN informasjons- og kommunikasjonsstrategi 

 
 

SAK 2 – GODKJENNING AV REFERAT FRA TELEFONMØTE 23.08.2016 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra telefonmøte 23.08.16 ble godkjent uten endringer.  

 

SAK 3 – BUDSJETT  

Vedtak: 

Det utarbeides et begrunnet budsjett med ramme på 800.000 kr, der 400.000 avsettes til 

møtegjennomføringer. Det søkes om 400.000 til deltakelse på eksterne møter og utredninger 

innenfor områder som nemnda arbeider med.  

 

SAK 4 – TID OG STED FOR NESTE MØTE 

Vedtak: 

Møteplan for 2017 fastsatt.  

1.-2.02 2017 i Alta 

24.-25.04.2017 i Bodø (Steigen) 

4.-5-09.2017 i Tromsø 

I forbindelse med reguleringsmøtet i Bergen november 2017 
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SAK 5 – HØRING TURISTFISKE 

Vedtak: 

Det vises til høring om forslag til endringer i havressursloven § 22 om sports- 

og rekreasjonsfiske og til ny forskrift om turistfiskevirksomheter m.v. 

Utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge kan drive sports- og rekreasjonsfiske 

(turistfiske), kun regulert med en redskapsbegrensning. Denne ordningen anbefales 

videreført.  

Obligatorisk krav til sporing av fartøy bør innføres for å øke sikkerheten.  

Det er en stor mangel at sikkerhetskrav til fartøy ikke er inkludert i forskriftsforslaget. 

FFN har følgende kommentarer til forslaget til forskrift om turistvirksomheter: 

§ 1 - Forskriften må gjelde alle virksomheter som drives kommersielt, ikke være avhengig av 

antall fartøy bedriften benytter seg av. 

§ 3 - I forbindelse med rapportering bør en se spesielt på uttak av kysttorsk for 

bestandsestimering og overvåking. 

§ 4 - Det bør komme inn i forskriften visningen til produktkontrolloven § 3, der det stilles 

krav til fartøyet. Denne § 4 bør inneholde både informasjon og sikkerhetskrav til fartøyet. Det 

må også komme inn krav om sporing av fartøy. 

Ved avstemning av vedtaket ble kommentaren til § 1 vedtatt mot en stemme. Det 

resterende av vedtaket var enstemmig. 

 

Det ble fremmet følgende 2 forslag til endringer i § 2 første ledd i endring i forskrift 

om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske: 

Forslag 1: 

Det er kun tillatt å føre ut av landet inntil 15 kg fisk, eller fiskevarer per person, 

inkludert bearbeidede produkter, herunder fiskefilét, innenfor en periode på 24 

timer, dersom fisken eller fiskevaren er fanget i regi av en turistfiskevirksomhet som 

er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistvirksomheter, jf forskrift om 

turistfiskevirksomheter. Fisk eller fiskevarer kjøpt i Norge omfattes ikke dersom det 

kan dokumenteres at fisken eller fiskevarene er kjøpt fra registrert næringsdrivende, 
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eller dette av andre grunner fremstår som overveiende sannsynlig. Videre omfattes 

heller ikke fisk som er fisket fra merkeregistrert fartøy og overtatt fra fartøyeier, og 

dette kan dokumenteres ved fremvisning av sluttseddel. 

Forslag 2: 

Forslagsstiller Bente Aasjord. 

Endringen i forskriften står som i høringsforslaget, men antall kilo endres fra 15 til 10 

og fra 30 til 20. 

Vedtak: 

Ved avstemming ble forslag 1 vedtatt mot 1 stemme.  

Protokolltilførsel fra Bente Aasjord: 

Forslag 1 kan ikke støttes med bakgrunn i risiko for at så strenge utførselsregler kan 

presse frem en klage fra ESA (EFTAs overvåkningsorgan) om at reglene er i strid 

med likebehandlingsprinsippet. En slik sak kan få utilsiktede virkninger på dagens 

praksis for norsk fritidsfiske. 

 

SAK 6 – HØRING KONGEKRABBE 

Trond-Einar Karlsen meldte seg inhabil fordi han var sekretær for fiskarlagene i 

Vest-Finnmark som har sendt inn uttalelse til NFD. Det protokollføres at han ikke vil 

være en del av eventuell avstemning. FFN vurderer at han kan være til stede under 

diskusjonen.   

 

Vedtak: 

Nemnda har som primærstandpunkt at det kvoteregulerte området ikke skal utvides. 

Dersom det allikevel åpnes for utvidelse mener nemnda at Måsøy kommune kan inkluderes og 

det geografiske området utvides tilsvarende. Dette er i tråd med det grunnleggende prinsippet 

om at det er de som har vært mest plaget med kongekrabbe i sin yrkesutøvelse skal kunne 

utnytte kongekrabben som ressurs. 

Dersom flere skal inkluderes i fangsten må det geografiske området endres tilsvarende. For å 

opprettholde utrydningsfisket og begrense spredning vestover, bør ikke den geografiske 

grensen settes lenger vest enn Måsøy kommune.  
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Fjordfiskenemnda har følgende kommentarer til forskriftsforslaget: 

 Punkt 4.1.4: Dagens kvotestige (aktivitetskrav) skal bli stående. Dette med bakgrunn i 

at kvotestigen var et kompromiss mellom Sametinget, Norges Kystfiskarlag og Bivdi 

som ønsket en lavere grense for hel kvotefaktor, og de øvrige høringsinstansene som 

ønsket en høyere grense for hel kvotefaktor.  

 Punkt 4.2: Kvoteregulert område og deltakelse bør bli stående som det er. 

 Punkt 4.3: Antall teiner beholdes på maks 30. 

 

 

SAK 7 – PLIKTKOMMISJONEN 

Saken ble ikke ferdigbehandlet på møtet, men hovedpunktene var det enighet om. 

Vedtaket ble ferdigstilt gjennom e-postkommunikasjon. 

Vedtak: 

FFN mener at ekspertgruppens rapport gir en relevant og god historisk beskrivelse av 

grunnlaget for pliktene og hvordan disse har endret seg over tid. FFN merker seg også 

ekspertgruppens oppsummering: «Dagens pliktsystem bidrar i liten grad til å oppfylle 

intensjonen om lønnsom, helårig drift av foredlingsanlegg basert på trålerråstoff. Trålerne 

leverer stort sett fryst fisk som er lite egnet for filetproduksjon og som via fryselager sendes ut 

av landsdelen, mens landanleggene baserer sin drift på fisk fra kystflåten».  

FFN er enig i at pliktene ikke fungerer etter hensikten, og at de bør fases ut. Det er viktig at de 

lokalsamfunnene som blir berørt av opphevingene får kompensasjon. FFN mener at den 

kompensasjonen som er foreslått til de berørte samfunnene er satt for lavt i ekspertgruppens 

forslag. Kompensasjonen bør derfor økes. Avkortningen av «pliktkvotene» er for liten.  

De kommunene som har hatt bearbeidingsplikt må få en økonomisk kompensasjon for 

bortfallet av denne.  

FFN er uenig i forslaget om at avkortede kvoter skal auksjoneres til industrien på land, og 

mener dette ikke i tilstrekkelig grad vil bidra til formålet med kvotene. Hensikten med disse 

kvotene er å sikre råstoff til foredlingsbedrifter langs kysten av Nord-Norge. I rapporten 

kommer det frem at landanleggene langs kysten i stor grad baserer sin drift på fisk fra 

kystflåten. Ved å tilføre større kvoter til denne fartøygruppen vil dette være med på å sikre det 

materielle grunnlaget for langt flere lokalsamfunn, samt samisk kultur langs kysten. FFN 

foreslår derfor at kvotefaktorene som frigjøres (avkortes fra trålerne) må fordeles til hele 
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kystflåten under 15 meter hjemmehørende i Nord-Norge. En overføring av kvotene vil kunne 

bidra til en forenkling av forvaltningen.  

 

SAK 8 – NOTAT OM SJØLAKSEFISKE 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

SAK 9 – ORIENTERINGER 

 A - Reketeineprosjektet 

 B - Strukturering under 11m 

 C - Om deltakelser på konsultasjoner 

D - Brev om autolinefiske innenfor fjordlinjene 

E - Brev fra Nordland Fylkes Fiskarlag av 4.10.2016 

F - Notat fra Ragnhild Sandøy 

Vedtak: 

Orienteringene tas til orientering. 

 

SAK 10 - EVENTUELT 

Saken ble drøftet. 
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