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Jorhill Andreassen  

Geir Tommy Pedersen 
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Rune Rasmussen  
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NFD  Nærings- og fiskeridepartementet 

 

Inge Arne Eriksen, seniorrådgiver ved Sametinget – Sámediggi, deltok som tilhører 

pr. SKYPE4B (videokonferanse) deler av første dag. Nordlaks presenterte sin 

virksomhet og spesielt om havmerder på dag 2, via SKYPE4B. 
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SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 

Vedtak (enstemmig):  

Innkalling godkjent.  

Saksliste godkjent med endringer: Endringer av sakstittel i sak 6 til «Høring av 

kystfiskekvoten». Saker under sak 10 Eventuelt: «Vern av kysttorsk». Saksliste er etter dette 

som følger: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Godkjenning av møteprotokoll fra nemndas forrige møte 

3. Budsjett for 2018 

4. Tid og sted for neste møte 

5. Sjølaksefisket 

6. Høring av kystfiskekvoten 

7. Havmerder delvis innenfor fjordlinjer 

8. Regulering av og deltakelse i fangst av kongekrabbe 

9. Orienteringssaker 

10. Eventuelt: Vern av kysttorsk 

 

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA NEMNDAS FORRIGE MØTE 

 

Vedtak (enstemmig): 

Nemnda godkjenner protokollen fra møte 21.11.2017 (vedlegg 2F i saksframlegg til dette 

møtet), og protokoll fra telefonmøte 19.12.2017, (vedlegg 2G i saksframlegg til dette 

møtet).Protokollen fra møtet i Helnessund er godkjent. 

SAK 3 – BUDSJETT FOR 2018 

Følgende budsjett ble enstemmig vedtatt: 

 

Budsjett 2018: 

Møte, reise og oppholdsutgifter møter i nemnda 180.000  3 møter 

Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste  120.000 

Abonnementer       26.000 

Annet         24.000 

Sum       350.000 
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SAK 4 – TID OG STED FOR NESTE MØTE 

 

Vedtak (enstemmig): 

Konstituerende møte for ny Fjordfiskenemnd i Tromsø, 4. og 5.april 2018.  

 

SAK 5 – SJØLAKSEFISKET 

 

Vedtak (enstemmig): 

Tradisjonelt sjølaksefiske har til nå tatt de største belastningene i de nødvendige reduksjonene 

i fangst av laks. Historisk sett har sjølaksefisket med faststående redskap utgjort opp mot 65% 

av totalt oppfisket kvantum laks. I reguleringer er sjølaksefiskets kvantum redusert til under 

40% av det totale kvantum.  

 

For elvefiske har utviklingen gått motsatt vei. Andelen oppfisket kvantum i elv i forhold til 

totalt oppfisket kvantum laks, er i dag langt større enn hva den historisk har vært.  

 

Den ulike fordelingen, der sjølaksefiske med faststående redskap har måttet redusere sin 

fangsttid og fangst betraktelig, kan ikke fortsette. Framtidige reguleringer må ha som formål å 

gjenopprette den historiske fordelingen mellom sjølaksefisket og elvefisket.  

 

 

Forvaltningen av anadrome laksefisk må sees i sammenheng med forvaltning av marine 

ressurser. Fjordfiskenemnda anbefaler derfor at forvaltningen av anadrome fiskeslag flyttes til 

Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

SAK 6 – HØRING AV KYSTFISKEKVOTEN 

 

Vedtak (enstemmig): 

Fjordfiskenemnda viser til høring angående anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord 

for 62 grader nord. Høringen ble kunngjort av Nærings- og fiskeridepartementet 19.oktober 

2017, med høringsfrist 30.november 2017.  

 

Fjordfiskenemnda vil minne om at nemnda er opprettet med formål å styrke forvaltningen av 

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

lokalsamfunn.  
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Oppgavene for nemnda er bla. å vurdere hvilke tiltak som sikrer bærekraftig høsting og 

nemnda skal vurdere det årlige behovet for torsk i åpen gruppe (kystfiskekvoten). FFN 

beklager at nemnda ikke er blitt involvert i prosessen med å finne en mer målrettet 

reguleringsmodell for kystfiskekvoten. 

 

Fjordfiskenemnda fikk ikke denne høringen i hende. Nemnda gir følgende høringsuttalelse: 

 

Nemnda legger til grunn at med en årlig avsetning til kystfiskekvoten på 3000 tonn, skal det 

benyttes en todelt modell der 2000 tonn nyttes til fiske på tilleggskvoten, som tidligere.  

 

De resterende 1000 tonnene knyttes til en påmeldingsordning for fiskebruk. 

Påmeldingsordning skal gjelde i mindre lokalsamfunn med kun ett fiskebruk, og der 

fiskebruket ligger innenfor det nye geografiske virkeområdet. (Se arbeidsgruppas punkt 4.3 

Mulig modell for 2017). 

 

Fjordfiskenemnda er primært enig med arbeidsgruppen i at det geografiske virkeområdet bør 

utvides til å omfatte hele Troms, samt indre/nordre Nordland, unntatt Tromsø. Når det 

gjelder Tromsø, legger nemnda til grunn at følgende skolekretser ikke skal omfattes: 

Storelva, Selnes, Slettelva, del av kretsen Sandnessund som ligger mellom Selnes og Slettelva, 

Reinen, Tromsdal, Lunheim, Krokelvdal og i tillegg alle kretser på Tromsøya. 

 

Avsetningen til kystfiskekvota må økes forholdsvis når det geografiske området utvides, og 

flere fartøy/fiskebruk kommer inn under ordninga. Kvotetillegget bør fastsettes slik at den 

tilsvarer kvotenivået i lukket kystgruppe under 11 meter hjemmelslengde. 

 

Fjordfiskenemnda mener videre at de fiskere som går frivillig fra lukket gruppe til åpen 

gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei, ikke skal kunne fiske på kystfiskekvoten de 5 påfølgende 

år etter gruppeskiftet.  

 

SAK 7 – HAVMERDER DELVIS INNENFOR FJORDLINJER 

 

Nemnda tar presentasjonen fra Nordlaks til orientering. 
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SAK 8 – REGULERING AV OG DELTAKELSE I FANGST AV KONGEKRABBE 

 

Vedtak: 

Nemnda har diskutert saka om forslag til regulering av, og adgang til å delta i fangst av 

kongekrabbe. FFN ber om at saka blir satt på dagsorden dersom det blir endringer i 

reguleringsopplegget. 

 

SAK 9 – ORIENTERINGSSAKER 

Nemnda er orientert om følgende saker: 

a. Tildelingsbrev til Fiskeridirektoratet for 2018 

b. Høring – endring i føresegnene om snurrevad i utøvingsforskrifta med 

høyringsfrist 23.02.2018.  

c. Referat datert 13.12.2017 fra folkemøte i Billefjorden og Varangerbotn, jf. 

vedlegg 8C i saksframlegg. 

 

SAK 10 – EVENTUELT 

Nemnda har fattet seg om følgende uttalelse – Vern av kysttorsk: 

 

Fjordfiskenemnda vil minne om at nemnda er opprettet med formål å styrke forvaltningen av 

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

lokalsamfunn.  

 

FFN beklager at nemnda ikke blir involvert i pågående prosesser omkring fisket innenfor 

fjordlinjene. 

 

Etter at bestanden av kysttorsk hadde avtatt sammenhengende siden 1994, innførte Fiskeri- 

og kystdepartementet 1. mai 2004 ulike vernetiltak for å begrense yrkesfisket og fritidsfisket av 

norsk kysttorsk. Etableringen av fjordlinjer med ulike begrensninger i fisket innenfor 

fjordlinjene ble iverksatt for å bevare kysttorsken. Fjordlinjene er senere blitt en geografisk 

grense, ment å sikre et område hvor de minste fartøyene skal kunne fiske innenfor linjene, 

uten å hindres av større og mer effektive fartøy. Fjordlinjene med de gjeldende begrensningene 

i fisket skal også sikre grunnlaget for gyting og oppvekst for en rekke fiskearter, inklusiv 

kysttorsk.  
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Det er en utfordring å balansere tiltakene slik at de kan bidra til å bygge opp bestander som 

kysttorsk og uer, og samtidig sikre et fiske som skal ivareta hensynet til bosetning og 

tradisjoner i fjordene langs kysten. 

 

FFN vil uttrykke en dyp bekymring for statusen til kysttorsken i forhold til 

gjenoppbyggingsplanen/målsetningen for gytebestanden for kysttorsk.  

 

Havforskningsinstituttet anbefaler i sitt høringssvar, (06.10.2017), ang. fiske med snurrevad 

med fartøy under 11 meter innenfor fjordlinjene og med fartøy under 15 meter i 

Henningsværboksen, fortsatt strengere vern for kysttorsken og at «adgangen til fiske 

innenfor fjordlinjene må styres av antall fartøy, lengden på fartøyet, 

redskapsmengde og -størrelse. Forvaltningen må vurdere en innskjerpelse av et eller 

flere av disse tiltakene for å oppnå en sikker og raskere gjenoppbygging av særlig 

fjordtorsken». For torsken frarår instituttet enhver økning av fiskeinnsatsen innenfor 

fjordlinjene.  

 

I dag er små fartøyer med effektive redskap istand til å yte et betydelig fiskepress på 

bestandene, hvis det ikke settes begrensninger for fisket. 

 

FFN mener det er viktig å igangsette begrensende tiltak i fisket som skal være med på å bygge 

opp bestanden av kysttorsk, i en tid da det er forholdsvis god økonomi i fisket. 

 

Faktum er at beskatningsgraden nå skulle vært 45% lavere enn referanseåret 2009, FFN ber 

om at alt fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene fortsatt skal være forbudt. 

 

Havforskningsinstituttet sier videre: «Instituttet har helt siden innføringen av 

fjordlinjer i 2004 ment at størrelsesgrensen for å kunne fiske innenfor fjordlinjene 

burde settes til 11 meter for å få en raskere gjenoppbygging av kysttorsken, og da 

særlig fjordtorsken. En slik reduksjon av lengdegrensen, evt. gradvis reduksjon inntil 

man når gjenoppbyggingsmålet, anbefales innført».  
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FFN ønsker i denne omgang ikke å støtte et slikt forbud (for fartøy mellom 11 og 15 meter 

innenfor fjordlinjene). FFN ber om at det vurderes å igangsette ytterligere tiltak som kan 

begrense beskatningen av kysttorsk. Hovedutfordringen er fortsatt å få til en regulering som 

reduserer uttaket av kysttorsk, og som samtidig gjør det mulig å opprettholde et tradisjonelt 

fiske og dermed næringsaktiviteten langs kysten.  

 

FFN foreslår derfor et årlig forbud mot fiske med fartøy over >11m l.l. på gytefelt for 

kysttorsk fra 1 mai til 1.juli. FFN ber også om at fisket til ferskfiskeordningen 

vurderes stoppet årlig fra 1 mai og ut året.  

 

FFN mener at det også må vurderes å innføre begrensninger som kan være med på å senke 

fiskepresset fra andre flåtegrupper enn de mindre fartøyene. FFN mener at det kan 

gjennomføres en redusert beskatning, ved å innføre forbud mot fiske utenfor 

fjordmunningene ut til 4 n.mil, i en begrenset tidsperiode når innsiget starter.  

 

For havfiskeflåten bør det også vurderes et totalforbud mot fiske av torsk i en 

periode hvor man vet at sjansene for at det fanges kysttorsk er stor.  

 

I områder med mye kysttorsk, ber Fjordfiskenemnda om at man vurderer å innføre bokser 

utenfor fjordlinjene, der fiske med snurrevad forbys i 2. halvår. 

 

FFN har også tidligere uttrykt bekymring for det målrettede fisket mot kysttorsken som 

turistfisket utgjør, og forutsetter at det gjennomføres et strengt regulerings- og 

kontrollregime. 

 

Kunnskap om kysttorsken/fjordtorsken 

Gytebestanden av kysttorsk er i dag ikke bærekraftig.  

 

I arbeidet med å regulere en svak bestand av kysttorsk er det viktig å ha gode kunnskaper om 

bestanden og hvilke faktorer som påvirker fiskepresset til ulike tider. Kysttorskebestanden har 

nå over lang tid vært i en særdeles dårlig forfatning, og man ikke har lykkes å bygge opp 

gytebestanden til ønsket nivå.  
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FFN ber om at forsknings- og overvåkningsinnsatsen på kysttorsk økes, og at innsamlingen 

av materiale for kartleggingen over særskilte fiskefelt, gyte- og oppvekstområder prioriteres. 

Om nødvendig må forskningen og overvåkningen av kysttorsk/fjordtorsk prioriteres foran 

forskning på, og kartlegging av andre marine arter.  

 


