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SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA NEMNDAS FORRIGE
MØTE
Møteprotokoll fra nemndas møte i Tromsø 04.03.2020 er godkjent.
Vedrørende sak 6 i møtet 04.03.2020 om sekretariatets begrensede ressursbruk for nemnda,
orienterte nemndas leder Helga Pedersen om at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
i brev av 04.05.2020 har besvart en henvendelse om saken, men at svaret ikke synes å innebære
noen snarlig løsning mht. nemndas ressurssituasjon.
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SAK 3 – GJENNOMGANG AV FJORDLINJER OG KYSTTORSKVERNET
Det ble i forkant av møtet utarbeidet saksdokumenter jf. vedlegg, med historikk, kart og status
vedrørende fjordlinjene og kysttorskvernet.
Fjordfiskenemnda drøftet saken, og vedtok følgende uttalelse:
«Fjordfiskenemda viser til at Havforskningsinstituttet har foreslått en ny gjenoppbyggingsplan
for kysttorsken med nye mål og tiltak for kysttorsk nord for 62. breddegrad. Fjordfiskenemda ber
regjeringen snarest sette i gang arbeidet med å følge opp og gjennomføre effektive tiltak for å ta
vare på kysttorsken.
Ifølge fjordfiskenemdas mandat § 3 punkt c) skal nemda «Vurdere plassering av de fjordlinjer
som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter, samt hvilke unntak som er
hensiktsmessige».
Fjordfiskenemda mener det er behov for en gjennomgang av eksisterende fjordlinjer. Dette
krever kapasitet til å hente inn og gjennomgå innspill og vurdere ny kunnskap, og til å avveie
lokale og samiske interesser opp mot andre næringsinteresser. Fjordfiskenemda finner det ikke
faglig forsvarlig å foreta en slik gjennomgang før nemda får aksept fra Nærings- og
fiskeridepartementet for å bruke sin sekretær eller får tilført andre ressurser til å gjøre
nødvendige utredninger og forberede vedtak for fjordfiskenemda. Fjordfiskenemda vil på nytt
påpeke at nemda ikke har mulighet til å oppfylle sitt mandat uten at departementet sikrer
tilfredsstillende arbeidsbetingelser for nemda.
Med bakgrunnen i situasjonen for kysttorskebestanden og de konfliktene man i vinter har sett
mellom ulike fartøygrupper tett innpå fjordlinjene, ber fjordfiskenemda om at departementet
setter av tilstrekkelig med ressurser til at nemda kan foreta en gjennomgang av fjordlinjene.
Fjordfiskenemda ber dessuten om at Fiskeridirektoratet bruker sporingsdata på fiskeflåten for å
få bedre oversikt over hvor flåten i realiteten fisker, og at denne informasjonen vurderes brukt i
fjordfiskenemdas arbeid.
I forskrift nr 1878 av 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33f heter det at
Det er forbudt for fartøy på eller over 15 meter største lengde å fiske innenfor fjordlinjer
som er angitt i vedlegg 4 til denne forskriften.
I samme paragraf, sjuende ledd heter det imidlertid at
Fiskeridirektoratet kan gjennom forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd i
bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt tidsrom, i
særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk gjennomføring av fisket
og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og økosystembaserte betraktninger. I denne
sammenheng skal Havforskningsinstituttets vurderinger tillegges stor vekt.
Fjordfiskenemda er i utgangspunktet positiv til at det skal utøves en viss fleksibilitet, men mener
at unntaksbestemmelsene i dag praktiseres altfor liberalt. Fjordfiskenemda får særlig mange
reaksjoner på sildeflåtens aktivitet innenfor fjordlinjene. Ved notfiske etter sild er det tillatt å
fiske innenfor fjordlinjene med fartøy opp til 21 meter, og periodevis i enkelte områder også med
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større fartøy. Fjordfiskenemda mener at forskrift og praksis må strammes betydelig inn, og at
sildeflåtens adgang som et minimum må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. En
grunnleggende forutsetning er at alt fiske i fjordene må ta hensyn til alle lokale fiskebestander.

Forskrift nr 1992 av 18. desember 2019 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei i 2020, §
30 annet ledd lyder som følger:
Det er forbudt for fartøy over 21 meter største lengde å fiske torsk med konvensjonelle
redskap innenfor grunnlinjen nord for 62° N. Fra og med 1. januar til og med 30. juni er
det likevel tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 03 og 04. Fra og med 1.
januar til og med 1. mai er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i statistikkområde 00 og
05. Fra og med 1. januar til og med 10. april er det tillatt å fiske inn til fjordlinjene i
statistikkområde 06 og 07.
Fjordfiskenemda er tilfreds med at utgangspunktet i reguleringsforskriften er vern av kysttorsken
og at flåten over 21 meter skal fiske utenfor grunnlinja. Det er imidlertid problematisk når man i
den årlige reguleringsforskriften vedtar så omfattende unntak at hovedbestemmelsen i realiteten
undergraves. Vårens mye omtalte brukskonflikter blant annet i Breivikfjorden er etter nemdas
mening et resultat av denne dobbeltheten i reguleringsforskriften. Fjordfiskenemda mener at
dette må unngås for framtiden.
Basert på den veldige effektiviseringen på fartøy- og redskapssida og av hensyn til
kysttorskevernet, tilrår fjordfiskenemda at unntaksbestemmelsene i § 30 annet ledd oppheves (det
vil si alt etter første setning).»

SAK 4 – EVENTUELT
Sekretariatet orienterte om status vedrørende følgende saker:




Gjeldende satser for møte- og reisegodtgjørelse i forbindelse med møter i nemnda, jf.
orientering også sendt pr. e-post.
Oppnevning av medlemmer til Fjordfiskenemnda for ny toårsperiode, ref. bestilling fra
NFD til Sametinget og fylkeskommunene Nordland samt Troms og Finnmark.
Fiskeridirektoratets pilotprosjekt vedr. regional styrking av havressursforvaltningen.
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