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P R O T O K O L L :  F F N  M Ø T E  2 9 . 0 5 . 2 0 1 5  

 

Sted Råfisklaget i Tromsø 

Dato 29.05.2015 

Tid 09:00 - 1500 

Tilstede fra FFN Jorhill Andreassen (leder) 

Geir Tommy Pedersen (nestleder) 

Trond-Einar Karlsen (varamedlem) 

Jan Andersen 

Thomas Sagen (deler av møtet per telefon) 

Forfall: Bente Aasjord 

Tilstede fra sekretariat Hermod Larsen  

Mia Høgi  

Monica Bohinen  

 

FFN Fjordfiskenemnda 

FIF Fiskeridirektoratet region Finnmark (sekretariat for FFN) 

NFD Nærings- og fiskeridepartementet 

FL Fjordlinje 

Det var ingen anmerkninger til innkallingen. 

Møtet startet med en presentasjonsrunde av alle tilstedeværende. Nærings- og 

fiskeridepartementet har oppnevnt Jan Andersen som nytt medlem og Helga Karlsen 

som nytt varamedlem i Fjordfiskenemnda (FFN), foreslått av Nordland 

fylkeskommune. 

 

Sak 1 – Gjennomgang av protokoll fra møtet i Karasjok 5. og 6. mars 2015 

Protokoll fra møtet 05.03.2015 ble gjennomgått. FFN hadde blant annet et spesielt 

fokus på det samiske i forhold til Kvænangsruta, hvor vedtaket har blitt sendt til 

Troms Fylkeskommune.  
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Sak 2 – Fjordlinjene – gjennomgang av caset Varangerfjorden 

Fiskeridirektoratet region Finnmark (FIF) har, basert på bestilling gjort i FFN møte i 

januar 2015, gjennomført intervjuer med fiskere i Varangerfjorden og hentet inn 

relevante statistiske data. Basert på dette har FIF lagt frem forslag til justering av 

fjordlinjene (FL) i Varangerfjorden. 

Det er ønskelig å unngå brukskonflikter mellom flåten som fisker med aktive 

redskap og flåten som fisker med passive redskap. Ved å trekke FL lenger østover på 

nordsiden av fjorden vil man hindre større konflikter på Skallbukta og Kibygrunnen. 

Ved å trekke linjen til Bøkfjord fyr istedenfor Pasviknakken vil man frigi 

snurrevadfelt som kan brukes av de mindre snurrevadfartøyene.  

Preliminært vedtak: 

FFN foreslår å trekke ny fjordlinje i Varangerfjorden fra Kibergneset til Bøkfjord fyr som vist i 

Figur 12 (vedlegg 1). Endringen skjer under forutsetning av at det kan gis 

dispensasjonsadgang til seinotflåten under 28 meter. 

 

Sak 3 – Budsjett 

Leder av FFN leste opp svaret fra NFD angående forespørselen om revidert budsjett 

for Fjordfiskenemnda 2015 (vedlegg 2). 

Vedtak: 

FFN tar brevet av 20.05.15 fra Det Kongelige Nærings- og fiskeridepartement til orientering. 

 

Sak 4 – Meld. St. 17 (2014-2015) – Melding til Stortinget – Evaluering av 

forvaltningen av kongekrabbe 

Viser til brev sendt til Næringskomiteen (vedlegg 3). 

Vedtak: 

FFN anmoder om at det ved en innføring av en ny modell for kvotefordeling i fiske etter 

kongekrabbe (pkt. 5.5.2), settes ett inntektskrav for full kvote til kr 50 000,- fra annet fiske 

(inkludert sjølaksefiske), og at det samtidig innføres krav om registrering i merverdiavgifts 

registeret. 
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Sak 5 – Tid og sted for neste møte 

Neste møte skal avholdes i Mehamn 26. og 27. august 2015. 

 

Sak 6 – Eventuelt 

Sekretariatet må sørge for at aktuell informasjon for FFN må distribueres til alle 

medlemmene. 

Geir Tommy Pedersen informerte kort om folkemøtet han hadde deltatt på 20. april 

2015 i Manndalen, Kåfjord kommune. 

 

Vedlegg: 

1. Kart; Forslag på endring av fjordlinjer i Varanger 

2. Brev av 20.05.15 fra det Kongelige Nærings- og fiskeridepartement 

3. Brev til Næringskomiteen 

 


