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Protokoll fra telefonmøte FFN 14.03.2017 
  

Dato 14. mars 2017 

Tid 1900-2015 

Tema Sak 1:2017 Eidesenutvalget NOU 2016:26 Et 

fremtidsrettet kvotesystem 

Fra FFN Jorhill Andreassen (leder) 

Trond Einar Karlsen (nestleder) 

Bente Aasjord  

Geir Tommy Pedersen 

Ronny Wilhelmsen 

Fraværende Helga Karlsen 

Fra FDIR Rune Rasmussen 

  

Nemnda er vedtaksdyktig med tre medlemmer, dersom leder av FFN er en av disse tre. 

  

Ingen merknader til innkalling. 

 

Referat fra møte 08.03.2017 er godkjent.  

 

På agenda for dagens møte var:  

 

1. Innholdet i bestillingen av utredning. 

2. Hvem skal vi bestille fra. 

 

Sekretariatet har fått muntlig beskjed fra Einar Eythórsson, NIKU, om at han ikke kan levere 

utredning. 

 

1. 

Nemnda er kommet frem til følgende ordlyd i bestillingen: 

 

Fjordfiskenemnda ønsker å få gjennomført en utredning som skal analysere hvordan Eidesen-

utvalgets forslag vil påvirke vilkårene for kyst og fjordfiske i nemndas virkeområde, og mulige 

konsekvenser og utvikling for kystsamfunn og samiske lokalsamfunn i hht nemndas mandat jfr § 3a. 

 

Kulepunktene fra nemndsmedlemmene som ble levert til sekretariatet mandag 13.02.2017, blir 

sammenfattet av sekretariatet, siden det er noe sammenfallende punkter.  

 

Fiskeridirektoratet leverer relevant statistikk i henhold til bestillingen/liste. Statistikk leveres til 

nemndsmedlemmene etter hvert som den blir ferdig, i tillegg til levering til utreder.  

 

2. 

Sekretariatet tar kontakt med andre mulige utredere innen fredag 17.03.2017, i denne rekkefølgen: 

 

a) SALT (med mulig link til Camilla Brattland ref. samiske spørsmål) 

b) Camilla Brattland, Senter for samiske studier, UiT 

c) Vigidis Nygaard, NORUT, Alta 
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Leder og nestleder i nemnda har fullmakt til å avklare bestillingen. Leder/nestleder og sekretariatet 

konfererer saka fredag 17.03, inkl. eventuelt behov for nytt telefonmøte.  

 

---- 

 

Nemnda drøftet også saker til møtet i Steigen 24.-25.april. 

 

• Tilleggskvota bør opp som egen sak – må innhentes bakgrunnmateriale/tall på forhånd 

• Bruk av avlusningsmidler og rekedød. Forslag om at vi inviterer representant fra Cermaq og 

representant fra HI, som kan få en halv time hver, deretter 1 time diskusjon i nemnda.  

Praktisk angående møtet i Steigen: Hurtigbåt fra Bodø søndag 23.april kl. 2030. 

  

Møtet hevet ca kl. 2015. 
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