PROTOKOLL FRA MØTE I
FJORDFISKENEMNDA,
PR. TELEFON 03.11.2020
Sted

Telefon

Dato

03.11.2020

Tid

Kl. 9-12

Til stede fra FFN

Helga Pedersen (leder)
Knut Werner Hansen
Geir Tommy Pedersen
Helga Karlsen
Johan Arne Hansen – vara for Bente Aasjord
Forfall:
Bente Aasjord
Heidi Holmgren

Til stede fra

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen

sekretariatet



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

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Møteprotokoll fra nemndas møte 02.09.2020 er godkjent.
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SAK 3 – HØRINGSSAK – FISKERIREGULERINGER FOR 2021
Fiskeridirektoratets reguleringsmøte om fiskerireguleringer for 2021 utgår grunnet situasjonen
med covid-19, og erstattes av skriftlig høring med høringsfrist 5. november 2020;
https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet2/Hoeringer-av-reguleringer-for-2021reguleringsmoetet.

Reguleringene i fisket etter torsk nord for 62° N i 2021 er unntatt fra ovennevnte høringsfrist,
ettersom Fiskeridirektoratets saksdokumenter p.t. ennå ikke foreligger. For øvrige fiskerier
vedtok Fjordfiskenemnda høringsuttalelser slik det fremkommer av vedlegg til denne
protokollen.
Sekretariatet innkaller til nytt møte i nemnda straks Fiskeridirektoratets saksdokumenter for
neste års reguleringer i torskefisket foreligger. Sekretariatet bes om å sammenfatte et utkast til
nemndas høringsinnspill til neste års reguleringer i torskefisket, basert på drøftelser i dagens
møte og relevante vedtak/uttalelser fra tidligere møter i nemnda.

SAK 4 – HØRINGSSAK – HØRING AV REGULERINGER I FISKET ETTER
KONGEKRABBE I 2021
Fiskeridirektoratet har på høring forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021;
https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/Fangst-av-kongekrabbe-i-2021,
med høringsfrist 20. november 2020.
Fjordfiskenemnda vedtok høringsuttalelse, jf. vedlegg til protokollen.

SAK 5 – MØTEPLAN FOR 2021
Saken ble utsatt til det kommende møtet om reguleringene i torskefisket for 2021, og
sekretariatet ble bedt om å ha utarbeidet forslag til møteplan for nemnda i 2021.

SAK 6 – EVENTUELT
Ingen saker behandlet under eventuelt.

Vedlegg til protokollen:


Sak 3 – Nemndas høringsuttalelser i Fiskeridirektoratets sak 10 (sei nord), 12 (uer),
13 (rognkjeks), 19 (reker), 22 (nvg-sild) og 23/2020 (makrell) om reguleringer for 2021.



Sak 4 – Nemndas høringsuttalelse vedr. reguleringer i fisket etter kongekrabbe i 2021.

Protokoll fra telefonmøte i Fjordfiskenemnda 03.11.2020

