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Protokoll fra telefonmøte FFN 02.03.2017 
  

Dato 2. mars 2017 

Tid 12:00 – 13:00 

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 (deltakelse fra 12:15) 

Fraværende Ronny Wilhelmsen 

Helga Karlsen 

Fra FIN Mia Høgi 

  

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

  

Ingen merknader til innkalling. 

  

E-posten fra Helga Karlsen ble lest opp. 

  

Enig om at det må lages en utredning av virkningene på forslaget fra NOUen på de samiske 

fiskeriinteressene og for de generelle fiskeriinteressene FFN skal representere.  

  

Kom forslag om at Camilla Bratland eller Bjørn Hersoug ved UiT eller ProtectSapmi kan lage en slik 

utredning.  

  

Preliminært vedtak: 

1. Eidesen-utvalget foreslår en rekke endringer i dagens kvotesystem, som kan få 

omfattende konsekvenser i hele nemndas geografiske virkeområde.  

I hht. FFNs mandat bør nemda uttale seg om følgende:   

- Generelt konsekvenser for flåten under 15 m og tilhørende samfunn i 

fjordfiskenemndas virkeområde, Nordland, Troms og Finnmark. Flåten 

hjemmehørende i virkeområdet utgjør vel 3000 fartøy og over 50% av alle fiskefartøy i 

Norge. I tillegg kommer den øvrige flåten under 15m hjemmehørende utenfor 

virkeområdet, som kan fiske innenfor fjordlinjene.  

- Spesielt konsekvenser for vilkår og rammebetingelser for samisk bruk og berørte 

samiske kyst- og lokalsamfunn i virkeområdet.  

2. Nemda bør snarest mulig innhente en ekstern utredning om hvilke konsekvenser 

utvalgets forslag kan få for flåte og samfunn i nemdas virkeområde. Det settes av et 

budsjett på inntil 100 000 kr for dette formål. Bestillingens innhold/ordlyd må 

defineres på telefonmøte 8. mars kl 17.-19:00. Sekretariatet, nemdas leder og nestleder 

undersøker hvilke relevante kompetansemiljø(er), som kan utrede det nemnda ber om. 

     

3. Den endelige behandlingen av høringen gjøres på nemdas møte og 24.-25. april.  
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Alle kan komme med innspill til sekretariatet om forslag til utreder snarest. 

  

Leder og nestleder diskuterer eventuelle problemstillinger med sekretariatet før FFN avholdet nytt 

telefonmøte onsdag 08.03.2017 17:00-19:00.  

  
� 


