PROTOKOLL FRA MØTE I FJORDFISKENEMNDA

TROMSØ, 18.03.2019
Sted

Møterom Straumen, Kystens Hus, Tromsø.

Dato

18.03.2019

Tid

Kl. 1030-1500

Tilstede fra FFN

Helga Pedersen (leder)
Bente Aasjord
Knut Werner Hansen
Helga Karlsen
Heidi A. Holmgren – vara for Beaska Niillas
Ragnhild Sandøy – vara for Geir Tommy Pedersen
Forfall:
Beaska Niillas
Geir Tommy Pedersen

Til stede fra

Seniorrådgiver Rune H. Rasmussen (sekretær)

sekretariatet

Ida Ristiinna Hætta Ophaug – masterstudent UiT – var til stede som observatør.
Journalist fra Fiskeribladet var til stede under deler av møtet.
Nærings- og fiskeridepartementet var invitert til møtet i forbindelse med nemndas
behandling av sak 3, men deltok ikke på møtet.
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SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE .
Tid og sted for neste møte: 3. juni 2019, Oslo. Det er ønskelig med et møte med ministeren,
helst også med næringskomiteen.
Innkalling og saksliste godkjent.

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA NEMNDAS FORRIGE MØTE
Møteprotokoll fra nemndas møte i Bergen 06.11.2018 er godkjent.

SAK 3 – STATUS FOR REGULERINGENE 2019
Reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2019 ble behandlet i
reguleringsmøtet 7.november 2018 i Bergen.
Fiskeridirektøren sendte sin anbefaling til Nærings- og Fiskeridepartementet 27. november
2018:
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Reguleringsmoetet/Sakspapirer-innspillog-referat-fra-reguleringsmoetene/Reguleringsmoetet-nov.-2018
Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte endelig regulering 21.desember 2018:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/torskereguleringen-er-fastsatt/id2623661/
I slutten av januar 2019 var kvotejusteringene for torsk, hyse og sei klare:
https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2019/0219/Kvotejusteringene-for-torsk-hyseog-sei-er-klare

Fjordfiskenemnda uttalte under reguleringsmøtet blant annet at retten til fiske for personer
bosatt i sjøsamiske områder er en lovfestet rett, som må sikres før kvantum fordeles på øvrig
flåte. Videre at dersom retten til fiske i sjøsamiske områder skal være reell, må det følge et
tilstrekkelig kvantum med.
FFN har også i reguleringsmøtet i november 2018 gitt uttrykk for at overreguleringen i åpen
gruppe må ned, og at kvantumet bør fordeles som garanterte kvoter.
Av ukestatistikk pr uke 10-2019, fremgår det at av ei justert gruppekvote på 17 612 tonn
torsk i åpen gruppe, er det landet 5 596 tonn til og med uke 10, mot 8 217 tonn i samme
periode i 2018.
Av Fiskeridirektoratets egen statistikk fremgår det følgende, hentet fra presentasjon datert
06.10.2017:
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Av denne statistikken ser vi at fartøy under 8 meter i snitt har hatt et garantert kvantum
torsk på ca 14,5 tonn i disse årene. Fartøy mellom 8-9,9 meter har hatt garantert kvantum på
ca. 20,5 tonn, mens fartøy på 10 meter og over har hatt ei garantert kvote på ca 23 tonn
torsk i snitt.
I gjeldende reguleringsforskrift, J -42-2019: Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse
og sei nord for 62 grader N i 2019, fremgår følgende av § 21:
Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe kan fiske og lande
følgende kvanta torsk (tonn):
Fartøylengde

Maksimalkvoter

Herav garantert

Under 8
meter

9,7

7,7

8 – 9,99
meter

12,8

10,8

Over 10
meter

14,3

12,3

Det er ikke adgang til å ha bifangst av torsk utover de fastsatte
kvotene.

Åpen gruppe er svært viktig for kyst- og fjordsamfunnene generelt, og for rekruttering av
unge fiskere spesielt. Dette gjelder hele det geografiske virkeområdet for fjordfiskenemnda,
fra Grense Jakobselv til Trøndelag. Fjordfiskenemnda viser til brev fra fjordfiskere i Tana
datert 16. januar i år, som peker på den betydningen åpen gruppe har både for lokal
verdiskaping og rekruttering, og at åpen gruppe har fått et urimelig kvotekutt i 2019
sammenlignet med andre grupper.
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Den prosentvise kvotereduksjonen i åpen gruppe er betydelig større enn nedgangen i
totalkvota. Fjordfiskenemnda slutter seg til tanafiskernes problembeskrivelse og analyse.
Fjordfiskenemnda konstaterer at kvotene for åpen gruppe i 2019 er omtrent halvert
sammenlignet med perioden 2011-2018. Dette er uakseptabelt, ikke minst sett i lys av
Havressurslovens og Deltakerlovens bestemmelser om fiske i samiske områder.
Forvaltningen er gjennom havressurslovens § 7 forpliktet til å sikre det materielle grunnlaget
for samisk kultur. I de områdene som omfattes av deltakerlovens
§ 21 om lovfestet rett til fiske skal det ved tildeling av kvoter og forvaltningstiltak legges
vesentlig vekt på samisk bruk, og betydningen for samiske lokalsamfunn. Fjordfiskenemnda
beklager at regjeringen har sett bort fra disse lovbestemmelsene og satt regjeringens egen
kvotefleksforskrift fra 2015 foran lover vedtatt av Stortinget.
Fjordfiskenemnda ber om at regjeringen umiddelbart setter i gang et arbeid med å utforme
kvoter og andre reguleringstiltak slik at reguleringene for 2020 er innenfor de
lovbestemmelsene det her er vist til. Utredningen må være tilgjengelig for offentligheten, og
må ta for seg miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser av kvotenivå og andre
forvaltningstiltak i det samiske fiskeriområdet.
Fjordfiskenemnda ber Nærings- og fiskeridepartementet legge fram en oversikt over
hvorvidt vedtatt fordeling mellom ulike fartøygrupper blir fulgt opp i praksis.
Fjordfiskenemnda ber regjeringen styrke forskningen på fjordsystemene og
kysttorskebestandene.
Fjordfiskenemnda ber regjeringen prioritere arbeidet med å regulere deltakelse i åpen
gruppe, for å unngå spekulasjon med fartøy og kvoter tilhørende åpen gruppe.
Oppsummering: Fjordfiskenemnda krevet at kvotene til åpen gruppe gis en kraftig økning til
neste år. Fjordfiskenemnda viser for øvrig til vårt innspill til reguleringsmøtet for 2019.
Nemnda mener det er behov for å tilføre åpen gruppe økte kvoter allerede i inneværende år
slik at kvotenedgangen ikke blir større i åpen gruppe enn i de andre flåtegruppene.
Fjordfiskenemnda understreker at kystfiskekvoten må videreføres som tilleggskvote til alle
fartøy i åpen gruppe i virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning. Kvotene
må ligge på et nivå som gir grunnlag for å videreføre dagens aktivitet i området. Utnyttelsen
av kystfiskekvoten har vært varierende siden den ble innført, med både overutnyttelse og
underutnyttelse. Derfor er det viktig at fiskerimyndighetene fortløpende vurderer
tilleggskvotene i lys av hvordan fisket utvikler seg.

SAK 4 – HØRINGSUTTALELSER
Av kapasitetsmessige årsaker vil ikke nemnda uttale seg nå til høringen av rapport fra
arbeidsgruppe for forenkling av regelverket for utøvelsen av fisket.
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Nemnda ønsker en orientering fra Fiskeridirektoratet om realitetsendringer i forslagene, som
berører utøvelse av fisket innenfor fjordlinjene.
Nemnda vil for øvrig avvente øvrige høringsuttalelser før man tar stilling til saka.

SAK 5 – «STATE OF THE COAST»
Med utgangspunkt i notat fra Bente Aasjord, vil Fjordfiskenemnda igangsette et arbeid med
å utarbeide en tilstandsrapport for fjordfisket i Nord-Norge, med vekt på de sjøsamiske
områdene. Rapporten skal ta for seg den miljømessige, økonomiske og sosiale tilstanden.
Målet er at rapporten utgis med jevne mellomrom for å kunne måle utviklingen over tid.
Arbeidet skal bygge på eksisterende forskning, og angi nye forskningsbehov.
Navnet på Forskningsprogrammet i regi av Havforskningsinstituttet, Norges Geologiske
Undersøkelser, NINA, UiT .- Norges Arktiske Universitet, Universitetet i Oslo m.fl. som er
nevnt i flere sammenhenger under møtet, er "Impacts of Salmon on Atlantic cod - Salcod".
Sekretariatet bes ta kontakt med Forskningsrådet og eventuelle andre relevante aktører,
med tanke på finansiering av prosjektet.

SAK 6 – EVENTUELT.
1. Fjordfiskenemnda tar notat fra Ragnhild Sandøy til orientering. Notatet er et
eksempel på hva vi mangler av kunnskapsgrunnlag, eksempelvis når det gjelder
lokale bestander av sild. Det understreker behovet for vitenskapelig
dokumentasjon av tradisjonskunnskaper hos fiskerallmuen, og systematisk
forskning på fjordsystemene langs kysten.
2. Bente Aasjord deltar på «Fjord i Nord» 3. og 4. april 2019.
3. Fjordfiskenemnda viser til at det er kunngjort åpning for kommersiell fangst av
raudåte. Nemnda er urolig for at det plutselig åpnes for kommersiell fangst av
raudåte, og er særdeles kritisk til at dette ikke var tema under reguleringsmøtet,
eller drøftet eller vært på høring med næringsorganisasjonene. Fjordfiskenemnda
forutsetter at denne fangstingen ikke under noen omstendigheter slipper til
innenfor fjordlinjene. Nemnda ber sekretariatet stile et brev til Nærings- og
fiskeridepartementet, hvor man ber om en redegjørelse for hvilke
konsekvensvurderinger som er gjort med hensyn til sårbare kysttorskbestander
og det marine liv for øvrig i fjordområdene.
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4. Saksliste til møtet i Oslo 3.juni:
a. Kvoter til åpen gruppe og kystfiskekvoten.
b. Kunnskapsbehov forskning – Tilstandsrapport for fjordfisket i Nord-Norge
med vekt på de sjøsamiske områdene.
c. Fjordfiskenemndas arbeidssituasjon.
d. Eventuelt.
5. Innkommet brev av 17. mars 2019 fra Frakkfjord Bygdelag. Kun brev vedlagt
denne protokollen. Ikke behandlet i dette møtet.


Vedlegg til protokollen:





Brev fra fjordfiskere i Tana (fiskeripolitikken for fjord og kystfiskeriene)
Notat fra vara medlem Ragnhild Sandøy – Fjordsystemene
Brev fra Norges Kystfiskarlag angående kommersiell fangst av raudåte
Brev fra Frakkfjord Bygdelag angående Frakkfjorden
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