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VEDTAKSPROTOKOLL MØTE  I FJORDFISKENEMNDA 

BODØ 25.-26.02.2016 
 

Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø 

Dato 25. og 26. februar 2016 

Tid Dag 1: 08:00 – 17:15 Dag 2:  08:00 - 11:30 

Tilstede fra FFN Jorhill Andreassen (leder)  

Geir Tommy Pedersen (nestleder)  

Jan Andersen 

Bente Aasjord  

Tilstede fra 

sekretariatet 

Ernst Bolle 

Mia Høgi  

 

SAK 1 – GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Saksliste: 

1. Godkjenning av saksliste 

2. Godkjenning av møteprotokoll fra nemndas møte i januar 2016 

3. Fjordlinjene i Finnmark 

a. Breivikfjorden 

4. Fjordlinjene i Troms 

a. Orientering om gytefeltene i Troms 

5. Fjordlinjene i Nordland 

a. Steigen 

b. Henningsværboksen 

6. Unntaksregler 

a. Reketrål med fartøy under 19,81 m 

b. Sild med not i visse områder 

c. Makrell 

d. Andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskap enn 

snurrevad 

e. Sei med not i visse områder 

f. Snurrevad for fartøy under 11 m etter flyndre og lysing i en viss 

periode 

7. Høring: Hevet kvotetak i kystflåten over 11 meter 
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8. Forslag til uttalelse til Meld. St. 10: En konkurransekraftig sjømatindustri 

9. Årsrapport 

10. Orienteringssaker: 

a. Rødåtetråling i Vestfjorden 

b. Regnskap for 2015 

11. Neste møte 

12. Eventuelt 

a. Brev fra NFD om tilbakemelding på brev fra Nordland Sildfiskarlag 

 

Saksliste godkjent med følgende endringer under følgende saker: 

 sak 5 a:  

o Tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag om foreslått endret fjordlinje i 

Steigen 

o Tilbakemelding fra Nordland Fylkes Fiskarlag om foreslått endret 

fjordlinje i Steigen 

 Eventuelt: 

o Kystfiskeutvalgskvoten 

 

 

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I TROMSØ 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra møte i Tromsø ble godkjent uten endringer.  

 

 

SAK 3 – FJORDLINJENE I FINNMARK 

Vedtakene i sak 3, 4 og 5 er enstemmig bifalt dersom ingenting annet er sagt. 

Vedtakene er Fjordfiskenemndas anbefaling til Nærings- og fiskeridepartementet om 

fastsetting av fjordlinjer i Nordland, Troms og Finnmark.  

 

Vedtak: 

Varangerfjorden: 

Fjordlinjen fra Kibergsneset til Ekkerøy beholdes (markert med blå linje på kart nedenfor). 

Fjordfiskenemnda anbefaler at ny fjordlinje (markert med rød linje på kart nedenfor) dras fra 

nåværende fjordlinjes punkt på Ekkerøy (70° 04 17’ og 030° 10 80’) til Bøkfjord fyr (69° 52 
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70’ og 030° 10 59’), samt en linje (markert med rød linje på kart nedenfor) over Jarfjorden fra 

Trifanneset (69° 51 94’ og 030° 20 18’) til nåværende punkt på fjordlinjen ved Pasviknakken 

(69° 49 44’ og 030° 30 35’).  

Blå linjer er dagens fjordlinjer. Rød linjer er Fjordfiskenemndas forslag til ny 

fjordlinje: 

 

 

Vedtak: 

Porsangerfjorden: 

Fjordfiskenemnda anbefaler å endre fjordlinjene slik at ny linje vil gå fra Sværholt (70° 58 16’ 

og 026° 41 12’) til Helneset ( 71° 03 73’ og 026 °13 42’) (markert med rød linje på kart 

nedenfor). Forutsetningen for å endre nåværende fjordlinje er: 

 at man i området mellom ny linje og nåværende fjordlinje (Rekvikklubben på 

Sværholthalvøya til Kjelvik på Magerøya) innfører generelt unntak fra forbudet for å 

fiske med snurrevad for fartøy under 28 meter i perioden fra og med mandag til og 

med fredag. Lørdag og søndag er det ikke lov å drive snurrevadfiske mellom ny 

fjordlinje og nåværende fjordlinje (markert med blå linje på kart nedenfor).  

 at nåværende seinotunntak blir et generelt unntak for å fangste sei med not for fartøy 

under 28 meter i området Sværholt til Helneset og den etablerte seinotlinja (markert 
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med lilla linje på kart nedenfor). Minstemål på sei fanget med not i dette området 

heves til 45 cm.  

 

Blå linjer er dagens fjordlinjer. Lilla linjer er seinotunntak (Utøvelsesforskriftens § 33 

f 6. ledd). Rød linjer er Fjordfiskenemndas forslag til ny fjordlinje: 
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Vedtak: 

Måsøy: 

Fjordfiskenemnda anbefaler å endre fjordlinjen slik at ny fjordlinje (markert med rød linje på 

kart nedenfor) går fra Nipen sørvest for Havøysund (70° 58 00’ og 024° 32 10’), til 

Reinøykalven (70° 53 40’ og 024° 14 77’) og videre på innersiden av Revsholmen (70° 52 35’ 

og 023° 43 41’) før den ender på Staurneset på Sørøya (70° 49 95’ og 023° 26 66’). 

Blå linjer er dagens fjordlinjer. Rød linjer er Fjordfiskenemndas forslag til ny 

fjordlinje: 
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SAK 3 A – BREIVIKFJORDEN 

Vedtak: 

Fjordlinjene på Breivikfjorden beholdes uendret.  

Fjordfiskenemnda anbefaler at man utreder muligheten for å opprette fleksibelt område, jamfør 

forskrift om etablering av fleksible områder i 2016, i forhold til etablert snurrevadfelt.  

 

 

Vedtak: 

Finnmark: 

Øvrige fjordlinjer i Finnmark beholdes uendret. 

 

 

SAK 4 – FJORDLINJENE I TROMS 

Vedtak: 

Fjordlinjene i Troms beholdes uendret. 
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SAK 5 – FJORDLINJENE I NORDLAND 

SAK 5 A – FJORDLINJEN I STEIGEN 

Vedtak:  

Fjordfiskenemnda anbefaler at fjordlinjene utenfor Steigen endres slik at ny linje (markert 

med rød linje på kart nedenfor) vil gå fra Bremsneset (68° 08 60’ og 015° 24 30’) via Store 

Flatøya (67° 55 36’ og 014° 46 32’), Stokkvær (67° 51 39’ og 014° 37 10’), og Husøya (67° 43 

70’ og 014° 34 86’) til Stegerø SW (67° 28 20’ og 014° 38 22’).  

Blå linjer er dagens fjordlinjer. Rød linjer er Fjordfiskenemndas forslag til ny 

fjordlinje: 
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SAK 5 B – HENNINGSVÆRBOKSEN 

Vedtak: 

Fjordlinjene beholdes uendret.  

Fjordfiskenemnda anbefaler at man utreder muligheten for å opprette fleksibelt område 

utenfor Henningsværboksen, jamfør forskrift om etablering av fleksible områder i 2016. 

 

Vedtak: 

Nordland: 

Øvrige fjordlinjer i Nordland beholdes uendret. 

 

SAK 6 – UNNTAKSREGLER 

SAK 6 A – REKETRÅL MED FARTØY UNDER 19,81 M 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til mandatet til arbeidsgruppen nedsatt av Nærings- og 

fiskeridepartementet om kystnære redskapsreguleringer nord for 62° N. FFN vil komme med 

en uttalelse når arbeidsgruppens forslag er på høring.  

 

SAK 6 B – SILD MED NOT I VISSE OMRÅDER 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til at vandringsmønsteret for silda de senere år har vært under stadig 

endring.  

1. På bakgrunn av dette ber Fjordfiskenemnda om at det utredes og vurderes å endre 

utøvelsesforskriftens § 33 f 3. ledd 1. punktum og at den gjøres gjeldende i 

Fjordfiskenemndas virkeområde. I denne sammenheng må man også vurdere 

fartøystørrelse.  

 

2. Det må gjøres unntak for fjorder der det er registrert lokale sildebestander.  

 

3. Man må vurdere hensynet til lokale bestander.  

 

Punkt 1 og 2 ble vedtatt mot en stemme. 

Punkt 3 ble nedstemt med leders dobbeltstemme. 
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SAK 6 C – MAKRELL 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til vedtak i sak 3 fra Fjordfiskenemndas møte 14.05.2014.  

Fjordfiskenemnda anbefaler at det blir tillatt å fiske makrell innenfor fjordlinjene for fartøy 

under 28 m i hele nemndas virkeområde.  

 

 

SAK 6 D – ANDRE FISKESLAG ENN TORSK MED ANDRE KONVENSJONELLE REDSKAP ENN 

SNURREVAD 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til utøvelsesforskriften § 33 f 5. ledd som lyder: 

Ved fiske etter andre fiskeslag enn torsk med andre konvensjonelle redskaper enn 

snurrevad, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter 

å fiske innenfor fjordlinjene 

Fjordfiskenemnda anbefaler at det innføres et tillegg til ovennevnte bestemmelse slik at fartøy 

under 25 m som drifter med håndegnet line kan fiske innenfor fjordlinjene.  

 

 

SAK 6 E – SEI MED NOT I VISSE OMRÅDER 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til vedtak i sak 2 om seinot på Fjordfiskenemndas møte 14.05.2014: 

Nemnda vil anbefale at unntaksbestemmelsen for inneværende år videreføres, men 

begrenses til fartøy under 28 m, minstemål settes til 45 cm og en maksimal 

innblanding av undermåls sei på 20 %. 

 

Fjordfiskenemnda viser til utøvelsesforskriften § 33 f 7. ledd: 

Fiskeridirektoratet kan gjennom forskrift gjøre unntak fra forbudet i første ledd i 

bestemte fiskerier for bestemte fartøygrupper i bestemte områder for et bestemt 

tidsrom, i særlige tilfeller når det vurderes å være nødvendig for praktisk 

gjennomføring av fisket og det er vurdert forsvarlig ut fra biologiske og 

økosystembaserte betraktninger. I denne sammenheng skal Havforskningsinstituttets 

vurderinger tillegges stor vekt. 
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Fjordfiskenemnda mener at dispensasjonsbestemmelsen i dag er tungvint og at det tar for 

lang tid fra søknad til avgjørelse. 

Fjordfiskenemnda anbefaler at Fiskeridirektoratet utarbeider prosedyrer for å forenkle 

muligheten for å dispensere for bestemmelsen for å fiske sei med not innenfor fjordlinjene.  

 

 

SAK 6 F – SNURREVAD FOR FARTØY UNDER 11 M ETTER FLYNDRE OG LYSING I EN VISS 

PERIODE 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til mandatet til arbeidsgruppen nedsatt av Nærings- og 

fiskeridepartementet om kystnære redskapsreguleringer nord for 62° N. Fjordfiskenemnda vil 

komme med en uttalelse når arbeidsgruppens forslag er på høring.  

 

 

 

SAK 7 – HØRING: HEVET KVOTETAK I KYSTFLÅTEN OVER 11 M 

Vedtak: 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring dokumentet «Heva kvotetak i kystflåten 

over 11 (13) meter heimelslengd». 

Fjordfiskenemnda vil komme med følgende uttalelse til høringen: 

I Fjordfiskenemdas mandat heter det i § 3 at nemnda skal vurdere situasjonen og utviklingen 

for det lokale kystfisket, med særlig vekt på samisk bruk. Fjordfiskenemnda skal fremme 

forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til å styrke kystsamfunn og 

samiske lokalsamfunn. Tiltakene kan omfatte tema som rammebetingelser, rekruttering, 

mottaksstasjoner og andre infrastrukturtiltak. 

Kystflåten er den største flåtegruppen i Norge og denne fartøygruppa er avgjørende for å sikre 

næringsliv, sysselsetting og bosetning i nemndas virkeområde. Denne flåtegruppen er 

avgjørende for opprettholdelsen av mange lokalsamfunn og for sikring av det materielle 

grunnlaget for samisk kultur. 
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Nærings- og fiskeridepartementet har nylig oppnevnt et ekspertutvalg som skal ha en 

fullstendig gjennomgang av dagens kvotesystem. Utvalget har i oppgave å se på mulige 

alternativ til dagens system og å vurdere strukturkvoteordningene. 

Høyere fiskepriser (hyse og torsk) til fiskerne de siste årene har bidratt til en positiv utvikling 

for denne flåtegruppen og har ført til økt lønnsomhet for flåten.  

Det har over lengre tid eksistert en strukturordning også for flåtegruppen mellom 11 og 15 

meter. I denne gruppen har kun 9,5 prosent utnyttet muligheten til fullstrukturering. Slik 

Fjordfiskenemnda ser det er utviklingen for kystflåten god, med økt lønnsomhet og 

sysselsetting. Dagens rammevilkår legger til rette for en positiv utvikling i de ulike 

fartøygruppene. 

Ettersom Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg forventer 

Fjordfiskenemnda at utvalget kommer med forslag som vil kunne ha innvirkning for 

lønnsomheten for det enkelte fartøy i de ulike lengdegruppene i kystflåten.  

Fjordfiskenemnda ber om at det ikke iverksettes strukturendringer eller endringer i 

fylkesbindingene for flåten mellom 11 og 15 meter før ekspertutvalget kommer med sin 

innstilling.  

Fjordfiskenemnda er også oppmerksom på flere pågående prosesser som vil påvirke flåte og 

samfunn i nemndas virkeområde og vil komme tilbake til dette.  

 

 

SAK 8 – FORSLAG TIL UTTALELSE: MELD. ST. 10: EN KONKURRANSEKRAFTIG 

SJØMATINDUSTRI 

Vedtak: 

Saken utgår. 

 

 

SAK 9 – ÅRSRAPPORT 

Vedtak: 

Årsrapporten legges frem som Fjordfiskenemndas rapport for 2015.  
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SAK 10 – ORIENTERINGSSAKER 

SAK 10 A – RØDÅTETRÅLING I VESTFJORDEN 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

SAK 10 B – REGNSKAP FOR 2015 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

Fjordfiskenemnda peker på at kontoene 5050 og 5080 ikke skal belastes nemndas regnskap.  

 

 

SAK 11 – NESTE MØTE 

Vedtak: 

Neste møte bør gjennomføres snarest etter oppnevning av nye medlemmer. 

 

SAK 12 – EVENTUELT 

SAK 12 A – BREV FRA NFD OM TILBAKEMELDING PÅ BREV FRA NORDLAND SILDFISKARLAG 

Vedtak: 

Brevet tas til orientering.  

 

SAK 12 B - KYSTFISKEKVOTEN 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda ber sekretariatet om å utarbeide et notat om kystfiskekvoten til nemndas 

neste møte.  
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