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VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA 

BERGEN 04.-05.11.2015 
 

Sted Bergen, Hotell Hordaheimen 

Dato 4. og 5. november 2015 

Tid Dag 1: 14:00 – 18:00 Dag 2: 11:10 – 12:00 

Tilstede fra FFN Jorhill Andreassen (leder)  

Geir Tommy Pedersen (nestleder)  

Tomas Sagen  

Jan Andersen 

Bente Aasjord (tilstede fra ca klokken 15:30 dag 1) 

Trond-Einar Karlsen (varamedlem) 

Tilstede fra 

sekreteriatet 

Hermod Larsen 

Mia Høgi  
 

Saksliste: 

1. Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 

2. Erfaringsdata Troms 

3. Autolinere under 15 meter 

4. Turistfisket 

5. Breivikfjorden 

6. Orienteringssaker 

a. Fisket etter sei med not i Troms 

b. Budsjett 

c. Møte om Kystfiskeutvalgskvoten 

d. Brev fra Kystfiskarlaget 

7. Neste møte 

8. Eventuelt 

 

Saksliste og innkalling godkjent med følgende endringer under punkt 8 Eventuelt: 

8 a: Sjølaksefisket 

8 b: Invitasjon til møte om avslutning av kystsoneprosjekt i Steigen 

8 c: Budsjett for 2016 
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SAK 1 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I MEHAMN 

Vedtak: 

Møteprotokoll fra møte i Mehamn ble godkjent uten endringer.  

 

SAK 2 – ERFARINGSDATA TROMS 

Foreløpig vedtak: 

Fjordlinjene i Troms beholdes uendret. Fjordlinjene utenfor Senja vil bli tatt opp til ny 

behandling på neste møte i nemnda.  

 

SAK 3 – AUTOLINERE UNDER 15 METER 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda viser til vedtaket nemnda gjorde 14.05.2014 om vanning av krok. 

Fjordfiskenemnda ber om et problemnotat om autolinere under 15 m. Saken utsettes til 

Fjordfiskenemnda har fått problemnotatet.  

 

SAK 4 – TURISTFISKET 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda ser den samfunnsmessige betydning av turistfisket for kyst- og 

fjordområdene. Næringen har vokst raskt og Fjordfiskenemnda ser med bekymring på denne 

utviklingen. Fjordfiskenemnda er bekymret for manglende regulering, ukjent uttak, til dels 

lite kunnskap hos besøkende og et stort fiskepress på kystnære bestander. Den manglende 

reguleringen av turistfisket står i kontrast til den strenge reguleringen av yrkesfiske. Det 

økende omfanget av turistfisket fører til sterkt fiskepress på kystnære bestander, særlig for 

kysttorsk. Det er ingen kontroll med uttaket og derfor ingen som vet hvor mye som blir fisket 

av turister. Fjordfiskenemnda ønsker derfor en strengere regulering av turistfisket.  

Turistfisket etter kongekrabbe er regulert gjennom retningslinjer hjemlet i 

reguleringsforskriften for kongekrabbe. Bedriftene må ha tillatelse etter søknad, rapportere 

fangsten, være registrert i Brønnøysundsregistrene og fartøy må være registrert i 

Småbåtregisteret, Skipsregistrene eller merkeregisteret. Turistfisket etter kongekrabbe viser at 

det kan gjennomføres reguleringer av turistfisket på enkelte arter. Fjordfiskenemnda ber 

Nærings- og fiskeridepartementet om at turistfisket reguleres, og foreslår at det sees hen til 

kravene i turistfisket etter kongekrabbe.  
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Fjordfiskenemnda finner det også vanskelig å komme med konkrete anbefalinger om 

reguleringer, når kunnskapen er så mangelfull knyttet til uttaket som gjøres av turistfiskerne.  

 

SAK 5 – BREIVIKFJORDEN 

Vedtak: 

Vurderingen av fjordlinjen ved Breivikfjorden utsettes til man er ferdig med innsamlingen av 

erfaringsdata for hele nemndas virkeområde.  

 

SAK 6 – ORIENTERINGSSAKER 

A – FISKET ETTER SEI MED NOT I TROMS 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

B – BUDSJETT 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

C – MØTE OM KYSTFISKEUTVALGSKVOTEN 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

D – BREV FRA KYSTFISKARLAGET 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

SAK 7 – NESTE MØTE 

Vedtak: 

Neste møte i Fjordfiskenemnda vil avholdes i Tromsø 20.-21.01.2016. Det vil også avholdes 

møte i nemnda i Svolvær 17.-18.02.2016. 
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SAK 8 – EVENTUELT 

A – SJØLAKSEFISKET 

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda ber om et problemnotat om sjølaksefisket til neste møte i nemnda. 

 

B – INVITASJON TIL MØTE I STEIGEN 

Vedtak: 

Medlemmer er invitert på møte om avslutning av kystsoneprosjekt i Steigen. 

Fjordfiskenemnda vil være representert. 

 

C – BUDSJETT FOR 2016 

Vedtak: 

Sekreteriatet utarbeider budsjettforslag for 2016 som sendes leder og nestleder til godkjenning 

før oversendelse til Nærings- og fiskeridepartementet.  

 

 

 


