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I forkant av Fjordfiskenemndas møte fikk nemnda en omvisning på Sametinget, hvoretter 

man deltok på et fiskeriseminar (kl. 08:30 – 11:30) i regi av Sametinget. Tema for seminaret 

var (1) utfordringer vedrørende villaksforvaltningen/urimelige reguleringer i sjølaksefisket og 

(2) Meld. St. 32 (2018–2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet 

fiskerinæring». 

 

Etter seminaret og lunsj hadde nemnda et møte (12:15 – 13:00) med Sametingsrådet 

v/rådsmedlem Silje Karine Muotka, etter invitasjon derfra. Aktuelle saker ble tatt opp, 

herunder arbeids-/ressurssituasjonen for Fjordfiskenemnda (som også ble behandlet av 

nemnda som sak 6). 

 

På Fjordfiskenemndas møte deltok flere journalister, representanter fra Sametinget og andre 

som observatører.  
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Før oppstart på sakslista, fikk Kjell Derås og Thomas Hansen orientere litt om stiftelsen 

Mearrasiida, en stiftelse med formål om å bevare sjøsamisk språk og kultur. Stiftelsen har 

eget senter i Indre Billefjord i Porsanger. Mearrasiida er bl.a. en av hovedaktørene i 

prosjektet Porsangerfjorden 2.0 (se sak 4). 

 

 

SAK 1 – GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Innkalling og saksliste godkjent.  

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA NEMNDAS FORRIGE MØTE 

Møteprotokoll fra nemndas møte i Oslo 03.06.2019 er godkjent.  

SAK 3 – MELD. ST. 32 (2018-2019) «ET KVOTESYSTEM FOR ØKT 

VERDISKAPING – EN FREMTIDSRETTET FISKERINÆRING» 

Fjordfiskenemnda har tidligere behandlet regjeringens arbeid med nytt kvotesystem, senest 

i nemndas møte 28. juni 2018 (sak 3) da Nærings- og fiskeridepartementet hadde på høring 

drøftingsnotatet «Sjarkflåtens rolle i et fremtidig kvotesystem».  

Nemda drøftet innholdet i stortingsmeldingen, og vedtok at man vil sammenfatte en skriftlig 

uttalelse som fremlegges overfor Stortingets næringskomite i forbindelse med behandlingen 

av meldingen. Man vil uttale seg om både prinsipielle/overordnede betraktninger og mer 

detaljerte synspunkter vedrørende forslag i meldingen som berører kvotefordelingen og 

fiskeriene for de minste fartøyene. Dette gjelder særlig lukket gruppe med hjemmelslengde 

under 11 meter, åpen gruppe og kystfiskekvoten i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° 

N. Nemnda mener kvotegrunnlaget for de minste fartøyene må styrkes vesentlig for at 

lovfestet rett til fiske skal være reell, samt for å oppfylle havressurslovas formålsparagraf om 

å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene.   

SAK 4 – FISKERIREGULERINGER FOR 2020 

Turistfiske 

Fjordfiskenemnda vedtok å sende en uttalelse vedrørende turistfisket i nord til 

Fiskeridirektoratet og til Nærings- og fiskeridepartementet. Uttalelsen vedlegges 

protokollen.  

Innspill til Fiskeridirektoratets reguleringsmøte 6. og 7. november 2019 

Fjordfiskenemnda drøftet fiskerireguleringer som er av særlig interesse for de som drifter 

kystnært og i fjordene, og vedtok å sende skriftlige innspill til Fiskeridirektoratets arbeid med 

neste års reguleringer. Nemdas innspill vedlegges protokollen. 
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Nemndas medlemmer vil også delta på Fiskeridirektoratets reguleringsmøte i november. 

Sekretariatet besørger påmelding. 

 

Nemnda ønsker for øvrig at Havforskningsinstituttet orienterer om status vedrørende 

prosjektet «Porsangerfjorden 2.0» på Fiskeridirektoratets reguleringsmøte1.  

SAK 5 – SJØLAKSEFISKET 

Fjordfiskenemnda har tidligere gitt uttrykk for sitt syn vedrørende urimelige innstramminger 

av reguleringene i sjølaksefisket – som i realiteten bare er til fordel for elvefisket, senest i 

nemndas brev av 1. juli 2019 til politisk ledelse i NFD m/kopi til bl.a. KLD, KMD, FIN om at: 

 

«Fjordfiskenemnda vil benytte anledningen til å påpeke at også det tradisjonelle 

sjølaksefisket er viktig i kyst- og fjordområdene i nord, og at dette også inngår i det 

materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur og næring. Dette fiskeriet forvaltes av Klima- 

og miljødepartementet/Miljødirektoratet, men nemnda vil benytte anledningen til å 

understreke stor misnøye med de hørings- og utredningsprosesser som praktiseres fra 

villaksforvaltningens side, hvor det synes å være et ensidig fokus på å videreutvikle fisket 

i elvene. Det er nemndas oppfatning at ansvaret for villaksforvaltningen snarest bør 

overflyttes til Nærings- og fiskeridepartementet, slik at fokuset kan bli en forvaltning 

basert på internasjonalt anerkjente forvaltningsprinsipper for fiskebestander.» 

 

Det fremkom på møtet at Miljødirektoratet nå i høst vil starte arbeidet med nye reguleringer 

i laksefisket fra 2021, og at Sametinget vil bli involvert i prosessen. Sekretariatet ble bedt om 

å sikre at også Fjordfiskenemnda blir involvert i dette arbeidet.     

SAK 6 – ARBEIDS-/RESSURSSITUASJONEN FOR FJORDFISKENEMNDA 

Denne saken var også tema på nemndas møte 3. juni 2019 (sak 3 pkt. c), i møte med politisk 

ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Nemnda v/leder fulgte opp med konkrete 

eksempler og anmodning pr. e-post av 14. juni s.å. til statssekretær Roy Angelvik. Denne 

henvendelsen er p.t. ikke er besvart. Videre er nemnda kjent med at også Sametinget i brev 

av 27. juni s.å. har bedt departementet om en avklaring, og det ble bl.a. vist til Prop. 70 L 

(2011–2012) Endringar i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) 

hvor det under pkt. 12.7.5 om etablering av en fjordfiskenemnda bl.a. heter: 

«Regionkontora til Fiskeridirektoratet har betydeleg kompetanse om lokale tilhøve, med 

omsyn til kva fartøy som fiskar ulike stader, lokal flåtestruktur, bestandstilhøve i dei ulike 

fjordane o.a. Regionkontora vil difor kunne stå for administrasjon og utføre 

saksførebuing og utgreiingar for ei fjordfiskenemnd.» 

 

                                                                 
1 Sakslista for reguleringsmøtet tilsier at en slik presentasjon vil passe best på sommermøtet, når 
«Økosystembasert forvaltning» er tema. Fiskeridirektoratet bes derfor om å invitere Havforskningsinstituttet til 
å orientere om dette prosjektet på reguleringsmøtet i juni 2020. 
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Det er viktig å få avklart rammene for sekretariatsfunksjonen, og at nemda får et fullverdig 

sekretariat. Sekretariatet må bl.a. kunne forberede saker for nemnda, med relevante 

forundersøkelser og saksframlegg basert på faglige vurderinger. Nemnda legger til grunn at 

dette var intensjonen da sekretariatet ble lagt til Fiskeridirektoratets regionkontor. Det vil 

om nødvendig bli tatt kontakt med Stortingets næringskomite om denne saken for å oppnå 

en akseptabel løsning. 

SAK 7 – EVENTUELT. 

 Høringssak – forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket 

etter kongekrabbe i Øst-Finnmark 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring «forslag om å utvide deltakelsen 

i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark», med høringsfrist 25. 

september 2019. 

 

Høringsuttalelse fra nemnda ble vedtatt, jf. vedlegg til protokollen. 

 

Tid og sted for neste møte er 5. november 2019 i Bergen, i forkant av Fiskeridirektoratets 

reguleringsmøte. 

 

 

 

Vedlegg til protokollen: 

 Uttalelse fra Fjordfiskenemnda om turistfisket i nord 

 Fjordfiskenemndas innspill vedr. regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2020 

 Fjordfiskenemndas innspill vedr. regulering av fisket etter (vanlig) uer i 2020 

 Fjordfiskenemndas høringsuttalelse vedrørende NFD’s forslag om å utvide 

deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe i Øst-Finnmark 

 Fjordfiskenemnda - Krav om involvering i prosessen for regulering av fiske etter 

anadrome laksefisk fra 2021 
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