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Tid Kl. 09-16 
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Helga Gudrun Karlsen 
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Geir Tommy Pedersen 

Til stede fra 

sekretariatet 

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen 

 

 

Inge Arne Eriksen, seniorrådgiver ved Sametinget, var til stede som observatør. 

 

Journalist fra Fiskeribladet var til stede under deler av møtet. 
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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 Karasjok 16.09.2019 er godkjent.  

SAK 3 – HØRINGSSAK – REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I 2020 

Fiskeridirektoratet har på høring forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2020; 

https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/Regulering-av-fangst-av-kongekrabbe-i-2020, 

med høringsfrist 13. november 2019. 

Helga Pedersen fremmet forslag til følgende høringsuttalelse fra Fjordfiskenemnda:  

«Fjordfiskenemnda støtter forslaget om å innføre 24 måneders krav om bosetting i Øst-

Finnmark før man kan få delta i det kommersielle kongekrabbefisket, jfr 

Fiskeridirektoratets forslag til deltakerforskrift for 2020. 

Fjordfiskenemnda er positive til at effekten av å øke omsetningskravet til kr 200 000 fra 

andre fiskerier evalueres. Omsetningskravet må ikke økes ytterligere. 

Fjordfiskenemnda legger til grunn at kvalifiseringsområdet for det kvotebelagte 

kongekrabbefisket ikke utvides. Det vises til nemdas høringsuttalelse av 16. september 

2019 til Nærings- og fiskeridepartementet: …». 

Steinar Friis fremmet forslag om følgende høringsuttalelse fra nemnda: 

«Kvoteregulert område og det kvoteregulerte kongekrabbefisket utvides til å gjelde hele 

kysten." 

Førstnevnte forslag ble vedtatt med tre stemmer, mens sistnevnte forslag fikk én stemme. 

Fjordfiskenemndas fullstendige høringsuttalelse vedlegges protokollen.  

SAK 4 – HØRINGSSAK – DELTAKERFORSKRIFTEN FOR 2020 

Fiskeridirektoratet har på høring forslag til deltakerforskrift for 2020 (kystfartøygruppen), med 

høringsfrist 25. oktober 2019.  

Fjordfiskenemnda ba om utsatt høringsfrist til etter avholdt møte 5. november i nemnda, noe 

direktoratet ikke fant å kunne innvilge grunnet stram tidsfrist for videre saksgang til NFD. Det 

ble derfor enighet mellom nemndas medlemmer pr. e-post om en høringsuttalelse i forkant av 

møtet (vedlegges protokollen), slik at Fiskeridirektoratet kunne rekke å innarbeide nemndas 

synspunkter i sin oversendelse av saken til NFD. På nemndas møte 5. november ville man ta 

stilling til ev. supplerende uttalelse. 

 

https://fiskeridir.no/Yrkesfiske/Dokumenter/Hoeringer/Regulering-av-fangst-av-kongekrabbe-i-2020
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Det ble i møtet enighet om følgende tilleggsuttalelse1: 

 

"Vedr. høringsnotatets pkt. 4 om redskapsfleksibilitet for konvensjonelle havfiskefartøy: 

 

Fjordfiskenemnda mener konsekvensene av forslaget må utredes før det tas stilling til 

slik redskapsfleksibilitet for denne fartøygruppen, og hvorvidt man skal fjerne kravet om 

spesiell tillatelse for bruk av snurrevad i seifisket. 

 

Fjordfiskenemnda er spørrende til omtalen av garnfisket som er brukt i høringsnotatet, 

og håper dette ikke er uttrykk for en generell holdning til garnfiske i Fiskeridirektoratet. 

 

Nemnda mener det bør legges fram dokumentasjon på påstanden om lik bruk av 

drivstoff ved bruk av de ulike redskapstypene, påstanden om at snurrevad er mer 

skånsomt overfor sjøpattedyr enn garn og at snurrevad gjennomgående gir bedre 

kvalitet. 

 

Det vises forøvrig til innsendt høringsuttalelse vedr. eierskapskrav i åpen gruppe og 

innskjerping i reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe." 

SAK 5 – REGULERINGSMØTET – GENERELL ORIENTERING OM SAKSGANG 

Fjordfiskenemndas sekretariat v/seniorrådgiver Bernt Bertelsen i Fiskeridirektoratet region 

Nord orientere generelt om reguleringsprosesser og «årshjulet», dvs. prosesser fra forskernes 

bestandsundersøkelser og kvoteråd, frem til forvaltningens kvotefastsettelser og videre frem til 

kvotefordeling og reguleringer. 

 

Nemnda drøftet deretter Fiskeridirektoratets forslag til reguleringer i torskefisket i 2020, som 

fremkom av direktoratets saksdokumenter til reguleringsmøtet 6.–7. november 2019. Nemda 

vil være representert på reguleringsmøtet. 

 

Fjordfiskenemda hadde også fiskerireguleringer av særlig interesse for de som drifter kystnært 

og i fjordene som tema på nemndas møte 16. september 2019 (sak 4), hvoretter det 21. 

oktober ble sendt skriftlige innspill til Fiskeridirektoratets arbeid med neste års reguleringer 

(vedlagt protokollen fra møtet 16.09.2019). 

SAK 6 – SJØLAKSEFISKET – PROSESS MHT. NYE REGULERINGER I LAKSEFISKET FRA 

2021 

Sjølaksefisket har vært tema på flere tidligere møter i Fjordfiskenemnda, senest på møtet 16. 

september 2019 (sak 5), hvor sekretariatet ble bedt om å sikre at også Fjordfiskenemnda 

involveres i Miljødirektoratets arbeid med nye reguleringer i laksefisket fra 2021.  

                                                                 
1 Tilleggsuttalelsen ble sendt 6. november 2019 til Fiskeridirektoratet, som bekreftet at man fortsatt hadde saken 
til behandling og at dette ville bli tatt med i den videre saksgangen. 
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Sekretariatet orienterte om at nemndas henvendelse til Miljødirektoratet ble ekspedert 1. 

november 2019, jf. vedlegg til protokollen. Nemnda avventer svar før videre behandling av 

denne saken.    

SAK 7 – FØRINGSTILSKUDDET I FISKERINÆRINGEN 

Fjordfiskenemda drøftet regjeringens forslag om at føringstilskuddet ikke lenger skal finansieres 

over statsbudsjettet, jf. kap. 919, post 75 i Nærings- og fiskeridepartementets «Prop 1 S (2019-

2020) for budsjettåret 2020». Nemnda mener føringstilskuddet bidrar til betydelig verdiskaping 

og levende kystsamfunn, og vedtok å sende en uttalelse vedrørende saken til Stortingets 

næringskomité (hvor budsjettet er til behandling), jf. vedlegg til protokollen.  

SAK 8 – ARBEIDS-/RESSURSSITUASJONEN FOR NEMNDA OG BUDSJETT FOR 2020 

Fjordfiskenemndas ressurssituasjon har vært tema på samtlige møter i nemnda i 2019. Nemnda 

har behov for et fullverdig sekretariat om den skal kunne oppfylle sitt mandat. 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 ble vedtatt å rette ny henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet om denne saken, jf. 

brev med uttalelse fra nemnda som vedlegges protokollen. 

Nemnda vil om nødvendig ta kontakt med Stortingets næringskomite om denne saken for å 

oppnå en akseptabel løsning. 

Nemnda har for øvrig fått avklart at sekretariatet v/Fiskeridirektoratet region Nord ikke belaster 

Fjordfiskenemndas budsjett, heller ikke for kostnader til reiser/møter. Det har tidligere vært 

uklarheter rundt dette. 

SAK 9 – MØTEPLAN FOR 2020 

Det ble fastsatt følgende møtetidspunkter for nemnda i 2020: 

 Onsdag 4. mars, Tromsø 

 Onsdag 10. juni, Bergen (forutsatt reguleringsmøte 11. juni)  

 Onsdag 2. september, Tromsø 

 Tirsdag 3. november, Bergen (reguleringsmøte 4.-5. november) 

 

Møtene avholdes kl. 09:00 – 16:00. 

 

  



Side 5 av 5 
 

Protokoll fra møte i Fjordfiskenemnda i Bergen 05.11.2019 

SAK 10 – EVENTUELT 

Innspill til Stortingets næringskomité sin høring av Meld. St. 32 (2018-2019) «Et 

kvotesystem for økt verdiskaping – En fremtidsrettet fiskerinæring». 

Fjordfiskenemnda har tidligere behandlet regjeringens arbeid med nytt kvotesystem, i nemndas 

møter 28. juni 2018 (sak 3) og 16. september 2019. Det ble i sistnevnte møte (sak 3) vedtatt at 

nemnda skulle sammenfatte en skriftlig uttalelse som fremlegges overfor Stortingets 

næringskomite i forbindelse med behandlingen av meldingen. 

Nemnda drøftet nå hvorvidt det kunne være aktuelt å delta på komitéens muntlige høring om 

meldingen den 12. desember 2019. Nemnda fant imidlertid ikke å kunne delta på høringen, 

men vedtok innspill/uttalelse til næringskomitéen jf. vedlegg til protokollen.  

 

 

Vedlegg til protokollen: 

 Fjordfiskenemnda - Høringssvar vedr. regulering av fangst av kongekrabbe i 2020 

 Fjordfiskenemnda - Høringssvar vedrørende deltakerforskriften for 2020 

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

anadrom laksefisk fra 2021 

 Fjordfiskenemnda - Oversendelse av uttalelse vedr. føringstilskuddet 

 Fjordfiskenemnda - Oversendelse av uttalelse vedr. nemndas sekretariat 

 Fjordfiskenemnda - Oversendelse av innspill vedr. behandling av Meld. St. 32 

(2018-2019) 
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