
PROTOKOLL FRA MØTE I 

FJORDFISKENEMNDA, 

PR. TELEFON 19.11.2020 
 

Sted Telefon 

Dato 19.11.2020 

Tid Kl. 9-11 

Til stede fra FFN Helga Pedersen (leder) 

Bente Aasjord 

Knut Werner Hansen  

Geir Tommy Pedersen 

Forfall:  

Helga Karlsen 

Heidi Holmgren  

Til stede fra 

sekretariatet 

Seniorrådgiver Bernt Bertelsen 

 

 

 

 

 

 

Etter at Fiskeridirektoratets saksdokumenter for reguleringer i fisket etter torsk nord for 62° N i 

2021 var publisert på direktoratets nettsider, ble det 10. november 2020 sendt ut innkalling til 

dette møtet, jf. protokoll fra nemndas møte 3. november 2020. 
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Protokoll fra telefonmøte i Fjordfiskenemnda 19.11.2020 

SAK 1 – HØRINGSSAK – REGULERINGER I FISKET ETTER TORSK NORD 

FOR 62° N I 2021 

 

Fiskeridirektoratet har publisert sine saksdokumenter for reguleringer i fisket etter torsk nord for 

62° N i 2021, med høringsfrist 26.11.2020. Nemnda drøftet deler av saken i møtet 3. november 

2020, og har også i tidligere møter gjort vedtak som berører saken. Basert på dette har 

sekretariatet sammenfattet et utkast til nemndas høringsinnspill til neste års reguleringer i 

torskefisket, som et utgangspunkt for dagens behandling av saken. 

 

Flere av Fiskeridirektoratets reguleringsforslag omhandler fordeling av torskekvoten mellom 

fartøygrupper, basert på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet i brev av 13.10.2020 om 

«Bestilling i forbindelse med høstens arbeid for reguleringer av fisket i 2021». Fjordfiskenemnda 

gjennomgikk direktoratets reguleringsforslag, spesielt forslag som omhandlet det kystnære fisket 

med fartøy under 15 meter.  

 

Nemnda drøftet saken, men fant behov for et videre arbeid med sin høringsuttalelse. Aktuelle 

temaer (ferskfiskordning, turistfiske mv.) ble fordelt mellom seg for utforming av tekstforslag 

innen mandag 23. november 2020 kl. 9. Tekstforslag utveksles pr. e-post, med sikte på avklaring 

innen påfølgende dag kl. 9. Sekretariatet kaller inn til nytt møte dersom behov. 

 

SAK 2 – MØTEPLAN FOR 2021 

 

Det ble fastsatt følgende møtetidspunkter for nemnda i 2021: 

 Onsdag 3. mars 

 Onsdag 9. juni  

 Onsdag 1. september 

 Tirsdag 2. november 

 

Situasjonen med covid-19 innebærer fortsatt usikkerhet mht. når det igjen kan avholdes fysiske 

møter, og ev. møtested fastsettes derfor senere. For møtet i november er det lagt til grunn at dette 

kan avholdes i Bergen i forkant av ev. reguleringsmøte. 

  

I utgangspunktet avholdes møtene kl. 09:00 – 16:00, men kortere varighet om møtene må 

avholdes på Teams eller telefon.  


