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PROTOKOLL 

MØTE I FJORDFISKENEMNDA (FFN) 

 

Tid: 26.01.2015 kl. 13:00 – 17:00 og 27.01.2015 kl. 08:30 – 12:00. 

Sted: Fiskeridirektoratet region Finnmark, Vadsø. 

Tilstede: Geir Tommy Pedersen (leder), Bente Aasjord, Trond-Einar Karlsen 

(varamedlem), Bernt Wilhelmsen (varamedlem), Knut Werner Hansen 

(varamedlem). 

Fra sekretariat: Hermod Larsen, Sigmund Hågensen, Mia Høgi, Monica Bohinen, 

Ton-Ola Rudi (tilstede 26.01.15). 

 

Det var ingen anmerkninger til innkallingen. Sakslisten ble som følger: 

Saksliste: 

1. Fjordlinjene 

2. Tilleggskvoten 

3. Utredninger/betenkninger 

4. Eventuelt: 

- Økonomi 

- Neste møte 

 

Sak 1. Fjordlinjene: 

FFN skal, ifølge deres mandat, vurdere plasseringen av nåværende fjordlinjer, hvor 

de har til formål å sette mer permanente fjordlinjer (viser til tidligere protokoller: 

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/fjordfiskenemnda/protokoller-

fjordfiskenemnda). 

For å ha grunnlag nok til å gjøre de riktige vurderingene og også ta beslutninger til 

nåværende fjordlinjer, har FFN tidligere gjort en generell bestilling til sekretariatet 

over nødvendig materiale for dette arbeidet. Materialet har ikke vært tilfredsstillende 

nok, og har derfor medført forsinkelser i det videre arbeidet. 

http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/fjordfiskenemnda/protokoller-fjordfiskenemnda
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/fjordfiskenemnda/protokoller-fjordfiskenemnda
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FFN og sekretariatet utarbeidet derfor en skisse over videre fremdrift, hvor det også 

ble lagt inn en klar bestilling fra FFN over informasjonen de har behov for. Partene 

ble enige om å starte med innhentingen av informasjon i Varangerfjorden med 

utgangspunkt i kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø og Vardø, som en 

geografisk begrensning.  

Videre ble det bestemt at det skal avholdes et folkemøte i Tana bru onsdag 18.02.15 

klokken 13:30. 

 

Sak 2. Tilleggskvoten: 

Fartøyeiere i åpen gruppe innenfor virkeområdet til Sametingets søkerbaserte 

tilskuddsordning kan etter gjeldende reguleringer fiske et tilleggskvantum (torsk) på 

12 tonn per fartøy innenfor en totalavsetning på 3000 tonn. Utnyttelse av ordningen 

forutsetter påmelding.  

Interessen for og mulighetene til å utnytte ordningen varierer bl.a. med bakgrunn i 

fiskens tilgjengelighet og at deler av den aktuelle flåtegruppen har lav mobilitet. 

Dette gir seg utslag i en varierende, men lav utnyttelse av ordningen. FFN ønsker at 

utnyttelsen skal bedres og komme nærmest mulig totalavsetningen. På kort sikt kan 

dette gjøres ved at kvantumet økes fra 12 til 18 tonn per deltakende fartøy.  

FFN vil på et senere tidspunkt diskutere og komme med synspunkter på størrelsen 

på totalavsetningen og hvordan den best kan brukes i samsvar med målsettingene.    

Vedtak: 

Fjordfiskenemnda anbefaler en økning i «tilleggskvoten» fra 12 til 18 tonn i 2015. 

 

Sak 3. Utredninger/betenkninger: 

Vedtak: 

Bestilling av utredning. 

NOU 2014:16 «Sjømatindustrien. Utredning av sjømatindustriens rammevilkår», 

fremmer en rekke tiltak rettet mot å styrke en bærekraftig, og lønnsom 

verdiskapning, i norsk fiskerinæring. I Fjordfiskenemndas mandat heter det i § 3a at 

nemnda skal «Vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale kystfisket, med 
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særlig vekt på samisk bruk, og fremme forslag om målrettede lokalt tilpassede tiltak 

som kan bidra til å styrke kystsamfunn og samiske lokalsamfunn». 

I tråd med mandatet, og Fjordfiskenemndas vedtak 6. november 2014 vil FFN 

innhente en utredning av hvordan forslagene i NOU 2014:16 vil påvirke situasjonen 

og rammebetingelser for fjord- og kystfisket i Nord-Norge, også med vekt på samisk 

bruk, inkludert konsekvenser for kystsamfunn og samiske samfunn. 

 

Sak 4. Eventuelt: 

- Økonomi: 

Hermod Larsen informerte om FFNs budsjett og forbruk for 2014. Videre 

ble det gitt informasjon om retningslinjene for møtegodtgjørelse, 

reiseregninger og hvilke satser som gjelder. 

 

- Neste møte: 

FFN vil avholde sitt neste møte 5. og 6. mars 2015 i Karasjok i forbindelse 

med plenumsmøtet til Sametinget. 

 

 


