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Representant fra Norges Miljøvernforbund var til stede som observatør. 

 

 

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 Bergen 05.11.2019 er godkjent.  
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SAK 3 – HØRINGSSAK – «KLIMAKUR 2030» 

Miljødirektoratet har på høring rapporten «Klimakur 2030»; 

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/924, med høringsfrist 30. april 2020. 

Fjordfiskenemnda drøftet rapportens innhold, hvor det kan fremstå som et mål å oppnå 

prosentvis lik reduksjon i klimagassutslippene for alle fartøytyper og alle deler av fiskeflåten. 

Nemnda er enig i at det er viktig å redusere klimagassutslippene, og at alle deler av fiskeflåten 

må bidra. Det kan imidlertid være behov for å fremheve at den delen av fiskeflåten som består av 

kystfartøy under 15 meter, allerede utøver et svært klimavennlig fiskeri sammenlignet med 

eksempelvis trålere, og at denne delen av kystflåten således er som et klimatiltak å anse. Selv om 

det også i den minste kystflåten kan være mulig å redusere utslippene – eksempelvis gjennom 

tilgang på økonomiske virkemidler/nybyggordninger for slike fartøy, vil en større andel av 

totalkvoten av torsk til kystflåten under 15 meter trolig være et enda mer effektivt tiltak for å 

redusere de samlede utslippene i fiskeflåten.  

For øvrig kan det være behov for å påpeke at et redusert konsum av rødt kjøtt til fordel for 

konsum av fisk, også vil være et godt tiltak for å redusere utslippene samlet sett. 

Nemnda vurderer å utarbeide en høringsuttalelse til Miljødirektoratet innen fristen. 

SAK 4 – MARIN VERNEPLAN FOR ANDFJORDEN 

Fiskeridirektoratet region Nord v/seniorrådgiver Tom Hansen orienterte om prosess vedrørende 

arbeidet med marin verneplan for Andfjorden. Status for prosessen er at Miljødirektoratet nå har 

fastsatt et «Utredningsprogram for marint vern i Andfjorden», for et område på nær 2000 km2. 

Det skal bl.a. utredes forbud mot bruk av reketrål, bunntrål og snurrevad i tre referanseområder. 

Videre skal etablering av restriksjonsområder for korallrevforekomster utredes, hvor det kan bli 

forbud mot alt fiskeri med (også passive) bunnredskaper, samt at det skal utredes forbud mot 

skjellskraping og høsting av tang og tare i verneområdet. 

Utredningsprogrammet mangler arealavgrensning av restriksjonsområder, noe som gjør det 

vanskelig å vurdere konsekvenser. Dagens fiskerier med passive redskap som f.eks. bunngarn 

foregår stedvis helt inntil korallforekomstene, etter erfaringsbasert mé/posisjoner slik at man 

unngår koraller. Dette er tradisjonelle fiskeplasser av stor betydning for særlig den minste flåten, 

og det er viktig at restriksjonsområder ikke får større utsrekning enn at fiske kan foregå nært opp 

til korallforekomstene slik det gjøres i dag. I forbindelse med verneplanprosessen oppdaterer 

Fiskeridirektoratet nå sine kystnære fiskeridata. 

Fjordfiskenemnda tok Fiskeridirektoratets gjennomgang til etterretning, og vil komme tilbake til 

saken etter at konsekvensanalyse foreligger og denne blir gjenstand for høring. 

SAK 5 – SJØLAKSEFISKET – NEMNDAS INVOLVERING VEDR. 

REGULERINGENE 

Sjølaksefisket har vært tema på flere tidligere møter i Fjordfiskenemnda, senest på møtet 5. 

november 2019 (sak 6) hvor det var enighet om at Fjordfiskenemnda måtte involveres i 

Miljødirektoratets arbeid med nye reguleringer i laksefisket fra 2021.  

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/924
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Brev med krav om involvering i prosessen for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 

2021 ble 1. november 2019 ekspedert til Miljødirektoratet, hvoretter henvendelsen ble besvart 9. 

desember s.å. Miljødirektoratet henviser i sitt svar til at Fjordfiskenemnda er opprettet i medhold 

av bestemmelse i havressursloven og at nemnda dermed er «gitt en særskilt rolle med å gi råd 

om reguleringstiltak knyttet til saltvannsfiskeriene», og at nemnda i denne saken bare vil bli 

behandlet som en mottaker av høringsdokumenter (ved ordinær høring). 

 

Fjordfiskenemnda stiller seg uforstående til Miljødirektoratets svarbrev om saken. Nemnda 

mener dette bidrar til å tydeliggjøre at miljøforvaltningen mangler innsikt og forståelse av 

sjølaksefiskets betydning langs kysten, og at det må arbeides videre for at forvaltningsansvaret 

for villaksen overflyttes fra Klima- og miljødepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet – 

hvor nemnda vurderer at forvaltningsansvaret for en slik bestand hører heime. 

SAK 6 – ARBEIDS-/RESSURSSITUASJONEN FOR NEMNDA OG BUDSJETT 

Nemnda gjenomgikk budsjettstatus pr. desember 2019, hvor utgifter/forbruk i 2019 synes å bli 

innenfor budsjetterte rammer. Når det gjelder sekretariatets begrensede ressursbruk for nemnda, 

synes det nødvendig å rette en ny henvendelse om dette til politisk ledelse i Nærings- og 

fiskeridepartementet. 

SAK 7 – EVENTUELT 

Ingen saker behandlet under eventuelt. 
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