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PROTOKOLL FRA MØTE I FJORDFISKENEMNDA

HELNESSUND 24.-25.04.2017
Sted

Helnessund Brygger, Helnessund
Steigen

Dato

24. og 25.april 2017

Tid

Dag 1: 09:00 – 18:00

Tilstede fra FFN

Jorhill Andreassen (leder)

Dag 2: 09:00 – 14:00

Trond-Einar Karlsen (nestleder)
Geir Tommy Pedersen
Bente Aasjord
Helga Karlsen

Forfall: Ronny Wilhelmsen
Til stede fra

Rune Rasmussen

sekretariatet

NR

Fiskeridirektoratet region Nord (sekreteriat)

FFN Fjordfiskenemnda
NFD Nærings- og fiskeridepartementet
Arild Aasjord, Helnesund Brygger, orienterte nemnda om stedet og om
virksomheten i Helnessund.
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SAK 1 – GODKJENNING AV SAKSLISTE
Vedtak:
Innkalling godkjent.
Saksliste godkjent med endringer, ny saksliste er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møteprotokoll fra nemndas forrige møte
Budsjett
Valg av leder og nestleder
Tid og sted for neste møte
Høring av NOU 2016:26 – «Et fremtidsrettet kvotesystem»
Orienteringssaker
Eventuelt

Saksliste godkjent med følgende endring under sak 8. Eventuelt :


Hurtigbåt/godsbåt Steigen kommune

SAK 2 – GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA NEMNDAS FORRIGE MØTE
Vedtak:
Protokoll fra nemndas møte i Tromsø 02.11-03.11.2016 godkjennes med følgende endring:
Under sak 7 – Pliktkommisjonen, må det vises til hvilket dokument nemnda uttaler seg om.
Dokumenthenvisning: «Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og
aktivitetsplikten», rapport publisert 12.10.2016 fra ekspertgruppe nedsatt av
Nærings- og fiskeridepartementet.
Alle referater fra nemndas møte navngis som PROTOKOLL, og registreres i sak.
Sakene nummereres fortløpende.
Protokoll fra telefonmøte 14.03.2017 er godkjent.
Protokoll fra telefonmøte 27.03.2017, godkjennes med følgende endring: Følgende
føyes til i kursivert tekst: …. og den økonomiske situasjonen …. Avsnittet tituleres
som vedtak.
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SAK 3 – BUDSJETT
Vedtak:
FFN ber om å få klargjort hva som er nemndas egentlige budsjett. Sekretariatet formulerer
brev.

SAK 4 – VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Vedtak:
Trond-Einar Karlsen ble valgt som leder, Helga Karlsen som nestleder. Enstemmig. Begge
valgene gjelder for ett år. Jorhill Andreassen leder dette møtet.

SAK 5 – TID OG STED FOR NESTE MØTE
Vedtak:
Neste møte i FFN blir 04.-05.09.2017 i Tromsø.

SAK 6 – HØRING AV NOU 2016:26 – ET FREMTIDSRETTET KVOTESYSTEM
Vedtak:
Nemnda har avgitt følgende uttalelse, mot én stemme. Protokolltilførsel fra nemndsmedlem
Bente Aasjord følger vedlagt.
Innledning
FFN mener at intensjonen med et kvotesystem må være at fiskeressursen skal
komme folket som et fellesskap til gode. De aktører som er nærmest til aktivitetene
(fiskerne på havet og bedriftene i markedet) og de samfunn som er mest
fiskeriavhengige, må kunne ha et fortrinn til ressursene for å sikre grunnlaget for
bosetningen.
Dagens kvotesystem fordeler den nasjonale totalkvoten på fartøygrupper etter
fratrekk til spesielle ekstrakvoteordninger. Innenfor enkelte fiskerier fordeles den
nasjonale totalkvoten ved at kystflåten får en større del av totalkvoten når
totalkvoten går ned. FFN mener at dette prinsippet (trålerstigen) er grunnleggende
for å sikre kystsamfunnene ved endringer i den totale ressurstilgangen.
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Ekspertgruppen (pliktkommisjonen) som ble nedsatt av Nærings- og
fiskeridepartementet slo fast at landanleggene langs kysten baserer sin drift på fisk
fra kystflåten, mens trålerne leverer stort sett fryst fisk som er lite egnet for
filetproduksjon og som via fryselager sendes ut av landet. FFN har uttalt seg til
pliktkommisjonens anbefalinger og vil også i denne sammenheng presisere at et
robust og fremtidsrettet kvotesystem skal sikre det materielle grunnlaget for
lokalsamfunnene, og samisk kultur langs kysten. Overføring av en større del av
totalkvotene til kystflåten under 15 meter vil også bidra til dette.
Arter som makrell og sild har i de senere år opptrådt i til dels store mengder i
fjordene i nord. Kystflåten må også i større grad få muligheten til å fangste på disse.
FFN mener at dagens lengdeinndeling mellom flåtegruppene under 21 meter bør
ligge fast og det må ikke være mulig å overføre fartøykvoter oppover i de ulike
lengdegruppene.
FFN har sett på forslagene i NOU 2016:16, et fremtidsrettet kvotesystem. FFN vil
presisere at forslagene ikke må bryte med formålsparagrafene i de viktigste
fiskerilovene som Havressursloven og Deltakerloven. Spesielt vil FFN vise til
gjeldende urfolksrett som Norge har sluttet seg til. FFN ber om at utvalgets forslag
juridisk vurderes opp mot disse.
Videre vil FFN kommentere følgende i forhold til utvalgets forslag:

Ad Eidesenutvalgets punkt 2.1.1 Forslag til grunnsystem
Fjordfiskenemnda forutsetter innledningsvis at prinsippet om trålstigen består, og
vedtakene nedenfor baserer seg på det.
Nemnda er enig i at fisketillatelser erstatter konsesjoner og deltakeradganger.
Nemnda er også enig i definisjon av kvotefaktor i strekpunkt 2.
Strekpunkt 3 støttes med følgende endringer: Avsetning til ekstrakvoteordninger
(rekrutteringskvoter, kvotebonus, levendefangst mv.) kan ikke bare begrunnes med
effektiv ressursbruk. Ekstrakvoter må også kunne være et virkemiddel for å tilgodese
politisk prioriterte tiltak, geografiske områder eller enkeltfiskere.
Nemnda støtter strekpunkt 4.
Fordeling til fartøy under 11 meter åpen gruppe, må kunne gjøres før fordeling av
totalkvota, slik at det er mulighet for å øke åpen gruppes andel.
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Strekpunkt 5: Utvalget foreslår at hjemmelslengde erstattes med faktisk lengde der dette er
relevant i regler om utskifting, forlengelse, sammenslåing (strukturering) og i de årlige
reguleringene. Fjordfiskenemnda forutsetter at erstatningsfartøy skal innføres (hente
sitt kvotegrunnlag) i det utskiftede fartøys hjemmelslengdegruppe.
Strekpunkt 6: Kvotesystemet bør i størst mulig grad reguleres ved hjelp av garanterte
fartøykvoter, men det vil fortsatt være behov for å legge til rette for overregulering i
enkelte fiskerier.
Strekpunkt 7: Nemndas flertall er i mot at grensen på 21 meter oppheves. Ett medlem
støtter forslaget.
Strekpunkt 9: Nemnda mener at splitting av kvotepakker og påfølgende
spesialisering har mange sider. For et fiskebruk kan det være en ulempe fordi de ikke
får fisk etter en vanlig årssyklus. Med andre ord fører spesialisering til at landanlegg
får problemer, både med store landinger og levering av enten bare torsk, hyse eller
sei. På bakgrunn av dette går nemnda i mot forslaget om splitting av kvotepakker.
Ad punkt 2.1.2 Kortsiktig fleksibilitet innenfor kvoteåret
Fjordfiskenemnda kan støtte punkt 1 under under forutsetning av at den prakiseres i
henhold til punkt 4, og at slik praksis begrenses til en periode på 5 år.
2.1.3 Langsiktig kapasitetstilpasning
Nemnda foreslår at dagens strukturkvoteordning med tidsbegrensing på 20/25 år
faller tilbake til fellesskapet. Det åpnes for en avkorting eller en neddiskontering som
kan være basert på antall gjenstående år før utløp av den enkelte strukturkvote. Den
delen av strukturkvotene som faller tilbake til fellesskapet, skal fordeles på fartøyene
i de respektive fartøygrupper slik de i dag er definert.
Andre begrensninger i langsiktig kapasitetstilpasning
Flertallet i nemnda er i mot at fartøy under 11 meter skal få tilgang til en
sammenslåingsordning, men åpner for leieordning med de begrensinger som ligger i
FFNs merknader til punkt 2.1.2.
Ett medlem er for utvalgets forslag.
Det må innføres begrensinger for kvotetak og fisketillatelser.

Side 6 av 7

2.1.4 Innkreving av ressursrente
Fjordfiskenemnda ser at det kan være grunnlag for å innkreve en ressursrente.
Innkreving av ressursrente kan gjøres på ulike måter, som for eksempel en
ressursavgift/eksportavgift på ubearbeidet råstoff og på fisk som går ubearbeidet ut
av landet.

Innkrevet ressursrente kan disponeres i et fond som kommer kystsamfunn,
næringsaktører og eventuelle fremtidige strukturtilpasninger i næringa til gode, ved
for eksempel:
-

Tilskudd til kondemneringsordninger
Bidrag til rekruttering til næringa i vid forstand
Finansiering av lærlingeordninger på fartøy
Kompetanseheving

SAK 7 – ORIENTERINGSSAKER
A) Sekretariatet orienterer om kystfiskekvoten.
B) Sekretariatet orienterer om andre møter i uke 17-2017 relatert til Eidesenutvalget.
Vedtak:
Sak om kystfiskekvoten skal opp på neste møte. Orienteringssakene tas i det øvrige til
etterretning.

SAK 8 – EVENTUELT
Tilleggssak under eventuelt:
Hurtigbåt/godsbåt Steigen kommune.
Vedtak:
Fjordfiskenemnda v/leder utarbeider et skriv til Nordland Fylkeskommune om saken.
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VEDLEGG
Protokolltilførsel fra nemndsmedlem Bente Aasjord.

