PROTOKOLL FJORDFISKENEMNDA
MØTE I MEHAMN 26.-27.08.2015
Sted
Dato
Tid
Tilstede fra FFN

Tilstede fra
sekreteriatet

Mehamn
26. og 27. august 2015
Dag 1: 09:00 – 16:15 Dag 2: 09:00 – 10:30
Jorhill Andreassen (leder)
Geir Tommy Pedersen (nestleder)
Tomas Sagen
Jan Andersen
Trond-Einar Karlsen (varamedlem)
Ragnhild Melleby Aslaksen (varamedlem)
Hermod Larsen
Mia Høgi
Monica Bohinen

Innkalling godkjent.
Saksliste ble godkjent med følgende endringer:


Sak 4 - Orienteringer:
- Invitasjon til møte om kystfiskekvoten for torsk nord for 62 grader Nord,
realitetsbehandles under sak 6.



Sak 6 – Eventuelt, følgende saker ble tatt opp:
- Budsjett
- Autolinefisket innenfor fjordlinjene
- Turistfiske
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Sak 1 – Gjennomgang av protokoll fra møtet i Tromsø 29.05.2015:
Vedtak:
Protokoll godkjennes.

Sak 2 - Fjordlinjene:
Foreløpig vedtak:
Fjordfiskenemnda foreslår å endre fjordlinjene slik at ny linje vil gå fra Sværholt (70°58.16’
og 026°41.12’) til Helneset ( 71°03.73’ og 026°13.42’). I området mellom ny linje og
nåværende fjordlinje (Rekvikklubben på Sværholthalvøya til Kjelvik på Magerøya) er det
generelt unntak fra forbudet for å fiske med snurrevad for fartøy under 28 meter i perioden fra
og med mandag til og med fredag. Lørdag og søndag er det ikke lov å drive snurrevadfiske
mellom ny fjordlinje og nåværende fjordlinje. I tillegg vil Fjordfiskenemnda foreslå at
nåværende seinotunntak blir et generelt unntak for å fangste sei med not for fartøy under 28
meter i området Sværholt til Helneset og den etablerte seinotlinja (se vedlegg). Minstemål på
sei fanget med not i dette området heves til 45 cm.

Måsøy:
Foreløpig vedtak:
Fjordfiskenemnda foreslår å endre fjordlinjen slik at ny fjordlinje går fra Nipen sørvest for
Havøysund, til Reinøykalven (70°53.40’ og 024°14.77’) og videre på innersiden av
Revsholmen (70°52.35’ og 023°43.41’) før den ender på Staurneset på Sørøya (se vedlegg).

Breivikfjorden:
Foreløpig vedtak:
Saken utsettes inntil forespurte data er hentet inn (redskap, fartøystørrelse, kvantum,
tidsrom).

Protokoll FFN – Mehamn – August 2015

Side 2

Sak 3 – Oppfølging kvote kystfiskeutvalget:
Tilleggskvantum av torsk til åpen gruppe
Vedtak:
For å sikre rekruttering, gis ungdom under 30 år som anskaffer seg eget fartøy for å delta i
fiskeriene, et tillegg slik at kvoten blir som tilsvarende fartøy (maks inntil 10,99 m) i lukket
gruppe. Ordningen må stå i minimum 5 år fra tildelingsdato.
En slik ordning vil også sikre finaniseringsmulighetene.
For de øvrige settes i utgangspunktet en ekstra kvote på 25 tonn.
Ordningene skal gjelde fra og med 01.01.2016.

Sak 4 - Orienteringer:
Uttalelse fra Troms Fylkesting; «Uttalelse: Sildefiskere og reiselivsnæringen».
Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Sak 5 – Neste møte:
Vedtak:
Fjordfiskenemnda avholder neste møte i Bergen 4.-5.11.2015.

Sak 6 – Eventuelt:
Orienteringer: Invitasjon til møte om kystfiskekvoten for torsk nord for 62 grader
nord
Vedtak:
På møtet med Fiskeridirektøren og Sametinget 24.09.2015 representerer Jan Andersen
Fjordfiskenemnda. Geir Tommy Pedersen er vara.
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Budsjett:
Vedtak:
Leder og nestleder av Fjordfiskenemnda får fullmakt til å sende søknad om økte midler til
gjennomføring av Fjordfiskenemndas arbeid for resten av 2015.
Sekreteriatet utarbeider utkast til søknad.

Autolinefisket innenfor fjordlinjene:
Vedtak:
Fjordfiskenemnda vil på bakgrunn av bekymringsmeldinger be sekreteriatet om å utarbeide et
notat om utviklingen av autolinefisket innenfor fjordlinjene for fartøy under 15 m til neste
møte i nemnda.

Turistfisket:
Vedtak:
Fjordfiskenemnda vil på bakgrunn av bekymringsmeldinger be sekreteriatet om å utarbeide et
notat om det økende turistfisket i Nord-Norge til neste møte i nemnda.

Vedlegg:
Vedlegg 1: Kart og posisjoner

Protokoll FFN – Mehamn – August 2015

Side 4

