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Fjordfiskenemnda - Krav om involvering i prosessen for regulering av 

fiske etter anadrome laksefisk fra 2021  

 

Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN). 

 

Fjordfiskenemnda er etablert på bakgrunn av vedtak i Stortinget, som et rådgivende 

organg med formål å styrke forvaltningen av fjordfiskeriene, særlig med vekt på samisk 

bruk og denne brukens betydning for samiske lokalsamfunn. Virkeområdet er fylkene 

Finnmark, Troms og Nordland. Fjordfiskenemndas mandat er tilgjengelig her; 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/Fjordfiskenemnda. 
 

Sjølaksefisket har vært tema på flere møter i nemnda, senest på møtet 16. september 

2019. Fjordfiskenemnda er blitt oppmerksom på at det er etablert en framdriftsplan for 

arbeidet med reguleringene som skal gjelde fra 2021 i fisket etter anadrome laksefisk, 

og at dette arbeidet vil starte opp allerede nå i høst. Nemnda ber om å bli involvert i dette 

arbeidet fra starten av, med deltakelse på alle møter mellom Miljødirektoratet/ 

villaksforvaltningen og Sametinget.    

 

Fjordfiskenemnda vil samtidig gjøre oppmerksom på nemdas brev av 1. juli 2019 til 

Nærings- og fiskeridepartementet (m/kopi til bl.a. KLD, KMD og FIN) om lovkrav til 

saksutredning i prosesser vedrørende fiskerireguleringer av betydning for bl.a. samisk 

kultur og næring, hvor siste avsnitt omhandler sjølaksefisket spesielt (kopi vedlagt). 

 

Nemnda ber om en snarlig tilbakemelding. 

 

 

Med hilsen 

 

Erling Johan Johansen 

seksjonssjef 

 Adm.enhet: Fiskeridirektoratet region Nord     

Saksbehandler: Bernt Bertelsen 

Telefon:  

Vår referanse: 18/7270 

Deres referanse:  

Dato: 01.11.2019 

 

 

Miljødirektoratet 

Postboks 5672 Sluppen 

7485 TRONDHEIM 

 

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Tema/Fjordfiskenemnda


 

Vår referanse: 18/7270 

Side: 2/2 

 

 

Bernt Bertelsen 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 

 

Mottakerliste: 

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Sluppen 

7485 TRONDHEIM 

 

 

Kopi til: 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Sametinget Àvjovàrgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

 

 

 

Vedlegg  

Brev av 01.07.2019 fra FFN til NFD vedr. lovkrav til saksutredning 
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