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Invitasjon til Reguleringsmøtet 9. og 10. november 2021   

Fiskeridirektøren inviterer til det årlige høstmøtet for drøfting av neste års regulering av 

fiskeriene (reguleringsmøtet).   

 

Møtets innhold  

Reguleringsmøtet er en viktig arena for Fiskeridirektøren til å orientere om utviklingen i 

de enkelte fiskerier inneværende år, og til å drøfte forslag til fiskerireguleringer for 

2022.  

 

For ytterligere informasjon om hvilke fiskerier som er planlagt behandlet i møtet, se 

vedlagte (./.) saksliste. Sakslisten legges også ut på www.fiskeridir.no.  

 

Tidspunkt  

Reguleringsmøtet gjennomføres  tirsdag 9. og onsdaf 10. november 2021. Møtet 

begynner begge dager kl. 09.00 og vil mest sannsynlig ikke vare lenger enn til kl. 17.00.  

 

Sted 

Grunnet covid19-situasjonen vil årets reguleringsmøte ikke bli avholdt i 

Fiskeridirektoratets lokaler. Møtet i år vil bli holdt på Hotel Scandic Ørnen, Lars 

Hillesgate 18, 5008 Bergen. 

 

Begrenset adgang  

Det er kun representanter for organisasjonene nevnt i vedlagte (./.) adressatliste som har 

adgang til å delta på møtet.    

 

Ved stor interesse kan det av praktiske årsaker bli nødvendig å begrense antall deltakere 

fra den enkelte organisasjon.  

 

Fiskeridirektoratet dekker ikke deltakernes utgifter i forbindelse med møtet.  

 

 Adm.enhet: Reguleringsseksjonen     

Saksbehandler: Elin Winsents 

Telefon: 46804156 

Vår referanse: 21/12994 

Deres referanse:  

Dato: 22.09.2021 

 

 

Adressatliste 

Att:   

 

 

 

http://www.fiskeridir.no/
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Frist for innspill 

Innspill eller forslag til saker bes sendt Fiskeridirektoratet innen mandag 25. oktober 

2021. Innspill kan sendes elektronisk: 

https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0069/Innspill_til_reguleringsmtet_hsten_2019 
https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0069/ 

eller pr. e-post til postmottak@fiskeridir.no. Innspill pr. e-post må merkes med Innspill til 

reguleringsmøtet 9. og 10. november 2021. Sendes det innspill til flere saker, må disse deles 

opp slik at innspillene kan legges inn etter saksnummer. 

 

Påmeldingsfrist og deltakelse  

Påmelding til møtet kan gjøres elektronisk: https://skjema.fiskeridir.no/skjema/FD0070/ 

eller pr. e-post til postmottak@fiskeridir.no. Påmelding pr. e-post må merkes med 

Påmelding til reguleringsmøtet 9. og 10. november 2021, senest mandag 25. oktober 2021.    

 

Da reguleringsmøtet i år ikke holdes i Fiskeridirektoratets lokaler, minner vi om 

viktigheten av at  påmeldingsfristen overholdes.  

 

Saksdokumentene deles ikke ut under reguleringsmøtet. 

Fiskeridirektoratet utarbeider saksdokumenter til møtet, som gjøres tilgjengelig på 

www.fiskeridir.no. 14 dager før møtet. Enkelte saker vil imidlertid først kunne være 

tilgjengelig en uke før møtet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trond Ottemo 

seksjonssjef 

 

Elin Winsents 

seniorkonsulent 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Mottakerliste: 

Adressatliste    
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