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Fjordfiskenemnda – Innspill til reguleringene for 2022; sak 1/2021 om 

regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2022  

Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN). 

 

Fjordfiskenemnda behandlet fiskerireguleringer for 2022 på nemndas møte 3. – 4. 

november 2021, og har følgende innspill til arbeidet med neste års regulering av fisket 

etter torsk nord for 62° N: 

 
«Fjordfiskenemnda minner innledningsvis om at det i relevante reguleringssaker må fremkomme 

konkrete og reelle vurderinger av hvordan hensynet til samisk bruk og samiske lokalsamfunn er 

vektlagt i ulike reguleringsforslag, jf. havressursloven § 11 sjette ledd.  

 

Fisket etter torsk nord for 62° N [sak 1/2021]: 
 

Fjordfiskenemnda vil på nytt påpeke den lovfestede retten til fiske i samiske områder (jf. 

deltakerloven § 21 fjerde ledd), og at dette må gjenspeiles i størrelsen på kvotene i åpen gruppe og 

kystfiskekvoten. Det er åpenbart et behov for at en større andel av den norske totalkvoten i 

torskefisket fordeles til åpen gruppe, om den lovfestede retten til fiske i samiske områder skal være 

reell og man skal sikre en positiv utvikling i kystsamfunnene forøvrig. 

 

Kvotefleksibilitet (pkt. 2.5 i Fiskeridirektoratets saksfremlegg) 

Fjordfiskenemnda støtter Fiskeridirektoratets alternativ 2. 

 

Kvoter til åpen gruppe og kystfiskekvoten 

For at reguleringsopplegget for åpen gruppe skal bli akseptabelt for 2022, forutsettes det at åpen 

gruppe får med seg hele det ubenyttede kvantumet for 2021. Når gruppekvoten i 2022 blir på 

omtrent samme nivå som i 2021, må også de enkelte fartøys kvoter som minimum settes 

tilsvarende som for 2021, slik at denne gruppen får fisket sin gruppekvote. 
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Fjordfiskenemnda er enig med Norges Kystfiskarlag om at ungdomstillegg for fiskere i åpen gruppe 

ikke skal belastes den ordinære avsetningen til åpen gruppe, men tas særskilt fra toppen ettersom 

rekruttering kommer hele næringen til gode.  

 

Fjordfiskenemnda mener at avsetninga til åpen gruppe og kystfiskekvoten skal tas fra toppen, og 

støtter Sametingets forslag til størrelse på disse avsetningene:  

 

«Med henvising til oppfølging av kystfiskeutvalget og betingelser for å sikre tradisjonelt 

fiske i samiske områder slik at utøverne og samfunn kan ha fiske som levevei så har 

Sametinget lagt vekt på at avsetningen for kystfiskekvoten ikke går under 3000 tonn og 

legger seg på minimum 1,2 % av totalkvoten. Tallet på 3000 tonn ble vedtatt i 2012 og 

utgjorde da 0,9 % av totalkvoten. Vi anser at Fiskeridirektoratet ikke tar hensyn til lønns 

og pris vekst i samfunnet når de enda opererer med 0,9 % av totalkvoten som gir en 

totalkvote på 2939 tonn og bidrar derfor ikke tilstrekkelig med å sikre hensikten med 

kystfiskekvoten.» 

 

Fjordfiskenemnda mener at kystfiskekvoten må fordeles slik at det på fartøynivå tildeles 10 tonn 

fra årets start, og viser til Sametingets argumentasjon. 

 

Fartøykvoter i lukket gruppe 

Fjordfiskenemnda mener at det ved tildelingen av fartøykvoter må innarbeides en overregulering 

for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter, som legger opp til at denne gruppen får fisket sin 

gruppekvote. Overreguleringen må som tidligere graderes etter fartøyets faktiske lengde.  

 

Behov for styrket kunnskapsgrunnlag og forvaltning av kystnære fiskebestander 

Fjordfiskenemnda vil avslutningsvis påpeke at det fortsatt er store kunnskapshull vedrørende de 

kommersielle ressursene og økosystemene i fjordene, og at det er et betydelig behov for å styrke 

forvaltningen av kystnære lokale bestander. Fiskeriforvaltningen må ha et vesentlig større fokus på 

relevant forskning og nødvendig datainnhenting i våre kyst- og fjordområder, og i den 

sammenheng må Fjordfiskenemnda tas med på råd. Dette er helt grunnleggende for at 

Fjordfiskenemnda skal kunne oppfylle nemndas mandat § 3 pkt. b) om å «Innhente vitenskapelig 

og lokal og tradisjonell kunnskap om viktige gyte- og oppvekstområder for bestander som høstes 

kystnært og i fjordene, og vurdere hvilke reguleringstiltak, herunder redskapsbruk, som sikrer en 

bærekraftig høsting og tilrettelegger for lokal utnyttelse av ressursene.» 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erling Johan Johansen 

seksjonssjef 

 

Bernt Bertelsen 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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