
 

 

FUR-møte 19. september 2018, Scandic Flesland Airport 

 

Til stede: Solveig Strand (Fiskarlaget), Elisabeth Norgård Gabrielsen (observatør NFD), Bjarte 

Bogstad (HI), Øystein Ormbostad (Kystfiskarlaget), Rose-Marie Berge (Pelagisk forening), 

Anne Kjos Veim (observatør Fiskeridirektoratet), Guldborg Søvik (HI), Geir Huse (HI), Cecilie 

Kvamme (HI, referent), Jan Ivar Maråk (Fiskarlaget) 

 

Kjell Ingebrigtsen (Fiskarlaget) kunne ikke stille. Solveig Strand var møteleder. 

 

1) Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat, valg av referent – Solveig 

Agenda ble godkjent og forrige referat gjennomgått og godkjent. Referent: Cecilie Kvamme. 

 

Ved gjennomgang av referat fra forrige møte ble følgende punkt diskutert: 

• Flytetrål: Det var et møte i forrige uke. Ballen ble spilt tilbake til næringen. Det ble 

foreslått å gi noen dispensjoner s.a. en kan se om det er noen interesse fra næringen. 

Terje Jørgensen og Olafur Ingolfsson er kontaktpersoner ved HI. 

• Vassild / strømsild: Det er behov for prøver fra fisket for å bestemme fordelingen av 

vassild og strømsild i industrifiskfangster i Nordsjøen. Fiskeridirektoratet tar kontakt 

med Elvar Hallfredsson, bestandsansvarlig ved HI, og får satt i gang innsamling av 

prøver. 

• Blåkveite: Det er nå ansatt en post doc på blåkveite (Mikko Vihtikari) ved HI. Han tiltrer 

1/1 2019 og prosjektet skal gå i tre år. 

 

2) Tilgjengelige FFA midler for 2019 – Elisabeth 

Dette er ikke klart før statsbudsjettet er klart. Noen av 2018-midlene vil bli overført, men trolig 

ikke like mye som sist år grunnet økt aktivitet. 

 

3) Disponering av FFA-midler 2018 – Geir 

Geir viste fordelingen mellom programmene og underliggende prosjekt / tokt. Barentshavet får 

den største andelen. Ønsker FUR en dreining i prioriteringene? Til nå har midlene stort sett blitt 

brukt til overvåkning av store kommersielle bestander, fangstprøver, bestandsstruktur 

(genetikk, merking osv.). Om det kommer ekstra midler, hvordan skal en prioritere å bruke 

disse? Først må midlene fordeles mellom programmene, og deretter på underliggende 

prosjekter. 

 

Vedtak: 

FUR ber om en oversikt over hvordan midlene er brukt i 2017 og 2018, og et forslag til bruk i 

2019. Det bes om at samme mal som for 2018 brukes, men at flere år (2017-2019) presenteres 

i samme tabell slik at en kan følge eventuelle endringer mellom årene. Inntektsført kan 

droppes. De ulike prosjektene merkes som «langsiktig prioritering», «FUR-satsing» eller «HI-

satsing». FUR er opptatt av at møtetidspunktene fastsettes slik at FUR har en reell mulighet til 

å påvirke prioriteringene. 

  



 

 

4) Vinterloddetokt – Cecilie 

Cecilie innledet med presentasjon av resultatene fra tidligere vinterloddetokt. Om resultatene 

fra et vintertokt skal kunne brukes til å justere totalkvoten av lodde, forutsetter det at en etablerer 

et toktopplegg som sikrer at beregningene fra toktet blir ferdige før fisket starter for alvor. En 

må også diskutere dette med russerne. Toktkostnaden vil være på omtrent 8 millioner kroner, 

og en bør forplikte seg til å ha tokt flere år på rad om en først setter i gang. Det må også 

diskuteres hvor midlene skal tas fra, da noe annet må reduseres. Et slikt tokt må planlegges i 

god tid, da en må søke tilgang til russisk sone et halvt år på forhånd. Et tokt i begynnelsen av 

februar vil være passende. 

 

Vedtak: 

FUR vil anmode HI om å starte planleggingen av et vinterloddetokt i 2019. 

 

5) Økt forskning på sjøpattedyr? – Øystein 

Øystein presenterer et ønske om bedre kunnskap om hval. På toktet med Kronprins Haakon i 

Antarktis bør også hval observeres. I nord bør også finnhvalen overvåkes. Det kommer signaler 

fra fiskeflåten om at antallet hval er økende, og estimater på hvalens konsum er ønskelig. HI 

kommer med en artikkel som omhandler dette i løpet av året. 

 

Vedtak: 

FUR vil tilrå at relevante aktører, vurderer å iverksette tiltak som kan gi mer kunnskap om 

bestandene av hval, og innflytelsen deres på økosystemene. 

 

6) Forskningen på hysebestanden (nord for 62°N) – Bjarte 

Bjarte innledet med en presentasjon av utfordringene i forskningen på nordøstarktisk hyse.  

Stikkord er ufullstendig og variabel dekning av hysebestanden på toktene, for dårlig 

fangstprøvetaking, mangelfull kunnskap om årsakene til stor variasjon i rekruttering og 

tetthetsavhengig vekst. En ICES metoderevisjon er planlagt i 2020.  

 

Vedtak: 

FUR ber om at en bedre dekning av hysebestanden på vintertoktet, økotoktet og eventuelt 

kysttoktet prioriteres. HI vil vurdere en dekning av gytende hyse under skreitoktet, samt 

oppdatere kunnskapen om hvor stort gyteområdet er. HI kan muligens også se etter hyse på det 

planlagte gytetoktet nord for Lofoten etter sei. FUR bør også inkluderes i arbeidet med å finne 

ut hvilket arbeid en skal prioritere før metoderevisjonen. 

 

7) Merkeforsøk på sei (sør og nord) – hva er status – Bjarte 

Det eksisterer planer for en pilotstudie og et 5-års prosjekt, men det er ikke satt i gang ennå. I 

Nordsjøen pågår det et prosjekt – SPACEFISH – der en skal se på merking, genetikk og 

driftmodellering. Prosjektet er finansiert med midler fra FFA og NFD. 

 

Vedtak: 

FUR ber om at HI starter merking av sei, og at det samles genetikkprøver i samme omgang. I 

nord kan merking muligens integreres i genetikktokt på gytende sei i området Bodø-Tromsø. 



 

 

8) Gjennomgang av forskningen på makrell, NVG sild og kolmule etter at FUR ble operativt – 

Geir/Cecilie 

Cecilie innledet med en oversikt over forbedringer og økt innsats på disse bestandene ved hjelp 

av FFA-midler. 

 

Vedtak: 

HI lager en presentasjon til Dialogmøtet om pelagiske bestander 5. oktober, med innledning om 

FUR sitt mandat, og lenke til FUR sin nettside. Det bør gis informasjon om hvilke tiltak FUR 

har anbefalt for å styrke forskningen på de pelagiske bestandene, og hva som faktisk er gjort. 

 

9) Planlegging av dialogmøtet 5. oktober – Solveig/Geir 

Geir presenterte et forslag til agenda (vedlagt). Denne ble godkjent slik den var satt opp. 

 

10) Kort oppsummering fra Referansegruppen for ressursforskning – Geir 

Geir gikk gjennom agendaen for møtet. Første dag stod ICES systemet, bestandsvurdering av 

makrell, benchmark prosesser, mesopelagisk fisk, flerbestandsrapporten og integrerte 

økosystemvurderinger i fiskeriforvaltningen på agendaen.  Andre dag fortsatte med kyst- og 

fjordbestander, sertifisering, pigghå og breiflabb. Geir foreslår at det neste år gjøres om til et 

endags møte med påfølgende middag, og at det inviteres i brevs form til postmottakene til de 

ulike organisasjonene. Sett av torsdag 5. september 2019 for neste års møte. 

 

Vedtak: 

FUR tok orienteringen til etterretning. 

 

11) Scoping knyttet til forvaltningsplan Norskehavet – Geir 

EcoNorSe – HI-prosjekt 

WGINOR – workshop 16.-19. oktober 2018 

I anledning en WGINOR – workshop 16.-19. oktober 2018 ønskes innspill fra organisasjoner 

som har interesser knyttet til Norskehavet. Flerbestandsrapporten fra HI (Fisken og havet nr. 7-

2018) gir anbefalinger ang viktige problemstillinger. Hvilke andre problemstillinger tenker 

medlemmene av FUR er viktige for forvaltning av Norskehavet? I diskusjonen ble det trukket 

frem en rekke konkrete saker som spilles inn til workshopen og (se vedtak nedenfor).  

 

Vedtak: 

FUR foreslår at følgende tema belyses på denne workshopen:  

• Sei, snabeluer – hva beiter disse artene på? 

• Er der stor effekt av klimaendringer på populasjonsdynamikk og fordeling hos raudåte? 

• Finner en Calanus helgolandicus i Norskehavet også nå? Observeres i så fall en økning? 

Hva er forventningene fremover knyttet til Calanus komplekset? 

• Er det endringer i utbredelsen av raudåte? Fører dette med seg endringer i 

fiskebestandenes utbredelse? 

• Flytter nordsjøsilda nordover? 

• Hva er effekten av seismikk på fordeling av fisk i Norskehavet. 

• Mulige effekter av mineralutvinning på økosystemet i Norskehavet. 



 

 

 

Referatet frå FUR møtet sendes til Per Arneberg når det er klart.  

 

12) Rekruttering av ressursforskere – Jan Ivar Maråk 

Hvordan kan en rekruttere flinke forskere til ressursforskningen? Det ble vist til ulike forslag 

som var presentert i en FHF-rapport om ressusrforskning for noen år tilbake. I diskusjonen ble 

ulike utdanningsveier, friår, doktorgradsstillinger og FUR-stipendiater nevnt. Det er også et 

behov for å rekruttere redskapsforskere. Det ble også diskutert å ansette flere forskere som 

jobber med ressursforskning og rådgiving slik at det også blir tid til å oppdatere seg faglig. 

 

Vedtak: 

FUR ønsker å styrke rekrutteringen av ressursforskere til å jobbe med oppgaver og prosjekter 

som FUR prioriterer. HI kommer tilbake med et forslag til hvordan dette kan gjøres til neste 

møte. FUR forutsetter at dette diskuteres og avklares med NFD. 

 

14) Tid og sted for neste ordinære møte 

Bergen 4. april 2019, på Flesland. 

 

15) Annet 

 

Ueryngel i rekefisket 

Innblandingskriterier – Bjarte orienterte. Arbeidet med dette pågår, men er ikke kommet så 

langt at det vil bli fremmet forslag til endringer på høstens kommisjonsmøte. Næringen ønsker 

å delta i diskusjonen av de resultatene man så langt har kommet fram til. 

 

Vedtak: 

FUR tar saka til orientering. 

 

Benchmark-prosessene (metoderevisjon) – Bjarte 

Bjarte orienterer om typiske spørsmål som kommer opp på metoderevisjon: data, 

bestandsmodell, og referansepunkt. Bør FUR ha en rolle som en høringsinstans for næringen i 

forbindelse med benchmark? 

 

Vedtak: 

Ønsker fra næringen om metoderevisjon (bestand, tema) blir formidlet via FUR. Orientering 

om status for kommende metoderevisjoner og vurderinger av forvaltningsplaner skal være et 

fast punkt på agendaen i FUR-møtene. 

 

Kommende relevante metoderevisjoner og vurderinger av forvaltningsstrategier: 

 

5.-9.11.2018 WKSPRAT 2018 - Benchmark Workshop on Sprat, ICES HQ, 

 Copenhagen, Denmark 

19.-21.11.2018 WKNSMSE - Workshop on North Sea Management Strategy Evaluation, 

 ICES HQ, Copenhagen, Denmark  



 

 

Dialogmøte om pelagiske bestander i regi av 
Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) 

 

Tid og sted: 5. oktober, kl. 10-14, Scandic Flesland Airport hotell 
 

Agenda  

 

0930  Kaffe og registrering  
 

1000  Innledning - Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag – leder FUR  
 

1010  Havforskningsinstituttets bestandsrådgivning – Geir Huse, 

Havforskningsinstituttet  
 

1020  Presentasjon av bestandsråd for kolmule – Åge Høines, 

Havforskningsinstituttet  
 

1040  Presentasjon av bestandsråd for makrell – Aril Slotte, 

Havforskningsinstituttet  
 

1100  Diskusjon – ordstyrer Kjell Ingebrigtsen  
 

1200-1245  Lunsj  
 

1245  Presentasjon av bestandssituasjonen og nye høstingsregler for NVG sild – 

Erling Kåre Stenevik, Havforskningsinstituttet  
 

1305  Diskusjon – ordstyrer Kjell Ingebrigtsen  
 

1400  Møte slutt 


