
 

Referat fra FUR-møte 1 oktober, Trondheim 
 

Tilstede:  
 Fra næringen: 
Kjell Ingebrigtsen kjell.ingebrigtsen@fiskarlaget.no   
Solveig Strand solveig@strand-rederi.no   
Jan Ivar Maråk jan-ivar@fiskebat.no   

rose-ma@online.no rose-ma@online.no   
Øystein Ormbostad oeorm@online.no   

 Fra HI: 
Geir Huse geir.huse@hi.no; 

 NFD:  Leif Kjetil Tviberg Leif-Kjetil.Tviberg@nfd.dep.no 

  
1. Velkommen, godkjenning av dagsorden og referat, valg av referent – Kjell 

Dagsorden ble godkjent, ikke noe på eventuelt, GH valgt til referent. 
 

2. Tentativ ramme for FFA midler for 2020 – Leif Kjetil 
Leif viste utvikling i bruk av FFA midler fra 2014 frem til 2019 og kom med prognose for 
totale FFA midler tilgjengelig for 2020 på 270 mill.  
 

3. Disponering av FFA-midler i 2020 – Geir 
Geir gjennomgikk alle toktsøknader som har bedt om FFA midler bevilget for 2020. FUR 
støttet den generelle prioriteringen av overvåkingstokt som er grunnlag for 
bestandsvurderinger av kommersielt viktige bestander. FUR gav også spesifikke 
kommentarer på en del av de innkomne forslagene. Disse innspillene vil bli tatt videre i 
toktkomiteens behandling av leiefartøybudsjettet på møtet, 4. oktober. Kommentarene er 
listet i vedlegget under kolonnen «FUR kommentar».  
 
Dernest gjennomgikk FUR de kommersielt viktige bestandene for å kommentere på FOU 
behov for de respektive bestandene.  
 
NØA torsk: FUR vurderer at denne bestanden er godt dekket inn med eksisterende 
overvåkingsprogram.  
 
Kysttorsk nord: FUR vurderer at utvidelsen av kysttoktet og av fangstsamplingen med 
«Falkungen» dekker inn databehovene for kysttorsk. FUR støtter den ekstra innsatsen på 
bestanden i forbindelse med metoderevisjonen.  
 
NØA hyse: FUR ber om at mulighet for å utvide skreitoktet til å også dekke gytebestanden av 
hyse vurderes. Det ble tidligere satt av en kysthysekvote på 5000t i forhandlingene i den 
norsk-russiske fiskerikommisjon som var begrunnet av hyseforekomster sør for Lofoten. Det 
bør undersøkes om disse forekomstene av kysthyse er godt dekket inn med eksisterende 
toktprogram.  
 
NØA sei: FUR ber om at det settes i verk et merkeprogram på sei. Det bør også vurderes å 
sette i gang et felles gytetokt for NOA sei og hyse. Det bør også utredes muligheter for å få 
på plass en rekrutteringsindeks for sei.  
 
Blåkveite: FUR registrerer at der er betydelige gjenfangster av blåkveite i islandske farvann 
merket i norske farvann. Dette indikerer en betydelig utveksling mellom disse forekomstene. 
FUR foreslår et felles nordisk prosjekt med fokus på å styrke kunnskap om utveksling av 
blåkveite mellom Norge, Island og Færøyene.  
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Uer: Styrkningen av kysttoktet med 3 uker ble delvis motivert utfra behovet for å fremskaffe 
bedre data på uerbestanden. Det fremkom spørsmål fra næringen om dekningen av uer har 
blitt bedret som følge av utvidelsen av kysttoktet. Dette bør vurderes av HI før man evt. 
vurderer ytterligere bedring av toktdata. FUR diskuterte på forrige møte å arrangere et møte 
om uerbestanden med fokus på status, fiskeri og tiltak. FUR vedtok å arrangere et slikt møte i 
sammenheng med neste FUR møte i Oslo i april (se Sak 4). Dette møtet vil også omhandle 
snabeluer og blåkveite.   
 
Pelagiske bestander: FUR poengterer viktigheten av å fortsette utprøving av vinterloddetokt. 
For øvrig kommenterer FUR at for de øvrige pelagiske bestandene har innsatsen og basisen 
for bestandsvurderinger blitt betydelig styrket de siste årene. Det er viktig å jobbe videre 
med implementering av fangstprøvelotteriet for pelagiske bestander. 

 
4. Tid og sted for neste møte – Kjell 

Det ble besluttet å legge neste møte til Oslo i april. Foreslått dato: 22-23 april. På dette møtet 
vil det arrangeres et dialogmøte med næringen om uer, snabeluer og blåkveite.  
 
Saker spilt inn til neste FUR møte:  
o Orientere om aktiviteten på Falkungen  
o Orientere om og diskutere innsatsen på lange, brosme og blålange og mulig styrking av 

bestandsvurderingsarbeidet. 
o Orientere om og diskutere styrking av grunnlaget for rådgivning på vassild.  
 
 
 
 
Geir Huse, 4. oktober, Bergen 

 

 


