
Referat fra det 16. FUR møte 27. oktober, 2020, kl 1200-

1430. Møtet ble gjennomført på MS Teams. 

 

Til stede: Kjell Ingebrigtsen, Jan Ivar Maråk, Solveig Strand, Øystein Ormbostad, 

Rose Marie Berge, Ole Thomas Albert, Cecilie Kvamme, Guldborg Søvik, Bjarte 

Bogstad, Anne Kjos Veim, Elisabeth Norgård Gabrielsen, Geir Huse 

 

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

 Kjell ønsket velkommen og gikk gjennom dagsorden og referat fra sist 

møte. Geir ble valgt som referent.  

2. Disponering av FFA-midler i 2021 

 Geir presenterte utkast til fordeling av FFA midler for 2021 og 

fordeling av FFA-midler de siste fire årene per prosjekt.  

 Vedtak: FUR tok orienteringen til etterretning. I tillegg til tiltakene kom 

FUR med følgende konkrete innspill:  

 Nordøstarktisk hyse – gode bestandsprognoser, men dårlig 

tilgjengelighet. FUR kommenterte som på sist møte at man 

burde se nærmere på hysedata fra det utvidede kysttoktet med 

tanke på å styrke bestandsvurderingene av hyse. En foreløpig 

analyse av hysedataene legges frem for FUR per 

korrespondanse når den foreligger, og orienteres om på neste 

FUR-møte våren 2021. FUR vil etter dette vurdere om det er 

ønskelig å etablere en ny tidsserie for hyse, eventuelt basert på 

kartlegging av gytefisk langs norskekysten. FUR poengterte at 

det er viktig å unngå at økt forskning på gytende hyse går på 

bekostning av dagens innsats på gytetorsk. 

 FUR ønsker mer kunnskap om lysing i Nordsjøen og langs 

kysten, og ba om at geografisk fordeling av lysing, mageinnhold 

og genetisk struktur kartlegges gjennom bruk av eksisterende 

tokt og fangstdata, samt eventuelle dedikerte tokt.  

 Russerne orienterte på møtet i den norsk-russiske 

fiskerikommisjon om at de ikke vil være i stand til å delta på 

maitoktet på NVG sild der de etter planen mengdemåler 



ungsilda (2-åringene) i Barentshavet. FUR ber om at HI utreder 

mulighet for å gjennomføre denne dekningen på et innleid 

norsk fartøy. 

 FUR ønsker at innsatsen på reke på økosystemtoktet i 

Barentshavet styrkes for å etablere et bedre grunnlag for en 

mulig fremtidig kvoterådgivning.  

 FUR støttet den foreslåtte satsingen på datafattige bestander 

som det er avsatt FFA midler til og gjennom en direkte 

bevilgning fra NFD på 4.6 mill. kr. for 2021. Det er viktig å 

vurdere prioriteringene på bestands- og fiskeritabellene i dette 

arbeidet. Det bør også vurderes hvordan datainnsamlingen kan 

styrkes for datafattige bestander gjennom bruk av data fra tokt, 

fiskefartøy eller på fiskemottak i dette prosjektet.  

 FUR etterlyste planer for økosystemkartlegging ved Jan Mayen, 

og ba om at dette settes på agendaen på neste FUR møte 

sammen med en orientering om sluttrapportering om 

prøvefiske etter torsk ved Jan Mayen.  

 For 2021 er Havforskningsinstituttet tildelt 204 mill kr. i FFA midler, og 

Fiskeridirektoratet er tildelt 113 mill. kr. FUR har god informasjon 

tilgjengelig om bruken av FFA midlene som disponeres av HI, men 

etterlyste mer informasjon om hva FFA midlene som direktoratet 

disponerer brukes til. FUR ber om at direktoratet redegjør for bruken 

av FFA midler for perioden 2018-2021 på neste møte i FUR.  

3. Tid og sted for neste møte 

 Neste møte blir 27. april 2021 10-16. Det er ønskelig med et fysisk møte 

i Oslo, men alternativt blir møtet gjennomført på Teams.  

4. Eventuelt  

 Ingen saker. 


