
Referat fra det 18. FUR møte 24. september, 2021, kl. 

0830-1300, "Pynten", Havforskningsinstituttet, Bergen. 

 

Agenda 

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

2. Forslag til fordeling av FFA midler for 2022 - Geir 

3. Ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk – Bjarte/Anne 

4. Foreløpige resultater økosystemtoktet - Bjarte 

5. Status forskningen på blåkveite og kvoteråd for 2022 – Ole Thomas 

6. Tid og sted for neste møte 

7. Eventuelt 

 

 

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

Rose Mari Berge, Ole Thomas Albert (på Teams), Cecilie Kvamme, Bjarte Bogstad, 

Anne Kjos Veim, Geir Huse. 

Fraværende: Guldborg Søvik, Elisabeth Norgård Gabrielsen. 

 

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

 Det ble ønsket velkommen og dagsorden og referat fra sist møte ble 

gått gjennom. Referent ble Ole Thomas. 

2. Forslag til fordeling av FFA midler for 2022  

 Det ble gitt en gjennomgang over prinsippene for tildeling av FFA-

midler. Første prioritet gis til aktiviteter som ligger i 

overvåkingsplanen, deretter andre aktiviteter der det foreligger 

eksterne kontrakter eller andre forpliktelser, og til slutt kan eventuelt 

andre aktiviteter vurderes.  

 Forslag til tildeling for 2022 ble gjennomgått og diskutert. 

 FUR tok orienteringene til etterretning, og i tillegg til tidligere 

prioriteringer uttrykte næringen spesielt ønske om satsing på: 

o Merking av sei i Nordsjøen 

o Bestandssituasjonen til blåkveite og vassild, som næringen 

opplever er i bedre forfatning enn det rådgivingen tilsier. 

o Vurdere mulighet for uttesting av flytetrål i torskefisket i 

Barentshavet, samt å kvantifisere effekter på bruksslitasje og på 

fiskeriets bunnpåvirkning og CO2-avtrykk. 



o At det lages oversikt over hvor mye som brukes på 

ressursforskning på de enkelte artene 

o Økosystemtokt ved Jan Mayen i 2022 

 Det ble igjen uttrykt ønske om å få en oversikt over hvordan 

Fiskeridirektoratet anvender sin andel av FFA-avgiften. 

 

3. Ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk  

 Det ble orientert om metoderevisjon for kysttorsk og muligheten for 

gjenoppbygging av bestandene både nord og sør for 67N. 

 Det ble gitt uttrykk for ønske om bedre oversikt over gytefeltene til 

kysttorsk mellom 62-67N, samt at man må få bedre kunnskap over 

hvor, når og av hvem hoveddelen av kysttorsken fanges. Det må 

undersøkes om hvor stor del av fangstene som kan defineres som skrei, 

og hvor mye er kysttorsk. Det bør også skaffes informasjon om 

vandringsmønster og geografisk tilhørighet av ulike grupper kysttorsk. 

Dette er særlig viktig i den sydlige delen, altså mellom N 62 –N 67. Ny 

fangstdagbok og nye sporingsdata vil neppe være tilstrekkelig  til hjelp 

til dette. 

 Det ble uttrykt ønske om en vurdering av innretningen på 

reguleringene sett i lys av situasjonen for kysttorsken. Blant annet bør 

man se på om det, som en del av en gjenoppbyggingsplan, kan være 

ønskelig å begrense ferskfiskordningen. 

 

4. Foreløpige resultater økosystemtoktet  

 Det ble orientert om foreløpige resultater på fordeling av lodde fra 

økotoktet 2021. Den står vesentlig lengre nord enn i 2020 og 

forekomstene synes minst like store. 

 FUR tar orienteringen til etterretning. Det ble samtidig gitt uttrykk for 

at man ønsker gjennomgang av rutiner for kartlegging av 

fiskeressursene i Smutthullet, og spesielt at det må gis klarsignal fra 

russiske myndigheter på bruk av bunntrål i russisk del av Smutthullet. 

 

 

5. Status forskningen på blåkveite og kvoteråd for 2022  

 Det ble orientert om fremdriften i det norske prosjektet og et 

tilsvarende nordisk samarbeidsprosjekt. Begge fokuserer på 

bestandsinndeling i Nord-Atlanteren basert på fire hovedtilnærminger: 

Genetiske analyser, oppdaterte merke-gjenfangst-analyser, 

sammenlignende populasjonsdynamikk, og mikrokjemiske analyser av 

øresteiner. Begge ligger noe etter skjema, men foreløpige resultater 

tyder på to hoved-populasjoner i Nord-Atlanteren, med et skille ved 

Island, men med foreløpig betydelig usikkerhet om dynamikken i 



grenseområdet. Det forventes at pågående arbeider vil gi viktig 

informasjon for fremtidig inndeling av forvaltningsenheter. 

 Bakgrunnen for siste bestandsvurdering og kvoteråd, samt 

forberedelsene til metoderevisjon i 2022/23 ble gjennomgått og 

diskutert.  

 FUR tok orienteringene til etterretning. 

 Det ble fra næringen gitt uttrykk for en oppfatning av at blåkveite har 

spredt seg mer innover i Barentshavet de senere årene, og at dette bør 

undersøkes nærmere, for eksempel med et utvidet Egga-Nord tokt. Det 

var også forslag om å se nærmere på endringer i 

størrelsessammensetningen i de ulike fiskeriene, og se om dette er i 

tråd med gjeldende bestandsvurdering. 

 

 

6. Tid og sted for neste møte 

 Det ble enighet om neste møte 21 april 2022 i lokalene til NFD i Oslo. 

Dette viser seg å kollidere med ICES AFWG. Dato kan eventuelt 

justeres. 

 

7. Eventuelt 

 På møte i Referansegruppen for ressursforskning (RR) dagen før FUR 

møtet ble samordning av FUR og Referansegruppen diskutert. Det 

kom forslag om å fortsette årets møteform med å ha RR møte i forkant 

av FUR møte, og heller utvide representasjonen enn å redusere den. 

Forslaget som kom ut av RR møte er at FUR planlegger møtet i 

referansegruppen på vårmøtet i FUR, og at det inviteres bredt på møte 

i RR – dagen før eller etter FUR møte. Tidspunktet i september er godt 

med tanke på å gi råd om budsjett for kommende år.  

 Vedtak: FUR vedtok å etablere en slik samordning med 

Referansegruppen for ressursforskning der FUR planlegger møtene i 

Referansegruppen i forbindelse med vårmøtet, og står for 

gjennomføringen av møtene etter sommeren. 

 
 


