
Referat fra møtet med Søndre Torsken fiskarlag. 
 
Tid og sted: 

• På Finnsnes i Kunnskapsparken. 

• 09.09.19 

• Kl 14:45 – 17:00 
 
Tilstede: 
Inge Berg, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Epost: inge.berg@fylkesmannen.no 
Åsmund Andersen, Fylkesmannen i Nordland, Epost: Åsmund.Andersen@fylkesmannen.no 
Jim Frantsen, Søndre Torsken fiskarlag, Mob: 95165953, Epost: jeyolf@hotmail.com 
Håvard Pettersen, Søndre Torsekn Fiskarlag, Mob: 91788196, Epost: Haavpett@online.no 
Tom Hansen, Fiskeridirektoratet region Nord, Mob: 975 89511, Epost: tom.hansen@fiskeridir.no 
 
Referat: 
Åsmund Andersen gjennomgår bakgrunn og historikk til marin verneplan, både litt generelt, og 
spesielt for Andfjorden. Områdene som inngår i den nasjonale marine verneplanen er plukket ut av 
et bredt sammensatt rådgivende utvalg. For å sikre at verneplanen skulle dekke et representativt 
utsnitt av norskekysten ble kandidatområdene delt i 6 ulike kategorier (poller, strømrike områder, 
grunnområder, fjorder, åpne fjordområder, og transekter med sammenhengende områder som 
strekker seg fra kyst ut til storhavet). Andfjorden er et av 7 kandidatområder i sistnevnte kategori. 
Utredningsområdet strekker seg fra Indre Selfjorden og ut til territorialgrensen, et godt stykke 
utenfor Bleiksdjupet. Hensikten med disse områdene er at de hver for seg og samlet skal gi forskning 
og forvaltning bedre kunnskap om det marine miljøet og hvordan vi påvirker det. 
 
Kunnskapen om de biologiske verdiene knyttet til havbunnen i Andfjorden er relativt god. MAREANO-
prosjektet som drives av Havforskningsinstituttet (Hi), NGU og Statens Sjøkartverk har innhentet mye 
ny kunnskap siden 2004 dvs. når tilrådningen om nasjonal marin verneplan ble overlevert regjering. I 
tillegg har vi avtalt at Hi skal opparbeide resterende prøvestasjoner i Andfjorden og sammenstille 
dette med eksisterende kunnskap i en egen rapport til oss som vi håper kommer i juletider/vinteren. 
 
Føringer gitt for marin verneplan i Andfjorden er at det skal utredes etablering av referanseområder 
for fiskeredskapene bunntrål, snurrevad og reketrål. Disse referanseområdene vil være freda mot 
fiskeriaktivitet som fysisk kan skade naturmangfoldet på havbunnen. I tillegg skal det det utredes om 
deler av det marine verneområdet skal få et strengere vern f.eks omkring korallrev/skog. 
 
Søndre Torsken fiskarlag var opptatt at man fortsatt måtte få lov til å fiske i Andfjorden. 
Fylkesmannen opplyser at fiskeriene kun vil få begrensninger i referanseområder og i enkelte 
områder med korellrev/skog etc (restriksjonsområder). Vernet vil kun omfatte sjøbunn og det som 
lever på den. 
 
Søndre Torsken fiskarlag var opptatt av at avgrensningene omkring korallrevene ikke ble større enn 
høyst nødvendig og at en klarte å ivareta fiskeområder som ligger inn mot disse verdiene. Fiskerne er 
veldig opptatt av å ikke fiske i områder med koraller etc da dette ødelegger fiskebruk. Fylkesmannen 
er enig i at vi sammen må få til noen avgrensninger som ivaretar både fiskerne og korallrev/skog etc 
som fins i Andfjorden. 
 
Fiskerne sitter med mye kunnskap om hvor det fins korallrev, korallskog, sjøfjær og svamper. Søndre 
Torsken Fiskarlag viste på kart flere steder det trolig fins koraller etc og hvor de fisket inn mot disse 
verdiene. Fiskarlaget mener også at tareskog i og omkring Steinavær landskapsvernområde har vokst 
frem, siden det var nedbeitet av kråkeboller for noen år tilbake. 



 
For ca. 4-5 år siden var det registrert mye småreke på rekefeltene i Andfjorden. Ms Aunegut 
registrerte dette. 
 
Søndre Torsken Fiskarlag mener at fremtidige møter med fiskerne på Senja bør legges til 
Kunnskapsparken i Finnsnes. Her har alle omtrentlig like lang reisevei. 
 
 
Veien videre: 

• Søndre Torsken Fiskarlag vil ta utsnitt på OLEX og tegne inn hvor de fisker inn mot områder 
med korallrev/skog. På kartene skal det også angis hvor det ligger korallrev, korallskog, 
svamper og sjøfjær m.m. Disse opplysningene vil være av stor verdi for at vi kan få en 
nøyaktig/korrekt verneplan. Disse kartene kan sendes på e-post til fylkesmannen som vil 
bruke de i den videre verneplanprosessen. Vi vil også oversende dette til 
Havforskningsinstituttet. Frist: I løpet av september/oktober. 

• Når Havforskningsinstituttet har utarbeidet sin rapport om undersjøisk natur på havbunnen i 
Andfjorden vil fylkesmannen oversende denne til fiskarlagene og få den drøftet med 
fiskarlagene. 


