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Sametingets innspill til høring - Deltakerforskriften 2019
Viser til høringsbrev av 19.09.2018 samt Sametingets innspill til Deltakerforskriften - 2018
Sametinget er enig med Fiskeridirektoratet om at økt deltakelse i åpen gruppe i fisket etter bl.a.
torsk nord for 62°N og NVG-sild, har ført til økt press på kvotegrunnlaget i åpen gruppe.
For å begrense aktiviteten og fiskepresset i åpen gruppe, er Sametinget av den mening at en her
må vurdere deltakelsen opp mot hvilken målsetting denne gruppen har i fiskeriene. Dette
gelder også i sjøsamiske områder.
I samiske områder benyttes gjerne deltakelsen i fiske ved å delta i åpen gruppe. Deltakelsen
skjer mange ganger i kombinasjon med annen næring og annet arbeid på land. Tidligere ble
fiske gjerne kombinerte med andre primærnæringer.
Sametinget vil ut fra dette foreslår følgende innspill til høringen av Deltakerforskriften 2019:
Sametinget støtter ikke en ordningen med bruk av leieskipper i åpen gruppe, og ønsker derfor å
opprettholde dagens forbud i følgende fiskerier:
-

Torsk, hyse og sei N 62
Torsk S 62
Makrell not eller garn/snøre
Sild Nordsjøen med snurpenot, landnot eller garn
Seinot nord
Seinot/konv N 62
Seinot/konv S 62
Reke sør under11m
NVG-sild landnot/garn
Rognkjeks
Blåkveite
Brisling kystnot
Kongekrabbe

Imidlertid går Sametinget inn for at det kan gis dispensasjon fra forbudet om bruk av
leieskipper i følgende tilfeller:
- havari/forlis
- akutt sykdom

-

ved svangerskap og svangerskapspermisjon
deltakelse i organisasjonsmessige- og politiske verv som har en varighet lengre enn
2 år, og hvor vervet medfører at eier ikke kan være høvedsmann om bord i fartøyet
under utøvelse av fangst
førstegangstjeneste

Ved bruk av dispensasjonsordningen legges det til grunn en streng og restriktiv bruk.
Deltakelse i åpen gruppe i fiske nord for 62 grader N.
Eier av fartøy i åpen gruppe skal være en fysisk person som:
- er registrert i fiskermanntallet
- innehar en eierandel som er større enn 50% og er høvedsmann på fartøyet
- bare kan delta i åpen gruppe med ett fartøy
- eiere av minoritetsinteresser i fartøy i lukket gruppe kan i samme fiskeri ikke delta i
åpen gruppe med eget fartøy.
- ikke deltar med annet fartøy eller som lottaker i samme fiske lukket gruppe
Krav om AIS for deltakelse i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62
grader N.
Krav om bruk av AIS i det spesielle fisket torsk, hyse, sei, kongekrabbe o.l., gjelder så lenge det
aktuelle fisket pågår. Kravet om bruk av AIS i de ulike fiskerier må ligge klart innenfor rammen
av personvernet, og bruken må kun gjelder sporing i det aktuelle fiskeri for å styrke sikkerheten
til fisker.
Sametinget ønsker å følge opp denne saken på vanlig måte gjennom konsultasjoner (jf.
Konsultasjonsavtalen av mai. 2005).
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