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Sametingets høringssvar vs. rapportering av aktivitets- og
posisjonsdata for alle fartøy under 15 meter, samt noen endringer
for fartøy over 15 meter
Sametinget vil i denne saken spesielt påpeke at samers og andre folks rettsikkerhet når det gjelder bruk
av sporings- og overvåknings teknologi i fiskefartøy må ivaretas.
Mesteparten av fiskebåtene i sjøsamiske områder (se områdebeskrivelsen i Deltakerloven § 21, siste
ledd) er under 15 meter og driver et fjord- og kystnært fiske, og der deler av fiske drives på lokale
fiskeplasser. Sametinget vil her peke på at mange av disse områder har dårlig, eller mangler helt dekning
av sporingssignaler. Ved gjennomgang og tolking av registreringsdata fra slike områder kan manglende
dekning i verste fall føre til uriktige tiltak og beslutninger.
Sametinget ser viktigheten av at en har en ressurskontroll på sjø og land som svaret til vår nasjonale
målsettingen om å bevare våre fiskebestander.Registrering av aktivitets- og posisjonsdata kan i noen
tilfeller ha sikkerhetsmessig betydning selv om formålet med registreringen har en annen innretning.
Forslaget som nå er til høring om å sette krav om aktivitets- og posisjonsdata på alle fartøy under 15
meter, vil gi viktig informasjon om hvor og når fisket drives . Ettersom mange av disse fartøyene drives av
en eller få personer, kan innføring av aktivitets- og posisjonsdata reise spørsmål om personvern
vedrørende både innsamlingen og bruken av insamla data. Fiskefartøy i samiske områder benyttes i
mange tilfeller til befraktning-, rekreasjon og andre aktiviteter som Fiskeridirektoratet ikke behøver noen
opplysninger om, og i slike tilfeller må derfor aktivitets- og posisjonsdatautstyr kunne slås av.
Prinsippet om dataminimering innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger til det
som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen. Dersom personopplysninger ikke er
nødvendige for å oppnå formålet, skal man heller ikke samle dem inn.
I høringsdokumentet kan ikke Sametinget se at Fiskeridirektoratet har vurdert forholden vedrørende
personvern, innsamling og bruk av sporingsdata. Likeledes er ikke høringen sendt til Datatilsynet for
gjennomsyn og innspill.
Sametinget vil derfor foreslå at saken sendes til Datatilsynet for gjennomgang og innspill, før forslaget
realitetsbehandles i Fiskeridirektoratet.
Sametinget vil følge opp denne saken på administrativt nivå, gjennom konsultasjonsavtalen mellom
statlige myndigheter og Sametinget, av mai 2005.
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