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Høringsinnspill om havdeling i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N
Fiskeflåten i de samiske områdene består i stor grad av mindre fartøy. Disse er av
kapasitets- og sikkerhetsmessige årsaker, gjerne nødt til å begrense sitt fiske til mer
kystnært farvann. I motsetning til fartøy over 21 meter, er mange av fartøyene under
denne lengden avhengige av tilgang på fisk innenfor grunnlinjene. Båter som er
begrenset til å kunne fiske kystnært, vil ha behov for vern mot konkurranse fra mer
havgående båter med høyere fangstkapasitet. Sametinget ser derfor positivt på
forslaget om å fjerne unntakene som gir fartøy over 21 meter største lengde adgang til å
fiske torsk med konvensjonelle redskap innenfor grunnlinjen.
Tiltak som skaper forutsigbarhet for fiskeflåten og reduserer risikoen for konflikter
mellom små og store fartøy, vil kunne være et gode for alle parter. Dersom muligheten
for opprettelse av lokale forskrifter med havdeling kan bidra til dette, og samtidig bedre
tilgangen på torsk for den minste flåten, vil fiskeriene i samiske områder kunne være
tjent med innretningen. Det er imidlertid viktig for Sametinget å påpeke at dersom lokale
havdelingsforskrifter skal opprettes i de samiske områdene, må disse forankres i åpne
og inkluderende prosesser som i stor grad hensyntar de lokale fiskernes interesser,
samt deres organisasjoner. Fjordfiskenemnda vil dessuten kunne bidra konstruktivt i
slike prosesser, også der hvor havdelingsområdet ligger utenfor de etablerte
fjordlinjene.
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