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Svar på deler av høring om kysttorsk og havdeling i fisket etter torsk nord 
for 62°N
Dette høringssvaret tar for seg forslag 1, 2, 3 og 11 i høringen om kysttorsk og 
havdeling i fisket etter torsk nord for 62°N. Sametinget stiller seg i utgangspunktet 
positivt til tiltak som bidrar til vern av lokale kysttorskbestander. Slike tiltak må 
imidlertid gjennomføres på en slik måte at de berørte samiske interessene er ivaretatt 
og gis mulighet til reell medvirkning i beslutningsprosessen. Som en konsekvens av 
Norges folkerettslige prinsipper ovenfor samene som urfolk (nedfeldt i Grunnlovens § 
108, ILO-konvensjon nr. 169, FNs erklæring om urfolks rettigheter og SP-
konvensjonens art. 27) er det viktig at hensynet til ivaretakelse av det materiellie 
grunnlaget for samisk kultur gis forrang i tilfeller hvor tilgangen til knappe naturgoder 
må prioriteres. I de samiske områdene består fiskeflåten i stor grad av mindre fartøy. 
Sametinget mener at det er viktig å sikre å sikre at denne delen av fiskeflåten får 
fisket kvotene sine (i tråd med intesjonene bak fjordlinjebestemmelsene framsatt av 
kystfiskeutvalget i Stortingsproposisjon 70 L (2011–2012)), gjennom å skjerme de 
minste fartøyene mot konkurranse fra større båter med høyere fangstkapasitet. 

Sametinget støtter, på bakgrunn av de nevnte hensyn, forslagene 1. (om at fartøy på 
21 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor grunnlinjene) og 2. (om 
at fartøy på 28 meter største lengde eller mer må fiske etter torsk utenfor 4 nautiske 
mil av grunnlinjene) i sin helhet. Når det gjelder forslag 11. (om at forbudsområder i 
lokale reguleringer som forbyr bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper i 
Troms og Finnmark tilpasses slik at forbudsområdene i større grad samsvarer med 
kysttorskens gytefelt slik disse nå er definert på bakgrunn av gytekartlegging 
gjennomført av Havforskningsinstituttet), så kan dette sies å henge sammen med de 
to første forslagene, dersom forslaget i praksis åpner opp for lokale lempinger fra de 
foreslåtte bestemmelsene i forslagene 1. og 2. Sametinget ber om at 
Fiskeridirektoratet vurderer om, og eventuelt hvordan, dette kan unngås før en 
eventuell fastsettelse av forslag 11. 

Sametinget støtter også forslag 4. (om å innføre forbud mot å ha om bord mer enn to 
lengder á 9 kveiler snurrevadtau á 220 meter ved fiske innenfor 4 nautiske mil av 
grunnlinjene) i sin helhet, og uten tillempelser, om det er slik at dette ikke tilfører noe 
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nytt til reguleringen av snaurrevadfisket foruten å sikre at allerede eksisterende 
bestemmelser overholdes.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Magne Svineng Vegar Jakobsen Bæhr
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør ráđđeaddi/rådgiver
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