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Fiskeridirektoratet 

Postboks 185 Sentrum 

5804 BERGEN 

Mailadresse: postmottak@fiskeridir.no 

Vår dato: 31.01.2023 Deres dato: 07.12.2022 

Deres referanse: 21/15145. 

Bivdu`s høringssvar vs. høring om kysttorsk og havdeling i fiske etter torsk nord 
for 62°N. Høringsfrist: 31.01.2023 

Bivdu er en fiskeriorganisasjon som etter sine vedtekter har konsultasjonsrett med statlige 
myndigheter, fylkeskommuner og kommuner i alle saker som angår, og/eller kan innvirke på 
samer og de som bor i sjøsamiske områder vs. kultur, næring, språk og samfunn 1 . I 
bestemmelsen om konsultasjon inngår også plikt om å gi full informasjon om relevante 
forhold (§ 4-6). Fiskeridirektoratet har i denne og en rekke ander tidligere saker ikke fulgt sin 
konsultasjonsplikt ovenfor Bivdu, som representant for sjøsamiske rettighetshavere i fiske 2 . 

Til tross for Fiskeridirektørens neglisjering av Sameloven pålagte plikt til konsultasjon og 
heller ikke har synliggjort Bivdu på sin mottakerliste for saken, vil Bivdu gi høring i denne 
saken da det er spesielt viktig for fiskere med mindre båter i sjøsamisk fjord- og kystområder 
å få uttalt seg i saken. 

Bivdu vil også vise til Nærings- og fiskeridepartementets bestilling til høstens arbeid for 
reguleringer av fisket i 2023 av 18.10.2022, der det heter «Der hvor det er relevant, ber 
departementet om at Fiskeridirektoratet særlig synliggjør konsekvensene av reguleringene 
for fiskere i sjøsamiske områder». 

Med bakgrunn i ovenfornevnte vil Bivdu fremme følgende forslag: 

1. Fartøy på 21 meter største lengde eller mer må drive sitt fiske utenfor grunnlinjene. 

2. Fartøy på 28 meter største lengde eller mer må drive sitt fiske utenfor 4 nautiske mil av 
grunnlinjene. 

3. Det innføres 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. 

Mvh. Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu 

1 Jf. Sameloven: LOV 1987-06-12 nr 56, § 4.2 Konsultasjoner. 

2 Jf. Deltakerloven § 21, siste ledd. 
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