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Protokoll fra konsultasjon med Sametinget vedrørende forslag til
regulering av fisket etter rognkjeks i 2021
Dato:
11. desember 2020
Til stede:
Inge Arne Eriksen, Vegar Bæhr Jakobsen (Sametinget), Inger-Anne Arvesen, Modulf
Overvik og Maja K. Rodriguez Brix (Fiskeridirektoratet)

Nedenfor gjennomgås forslaget i posisjonsnotat frå Sametinget av 20. oktober og
drøftelsen mellom partene i møtet. Denne protokollen legges ved referatet for regulering
av fisket etter rognkjeks i 2021, som legges på nettsidene til Fiskeridirektoratet.
Forslaget lyder: «I kvoteregulert område for kongekrabbe utvides fisketiden i fiske etter
rognkjeks, for de som bor der, til 10. september.»
Konsultasjonsmøtet ble gjennomført i en god tone.
Sametinget viste til at Havforskningsinstituttet i en uttalelse har informert om at det ikke
er noen biologiske grunner (for rognkjeksens del) til at en utvidelse av fisketiden i det
nevnte området skal gjennomføres.
Fiskeridirektoratet bemerket at rognkjeksfisket er MSC-sertifisert, og at dette har hatt
stor betydning for omsetning av fangst. Fiskeriet er pt. sertifisert frem til 6. april 2023,
men vurderes årlig opp mot kravene som er satt i sertifikatet. Det er viktig at det ikke
innføres regelverk som kan sette MSC-sertifiseringen i fare. Det vil derfor være behov for
en grundigere gjennomgang av problemstillingen om forlengelse av fiskeperioden før
Fiskeridirektoratet kan gi Sametinget et endelig svar. Av problemstillinger som kan
være utfordrende ved forlengelse av fiskeperioden er bifangst av sjøfugl.
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Sametinget og Fiskeridirektoratet ble enige om at Fiskeridirektoratet, for å få inn så mye
informasjon som mulig om konsekvenser ved en utvidelse av fiskeperioden for
rognkjeks øst for 26°Ø, arbeider videre med saken i første del av januar 2021 med sikte
på en ny gjennomgang med Sametinget, og eventuell en rask høring hos næringen og
andre aktuelle parter.
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