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Reguleringsmøtet 23/2020 - Sametingets innspill til 
regulering av fiske etter makrell i 2021 

Sametinget arbeider for å sikre kyst- og fjordbefolkningens historiske rettigheter til fiske og bevaring av 
det materielle grunnlaget for det samiske folk, gjennom å tilrettelegge og styrke næringsgrunnlaget for 
fiskerne og mottaksanleggene i det samiske fiskerirettighetsområdet (SFR-området1).  
I samiske områder består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre fartøy. Sametinget vil ivareta og 
sikre driftsgrunnlaget for fiske i 2021 gjennom å legge til rette for å oppnå levelig økonomi og gode 
forvaltningsordninger som er bærekraftige, forutsigbare og langsiktige. Sametinget viser for øvrig til 
Nærings- og fiskeridepartementets bestilling av 13.10.2020, om å særlig synliggjøre konsekvensene av 
reguleringene for fiskere i sjøsamiske områder. 
 
Sametingets forslag til regulering 
 

- Forbudet mot fiske av makrell med fartøy over 15 meter innenfor gjeldende fjordlinjer 

opprettholdes, samt at fartøy over 25 brutto registertonn inkluderes i dette forbudet. 

 

- Det avsettes et kvantum på 5000 tonn til fartøy i kystflåten under 15 meter, med et garantert 

minstekvantum på 25 tonn. 

 

- Det avsettes 200 tonn makrell (delt likt på hver side av 62. breddegrad) til landnotfiske etter 

dispensasjon, med et garantert minstekvantum på 15 tonn. 

 

- Ordninger med minste og største kvantum i makrellfisket viker unna til fordel for en individuell 

kvotefleksordning (for den enkelte fisker, ikke på gruppenivå). 

 

- Det igangsettes en kartlegging av bifangsten i snurpenotfisket etter makrell. 

 
Sametinget tar forbehold om å komme med ytterligere forslag i konsultasjonen som blir gjennomført. 

                                                      
1 SFR-området har tidligere blitt betegnet som STN-området, og omfatter hele Finnmark, samt kommunene: Balsfjord, 
Evenes, Gratangen, Hamarøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Storfjord, 
Sørreisa, Narvik, Tjeldsund og Tromsø. 
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Bakgrunn 
Makrellen har nå blitt et fast innslag i deler av SFR-området, og det er viktig at det kan gjennomføres et 
kyst- og fjordfiske etter de bestandene som vandrer inn hit. For at dette fisket skal kunne igangsettes, 
må de årlige makrellavsetningene være forutsigbare og av en viss størrelse. Økosystemtoktet viste i år 
en økning av bestanden i sentrale og nordlige deler av Norskehavet. En økt avsetning til hjemmeflåten i 
SFR-området vil kunne balansere uttaket av fiskeslagene som konkurrerer om føden her. Dessuten vil 
en avsetning til dette området, selv om den er liten sammenliknet med det totale uttaket, kunne være 
avgjørende for overlevelsen til de unike små samfunnene som alltid har levd av ressursene i havet 
utenfor. Et lokalt fiske i SFR-området, etter en bestand i vekst i de tilknyttede havområdene, vil kunne 
tas fra toppen av det eksisterende uttaket uten at grunnlaget svekkes for andre aktører. Det kvantum 
som her er foreslått avsatt til fjord- og kystfiskerne, vil dessuten sikre råstofftilgangen og med dette 
skape arbeidsplasser på mottaks- og foredlingsanlegg i nord. 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 

Anne Marie Gaino Vegar Jakobsen Bæhr 
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
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