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Reguleringsmøtet Sak 21/2016 NVG-sild - Sametingets
innspill til regulering av fisket etter norsk vårgytende sild
i 2017

Sametinget arbeider for å sikre kyst- og fjordbefolkningens historiske rettigheter til
fiske, samt bevaring av det materielle grunnlaget for det samiske folk, og gjennom
dette legge til rette og styrke næringsgrunnlaget for fiskerne og landindustrien i
STN-området.
I sjøsamiske områder består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre enheter.
Sametinget vil gjennom sine forslag til reguleringer i 2017, sikre driftsgrunnlaget til
disse fartøyene og gjennom dette få til ordninger som er langsiktige og forutsigbare.
Sametinget vil derfor støtte ordninger i regulering av NVG-sild som gjør det mulig å
få til en friere regulering i fiske etter NVG-sild for den minste kystflåten i STNområdet.
Sametingets forslag:
-

Opprettholde forbud mot fiske av NVG-sild med fartøy over 15 meter
innenfor gjeldende fjordlinjer

-

Sikre inntektsgrunnlaget for fisker som fisker i åpen gruppe sild i STNområdet gjennom en egen Kystfiskekvote - sild

-

Det avsetts en kvantum NVG-sild på 100 tonn til fiske etter sild med landnot
for ikke fiskere registrerte fiskere med ikke registrerte fartøy

-

Kartlegging av bifangst av torsk og laks i fiske etter norsk vårgytende sild

Bakgrunn
Retten til fisket og avsetning av en egen sildekovet til åpen gruppe i STN-området
Samer og andres rett til fiske i Finnmark og Nord-Troms er ikke knyttet til åpen
eller lukket gruppe, men fartøystørrelse under eller på 11 meter, og at en den som
fisker fyller vilkårene for å stå i fiskermanntallet.

Retten er direkte knyttet til torsk, hyse og sei, men kan imidlertid også gjelde annet
fiskeri hvor den da fastsettes i forskrift (jf. deltakerloven § 21 tredje ledd siste
punktum). Retten opphører ikke selv om det ikke drives kontinuerlig i fiske.
Etter havressurslova § 11 sjette ledd skal det for de områder som er omfattet av
deltakerloven § 21 tredje ledd (samiske områder) legges vesentlig vekt på hensynet
til samisk bruk og samiske lokalsamfunn ved tildeling av kvoter og viltlevende
marine ressurser. Denne vektleggingsregelen er ikke begrenset til torsk, hyse og sei.
Det betyr at det skal legge vesentlig vekt på betydningen for samisk bruk ved
reguleringen av sildefiske, selv om det av deltakerloven ikke følger at en har rett til
å fiske sild.
Skulle retten til å fiske sild i samiske områder bli av en slik størrelse at den over tid
ikke er bærekraftig, må forvaltningen avsette en egen kvote til samiske området iht.
havressurslova § 7, g) at forvaltningstiltaket er med og sikrer det materielle
grunnlaget for samisk kultur. I et slikt tilfelle vil også rettsgrunnlaget i
havressurslova § 11 sjette ledd, og dermed også mot deltakerloven § 1a og
havressurslova § 7, menneskerettsloven §§ 2 og 3, jf. SP art. 27, spille inn.
Selv om dagens inntektsgrunnlag for de som deltar i åpen gruppe i fisket etter norsk
vårgytende sild i samiske områder, ikke er tilfredsstillende, vil Sametinget under
rådende forhold likevel anbefale å videreføring ordningen slik den er i dag. Skulle
imidlertid fartøy som fisker sild i åpen gruppe i sjøsamisk område (STN) ikke
oppnå et tilfredsstillende inntektsgrunnlag iht. sildefiske i lukket gruppe, vil
Sametinget ta opp saken og da gå inn for at det gjøres en særskilt avsetningskvote
til fartøyene i denne gruppen, på lik linje med hva som er gjeldende i
torskefiskeriene. Det rettslige grunnlaget for en slik avsetningskvote i fiske etter
sild, er det samme som i torskefiskeriene jf. Prop. 70 L(2011-2012) og
Havressurslovens § 11 sjette ledd at: «I område som er omfatta av deltakerloven §
21 tredje ledd, skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og
ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på
samisk bruk og kva denne bruken har å seie for det samiske lokalsamfunn», hvor
det vestligste punktet er at retten til fiske skal være av en slik størrelse at en skal
kunne leve av dette fisket, og om mulig i sammenheng med fiske i andre
åpne fiskerier.
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