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Reguleringsmøtet sak 26/2017 - Sametinget innspill til regulering av 

fisket etter lodde i Barentshavet i 2018 
 

Sametinget arbeider for å sikre kystbefolkningens historiske rettigheter og tilgang til fiske og 
marine ressurser. I denne forbindelse ønsker Sametinget å foreslå en del punkter i 
reguleringsforslaget fra Fiskeridirektoratet for fiske etter lodde i 2018. Sametingets mål med sitt 
forslag er å bedre forholde for bevaring og utvikling av samisk språk, næring, kultur og 
bosetting. 
 
Det har de siste tiårene vært store svingninger i bestanden av lodde, men gjentatte 
totalfredningsperioder som strekker seg over flere år. For fiske i 2018 har  
Den blandete norsk/russiske fiskerikommisjon satt en felles kvote på 205 tusen tonn lodde 
som skal fiskes i 2018. Det gir en norsk kvoteandel på 123 tusen tonn (60 %).     
 
Sametingets forslag i regulering av loddefiske i 2018: 
 

  Fiske etter lodde skal foregå utenfor 4 nautisk mil av grunnlinjen 
 

o Ved spesielle tilfeller kan det søkes og dispensasjon for å fiske inn til 
grunnlinjen, men da skal fartøyet ha egen kontrollør om bord samt at det 
skal føres landingskontroll ved levering av fangst  
 

 Fartøy som får dispensasjon til fiske av lodde innenfor 12 nautiske (etter 
utøvelsesforskriften § 58) gis ikke tillatelse til fiske innenfor 4 nautiske mil 
   

 Det gis ikke tillatelse til fiske etter lodde for båter på eller større enn 15 meter 
innenfor gjeldende fjordlinjer 
 

 Områder skal stenges for loddefiske når fangstene inneholder mer enn 35 kilo 
torsk og/eller andre arter per 100 tonn lodde  
 

 Ved fangst av lodde må all bifangst av annen fisk registreres  
 

 Størst mulig grad av loddefangstene skal gå til konsum  
Bakgrunn 
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Lodda i Barentshavet spiller en viktige og avgjørende rolle som mat og gir vekst i hele den 
marine næringskjeden. Sametinget er derfor prinsipielt mot å fiske lodde i kystnære farvann, 
ettersom dette kan føre til matmangel og kannibalisme i andre arter og gir bestandsnedgang og 
mindre fiskekvoter.  
 
Når det gjelder gjennomføringen av loddefiske kan ikke Sametinget akseptere at det drives 
loddefiske med store fartøy (o/15 meter) innenfor fjordlinjene. Grunnen er at et storstilt 
loddefiske innenfor fjordlinjene øker sjansene for bifangst av lokale fjordfiskebestander som 
igjen har en generell negativ innvirkning på fjordøkologien i den berørte fjorden. I tillegg vil et 
loddefiske øke faren for bifangst og innblanding av lokale fiskebestander i fangstene.   
 
Innblanding 
Innblanding av andre arter i fiske etter lodde, er et problem da andre fiskearter beiter på lodde. 
I saksfremlegget fra Fiskeridirektøren, fremgår det at det i 2015 ble sluttseddelført 250 tonn 
torsk tatt som bifangst i loddefiske. Det fremgår også at det er (sitat) « veldig ressurskrevende å følge 
opp fiske innenfor 4 nautiske mil» og at «det tradisjonelt står store mengder torsk og annen hvitfisk nær kysten 
i den tida lodda kommer inn på sin gytevandring». 
 
Ut fra dette, og det faktum at kysttorsken er en trua art som forvaltes etter en spesiell 
oppbyggingsplan – som gjør at fisket på kysttorsk ikke blir stoppet pga. rødlisting – mener  
Sametinget at det i dagens situasjon ikke er biologisk forsvarlig og/eller ressursmessig bruk av 
Sjøtjenestens tjenester forsvarlig, å åpne opp for fiske etter lodde innenfor 4 nautisk mil fra 
grunnlinjen. 
 
Sametinget ønsker at fiskerne, havforskningen og forvaltningen gjennomfører tiltak i 2018 som 
gjør det mulig å finne størrelsen og omfanget av bifangst av anadrom laksefisk i pelagisk fiske 
(lodde, sild og makrell) i nordområdene.  
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