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Sak 12c/2021 Reguleringsmøtet - Bivdus alternative forslag til
regulering av fisket etter reker nord for 62°N i 2022.
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.
Bivdus krav om konsultasjon ble oversendt Nærings- og Fiskeridepartementet m/kopi til
Fiskeridirektoratet den 25.09.2020. Etter gjentatte henvendelser har Bivdu ikke maktet å
oppnå sin lovhjemlede rett til konsultasjon1, og Bivdu anser det som en bevist
saksbehandlingsfeil fra Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratets side, noe som medfører
at de vedtak som fattes kan betraktes som ulovlig og ikke gyldig.
Til tross for Fiskeridirektørens neglisjering av Sameloven og manglende forståelse av
lovpålagt konsultasjon med Bivdu i fiskerisaker - noe som har ført til at Bivdu ikke har fått
tilstrekkelig og nødvendig innsyn i saken - vil Bivdu på grunn av sakens viktighet og alvorlige
økonomiske konsekvens for fiskerne - tilkjennegi sitt syn i denne sak.
Bivdu viser for øvrig til Nærings- og fiskeridepartementets bestilling av 13.10.2020, om å
særlig synliggjøre konsekvensene av reguleringene for fiskere i sjøsamiske områder.
Med forbehold i muligheten for å fremme tilleggsforslag og justeringer i konsultasjon etter
sameloven § 4.2, vil Bivdu foreslå følgende tilleggsforslag i fiske etter reker nord for 62°N i
2022:
Vedtak:
Bivdu støtter i hovedsak Sametingets begrunnelse og forslag, men vil presisere følgende:
-

Alt trålfiske og alle undersøkelser for gjenåpning av trålfiske etter reker på Porsangerog Tanafjorden innstilles.
Fiskeridirektoratet og forvaltningen må legge til rette for å utvikle et teinefiske etter
reker for de minste fartøyene (under 13 meter) i Porsanger- og Tanafjorden
I teinefiske etter reker kan hvert merkeregistrert fartøy fiske med opptil 250 teiner
Bivdu ønsker å konsultere statlige myndigheter i denne sak før den avgjøres.

Mvh. Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu
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Jf. Sameloven nr. 76 (sist endret 11.06.2021) § 4.2 Konsultasjoner
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