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Deres dato.

Sak 15/2021 Reguleringsmøtet - Bivdus alternative forslag til
regulering av fisket etter norsk vårgytende sild 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 sild i 2022:
Vedtak:
Bivdu støtter i hovedsak Sametingets begrunnelse, men vil presisere følgende:
-

-

Det avsettes en egen kystfiskekvote på 2 000 tonn sild til de fartøyene som i dag
fisker på kystfiskekvoten for torsk, slik at båtkvoten i åpen gruppe økes slik at inntekt
sikres og trygger bosetting, økonomi og rekruttering i sjøsamiske områder.
Kysttorskvernet opprettholdes ved at dispensasjonsmuligheten for fiske av sild med
fartøy over 15 meter innenfor gjeldende fjordlinjer, innskjerpes betraktelig.
Kvoteandel for NVG-sild i åpen gruppe nord for 62° N. settes til 6,12 % av norsk TAC.
Det avsettes 200 tonn makrell (100 tonn til nord og 100 tonn til sør for 62° N) til
landnotfiske etter dispensasjon, med et garantert minstekvantum på 15 tonn.

Mvh.
Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu
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