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Reguleringsmøtet sak 6/2021- Sametingets innspill til regulering av rognkjeks i
2022
Med forbehold i muligheten for å fremme tilleggsforslag og justeringer i forbindelse med konsultasjonen,
jf. konsultasjonsavtalen av 01.05.05, har Sametinget følgende forslag til regulering av rognkjeks for 2022:
For å oppnå en beskatning av rognkjeksbestanden og samtidig styrke inntektsmulighetene til den minste
flåtegruppen i kvoteregulert kongekrabbeområde, fremmer Sametinget følgende forslag til regulering av
fiske etter rognkjeks i 2022:
- I kvoteregulert område for kongekrabbe utvides fisketiden i fiske etter rognkjeks, for de som bor der, til
10. september.
Bakgrunn:
Fisket etter rognkjeks passer godt for mindre fartøy som har sitt virke på kysten og i fjordene. Sametinget
er glad for at det nå er fått på plass en MSC-sertifisering, og at fisket og prisene igjen er på vei oppover.
Rognkjeksfisket foregår i perioden mai/juni og drives på grunt vann. I det som i dag er området for
kvoteregulert kongekrabbefiske (øst for 26 grader Ø), er nesten alt fiske etter rognkjeks stoppet opp på
grunn av bifangst av kongekrabbe. Imidlertid har en i de siste årene, gjennom et prosjekt som har blitt
gjennomført i perioden sommer/høst for å fiske rognkjeks som skal benyttes som lusespisere i
lakseoppdrett, høstet gode erfaringer med at et rognkjeksfiske i denne perioden ikke er plaget med
bifangst av kongekrabbe øst for 26 grader Ø. Grunnen er at kongekrabben har flyttet seg til områder med
dypere vann. Sametinget er orientert om at en ønsker at hovedfisket etter rognkjeks skal foregå på
annengangsgytere, som erfaringsmessig kommer først inn i fisket. Men ettersom det i dag ikke er noe
nevneverdig fiske øst for 26 garder Ø på grunn av plage med kongekrabbe, så blir det i dag hverken
fisket første- eller annengangsgytere. Resultatet av dagens fangsttider, er at ressursen forblir dårligere
utnyttet enn den ellers kunne ha vært.
Bakgrunn og forventninger for å sikre samisk nærings og kulturutøvelse
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 samisk fiskerirettighetsområdet (SFR- området). Området har tidligere
blitt betegnet som STN-området (1).
I sjøsamiske områder består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre fartøy. Sametinget vil ivareta og
sikre driftsgrunnlaget i fiske i 2022 gjennom å legge til rette for å oppnå levelige økonomi og gode
forvaltningsordninger som er bærekraftig, forutsigbar og langsiktig.
Sametinget minner om FNs konvensjon om sivile og politiske retter, artikkel 27, pålegger staten en
resultatplikt til å sikre det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur. Staten må etter denne plikten sette
inn de tiltak som er nødvendige for å sikre dette grunnlaget. Vi ber om at fiskeridirektoratet synliggjør i
prosess og forslag til vedtak hvordan reguleringen skal sikre det materielle grunnlaget for samisk nærings
og kulturutøvelse.

1.

Det geografiske virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling, nå SFR- område: Finnmark: Alle
kommunene Troms: Karlsøy, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen,
Gratangen, Lavangen, Skånland og deler av Tromsø kommune. Nordland: Narvik, Hamarøy, Tysfjord og Evenes
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