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Reguleringsmøtet sak 5/2022 - Sametingets innspill til fisket etter blåkveite nord for 62°
N i 2023
Med forbehold i muligheten for å fremme tilleggsforslag og justeringer i forbindelse med
konsultasjonen, jf. Samelovens kap.4 §4-3, har Sametinget følgende forslag til regulering av sei
i 2023:

Sametinget støtter forslaget om at reguleringsopplegget for fisket etter blåkveite i
hovedsak videreføres i 2023. Videre mener Sametinget at det viktig at kvoteandelen til
kystflåten ikke reduseres, men enten videreføres eller økes.
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 (SFRområdet 1).
I sjøsamiske områder består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre fartøy. Sametinget vil
ivareta og sikre driftsgrunnlaget i fiske i 2023 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 synliggjøre 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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