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Reguleringsmøtet sak 1/2022 - Sametingets innspill til fisket etter
torsk nord for 62° i 2023

Med forbehold i muligheten for å fremme tilleggsforslag og justeringer i forbindelse med
konsultasjonen, jf. Samelovens §4-3, har Sametinget følgende forslag til regulering av torsk for
2023:
Totalkvoten for torsk nord for 62°, reduseres med 20 % fra 2022 til 2023. Dette medfører et
redusert grunnlag for kvote og vil ramme de mindre flåtegruppene, som har lavest netto
driftsmargin, hardest.
Kystfiskeordningen og den minste flåtegruppen:
Hovedsesongene i både 2021 og 2022 har vært utfordrende for den minste flåten, preget av
koronaepedemi, logistikkutfordringer, uflaks med været, sent innsig av torsk og dårlig
tilgjengelighet mange plasser. Dette har resultert i lave fangster og inntekter for betydelige deler
av den minste fiskeflåten, som er sårbar for uvær og har lavest netto driftsmargin (jf.
Riksrevisjonen 2020). Sametinget mener det er avgjørende at den minste fartøygruppen i 2023
har kvoter som sikrer en levelig inntekt og hindrer frafall i næringen. Kystfiskeordningen utgjør
en viktig del av det materielle grunnlaget for samisk kultur, noe Staten har et særskilt ansvar for
å sikre. Sametinget støtter derfor Fiskeridirektørens forslag om at 3 000 tonn skal være
minimum for avsetningen til Kystfiskeordningen og at dette avsettes før fordeling av nasjonal
kvote mellom trål og konvensjonelle redskap.
Størrelsen på kvotetillegget som omfattes av ordningen (garantert fartøykvote) må være stort
nok til at det avsatte kvantumet kan utnyttes så godt som mulig. Det må også tas høyde for at
deltakelsen har økt betraktelig siden oppstart i 2011 med 127 fartøy til en topp på 728 påmeldte
fartøy i 2020 (Fiskeridirektoratet har anslått at ca. 600 fartøy forventes å delta i 2023). Det er
behov for forutsigbarhet i næringa. Fiskeridirektoratet viser i reguleringsforslaget at de vil ha
dialog med Sametinget angående endringen i Kystfiskeordningen etter hvert når en ser hva
som blir oppfisket innen fartøysgruppa. Denne dialogen (hvor også den samiske
fiskeriorganisasjonen Bivdu har vært involvert), har Sametinget tidligere opplevd som
konstruktiv. Dersom det lar seg gjøre, så vil Sametinget anbefale direktoratet å rådføre seg med
Fjordfiskenemnda i forbindelse med tildeling av maksimalkvotetillegg, eller andre endringer i
innretningen i løpet av sesongen. Sametingets erfaring har vært at vurderinger av
fartøykvoteøkninger tar tid og kommer gjerne for sent i gang i forhold til sesongen, noe som kan
resultere i en for lav eller skjev utnyttelse av det avsatte kvantumet i ordningen. For å gi

utøverne forutsigbare forhold bør mest mulig av kvotefordelingen avklares i forkant av
sesongen.
Forøvrig mener Sametinget at:
– De minste flåtegruppene må få sikret sin rett til fiske, gjennom en levelig fiske- og båtkvote
med en tilpasset kvotefleksibilitet.
- Kvotefordeling og ordninger skal ivareta mulighet for inngang og opprettholdelse av fiske for
ungdom.
- Kvotefordeling og ordninger skal ivareta mulighet for inngang og opprettholdelse for fiskere på
blad A. De utgjør gjerne et fåtall, men deres kvotemulighet er viktig å ivareta og styrke for
opprettholdelse av kombinasjonsnæringer som har stor betydning for utøvere og samfunn i de
tradisjonelt samiske områdene.
Ferskfiskordningen har behov for noen justeringer, da den ikke har truffet helt som tiltenkt.
Ideelt sett burde resultatet av endringene medføre at fiskeindustrien og fiskere får mer arbeid
også på høsten, når torskekvotene vanligvis er oppfisket og landligge er eneste alternativ.
Sametinget mener at Ferskfiskordningen burde tildeles på gruppenivå. På denne måten slipper
små sjarker å konkurrere med store kystbåter om kvantumet i ordningen. Ferskfiskordningen
må avsettes, og fiskes på, innenfor gjeldende gruppenivå:
o 0-11 meter
o 11-15 meter
o 15-21 meter
o Over 21 meter

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 SFR-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 gjennom prosess og vedtak hvordan reguleringen skal sikre det
materielle grunnlaget for samisk nærings og kulturutøvelse.
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Samisk fiskerrettighetsområde (SFR-området) omfatter hele Finnmark, kommunene Karlsøy, Kåfjord,
Nordreisa, Kvænangen, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Balsfjord, Sørreisa, Salangen, Gratangen,
Lavangen, Skånland, Hamarøy og Evenes, grunnkretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt,
Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika og Ullsfjordmoane i Tromsø kommune,
samt de delene av Narvik og Tjeldsund kommuner som i 2019 var en del av de daværende kommunene
Narvik, Tysfjord og Skånland.
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