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Sametingets vedtak om innføring av eegen fangstkvote for av hval til de som bor
i sjøsamisk fiskerirettighetsområdet.
Sametingets plenum behandlet Sametingets årlige sak om fiskeripolitikk, sak nr. 048/18 den
27.09.2018, hvor bl.a. følgende ble vedatt:
Sametinget konstaterer at befolkningen og fiskerne i samiske sjøområder skal benytte
sin opparbeidete rett ved alderstidsbruk og sedvane, til fiske og bruken av de marine
ressursene i sjøsamiske områder.
Og videre i samme sak:
Sametinget vil at det skal innføres en egen kvote for fangst av hval for de som bor i
dagens STN-område. Hvalfangst har vært en viktig del av kulturen på kysten i mange
generasjoner, men etter stor kommersiell fangst i lang tid, ble det meste av hval sterkt
redusert og hvalfangst langs kysten forsvant. Nå har bestanden av hval vært bærekraftig
i lang tid uten at den tradisjonelle fangsten har blitt gjenopptatt i sjøsamiske områder.
Det er nå på tide at det gis en egen kvote for tradisjonell fangst av både småhval og
fangst av vågehval. Sametinget vil jobbe for at det igangsettes et arbeid som skal
gjeninnføre hvalfangst som en kulturbærende næring i dagens STN-områder1, med
egen kvote. Sametinget vil også igangsette arbeidet med å se på fangstmetoder for å
drive human fangst med mindre fartøy, og hvordan man kan få godkjent fangst og
behandling av kjøtt og biprodukter.
Sametinget ønsker at Nærings- og Fiskeridepartementet med underliggende etater, følger opp
Sametingets vedtak, slik at det tilrettelegges for fangst og omsetningsmuligheter av småhval og
vågehval i sjøsamiske områder.

1

Sametinget har i samme sak (048/18) vedatt at områdene som beskrives i Deltakerloven § 21, og
betegnes som «det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger» med
forkortelsen STN-området, heretter skal hete Samisk fiskerrettighetsområdet med forkortelse SFRområdet.
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