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Lovkrav til saksutredning i prosesser vedrørende fiskerireguleringer av betydning for 

bl.a. samisk kultur og næring  

 

Fjordfiskenemnda skal – som rådgivende organ for fiskerimyndighetene – styrke 

forvaltningen av fjordfiskeriene i Finnmark, Troms og Nordland, med særlig vekt på fiskets 

betydning for samiske lokalsamfunn. Nemnda er følgelig opptatt av fiskerireguleringer og 

tilhørende prosesser, og deltar bl.a. på Fiskeridirektoratets reguleringsmøter. 

 

Fjordfiskenemnda er kjent med at fiskerimyndighetene gjennomfører konsultasjoner med 

Sametinget i reguleringssaker, og at Sametinget er representert på reguleringsmøtene. 

Nemnda vil imidlertid påpeke at dette alene ikke er tilstrekkelig, men at det for alle relevante 

reguleringssaker må foretas (og fremkomme) konkrete vurderinger av hvordan 

reguleringsforslag vil påvirke det materielle og økonomiske grunnlaget for samisk kultur. 

 

Nemnda viser spesielt til havressurslova § 7 annet ledd bokstav g om at «Ved forvaltninga av 

dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet skal det leggjast 

vekt på at forvaltningstiltak er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur».   

 

Det vises videre til havressurslova § 11 sjette ledd om at «I område som er omfatta av 

deltakerloven § 21 fjerde ledd, skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine 

ressursar, og ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på 

samisk bruk og kva denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn». 

 

Fjordfiskenemnda vil minne om at fiskerireguleringene berører relativt mange i 

kystsamfunnene innenfor nemnda virkeområde. I tillegg til ovennevnte lovkrav, skal også 

Utredningsinstruksen følges, og det vil i mange tilfeller være nødvendig med 

samfunnsøkonomisk analyse jf. Finansdepartementets rundskriv om dette.  

 

Det er viktig at det i arbeidet med fiskerireguleringene blir gjennomført konkrete vurderinger 

av hvordan ulike reguleringsforslag vil påvirke det materielle grunnlaget for samisk kultur og 

næring. Vi ber om at det heretter fremkommer/synliggjøres både i skriftlige høringer og i 

relevante saksdokumenter i tilknytning til Fiskeridirektoratets reguleringsmøter hvordan 

ovennevnte krav er oppfylt. 
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Fjordfiskenemnda vil benytte anledningen til å påpeke at også det tradisjonelle sjølaksefisket 

er viktig i kyst- og fjordområdene i nord, og at dette også inngår i det materielle grunnlaget 

for sjøsamisk kultur og næring. Dette fiskeriet forvaltes av Klima- og miljødepartementet/ 

Miljødirektoratet, men nemnda vil benytte anledningen til å understreke stor misnøye med de 

hørings- og utredningsprosesser som praktiseres fra villaksforvaltningens side, hvor det synes 

å være et ensidig fokus på å videreutvikle fisket i elvene. Det er nemndas oppfatning at 

ansvaret for villaksforvaltningen snarest bør overflyttes til Nærings- og fiskeridepartementet, 

slik at fokuset kan bli en forvaltning basert på internasjonalt anerkjente forvaltningsprinsipper 

for fiskebestander.     

 

Fjordfiskenemnda ønsker en tilbakemelding vedrørende ovennevnte. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Fjordfiskenemnda v/leder Helga Pedersen 

 

 

Kopi: 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/politisk ledelse, postmottak@kmd.dep.no 

Finansdepartementet v/politisk ledelse, postmottak@fin.dep.no 

Klima- og miljødepartementet v/politisk ledelse, postmottak@kld.dep.no 

Regelrådet for næringslivet, post@regelradet.no 

Fiskeridirektoratet, postmottak@fiskeridir.no 

Sametinget, samediggi@samediggi.no 
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