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Reguleringsmøte sak 8/2019 - Sametingets innspill til regulering 
av torsk nord for 62° N i 2020 
 
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-område.  
 
Fiskerne som er registrert,  har registrert båt under 11 meter, og bor i dette området har ifølge 
Deltakerloven § 21 fjerde ledd, en lovfestet rett til fiske, og her legges det til grunn at denne retten skal 
være av en slik størrelse at den gir en inntekt som det er mulig å leve av, og at retten skal være gratis.  
 
Sametinget legger nedenfornevnte lovverk til grunn for sitt innspill vedrørende fisket etter torsk nord for 
62° N i 2020. Sametinget forventer en reduksjon i antall båter som fisker i åpen gruppe i 2020. Dette 
sammen med at kvotene til åpen grupe vil øke, gir grunnlag for økte båtkvoter i åpen gruppe.  
Sametingets forslag til regulering av torskefiske i åpen gruppe i SFR-området – 2020 er: 
Åpen gruppe:  

Fartøylengde  Maksimalkvote  Herav garantert 
Under 8 m  11    tonn  10    tonn 
8 – 9,99 m  14,6 tonn  12,8 tonn 
Over 10 m  16,4 tonn  14,2 tonn 

Kystfiskevoten: 
- Kystfiskevoten settes til 10 tonn per fartøy, men mulighet til økning senere på året. 

Torsk: 
- Revisjon av fordelingsnøkler (eks. trålstigen) som nyttes i forvaltning av torsk, hyse, sei og lignende, slik at man 

gjennom dette kan styrke driftsgrunnlaget for kyst- og fjordfisket 
- Forbud mot fiske med fartøy over 15 meter innenfor gjeldende fjordlinjer  
- Fiskerettighetene som noen trålere har skal overflyttes til kyst- og fjordflåten når de (trålerne) ikke overholder sine 

forpliktelser 
- Fiskekvoter / overregulering må baseres på fartøyets faktiske lengde, og ikke  hjemmelslengde 
- Sikre de minste flåtegruppene en tilpasset overregulering 
- Sikre en tilfredsstillende ungdomsfiske- og rekrutteringsordning 

Kysttorsk: 
- Kysttorskkvoten skal i sin helhet tildeles og fiskes av den konvensjonelle kyst- og fjordflåten 
- Forbud mot fiske med trål innenfor 12. n.mil 
- Forbud mot fiske innenfor 12. n.mil med fartøy som driver innfrysning av fangst 
- Forbud mot fiske med fartøy over 21 fisker innenfor 4 n. mil 
- Forbud mot å fiske med fartøy over 15 meter innenfor gjeldende fjordlinjer 
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Oppfølging av Kystfiskeutvalget: 
- Avsetningen av tilstrekkelig kvoter slik at kystfiskeutvalgets intensjoner blir fulgt opp 
- Inntektene av fiske i åpen og lukket gruppe, skal være like store i SFR-områdene 
- De som selger sine fiskerettigheter (kvote) i lukket gruppe og ønsker å fortsetter sitt fiske i åpen gruppe, kan først 

etter 5 åre (fra salgsdato) få tildelt kvote av kystfiskevoten. 
 
 
Bakgrunn 
Ved kvotetildeling og ressursfordeling følges retten til fiske som er nedfelt i Deltakerloven § 21, opp 
gjennom Havressursloven § 11 sjette ledd, ved at:  

 
I områder som er omfattet av Deltakerloven § 21 fjerde ledd, skal det ved tildeling av kvoter på viltlevende marine 
ressurser, og ved andre former for reguleringer av disse ressursene, legges vesentlig vekt på samisk bruk og hva 
denne bruken har å si for samisk lokalsamfunn . 

 
Sametinget kan ikke se at Fiskeridirektøren (forvaltningen) i sine forslag til reguleringer i fiske for 2020 
(men også tidligere), har utredet og gjennomført tilstrekkelig tiltak som har som mål å ivareta samiske 
fiskeri og samfunnsinteresser, slik forvaltningen er pålagt i Havressurslovens §§ 7 og 11 og Deltakerloven 
§§ 1 a. og 21, fjerde ledd.  
På grunn av mangel på vurdering og vilje til å følge nevnet lovverk, kan ikke Sametinget se at 
Fiskeridirektøren har fremlagt et forslag som ivaretar samiske fiskerier i åpen gruppe i SFR-området. 
Sametinget kan heller ikke se at Fiskeridirektørens i sitt forslag til reguleringer har vurdert hvordan en 
fisker i åpen gruppe i SFR-området med båt - eks. over 10 meter - skal ha mulighet til å leve at inntekten 
fra torskefiske med ca 8-10 tonn kvote i åpen gruppe og 4,5 tonn i kystfiskekvote, slik det fremkommer i 
Fiskeridirektørens forslag.    
 
Sametinget fremmer derfor et eget forslag som ivaretar sjøsamiske interesser ut fra både  
Havressurslovens §§ 7 og 11,  Deltakerloven §§ 1 a. og 21 fjerde ledd og Prop. 70L (2011-2012), slik at 
de som fisker her skal kunne leve av sitt fiske. 
 
Båtkvote i åpen gruppe i SFR-området - 2020 
Inntektene av fiske i åpen og lukket gruppe, skal være like store i SFR-områdene. Dette gjøres ved å 
bruke deler av Kystfiskekvoten til å høyne den satte båtkvoten i åpen gruppe, til samme nivå som i 
lukket gruppe i SFR-området.  
 
Tilleggskvote i åpen gruppe på 3 000 tonn 
I oppfølging av Kystfiskeutvalgets arbeid ble det i 2012 gjort en avsetning på 3 000 torsk, som skulle 
benyttes av fartøy som fisker i åpen gruppe i STN-området, slik at de kunne øke sine inntekter. 
 
Mange fiskere ønsker å fiske i åpen gruppe siden kvoten er gratis, men på grunn av liten kvote blir de 
«presset» til å kjøpe kvote og etablere seg i lukket gruppe. En likestilling av kvoter mellom lukket og åpen 
gruppe, vil også føre til at fiskere i åpen gruppe vil ta med mannskap da inntektsgrunnlaget blir større, 
samt at kvoten og inntekten for sesongen blir mer forutsigbar enn dagens ordning er. 
 
Sametinget har merket seg at fordeling av de marine ressursene (torsk, hyse, sei, sild, etc.) skjer etter 
fordelingsnøkler (trålstigen), som stort sett er lik den som ble laget i 1990. Vi vet at forholdene som 
omhandler bestandssituasjon, flåte, industri, miljøhensyn og samfunnet generelt er totalt annerledes i dag 
enn hva tilfelle var i 1990. Ettersom mye av utviklingen innen ressursgrunnlaget, flåte, landindustri og 
demografisk utvikling henger nøye sammen, må fordeling av fiskeressurser også stå i forhold til hva som 
er gjeldende i dagens samfunn og ikke slik det var i 1990. Sametinget forslår en snarlig revisjon av 
trålstigen og en diskusjon vedrørende bruk/anvendelse av kvoter og samfunnets behov for aktivitet og 
arbeidsplasser.  
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Sametinget går videre inn for at kvoter som tilhører trålere som ikke overholder sine 
leveringsforpliktelser, blir overført til kyst- og fjordflåten som leverer sine fangster til mottaksanlegg på 
land. 
 
Flytting av kvoterettigheter  
Sametinget støtter ikke ordninger som fører til at kvoterettigheter flyttes fra nord til sør i Norge.  
 
Sametinget støtter heller ikke ordninger som gjør at store fartøy kjøper opp fiskekvoter fra små fartøy. 
Fiskerettigheter som mange av de store fartøyene i dag fisker på, kommer fra gruppene under, og da 
helst kvoterettigheter fra små båter under 11 meter. Kvoterettighetene må tilbakeføres til de 
kvotegruppene hvor rettigheten hører hjemme. 
 
Bruk av båtens lengste lengde vs. hjemmelslengde 
For å motvirke at de store båtene fisker opp kvotene til de minste fartøyene har Sametinget i en årrekke 
gått inn for at båtens lengste lengde skal legges til grunn for kvotefordeling og regulering, og ikke 
hjemmelslengde. Dette forslaget vil sikre Finnmarksmodellen, og hindre at store båter drar nytte av 
ordninger som er laget til for å tilrettelegge fisket for de minste fartøyene.  
 
Norsk kysttorsk 
Sametinget går inn for at kvoten av kysttorsk i sin helhet skal tildes og fiskes av den konvensjonelle 
flåten. For å bygge opp bestanden av kysttorsk, samt legge forholdene bedre til rette for fjord- og 
kystfiske for de miste båtene, går Sametinget inn for at forbud mot fiske innenfor fjordlinjene med fartøy 
over 15 meter opprettholdes. 
 
Ungdomsfiske 
Sametinget anser rekruttering av ungdom og andre som viktig for å videreføre samisk språk, kultur, 
næring og levesett. Sametinget støtter derfor de innkomne forslagene om avsetning av agn-kvoter til 
ungdomsfiskeordning. 
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