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Reguleringsmøtet sak 11/2020 - Sametingets forslag til regulering
av fiske etter blåkveite nord for 62°N i 2021
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 det samiske fiskerirettighetsområdet (SFR- området)1. I samiske områder
består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre fartøy. Sametinget vil ivareta og sikre driftsgrunnlaget
for fiske i 2021 gjennom å legge til rette for å oppnå levelig økonomi og gode forvaltningsordninger som
er bærekraftige, forutsigbare og langsiktige. Sametinget viser for øvrig til Nærings- og
fiskeridepartementets bestilling av 13.10.2020, om å særlig synliggjøre konsekvensene av reguleringene
for fiskere i sjøsamiske områder.
Sametingets forslag til regulering
For å ivareta sikkerheten i blåkveitefiske for de mindre båtene, vil Sametinget foreslå følgende:
- Totalkvoten kan deles inn i 3 gruppekvoter ut fra historisk fangst og deltakelse
- Gruppene blir delt i følgende lengdemeter:
1. 0-13,99 meter
2. 14-19,99 meter
3. 20-27,99 meter.
Med en slik ordning konkurrerer båter med lik størrelse med hverandre.

Sametinget tar forbehold om å komme med ytterligere forslag i konsultasjonen som blir gjennomført.
Bakgrunn
For mange små fartøy fortoner dagens blåkveitefiske seg som et direkte «kappfiske», der hvert fartøy får
tildelt en kvote som er basert på fartøyets lengde. Det innføres stopp i fiske når totalkvoten er fisket opp.
Dette resulterer (hvert år) i at de små båtene som må ligge i havn når vinden er for sterk til å gå langt fra
kysten, ikke får fisket sin kvote før fisket stoppes. Dette fører til at det oppstår et kappfiske mellom store og
små fartøy der sikkerheten for de små fartøyene ikke blir godt nok ivaretatt, da totalkvoten ikke er stor nok til
at alle som deltar får fisket sin hele kvote.

SFR-området har tidligere blitt betegnet som STN-området, og omfatter hele Finnmark, samt kommunene: Balsfjord,
Evenes, Gratangen, Hamarøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Salangen, Skjervøy,
Storfjord, Sørreisa, Narvik, Tjeldsund og Tromsø.
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