Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

Inge Arne Eriksen

saksbehandler
Tel:

+47 91 52 02 02

Ii alm./ U.off.
§ 19

Kopiija
Eivind Helland Marienborg

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

18/370 - 49

18/28755

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO
31.10.2018

Reguleringsmøtet sak 10/2018 - Sametingets innspill til regulering av
sei nord for 62°N i 2019
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 (SFRområdet). Området har tidligere blitt betegnet som STN-området.
Regulering av notfiske etter sei

De siste årene har fisket ikke lenger vært fritt. Kvoteutnyttelsesparagrafen, og unntaket fra den
som ble innført fra 2014 ved fjerningen av bestemmelsen om kombinasjonsdrift, har dermed
fått stor betydning både for de fartøy det gjelder og for fordelingen mellom grupper. En
adgang til å fiske to kvoter er i strid med de hensyn som ligger til grunn både for
kvoteutnyttelsesparagrafen og reguleringssystemet generelt, som bygger på at tilgjengelige
kvantum fordeles mellom de fartøy som deltar i fisket etter etablerte fordelingsnøkler»
-

Sametinget er sterkt imot at noen båter har adgang til å fiske to kvoter på et å samme fartøy, slik
det fremkom i Fiskeridirektørens saksfremlegg. Det fremgår også at dagens praksis, med fiske av
to kvoter, er i strid med de hensyn som ligger til grunn for både kvoteutnyttelsesparagrafen og
reguleringssystemet generelt, som bygger på at tilgjengelige kvantum fordeles mellom de fartøy som
deltar i fisket etter etablerte fordelingsnøkler.

Åpen gruppe

I fiske etter sei i åpen gruppe i 2018 (per 29. okt. d.å.) står det igjen 3 917 tonn (dvs. 44 % av
gruppekvoten). For å øke mulighet til inntekt, og sikring av arbeidsplasser på sjø og råstoff til
industrien, vil Sametinget foreslå å øke garantert kvote i åpen gruppe, slik at tryggheten til
økonomisk utbytte blir større (se tabellen under):
Lengste lengde
Under 8 meter
8 – 10 meter
Over 11 meter

Maksimalkvote
Fritt fiske innenfor gruppekvoten
Fritt fiske innenfor gruppekvoten
Fritt fiske innenfor gruppekvoten

Herav garantert kvote (tonn)
8
10
12

Oppjustert punkt 4.6.3 Fartøy i åpen gruppe, i Fiskeridirektørens høringsdokument

Sametingets forslag vil ikke ha noen negative innvirkninger på gruppekvoten:

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

John Osvald Grønmo
doaib. fágajođiheaddji / konst. fagleder

Inge Arne Eriksen
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver
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