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Reguleringsmøtet Sak 23/2018 - Sametingets innspill til regulering av
fiske etter makrell 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-område.
I sjøsamiske områder består mesteparten av fiskeflåten i dag av mindre enheter. Sametinget vil
gjennom sine forslag til reguleringer i 2019, sikre driftsgrunnlaget til disse fartøyene og
gjennom dette få til ordninger som er langsiktige og forutsigbare.
Makrellen kommer nå årvisst inn til kysten av Troms og Finnmark, og Sametinget ser det som
en viktig oppgave at det også gjennomføres et kyst- og fjordfiske etter makrell i disse
områdene. For å igangsette dette fisket er det viktig at de årlige avsetningene/kvotene i fiske
etter makrell, gir rom for dette et slikt fiske.
I regulering av fiske etter makrell i 2019 foreslår derfor Sametinget følgende:
-

Opprettholde forbud mot fiske av makrell med fartøy over 15 meter innenfor
gjeldende fjordlinjer
Åpen gruppe – Det avsettes en kvantum på 2000 tonn til fartøy i åpen gruppe, med
garantert kvote på 10 tonn og maksimalkvote på 20 tonn
Det avsettes en egen kvote på 200 tonn makrell (100 tonn i sør og 100 tonn nord for
67 0 N) til landnotfiske etter dispensasjon, med maksimalkvote på 15 tonn og garantert
kvote på 5 tonn.
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