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Endringer i deltakerloven mv. - tildeling av konsesjoner, 
deltakeradganger mv. - Sametingets høringssvar   

Viser til høringsbrev av den 23.09.2014, og Sametinget gir med dette sitt høringssvar i saken. 
Sametinget ber om å bli konsultert i saken. Høringssvaret vil være en del av Sametingets 
grunnlag for konsultasjon, og gir ikke uttømmende rede for Sametingets standpunkter.  
 
Sametinget holder fast ved at samene har etablert rettigheter til fiske og andre marine 
ressurser i kystnære samiske områder. Samer og andre bosatt ved kysten har derfor rett til 
fiske på grunnlag av alders tids bruk og lokal sedvane. Folkerettens regler om urfolk og 
minoriteter gir i tillegg grunnlag for retten til fiske. Sametinget er derfor av den formening at 
reguleringstiltak av fisket ikke kan skje slik at det kan forstås å frata samer retten til 
regningssvarende fiske for opprettholdelse av kultur med språk, næringsutøvelse og 
samfunnsliv. 
 
Fisken er av Stortinget ansett som en nasjonal ressurs, hvor folket i fellesskap eier de marine 
ressursene (Jf. Havressursloven § 2). Sametinget registrerer at en endring av Deltakerloven 
medfører kjøp og salg av kvoter mellom enkeltpersoner. Dette er for Sametinget uforståelig 
og bryter fullstendig med prinsippet som Stortinget har fastslått om at det er fellesskapet 
som eier fisken. Sametinget forholder seg til Stortingets vedtak og støtter ikke prinsippet om 
kjøp og salg av fiskekvoter. 
 
Sametinget har alltid vært prinsipielt mot kjøp og salg av kvoter. Endringene av 
Deltakerloven og liberalisering av kjøp og salg av kvoter representerer privatisering av 
kollektive naturressurser. Sametinget viser til Kystfiskeutvalgets utredning i NOU 2008:5 
'Retten til fisket i havet utenfor Finnmark' og påpeker at en rett til fiske er rettigheter folk 
bosatt ved fjordene og langs kysten innehar ved lokal sedvane, hevd og alders tids bruk. 
 
Sametinget mener departementets forslag om å ende Deltakerloven, vil kunne føre til en 
svekkelse av grunnlaget for samisk kultur i kyst- og fjordområdene, noe som ikke er 
forenelig med havressurslova § 7 bokstav g, om at forvaltningstiltak skal være med å sikre 
det materielle grunnlaget for samisk kultur og § 11 6. ledd om at det skal legges vesentlig 
vekt på samisk bruk og hva bruken har å si for samiske lokalsamfunn. Sametinget vil i denne 
sak også vise til den retten til fiske som befolkningen i sjøsamiske område har, og at 
forvaltningen ikke gjennomføret tiltak som kan svekke denne retten (jf. deltakerloven §21).    
 
Sametinget mener at innføring av muligheten for å selge fisketillatelsen uten båt vil forsterke 
praksis om kjøp og salg av kvoter. Dette er av grunnleggende prinsipiell karakter med store 



og langsiktige virkninger for samiske kyst- og fjordsamfunn. Dette medfører i prinsippet at 
kvotene kan kjøpes ut av samiske områder og undergrave lokalt eierskap og tilgang. Over tid 
vil dette føre til ytterligere utarming og svekkelse av bosetting og sysselsetting i samiske kyst 
og fjordområdene, noe som klart vil bryte med formålsparagrafen i Havressursloven. 
 
Sametinget støtter ikke departementets forslag om å endre deltakerloven, hvor det foreslås å 
åpne for tildeling av fisketillatelse (konsesjon eller deltakeradgang) til et fartøy til erstatning 
for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy, uten hensyn til om fartøyene har 
samme eier, der det legges til rette for at to rederier kan inngå en privatrettslig avtale om 
overføring av fisketillatelse uten at de samtidig må overdra fartøyet fisketillatelsen er knyttet 
til. 
 
Dette høringssvaret fokuserer i hovedsak på Sametingets overordnede posisjon. Sametinget 
ber om å bli konsultert i saken, da den vil ha innvirkning på samisk kultur, næring, språk og 
levesett (Jf. Konsultasjonsprosedyrene fastsatt ved kgl res. 01.07.05 og Retningslinjer for 
konsultasjoner i fiskerisaker). Vi vil gjennom konsultasjonsprosessen kunne komme tilbake 
til bestemmelser på detaljnivå. 
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