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Sildelaget Nord er et fagutvalg for stor kyst i Troms og Finnmark og våre 
medlemsbåter er blant de som blir hardest rammet av innføringen av 

fjordlinjene. Av den grunn søker vi med dette permanent dispensasjon for 
båter utestengt fra sine tradisjonelle plasser som følge av grensene for 

fjordlinjene. 
 

Det er uproblematisk for yrkesfiskerne å erkjenne at noe grunnlaget for 
fjordlinjene og opprettelsen av fjordfiskenemnda ligger i den ratifiserte ILO 
konvensjonen nr 169 og en anerkjennelse av urfolks rettigheter. Noe av 

oppfølgingen av er nettopp beskrevet i det følgende:  
 

 Som oppfølging av Kystfiskeutvalgets utredning (NOU 2008:5) har Fiskeri- 
og kystdepartementet iverksatt flere tiltak. Det er blant annet gitt en 
lovfestet rett til å fiske – på visse vilkår – for alle som bor i Finnmark, Nord-

Troms og i andre kommuner i Troms og Nordland som har innslag av 
sjøsamiske områder. Gjennom ordningen med å tilføre en tilleggskvote for 

åpen gruppe i virkeområdet i årene 2011, 2012 og 2013 ønsker regjeringen 
å bidra til å styrke fartøyenes inntektsmuligheter. Det er innført et generelt 
forbud mot fiske for fartøy over 15 meter innenfor nærmere fastsatte 

fjordlinjer, og åpnet for at krav om anerkjennelse av rett til fiskeplasser skal 
kunne framsettes for å bli vurdert av Finnmarkskommisjonen. I 

havressursloven er det lagt inn en bestemmelse om å legge vesentlig vekt 
på hensynet til samisk kultur ved all regulering og forvaltning av fiske. En ny 
bestemmelse i deltakerloven slår også fast at loven skal anvendes i samsvar 

med folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Sametinget og 
departementet samarbeider nå om opprettelsen av ei fjordfiskenemnd for 

Finnmark, Troms og Nordland og om utarbeidelse av retningslinjer for 
konsultasjoner mellom Sametinget og Fiskeri- og kystdepartementet. 
 
      (Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets verksemd 2012) 

  
ILO konvensjonen legger ikke opp til forfordeling til urfolk og minoriteter, men 

til like rettigheter som den øvrig befolkning, jamfør artikkel 2. At samisk kultur 
og hevd legitimerer nye grenser for fjorder som også omfatter større 
kystområder bryter med intensjonen om urfolks rettigheter. 

 
Som en videreføring av konvensjonen har både NOU 2008:5 og St.prop 70 L 

utvidet det samiske virkeområdet langt utover ILO nr 169. Tiltakene har ført til 
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store konsekvenser for fiskere som faller utenfor det samiske og som har fisket 

tradisjonelt i disse farvannene. Vi får da en situasjon med omvendt 
diskriminering. Som et fagutvalg for disse båtene verdsetter vi innføringen av 

dispensasjoner på fartøynivå. Dog ser vi at dette blir uforutsigbart driftsmessig 
og vi ønsker derfor en permanent dispensasjon med utgangspunkt i 
aktivitetsprinsippet. 

 
En praktisk gjennomføring av permanent dispensasjon lar seg løse ved at 

Sildelaget Nord kan sende oversikt over sine medlemsbåter.  
 
På vegne av medlemsbåtene håper vi på dialog med departementet med ønske 

om en løsning. 
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