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Sametingets høringsinnspill - Sjarkfiskeflåtens rammebetingelser i et
fremtidsrettet kvotesystem
Departementet har i sitt drøftingsnotat ikke redegjort eller på annen måte synliggjort hva som
vil skje med ressursgrunnlaget for de som i dag fisker i åpen gruppe, når fiskere som strukturer
i lukket gruppe flytter over til åpen gruppe og fortsetter sitt fiske. Sametinget kan derfor ikke se
at departementet har oppfylt Havressurslovens § 7, bokstav e) om at forvaltningstiltak er med
og sikrer det materielle grunnlaget for samisk kultur.
Sametinget har gjentatte ganger foreslått å benytte båtens lengste lengde ved regulering og
ander forvaltningstiltak, og støtter derfor departementets forslaget om kun bruk av fartøyets
lengste lengde.
Sametinget ønsker å skape trygge arbeidsplasser i fiskeflåten, og vil derfor videreføre samfiskeordningen mellom to fiskere med hvert sitt fartøy som er rigget, utstyrt og godkjent for fiske.
De som ikke oppfyller disse vilkårene må forlate ordningen uten noen form for vederlag.
Sametinget støtter ikke noen form for strukturering i flåten under 11 meter i lukket gruppe.
Etter de signaler som har kommet fra departementet vil denne høringssaken videreføres
ovenfor Stortinget. Sametinget vil her signalisere at Sametinget vil kunne støtte ulike ordninger
og reguleringsforslag som har som formål å beholder fiskerettighetene på fellesskapets hender,
og som på sikt kan fjerne privat kjøp og salg av fellesskapets kvoter. En slik ordning kan
eksempelvis være næringsfinansiert kondemneringsordning som kan realiseres gjennom
ressursavgift for alt fiskeri.
Sametinget ønsker å gjennomføre konsultasjon med Nærings- og fiskeridepartementet i denne
saken, samt bli holdt løpende orientert om sakens videre behandling.
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