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Samet inget innspil l t il høring - instruks om administrerende 
redere     

   
Viser til høringsbrev av 18.11.2013. 
 
Sametinget har fattet følgende vedtak i saken: 
 
Fiske og fangst har gjennom all tid stått sentralt og vært et bærende element for samisk 
bosetting, næring, kultur og språk i sjøsamiske områder. Sametinget har i sin politikk vektlagt at 
de som livnærer seg og bor i samiske områder har en rett til å utnytte sine lokale ressurser, slik 
samen i all tid har gjort. Fiskerne skal eie og drive sine fiskebåter. 
  

1) I godkjenning av administrativ reder for å oppfylle aktivitetskravet i deltakerloven § 6, 
må det stilles strenge og absolutte krav om at det må være en forutsetning at 
administrerende reder rent faktisk utøver funksjoner som naturlig tilligger stillingen og 
fiskeriyrket.  

2) Sametinget går videre inn for at det stilles krav til eierandel i fiskefartøyet på 33 
prosent, slik at man gjennom dette sikrer fiskernes eierinteresser i eie av fiskefartøy. 

3) Sametinget støtter forslaget hvor kun én reder pr. rederi (selskap), men Sametinget 
støtter ikke forslaget om at en administrerende reder kan ha flere fartøy. 

4) Sametinget støtter kravet om at drift av fiskebåtrederi må være en hovedaktivitet for 
administrerende reder, uten noen fleksibel praktisering. Det skal fortsatt stilles krav om 
at fiskeriaktiviteten skal utgjør størstedelen av den totale virksomheten. 

5) Sametinget støtter forslaget om at relevant utdanning (fiskerifaglig og 
navigatørutdanning) for administrerende reder kan legges til grunn ved søknad om 
dispensasjon fra kravet til tidligere aktivitet i deltakerloven § 6 tredje ledd. 

 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Magne Svineng Inge Arne Eriksen 
ossodatdirektevra/avdelingsdirektør seniorráđđeaddi/seniorrådgiver



  

  
  
  
Nærings- og fiskeridepartementet  
Postboks 8090 Dep.  
0032 OSLO  
  

  

  

 

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO 

Inge Arne Eriksen, +47 91 52 02 02   13/5084 - 3 05.03.2014 

inge.arne.eriksen@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/ 

 Oppgis ved henvendelse 
 


