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Hei, 
 
Vi viser til bestilling fra BLD av 9. mai om oppdatering av tekst i statusrapporten om oppfølgingen av FNs 
rasediskrimineringskomité. FKD har følgende oppdateringer å komme med: 
 
Oppfølging av FNs rasediskrimineringskomité – forvaltning av fiske i saltvann    
 
Anbefaling fra komiteen: I lys av komiteens generelle anbefalinger nr. 23 anbefaler komiteen at den 
statlige parten rådfører seg med østsamene og sjøsamene og iverksetter tiltak med sikte på å sette dem i 
stand til fullt ut å utøve sine menneskerettigheter og grunnleggende friheter og til å opprettholde og 
utvikle sin kultur og sitt inntektsgrunnlag, herunder forvaltning av land og naturressurser, særlig når det 
gjelder reinbeiter og fiske.  
 
Spørsmålet om statens folkerettslige forpliktelser i forvaltningen av saltvannsfiske i områder med samisk 
bosetting har blitt utredet og fulgt opp ved flere anledninger fra 1990 og fram til i dag. Under 
behandlingen av Finnmarksloven i juni 2005 fattet Stortinget et anmodningsvedtak hvor det ble bedt om 
en utredning av ”samer og andres rett til fiske i havet utenfor Finnmark”. På denne bakgrunn ble 
kystfiskeutvalget for Finnmark oppnevnt ved kgl. resolusjon 30. juni 2006.  
 
Kystfiskeutvalget la fram sin innstilling NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark 18. februar 
2008. Utvalget konkluderer med at folk bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark, på grunnlag av 
historisk bruk og folkeretten, har rett til å fiske i havet utenfor Finnmark til eget forbruk og som næring, 
og det foreslås flere tiltak for å gi innhold til en slik rett.  
 
Etter en bred høring har Fiskeri- og kystdepartementet og Sametinget gjennomført konsultasjoner om 
oppfølgingen av innstillingen. 9. mai 2011 kom Fiskeri- og kystdepartementet og sametingsrådet fram til 
enighet om et sett med lovendringer i deltakerloven, havressursloven og finnmarksloven, samt enkelte 
andre tiltak. Tiltakene skal medvirke til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur.   
 
Oppfølgingen av Kystfiskeutvalget har blitt sett i sammenheng med oppfølgingen av Samerettsutvalget II 
(som tar for seg tradisjonelle samiske områder sør for Finnmark). Blant forslagene er det derfor en 
lovfestet rett til å fiske – på visse vilkår - for alle som bor i Finnmark, Nord-Troms og andre kommuner i 
Troms og Nordland med innslag av sjøsamiske områder.  I tillegg er det foreslått å legge inn en 
bestemmelse i havressursloven om å legge vesentlig vekt på hensynet til samisk kultur ved all regulering 
og forvaltning av fiske og en ny bestemmelse i deltakerloven om at loven skal anvendes i samsvar med 
folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Det er videre foreslått å innføre et forbud mot fiske for 
fartøy over 15 meter i fjordene, at krav om anerkjennelse av rett til fiskeplasser skal kunne framsettes 
for Finnmarkskommisjonen, og å opprette en fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og Nordland som vil 
ha en viktig rolle i forvaltningen av fiskeressursene.  
 



Sametinget har, med forbehold om tolkingen av rettsgrunnlagene, gitt sin tilslutning til forslagene i 
behandling i plenum 9. juni 2011. Det neste skritt i oppfølgingsprosessen er at regjeringen vil legge saken 
fram for Stortinget.  
 
Regjeringen la fram forslagene for Stortinget 16. mars 2012. Stortingets flertall sluttet seg til forslagene i 
deres behandlingen av saken 4. juni 2012. Tiltakene vil i neste omgang implementeres i gjeldene 
regelverk og fiskeriforvaltning.  
 
Bare ta kontakt hvis det skulle v ære noen spørsmål. 
 
Mvh 
Guri  
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