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Oppgis ved henvendelse

Sametingets innspill til Høring - Vilkår for omsetning av torsk fra
fritidsfiske

Viser til høring av 11.06.2012.

Sametinget ser positiv på at Fiske- og kystdepartementet vurdere å revidere § 2 i forskrift av 26.
februar 2010 nr. 252 om begrensning i fiske etter torsk, rognkjese, makrell og kongekrabbe med ikke-
merkeregistrerte fartøy eller fra land.

De fleste av tiltakene som departementet ønsker å forandre vil etter Sametingets mening fallepositivt
ut for alle som bor i samiske kyst- og fjordområder. Sametinget ser heller ingen foreløpige behov for
å sette en nedre aldergrense i de ordningene som her foreslås (jf.Høringsnotat, pkt. 2,3)

Imidlertid vil man fra Sametingets side ikke slutte seg til ordlyden i forslag til ny forskrift § 2 annet
ledd, om at:

"Begrensningenpå2000 kg torskrundzektgdderbc741eperfartøyogpffperson,og,jeldersanietfor all
tonk sørognordfor 62 0N".

I de tilfeller det er flere som benytter sanan-iebåt vil departementets forslag virke svært begrensende i
fiske for den enkelte person, i motsetning til en som har båt og fisker alene. Eks. vil et familiemedlem
i en familiemed mange familiemedlemmer og bare en båt, ikke kunne fiske sitt kvantum torsk på
2 000 kg torsk i motsetning til en som har båt og fisker alene.

Sametinget kan ikke se at målet med revidering av nevnte forskriften er å øke antall båter, men heller
finne frem til ordninger der alle har sammen mulighet til å fiske sin tillatt kvote på 2 000 kg torsk,
uten å måtte kjøpe egen båt og der fiskerimyndighetene får innrapportert fangst fra fiske med ikke-
merkeregistrerte fartøy eller fra land.



For at alle skal ha sammen mulighet til å fiske sitt foreslåtte kvantum på 2 000 kg torsk vil man far
Sametingets side foreslå følgende ordlyd i ny forskrift § 2 annet ledd:

"Begrensningen på 2000 kg torsk rund vekt gjelder per person, og gjelder samlet for all torsk
sør og nord for 62 N".
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