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Innledning
Det nordligste Norge har en langvarig
bosetningshistorie. Arkeologene kan
fortelle at det har bodd folk på kysten
og langs fjordene i Nord-Norge siden
eldre steinalder. I Finnmark kan det
dreie seg om mer enn 12 000 år. I hele
denne perioden har fisket og
utnyttelsen av andre marine ressurser,
utgjort det viktigste næringsgrunnlaget
for de som har hatt tilhold langs kysten
og fjordene. Samene – den eldst kjente
etniske gruppe i området (2-3 000 år) har også i stor grad basert sin
eksistens på havets rikdommer.
Den første skriftlige kilden fra området
– den håløygske høvdingen Ottars
beretning fra slutten av 800-tallet,
bekrefter dette. Om sin seilas fra
Tromsøområdet til Hvitehavet, langs
kysten av Nord-Troms, Finnmark og
Kolahalvøya, forteller han nemlig at
han på denne kyststrekninga bare
møtte ”fiskere og fuglefangere og
jegere, og de var alle samer…” 1
Skattevarene som samene betalte til
de nordnorske høvdingene viser også
at de drev en omfattende jakt på
sjøpattedyr. Skatten besto nemlig av
produkter både fra sel, hvalross og
hval. Kildene forteller også om samisk
hvalfangst til inn på 1800-tallet.2 Sel og
kobbe har man jakta på helt frem til i
dag. Den minste hvalarten – nise – har
også vært beskatta opp mot nyere tid.

1
2

Grovt sett kan man si at det siden
Ottars tid har vært ulike typer samisk
fiskeriaktivitet i området fra NordTrøndelag/Helgeland og nordover, helt
til Varangerfjorden. Det dreier seg
både om nærfiske og deltakelse i store
sesongfiskerier som Lofotfisket.
Tysfjordsamene kan ha deltatt i dette
fisket allerede på 1200-tallet.3 I Lofoten
er det for øvrig registrert en rekke
samiske stedsnavn, og mange av
disse kan ha sin bakgrunn i at de var
samiske sesongfiskevær.4
På 1500-tallet var det et kappløp
mellom de nordiske statene og
Russland om å sikre seg herredømmet
over de gamle samiske områdene i
nord. Sverige tok også skatt av
sjøsamene på ishavskysten, og det er i
den forbindelse vi trolig får det første
offentlige forsøket på å beskytte deres
sjøfiske. Ved siden av å klage over at
samene ikke fikk betale skatt til dem,
hadde de i 1591 ytterligere ett
ankepunkt mot danske myndigheter.
Det var at engelskmennene «… fikk
fiske med flere tusen kroker, på ett
snøre, noe samene ikke hadde
mulighet til.5
Samene deltok i alle typer fiske.
Historikeren Johan Borgos skriver i en
oppsummering av de samiske
fiskeriene i Vesterålen frem til
og med 1800-tallet, at

3

Minde 1997:46.

Etter NOU 1984:18, s. 643.

4

Nielssen 2008: 204-208, 229.

Jf. f. eks. Pedersen 1984: 19, 106-108.

5

Bjarnar 1986: 29.
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"- samene deltok aktivt i både havfiske
og nærfiske,
- fisket var en viktig del av den samiske
økonomien,
- samer og nordmenn nytta stort sett
den samme teknologien (båt og bruk)"
Samme forfatter regner også med at
samene satset mer på nær-, enn
havfiske, og at de fiskeriteknologisk
sett var på høyde med nordmennene,
og at de hadde samme rettigheter og
likeverdighet på havet.6
«Markasamene» som bodde et stykke
fra havet på grensa mellom NordreNordland og Sør-Troms, drev også et
betydelig fiske, som tilskudd til
husholdningen, og i sesongene på
Lofoten og i Finnmark. Henry Minde
skriver om dette at da,
"Da den markasamiske befolkningen
hadde konsolidert seg på slutten av
1800-tallet, deltok samene herfra i like
stor grad i fiskeriene som befolkninga
for øvrig. Samene fra hele regionen
hadde tydeligvis kunnskap om og
deltok i sesongfiskeriene langs hele
kysten. Det var viktig for samene i de
omtalte "innlandsbygdene" (som stort
sett lå innafor en rekkevidde til havet
på én mil) å bruke havet som et
alternativ for livberginga»" 7
Et markant trekk ved den samiske
befolkningas fiske, og tidligere sel- og

hvalfangst, er at man i tillegg også
utnytta de fleste andre tilgjengelige
næringskildene som fantes. Fiske som
en del av en kombinasjonsnæring har
derfor vært et bærende prinsipp i
samisk næringstilpasning helt til i dag.
Blant annet har fiske og reindrift også
vært relativt vanlige
næringskombinasjoner historisk sett.
Mulighetene for markedsfiske til gode
priser førte til at man for første gang
fikk en bofast, ikke-samisk bosetning
på kysten av Nord-Troms og Finnmark
fra 12-1300-tallet. På 16- og 1700-tallet
fikk man imidlertid en sterk norsk
befolkningsnedgang i dette området.
Dét bekymra sentralmyndighetene i
København. Fra slutten av 1600-tallet
innførte man derfor reguleringer av
fisket til fordel for dem som bodde fast i
Finnmark. Det gjaldt blant annet
restriksjoner på det fisket som ble
drevet av de tilreisende norske fiskerne
fra Nordland og Troms - nordfarerne.
Folk i Finnmark skulle ha førsteretten.
I 1775 ble det for første gang mulig å
få utmålt private jordeiendommer i
Finnmark.8 Den såkalte
jordutvisningsresolusjonen som ble gitt
av kongen i København, inneholdt
imidlertid også bestemmelser om
hvordan det for ettertiden skulle
forholdes med sedvanebasert
utnyttelse av andre naturgoder enn
jord. Der ble også fisket i havet berørt.

8

6

Borgos 1997:19.

7

Minde 1997:62.

Størsteparten av Finnmark var relativt nylig blitt
ensidig underlagt kongen i København. For kyst- og
fjordområdene skjedde det i 1613, og for innlandet
var årstallet 1751. Sør-Varanger derimot ble ikke en
del av Norge før i 1826.
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I resolusjonens paragraf 6 het det
nemlig:
« De Herligheder, som hidindtil have
været tilfælles for hele bygder eller
Almuen i almindelighed, være sig
Fiskeri i Havet og de store Elve, samt
Landings-Steder og deslige, forblive
fremdeles til saadan almindelig
Brug."paragraf 6. Begrunnelsen er at
den ikke har noen gyldighet lenger. »

Næringsministeren har i januar 2015
uttalt at lovverket skal moderniseres.
Deriblant vil man fjerne den siste
gjenværende
paragrafen
fra
jordutvisningsresolusjonen
for
Finnmark fra 1775. Det er paragraf 6.
Begrunnelsen er at den ikke har noen
gyldighet lenger.
Ut fra ordlyden i bestemmelsen, om
fisket i havet er også den en
understreking av det regionale
prinsippet i fiskeriforvaltningen, som
man hadde på den tid. Tingene skulle
forbli slik de hadde vært. I den
sammenhengen var finnmarkingene
prioritert.9
Dette var selvsagt også med på å
bygge opp under lokale
rettsoppfatninger om at sjøfisket på et
bestemt sjøområde tillå dem som
bodde nærmest. En
spesialundersøkelse fra
Varangerfjorden, gjort av Einar Niemi,
viser at så tidlig som omkring 1650,
"..synes det klart at innbyggerne i

9

Vadsøområdet hadde en nærmest
eksklusiv rett til bruken av sjøterritoriet
utenfor værene. Denne retten kom til
uttrykk i et system med faste linesett
som det ble hevdet privat eiendomsrett
til og som gikk i arv." 10
I forbindelse med grensefastsettelsen
mellom Norge og Sverige i 1751 (det
som ble grense mellom Finnmark og
Finland etter 1809), merker man seg
også i fiskerisammenheng grensetraktatens tillegg om de overflyttende
samenes rettigheter (Lappekodisillen).
Den sikret blant annet i § 12 de
svenskregistrerte reindriftssamenes
rett til å drive fiske i sjøen på linje med
norske undersåtter der de kom ned til
sjøkanten om sommeren. Etter at
Finland ble utskilt fra Sverige i 1809,
gikk denne retten over til de finske
samene. Både reindrifts- og andre
samer fra det nordligste Finland drev et
til dels omfattende fiske i fjordene i
Finnmark frem til 1852.
En ny fiskerilov i 1830 fjernet det aller
meste av restriksjonene på tilreisendes
fiske i Finnmark. Denne loven var et
klart brudd med et etter hvert relativt
gammelt og formalisert prinsipp om
finnmarkingenes førsterett til å utnytte
fiskeressursene i amtet. Nyordningen
ble derfor ikke akseptert uten videre,
og iallfall enkelte steder holdt det
gamle systemet med faste linesett for
lokalbefolkningen seg ennå en tid.11

10

Den nevnte bestemmelsen står fortsatt i Norges
lover.

11

Niemi 1983: 23.
Solhaug 1975: 287, Niemi 1983: 23.
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Ressursvernspørsmål og
lokal førsterett.
Den sterke tilstrømningen av
fremmede fiskere til det nordligste
amtet førte utover i århundret til
gnisninger i forhold til lokale brukere.
På 1800-tallet ble det blant annet satt
frem krav om en eksklusiv rett til
sjøfiske for lokalbefolkningen på
Magerøya og i Porsanger. Fra samisk
hold i Varangerfjorden kan man også
ane tilløp til en
rettighetsargumentasjon basert på
prinsippet om at gammel bruk gir rett.
Som en følge av det ble det fra
myndighetshold på 1860-tallet fremmet
et seriøst forslag om at samene der
burde få et eget fiskevær og avgrenset
sjøområde i nærheten av Kiberg.12
Omkring århundreskiftet 18/1900,
kommer rettsoppfatningene om lokal
førsterett til de tradisjonelle lokale
fiskefeltene enda klarere frem, og da i
forhold til nye og aktive redskaper som
ble tatt i bruk som et ledd i
mekaniseringa av fiskeflåten.
Fra flere samiske distrikter ble det gjort
mange og intense, men forgjeves
forsøk på å få et forbud mot den nye
seisnurpenota. Det nye industrielle
fisket etter sild ble også sett på med
stor uro i tradisjonelle fiskerkretser.
Utlendingenes begynnende tråldrift
utenfor Finnmark møtte likeledes en
kompakt motstand fra en samla
fiskerbefolkning.

Fredningskravene fra før første
verdenskrig, og kravene om forbud mot
visse typer redskaper og lokal
førsterett til ressursene, hadde ikke
bare sin årsak i fortvilelse over at
grunnlaget for bosetningen var truet. I
like høy grad synes disse kravene å ha
vært begrunna i en økologisk tenkning
og en lokal rettsoppfatning om at de
som hadde utnytta ressursene fra
gammelt av hadde størst rett.
Likeledes finner man også klare
oppfatninger om at disse ressursene
burde fordeles slik at alle som hadde
behov for det, skulle få sin rettferdige
og rimelige andel til livsoppholdet.
I tida frem mot andre verdenskrig
fortsatte kampen for å få
fredningsordninger mot redskaper folk
mente var skadelige for de enkelte
bestandene, og som bidrog til å
undergrave de lokale fiskernes
mulighet til å utnytte fiskeforekomstene
med sine tradisjonelle redskaper.
Forbud mot bruk av not og snurrevad i
gytefjordene var ett av de sentrale
stridsemnene. Fra lokalt hold ønsket
man også sterke reguleringer av det
omfattende snurpenotfisket etter sild
inne på fjordene.13
Langt inn i det høyteknologiske fiskets
tidsalder fortsatte de bestemmende
fiskerimyndigheter å tro at havet ikke
kunne tømmes for fisk. Det kom
nærmest ikke på tale å endre lover og
regler angående fisket, som var gitt for

13

12

Bull 2011: 51 ff, Pedersen 1994: 91.

Om fjordfredningsspørsmål og motstanden mot
aktive redskaper fra begynnelsen av 1900-tallet til
andre verdenskrig – Se Bull 2011 : 78 ff.
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en situasjon med en helt annen og
mindre skadelig redskapsteknologi.
Læren om "fiskets frihet" førte til at
viktige bestander som sild, og delvis
lodde ble nedfisket mellom 1960- og
80-tallet. De fjordfiskerne som
protesterte, ikke minst mot nedfiskinga
av småsilda inne på fjordene, ble
nærmest i bokstavelig forstand feid
unna av den havgående flåten og
deres talsmenn. Muntlige kilder og
tilgjengelig litteratur viser at
fjordfredningsspørsmålene ble
behandlet på en særdeles lite
sympatiske måte av Norges fiskarlag,
og de myndigheter som hadde makt og
innflytelse.14

inn i fjordene, hvor fjordfiskerne med
mindre båter hadde hatt gode tider.
Mannskapet på sildesnurperne viste
ofte direkte forakt for sine yrkesbrødre
som var der fra tidligere, og rydda
feltene for redskapene deres slik at de
selv kunne bruke sine store nøter. Når
småsilda var borte, og det ikke lenger
var storsild som kunne gyte, var det
også slutt på den store torsken som
kom inn fra havet for å finne mat. 15
Høstfisket på fjordene tok seg ikke opp
igjen, og folk snakka om “daude
fjordar”. En meget innsiktsfull kjenner
av norsk fiskerinæring, Gunnar Grytås,
kaller nedfiskinga av småsilda for en
av de store forvaltningsskandalene i
norsk fiskeripolitikk. 16

Noe av det mest alvorlige i forhold til
sildestammen og fjordbefolkninga, var
nedfiskinga av småsilda, mussa, inne
på fjordene i Troms og Finnmark. Dette
dreide seg om sildeyngel ned til 5
gram. Opptil 2.5 milliarder slik yngel
ble fiska opp årlig, og fikk aldri
mulighet til å bli menneskemat. Alt gikk
som råstoff til sildoljeindustrien. I 1966
ble det totalt tatt opp 1.7 milliarder
tonn. Mange av dem som hadde
opplevd brenninga og evakueringa i
1944, karakteriserte nedfiskinga av
småsilda som den nestverste
menneskeskapte katastrofen de hadde
opplevd. I 1969 var det slutt. Da var
sildestammen nesten utrydda for en
periode.

Lite ble med andre gjort for å
etterkomme fjordfredningskrav bygd på
lokale rettsoppfatninger, og krav om at
fjordene måtte forbeholdes passive
redskaper. Samekomiteens innstilling
av 1959 tok opp dette forholdet og
pekte på sjøsamenes innskrenka
sjøfiskemuligheter, fordi "... fiskere fra
andre steder, med moderne redskaper,
har hatt mulighet til å brannskatte
fiskebankene inne i fjordene".
Komiteen fast at det burde "… være en
av samfunnets viktigste oppgaver å
verne om samenes tradisjonelle
næringsveg". Derfor måtte det blant
annet overveies å forby notfiske av alle
slag i en del trange fjordarmer. Men -

De store mengdene sildeyngel hadde
trukket store mengder torsk etter seg

15

14

16

Jf. særlig Eythorsson 1993 og 2008.

Om nedfiskinga av sildestammen
ringnotsnurpernes forakt for de lokale fiskerne,
Se Eythorsson 2008:115 ff.
Grytås 2014: 119.
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forslagene ble overhodet ikke fulgt
opp.
Fjordfredningsspørsmålene var så
betente at to medlemmer av et lokallag
av Norges fiskarlag i Porsanger, på
1980-tallet ble suspendert fra
organisasjonen. Grunnen var at de
hadde gitt uttrykk for støtte til en
samisk hovedorganisasjon som stod
sterkt på for å få bort aktive redskaper
fra fjordene.17

Retten til fiske – særlig
de minste enhetene.
Den manglende etterlevelse av lokale
fredningskrav fra fjordbefolkningene i
mange samiske strøk, bidrog uten tvil
sterkt til å forringe livsgrunnlaget for
fjordfiskerne – i stor grad samiske
kombinasjonsnæringsutøvere. Det er
ingen som på bred basis har gjort noen
analyse av hvilke skadevirkninger dette
har hatt for bosetning og kultur i disse
områdene. Men - når de lokale
fiskefeltene år etter år ble tømt for fisk
av store båter med aktive redskaper kan man tenke seg at dette har hatt en
omfattende negativ virkning.
Utviklinga siden slutten av 1980-tallet
kjennetegnes i tillegg av en helt ny
negativ dimensjon.
Småskalafiskerne i mange fjordstrøk
har nemlig i større og større grad blitt
stilt overfor en situasjon hvor de er
fratatt også den formelle og fullverdige
17

Eythorsson 2008: 153 ff.

retten til å drive fiske i sine egne,
tradisjonelle hjemmefarvann. Innen
torskefisket skjedde det en dramatisk
negativ endring i forhold til tidligere, på
slutten av 1980- og begynnelsen av
1990-tallet.
Da hadde det i en tiårsperiode vært
omtrent fritt for torsk innenfor
aksjonsradiusen til småbåtene i mange
samiske fjordstrøk i det nordligste
Norge. Årsaken til det var
sammenhengende invasjoner av
grønlandssel i perioden 1979-88.
Torsken kom ikke inn i fjordene. Dette
var særlig markant i Øst-Finnmark,
men også andre områder ble rammet. I
den situasjonen bestemte
myndighetene at for å få såkalt
fartøykvote skulle man ha fisket et visst
kvantum torsk i ett av årene 1987-89.
For de aller fleste fiskerne med båter
tilpasset fjordfisket var dette umulig å
oppfylle. Det hadde ikke vært noe å
fiske på. De fikk dermed ikke noen
fartøykvote, men ble henvist til en
såkalt maksimalkvoteordning, hvor det
i utgangspunktet kanskje var mulig å
tjene noen få ti tusen kroner pr. år.
Som venta, flåtestrukturen tatt i
betraktning, slo fartøykvoteordningen
verst ut i de sjøsamiske områdene. I
en kommune som Nesseby var det
bare 7 av 106 båter som hadde
fartøykvote i 1993. I Kåfjord var det 7
av 84, i Tana 7 av 52, osv.18

18

Samisk fiskeriutvalg 1997: 95.
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Til tross for at torskebestanden økte
raskt utover på 1990-tallet, og allerede
i 1997 var kommet opp i hele 890 000
tonn, ble fartøykvoteordninga fra
1989/90 sementert som gjeldende
politikk.
Til tross for at folk hadde fisket torsk
her i hundrevis og tusenvis av år, var
det den manglende "historiske
fangsten" i årene 1987/88/89, som ble
brukt som begrunnelse for å nekte dem
retten til å leve av det som alltid hadde
vært en av grunnpilarene bosettinga og
kulturen. Det vil si at myndighetene
brukte en naturkatastrofe,
selinvasjonene på 1980-tallet, for reelt
sett å bli kvitt en stor del av
småskalafiskerne i samiske områder.

Fjordfiskerne
og kongekrabben
På begynnelsen av 2000-tallet ble
fjordfiskerne særlig i Øst-Finnmark, stilt
overfor en ny utfordring – forvaltningen
av kongekrabben. Det var en ny art fra
Stillehavet som russerne hadde satt ut
i fjorder på Kolakysten fra begynnelsen
av 1960-tallet. Derfra hadde den spredt
seg vestover. Den kom først til
Varangerfjorden, og var mot slutten av
1990-tallet blitt svært tallrik i flere
andre av fjordene i Øst-Finnmark.19
I forbindelse med reguleringa av denne
arten tok fiskerimyndighetene et nytt

grep som forsterket uretten fra 1989.
Man innførte kvalifiseringskrav og
lengdebegrensninger for deltakende
fartøy, som på ny rammet de minste
enhetene. Det skjedde i 2002 da det
ble innført kommersielt fiske etter
kongekrabbe øst for Nordkapp. Dette
fisket ble da forbeholdt båter over 8
meter (til 15 m), og basert på at
fiskerne skulle ha levert et visst antall
kilo torsk i minst et av årene 19992001, fanget med garn eller line i ØstFinnmark.
Både båtlengdekravet og kravet om et
visst kvantum torsk rammet mange
fjordfiskere i de omtalte sjøsamiske
områdene med full tyngde. Den
eksplosive veksten i
kongekrabbebestanden frem mot
begynnelsen av 2000-tallet hadde
medført at torske- og delvis
rognkjeksgarnene gikk full av krabbe.
Dermed var det ikke plass til den fisken
man hadde tenkt å fange. Det samme
gjaldt line. Når lina ble satt spiste
krabben opp agnet, eller den fisken
som hadde rukket å bite på agnet.
Regelverket var også slik utformet at
en fisker som ikke hadde fått opp
kvalifiseringskvantumet av torsk med
garn eller line (på grunn av
kongekrabben) heller ikke kunne legge
om til annen redskap. Selv om
vedkommende tok et kvantum
tilsvarende kvalifiseringskravet med
juksa, ville det likevel ikke gi
krabbekvote. Grunn: Fiskeren hadde
ikke brukt foreskreven redskap.

19

Om kongekrabbens utbredelse i Barentshavet –
jf. f.eks. tidsskriftet Ottar, nr. 4 - 2003. Temaheftet
Kongekrabben.
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Etter press fra Sametinget ble også
fangst av en viss mengde rognkjeks
tatt med i kvalifiseringsgrunnlaget for
krabbekvote, fra 2003. Samtidig ble
nedre lengdegrense for å kunne få slik
kvote senket til 7 meter, og i 2004 til 6
meter. Båter på 6 meter kunne
imidlertid ikke få mer enn halv kvote.20
Mange av de som ble rammet av disse
kvalifiseringskravene var blant de som
fra og med 1990, på grunn av
selinvasjonene på 1980-tallet, ble
fratatt fullverdig deltakelse i
torskefiske. Det vil se at når
kongekrabben hadde ødelagt mange
sjøsamer og andre fjordfiskeres
tradisjonelle fiske med garn og line, ble
de av myndighetene nekta retten til å
fange den nye arten som var årsaken
til den manglende torskefangsten.
Situasjonen var omtrent absurd, og
stikk i strid med alle utredninger og
positive utsagn om statens rettsplikt til
også å sikre sjøsamisk kultur.
I 2004 ble kongekrabbekvota øst for
Porsangerfjorden økt med 80 000
stykker. De små enhetene som var
aller mest skadelidende ble fullstendig
oversett. De kom ikke inn i fisket.
Derimot heva man øvre lengdegrense
for fartøy brukt ved fangst av
kongekrabbe fra 15 til 21 meter.
Fiskeriministerens begrunnelse var at
hvis man slapp de minste båtene inn,

ville det ”ikke bidratt til lønnsomhet i
fisket.” 21
Fra 2008 fikk man imidlertid nye regler
i det konsesjonsregulerte krabbefisket i
Øst-Finnmark. Disse ga gode
muligheter for deltakelse, også for
båter under 6 meter. Dette har
imidlertid vært under kraftig
reversering. Kort tid før krabbefisket
skulle starte opp høsten 2014, ble det
bestemt at båter under 6 meter skulle
utelukkes. Dette til tross for at det
samtidig var en sterk økning i
fangstbart kvantum22.

Kunnskapsgrunnlaget –
en rekke
re kke utredninger om
sjøsamenes rettsstilling
siden 1989.
Da Sametinget ble etablert i 1989 grep
man umiddelbart fatt i sjøsamenes
utfordringer med hensyn til å kunne
videreføre sitt livsgrunnlag basert på å
drive fiske. Dette dreide seg både om
kvoteordninger og en fullverdig rett til
deltakelse i torskefisket og
krabbefangsten. Som en følge av dette
er det kommet en rekke utredninger
som har tatt for seg det samiske
perspektivet og det samiske
rettsgrunnlaget i forhold til fisket i

21

Innlegg til Sametingets fiskeripolitiske debatt.
23.9.04.

20

For å oppnå full kvote skulle man opprinnelig
også stå på det såkalte blad B i fiskermanntallet.
Det er det som gir fiskeren fulle rettigheter når det
gjelder sosiale ordninger, fartøykvoter, etc.

22

I år er det med utgangspunkt i Stortingsmelding
nr. 17 (2014–2015) Evalueringen av forvaltningen
av kongekrabbe, 27.3.15, vedtatt ytterligere
innstramminger i retten til å fange kongekrabbe.
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sjøen. Det gjelder både intern- og
folkerettslige bestemmelser som har
betydning for å sikre urfolks og
minoriteters materielle grunnlag.
De internrettslige bestemmelsene som
i første rekke har vært trukket frem, er
Grunnlovas § 110 a - om Samenes
rettsstilling23 og Sameloven av 1997.24
Bestemmelsen om samenes
rettsstilling lyder slik etter
språkrevisjonen av Grunnlova i 2014:
«Det påligger statens myndigheter å
legge forholdene til rette for at den
samiske folkegruppe kan sikre og
utvikle sitt Språk, sin kultur og sitt
samfunnsliv.»
Med bakgrunn i den internasjonale
utvikling med hensyn til urfolks og
minoriteters rettsstilling, har flere av
utredningene behandla ILOkonvensjon nr. 169 om urbefolkninger i
selvstendige stater, artikkel 1 og 27 i
FNs konvensjon om sivile og politiske
rettigheter fra 1966, og
Menneskerettslova fra 1999. Andre
bestemmelser som har vært trukket
frem, er
Rasediskrimineringskonvensjonen,
FAOs adferdskodeks for ansvarlig
fiske, FN-konvensjonen om
migrerende fiskebestander, og FNkonvensjonen om biologisk mangfold

og FN-deklarasjonen om urfolks
rettigheter (2007).
Det første arbeidet som må nevnes, er
daværende professor Carsten Smiths
grunnleggende juridiske utredning om
myndighetenes plikt til å ta hensyn til
samiske interesser ved
fiskerireguleringer i samiske områder,
skrevet på oppdrag av, og avgitt til
Fiskeridepartementet (FID), 9. juli
1990.25 Myndighetenes rettsplikt til å
ivareta det materielle grunnlaget for
sjøsamisk kultur er det sentrale i
Smiths utredning, som bygger på både
folke- og internrettslige forhold som
legger føringer på statens politikk
overfor samene.26
I 1995 ble det lagt frem en rapport i
regi av et prosjekt under Sametinget,
som arbeidet med en handlingsplan for
gjennomføring av en samisk
fiskerisone. Det var Samiske fiskerier
mot år 2000.27 Rapporten er et viktig
dokument i forbindelse med å utvikle
erkjennelsen av sjøfisket som en
sentral samisk næringsaktivitet og
kulturbærer.28
I 1997 kom det hele tre utredninger
som belyser det aktuelle saksfeltet. De

25

Senere trykt som: "Om samenes rett til
naturressursurser - særlig ved fiskerireguleringer."
(Smith 1992.) Denne trykte versjonen er brukt i det
følgende.

26

23

Ved grunnlovsvedtak av 14.5.2014, står denne
paragrafen nå som nr. 108.

24

Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og
andre samiske rettsforhold (Sameloven).

Det er grunn til å understreke at Smith gjennom
denne utredningen satte standarden og temaene for
de senere arbeidene som er kommet på dette feltet.

27

Prosjektleder: Einar Storslett. Rapporten lagt
frem 14. januar 1995.

28

Urfolksrettslige spørsmål er omtalt på s. 42-62.
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to første var Samerettsutvalgets
innstilling om Finnmark – NOU 1997:4,
Naturgrunnlaget for samisk kultur, og
arbeidet til Samerettsutvalgets
folkerettsgruppe - NOU 1997:5, Urfolks
landrettigheter etter folkerett og
utenlandsk rett.
Disse to utredningene omhandler i det
vesentlige rettigheter knytta til
fastlandet, men har også viktige
kapitler og analyser om urfolks-/samisk
rett til sjøfiske. I NOU 1997:4, ble det
også fremma konkrete anbefalinger og
forslag til lovendringer.29
Den tredje utredninga som kom i 1997
var innstillinga fra Samisk
Fiskeriutvalg.30 Dette utvalget var
nedsatt av Fiskeridepartementet. Det
var bredt sammensatt og hadde et vidt
mandat i forhold til å belyse de sentrale
samiske interessene innen fiskeriene,
og skulle fremme forslag om hvordan
myndighetene i fremtida best kunne
ivareta interessene til befolkninga i
samiske kyst- og fjordstrøk i
fiskerireguleringssammenheng.
Utredninga gjorde grundig rede for
rettsgrunnlaget med hensyn til fisket i
sjøsamiske områder, og fremma
vesentlige forslag for å trygge retten til
å drive fiske i disse områdene.
I 2004 kom det også flere bidrag. I regi
av Gáldu - Kompetansesenteret for
urfolks rettigheter, ble det laga en

fremstilling om samiske rettigheter i
saltvann: Noen juridiske betraktninger
vedrørende samiske rettigheter i
saltvann. Eiendomsrettens utstrekning
i saltvannsområder etter norsk rett og
folkeretten.31
Sametingets melding om fiske som
næring og kultur i samiske områder
samme år, hadde også en oppdatert
omtale av rettsstatus, med hensyn til
bruk og forvaltning av de marine
ressursene i samiske områder, og ikke
minst klare anbefalinger mht. veien
videre.32
Distriktskommisjonen33, som også
avleverte sin innstilling i 2004, slo
ganske enkelt fast at, "Samene er
urfolk i Norge og har bl.a. ut fra dette et
selvstendig rettsgrunnlag for utnyttelse
av naturressursene. Det gjelder ikke
minst de marine ressursene."34
Det prestisjetunge Havressurslovutvalget som la frem sin innstilling i
2005 var imidlertid et tilbakeskritt.
Essensen der var at samene ikke har
noen urfolksrettigheter i forhold til
sjøressursene. Begrunnelsen var at
det samiske fisket ikke ble drevet på
tilstrekkelig tradisjonelt vis, og at det
heller ikke eksisterte noen historiske

31

Nettsted: http//www.galdu.
Elisabeth Einarsbøl.

org.

Forfatter:

32
29

Om fiskerispørsmål og marine ressurser i NOU
1997:4: S. 304-318, 423, 425, 432-435, 455, 52930,
567,
570-71.

30

Nedsatt 21.7.1993. Avgitt 10. april 1997.

Behandla i Sametinget som sak 36/04. Heretter
kalt Sametingets fiskerimelding 2004.

33

«NOU 2004:19 - Livskraftige distrikter og
regioner».
Avgitt
til
Kommunalog
Regionaldepartementet, 12. oktober 2004.

34

NOU 2004:19, s. 46, andre spalte.
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rettigheter.35 Det eneste man fant
grunnlag for, var å foreslå et punkt i en
lovparagraf om at forvaltningen av
viltlevende marine ressurser og
genetisk materiale også skulle legge
vekt på «å bidra til å sikre det
materielle grunnlaget for samisk
kultur».36
Samerettsutvalget II og samiske
interesser. Forslag om kartlegging,
a nerkjennelse og konsultasjoner.
Etter at Samerettsutvalget som ble
oppnevnt i 1980 hadde gjort seg ferdig
med utredninga om land- og
vannrettighetene i Finnmark i 1997, ble
et nytt utvalg oppnevnt 1. juni 2001.
Dette utvalget skulle utrede
rettighetene i samiske områder fra og
med Troms og sørover, og avleverte
sin innstilling 3. desember 2007.37
Rettssituasjonen innen sjøfisket i
forhold til samiske interesser er
grundig drøfta også der.38
Utvalgets sentrale forslag er «Lov om
kartlegging og anerkjennelse av
eksisterende rettigheter til grunn og
naturressurser i de tradisjonelle
samiske områdene fra og med Troms
fylke og sørover (kartleggings og

35

NOU 2005:10, s. 44.

36

Lovforslagets § 1-6, pkt. k., NOU 2005:10, s. 9 f.
I Lov om forvaltning av viltlevande marine
ressursar (havressurslova),6. juni 2008, paragraf 7
g, kom det inn en bestemmelse i tråd med det.

37
38

anerkjennelsesloven)».39 Virkeområdet
for denne lova er beskrevet som «…
fast eiendom og vassdrag med
naturressurser i de tradisjonelle
samiske områdene fra og med Troms
fylke og sørover» - herunder samiske
kyst- fjordområder (§2). I de sistnevnte
områdene gikk man inn for at den
foreslåtte Kartleggingskommisjonen,
«… på grunnlag av gjeldende nasjonal
rett» også skal utrede rettigheter til
fiske og andre fornybare marine
ressurser (§ 4).
Utvalget kom likeledes med et
enstemmig forslag til en lov «… om
saksbehandling og konsultasjoner ved
tiltak som kan få virkning i tradisjonelle
samiske områder». Dette forslaget har
interessante elementer både når det
gjelder virkeområde, hvem som skal
høres ved eventuelle planlagte
inngrep, utredningsplikt, formene for
konsultasjoner, og vektlegginga av
samiske interesser.40
Sjøsamiske interesser i dette
lovforslaget er særlig ivaretatt i lovas
virkeområde (§ 3), hvor det er sagt at
den får anvendelse på beslutninger og
tiltak innen petroleumsvirksomhet nord
for 62 breddegrad, og på «…
beslutninger og tiltak som ellers kan få
innvirkning på fiske eller annen
materiell kulturutøvelse i samiske kystog fjordområder.»
Planlagte tiltak skal (§ 6) sendes på
høring til Sametinget, reindriftas

NOU 2007:13 Bind A og B. Den nye sameretten.

Se særlig NOU 2007:13 Bind B, kapittel 22, s.
1069-1125.

39

NOU 2007:13 Bind A, s. 31 ff.

40

NOU 2007:13 Bind A, s. 54 ff.
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organer, andre rettighetshavere i
tradisjonelle samiske området. Slike
rettighetshavere er definert som
styringsorganer i tradisjonelt eide
områder som er eller vil bli etablert, og
sammenslutninger av bruksrettshavere
som har fått eller får anerkjent
rettigheter i tradisjonelle samiske
områder. I tillegg kan også andre
samiske lokale organisasjoner,
institusjoner, grunneiere og andre
rettighetshavere uttale seg.

kysten (sjøsamene) er fiske i fjorder og
kystfarvann – ofte i kombinasjon med
annen næring – avgjørende for
bosetningen i de samiske
lokalsamfunn og for videreføring av
den sjøsamiske kulturen».42

Kystfiskeutvalget - NOU 2008: 5,
Retten til fiske i havet utenfor
Finnmark
Den mest dyptgripende utredning om
sjøsamenes (og den regionale
befolknings) rett til sjøfiske ble lagt
frem av “Kystfiskeutvalget for
Finnmark». Det skjedde 18. februar
2008, gjennom den meget grundige
NOU 2008: 5, Retten til fiske i havet
utenfor Finnmark. (Se fig. 1). Det er
569 tettpakka NOU-sider med
historikk, rettsavklaringer, drøfting og
dokumentasjon i forhold til utvalgets
konklusjon om at folk i Finnmark, på
grunnlag av alders tids bruk og
urfolksretten, har en grunnleggende
rett til å drive fiske uten å måtte kjøpe
seg en fiskekvote.41 Statens rettsplikt til
å sikre grunnlaget for samisk kultur var
også meget klart formulert:
«Den norske stat har en rettsplikt til å
gi samene reelle muligheter til å sikre
og utvikle sin kultur. For samene langs

1: Kystfiskeutvalget – forside

Man merker seg også at
Kystfiskeutvalget antok at forholdene i
sjøsamiske områder i Nordland og
Troms neppe er vesensforskjellige fra
Finnmark. I den anledning uttrykte man
at de løsningene som ble foreslått for
Finnmark, også kunne være aktuelle
for sjøsamiske områder, eventuelt med
tilgrensende distrikter ellers i landet. I
tillegg ble det vist til at
Samerettsutvalget like i forveien
(3.12.2007) hadde lagt frem en
innstilling for områdene sør for
Finnmark, hvor man hadde drøfta
enkelte av de samme
problemstillingene som

41

Kystfiskeutvalget for Finnmark har også en
grundig
gjennomgang
av
tidligere
sjøfiskeutredninger som omhandler sjøsamenes
rettigheter. Se NOU 2008: 5, s. 40-63.

42

NOU 2008: 5, s. 281.
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Kystfiskeutvalget.43 Derfor kunne det i
det videre arbeidet være «… gunstig å
se de to utvalgs utredninger og
tilrådinger om kyst- og fjordfiske i
sammenheng».44

Regjering og storting
forkasta
Kystfiskeutvalgets
vurderinger og forslag.
Etter en omfattende høringsrunde ble
imidlertid resultatet negativt for
sjøsamenes og lokalsamfunnenes
sjøfiskerettigheter i nord. Det skjedde
gjennom at Regjeringa høsten 2009
vendte tommelen ned for de sentrale
vurderingene og forslagene i NOU
2008:5 Retten til fiske i havet utenfor
Finnmark. Uten noen dypere
begrunnelse sa Regjeringa at man er
uenig i at folk i Finnmark, og resten av
Nord-Norge, har en rett til fiske i sjøen
basert på alders tids bruk og
urfolksretten, men at man likevel ville
arbeide videre med Kystfiskeutvalget.45
Etter dette fulgte konsultasjoner
mellom Sametingsrådet og Fiskeri- og
kystdepartementet om de samiske
fiskeriene. Våren 2011 kom man frem
til en avtale som skulle bedre
situasjonen for de som driver fiske i

samiske områder. Denne avtalen ble
behandla i Sametingets plenum i
begynnelsen av juni 2011. Et stort
mindretall ønska å forkaste den. Et
knapt flertall støtta de konkrete
tiltakene man var kommet frem til, men
heller ikke flertallet kunne akseptere
regjeringas standpunkt om at alders
tids bruk og urfolksretten ikke skaper et
rettsgrunnlag for sjøsamisk (og
regionalt) fiske.
16. mars 2012 la så Regjeringen frem
sine forslag om disse
saksforholdene.46 Proposisjonen
inneholdt de konkrete punktene som
det var oppnådd enighet om med
Sametinget, våren 2011. Essensen var
likevel en insistering på at det ikke «…
eksisterer ein rett til fiske for
befolkningen i Finnmark», basert på
«… reglane i folkeretten om urfolk og
historisk bruk […]». I følge Regjeringen
var man allerede var innenfor
folkerettens bestemmelser, og at «…
gjeldande reglar for regulering av
deltaking i fiskeria er i tråd med dei
folkerettslege pliktene overfor samane
som minoritet og urfolk.»47 Avvisninga
av at urfolksretten, eller at
kombinasjonen mellom sedvane- og
urfolksrett skaper noen rett, går som
en rød tråd gjennom proposisjonen.
Denne proposisjonen førte til at
Sametinget holdt et ekstraordinært
plenumsmøte om lag en måned etter

43

Omtalen av Samerettsutvalget gjelder «Den nye
sameretten NOU 2007: 13, bind A og B».

44
45

46

NOU 2008: 5, s. 4006 f.

Nettartikkel, 2.10.09. «Helga bøyer av for
stormen».
http://www.nrk.no/nordnytt/1.6801164.

Proposisjon 70 L (2011–2012, om endringar i
deltakerlova, havressurslova og finnmarksloven
(kystfiskeutvalet)

47

Prop. 70 L, s. 7.

Samisk fiske – kort historikk

15

proposisjonen var lagt frem. Skuffelsen
over at Regjeringen ikke hadde tatt
hensyn til Sametingets gjentatte krav
om at både den historiske og
urfolksrettslige dimensjonen måtte tas
hensyn til, var sterk. Denne gangen
fant flertallet og den aller største delen
av opposisjonen sammen, og vedtok
en uttalelse der det heter at samer og
andre langs kysten har rettigheter på
grunn av bosetning og bruk gjennom
uminnelige tider. I tillegg slo man fast
at «… folkerettens regler om urfolk og
minoriteter på selvstendig grunnlag gir
rett til fiske». Dessuten påpekte man at
proposisjonen «… ikke inneholder
noen vurderinger knyttet til eldre
lovgivning». Fellesuttalelsen – 29 mot
2 stemmer – formulerte også en
målsetting om at «Sametinget vil […]
arbeide for en anerkjennelse av
historiske rettigheter til fiske for fjordog kystbefolkningen i samiske
områder».48
Sametingets omforente vedtak fikk
ingen praktisk betydning for
sluttbehandlinga i Stortinget, 4. juni
2012. Prinsippene i proposisjonen fra
den rødgrønne Regjeringa om at det
ikke foreligger noen grunnleggende rett
til å drive fiske i nord, verken på
grunnlag av alders tids bruk eller
folkeretten, fikk full tilslutning fra
Stortingets side. De borgerlige
partiene, den daværende
opposisjonen, roste også Regjeringa

for at man hadde tatt et så klart
standpunkt.49
Når det gjaldt de konkrete forslagene i
proposisjonen, ble de vedtatt med
regjeringspartienes stemmer.
Opposisjonen stemte omtrent samlet
mot de fleste av de konkrete
tiltakspunktene som var foreslått fra
Regjeringens side. En begrunnelse
som gikk igjen var at tiltakene ikke var
nødvendige i og med at norsk politikk
på dette området var i samsvar med
folkeretten.50
De konkrete punktene som ble vedtatt
av flertallet dreide seg om en
lovfesting av en betinget rett til
sjøfiske for personer i Finnmark og
visse kommuner i Troms og
Nordland.1 Videre skulle det komme
lovparagrafer om vektlegging av
samisk bruk ved tildeling av kvoter,
og praktisering av havressursloven i
samsvar
med
folkerettens
bestemmelser. Andre tiltak var en
tilleggsavsetning på 3 000 tonn torsk
til åpen gruppe i virkeområdet for
samisk utviklingsfond, opprettelse av
en rådgivende fjordfiskenemnd for
de tre nordligste fylkene, og forbud
for båter over 15 meter å drive fiske
innenfor fjordlinjene – men med
mulighet til å gjøre unntak.

Tiltakene i seg selv var greie nok.
Nøkternt vurdert var det svært lite igjen
49

Innstilling fra næringskomiteen om endringar i
deltakerloven, havressurslova, finnmarksloven
(kystfiskeutvalet). Innst. 336 L (2011–2012. Avgitt
29.5.12.
48

Sak SP 09/12. St. prop. 70L Endringer i
deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven
(kystfiskeutvalget). 19.4.12.

50

Jf. debatten i Stortinget, 4.6.12, om Innstilling fra
næringskomiteen om endringar i deltakerloven,
havressurslova og finnmarkslova (kystfiskeutvalet).
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av Kystfiskeutvalgets forslag. Det mest
håndgripelige var at det ble bestemt at
Finnmarkskommisjonens mandat
skulle utvides til også å omfatte
avklaring av retten til gamle
fiskeplasser i sjøområder.

Oppsummering.
Oppsummering .
Samene har drevet fiske i farvannene i
Nord-Norge så langt tilbake som
kildene kan fortelle. Dette var både et
nærfiske og deltakelse i de vanlige
sesongfiskeriene.
Når det gjelder reguleringer av fisket,
finner man at et amt som Finnmark, til
et godt stykke inn på 1800-tallet,
hadde mange formelle bestemmelser
som sikret finnmarkingene førsteretten
til fisket. Dette endret seg gjennom en
ny fiskerilov i 1830. Da ble fisket «fritt»
også for andre innenrikske. Men utover på 1800-tallet finner man
fortsatt tilløp til en lokal
rettighetsargumentasjon, og motstand
mot det nye fiskeriregimet.
Gjennom en hundreårsperiode, fra
overgangen mellom 18- og 1900-tallet,
kan man følge fjordbefolkningenes
intense kamp for å sikre ressursene
mot overbeskatning fra aktive
redskaper. Fiskerimyndighetene, og de
som hadde økonomiske interesser av
å opprettholde fisket med aktive
redskaper i selv trange fjordarmer,
blokkert lenge slike forsøk effektivt.
Selv om det etter hvert kom enkelte
avgrensete fredningsbestemmelser,
har vanlige fjordfolks innsats for å få en

viss beskyttelse for sin gamle
næringsvirksomhet, stort sett vært sett
på med misbilligelse av dem som har
hatt makt og myndighet på dette
området.
Siden slutten av 1980-tallet har
myndighetene, noe som er et helt nytt i
Nord-Norges opp til tolvtusenårige
bosetningshistorie, vedtatt en rekke
bestemmelser som både i prinsippet
og i praksis har tatt levebrødet fra en
rekke mennesker som har drevet fiske
med mindre båter på lokale,
tradisjonelle fiskefelter. Svært mange
av de som er blitt rammet av dette er
sjøsamer. Det vil si at for første gang i
historien er det også laget offisielle
reguleringer som fornekter folks
sedvane- og urfolksbaserte rett til å
skaffe seg et livsutkomme av de
ressursene som bosetningen og
kulturen alltid har vært basert på.
Dette har skjedd gjennom at den
tidligere åpne fiskeriallmenningen er
lukket, og fiskekvotene langt på vei er
blitt en privatisert handelsvare. Det vil
si at lokalsamfunnene langs kysten og
fjordene, ikke lenger har noen
forutsigbarhet for sin eksistens. Hvis
kvoteeierne bestemmer seg for å kvitte
seg med sine kvoter gjennom salg eller
bruk av kondemneringsordninger – går
dette også ut over lokalsamfunnene.
En del av dette bildet er også at store
selskaper som har fått tildelt
trålerkvoter fra felleskapet, for å
opprettholde arbeidsplasser i bestemte
kystsamfunn, tar svært lett på disse
forpliktelsene.
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Etter at Sametinget kom i arbeid i 1989
har man stått hardt på for å sikre både
sjøsamenes og den regionale
befolkningens grunnleggende rett til å
drive fiske, slik folk i nord har gjort i
mer enn 12 000 år. En rekke
utredninger er gjennomført når det
gjelder dette. De aller fleste av disse
har konkludert med at det foreligger en
grunnleggende rett på basis av alders
tids bruk, sammen med urfolksretten. I
2012 gjorde imidlertid Stortinget et
politisk vedtak om at de nevnte
premissene ikke skaper en slik rett.
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En rapport fra stiftelsen
Protect Sápmi
Stiftelsen Protect Sápmi er stiftet av
Norske Reindriftssamers Landsforbund
og Svenske Samers Riksforbund.
Stiftelsens formål fremgår av
vedtektenes pkt. 2:
“Stiftelsens formål er å opprettholde og
utvikle det samiske kulturfellesskap,
herunder å fremme samiske
næringsinteresser tilpasset de krav de
moderne samfunn stiller. Stiftelsen skal
bygge opp og opprettholde en faglig,
solid og profesjonell organisasjon for å
kunne yte bistand til å ivareta samiske
rettighetshaveres arealinteresser, landog ressursrettigheter og
utviklingsmuligheter. Stiftelsen skal ut
fra slike interesser og rettigheter være
en sentral premissleverandør og
samhandlingspartner overfor
myndigheter og nye næringsaktører i
deres arbeid med og virksomhet i
samiske områder. Stiftelsen skal yte
kvalifiserte råd og bistand samt delta i
forhandlinger på vegne av samiske
interesser som grunnlag for ny aktivitet
i de samiske områder. Slik bistand skal
om mulig ytes mot vederlag.”

Offisiell foretaksinformasjon:
foretaksinformasjon:
Juridisk navn:
navn Stiftelsen Protect Sápmi
Org nr: 998740 142
Adresse: Grønnegata 23, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 508, 9255 Tromsø
Kontaktperson: Styreleder Anders Blom

Vederlag forutsettes dekket av
inngrepsaktør, og ikke av den samiske
rettighetshaver, siida eller
reinbeitedistrikt.
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