
 

 

PROTOKOLL  
  
GJENSIGIG INFORMASJONMØTE MELLOM BIVDU OG 

KYSTSONEPLANEN FOR TROMSØREGIONEN  
 
Når:  Torsdag 19.05.2022 Kl.: 14:30 – 15:30  
Hvor: Tromsø rådhus 
Hvem: Bivdu: Inge A. Eikesen (leder), Lin Kalak (jurist) 

Kystsoneplanen for Tromsøregi: Ingrid Berthinussen (prosjektleder) 

  

 

   

 
Agenda 

 

 

Velkommen Prosjektleder ønsket velkommen, og takket for at Bivdu satte av tid til 

dette gjensidige informasjonsmøtet knyttet til konsultasjon med samiske 

interessenter i forbindelse med Kystsoneplanen for Tromsøregionen. 

Andre møter Prosjektleder informerte kort om pågående dialog sektormyndigheter og 

andre samiske interessenter. 

Kystsoneplanen for 

Tromsøregionen 

Kystsoneplanen for Tromsøregionen er en overordnet arealplan på 

kommuneplannivå. Tromsøområdet regionråd er prosjekteier og 

kommunene Balsfjord, Karlsøy og Tromsø inngår i regionen. 

Plandokumentene som var gjenstand for høring og offentlig ettersyn i 

perioden 10. desember 2021 – 18. februar 2022 ligger tilgjengelig på 

kommunenes nettsider. Øvrig informasjon om prosjektet, herunder 

fremdrift, referater fra møter mv. er tilgjengelig på Tromsøområdet 

regionråds nettsider. 

Prosjektleder informerte om organisering, prosess (herunder medvirkning) 

og endret arealbruk foreslått i planforslaget og høringen. Det ble lagt vekt 

på hvordan samiske interesser er ivaretatt i planarbeidet. Det ble også gitt 

informasjon om hvilken arealbruk som vurderes endret etter høringen. 

Presentasjon er vedlagt protokollen. 

Planprosessen med Kystsoneplanen for Tromsøregionen hadde pågått i 

mer enn 1 ½ i år, da Stortinget vedtok å lovfeste konsultasjonsplikten med 

samiske interesser for kommuner 7. juni 2021 og lovregelen trådte først i 

kraft 1. juli 2021. I denne planprosessen gjaldt konsultasjonskravet derfor 

først da vi var kommet langt ut i planprosessen. Planlegger var dessverre 

ikke oppmerksom på den nye konsultasjonsplikten før etter høringen av 

plandokumentene i 2022. 

https://tromso.kommune.no/kystsoneplan.
https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/
https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/


Bivdu Bivdu er en politisk uavhengig og ideell landsdekkende 

næringsorganisasjon med det formål å ivareta samers og andre folks rett til 

høsting og bruk av de marine og androme ressursene i sine nærområder. 

Bivdu opplyste at medlemslistene ikke er offentlige, og at antall 

medlemmer i denne sammenheng ikke har noen betydning. Imidlertid kan 

Bivdu opplyse at organisasjonen har aktive fisker som medlemmer i 

området som denne kystsoneplan omfatter. Bivdu opplyste at 

konsultasjonsrett etter Sameloven § 4.2 ikke har neon krav om antall 

medlemmer, men at de som krever konsultasjon representerer samiske 

interesser noe både Sametinget og Bivdu gjør.  

De var tidligere en ren sjølaksefiskorganisasjon med navn Tana og omegn 

sjølaksefiskeforening. Denne ble omdøpt for 2 år siden, fikk navnet Bivdu 

og utvidet sitt mandat til å også gjelde alt av sjøfiske i tillegg til laks.   

Bivdu var i møtet særlig opptatt av å informere om rettighetsperspektivet 

knyttet til fiske i sjø. De pekte på at eksisterende rettigheter må ivaretas i 

planleggingen.  

I forhold til annen arealavsetning enn fiske, ønsker de særlig å sikre retten 

til fiske for båter under 11 meter. De viser til at retten til fiske for fartøy 

under 11 meter knyttet til fiske i sjøsamiske områder følger av 

deltakerloven § 21 siste ledd, og gjelder hele Finnmark og noen 

kommuner/grunnkretser i Troms og Nordland.  

Knyttet til Kystsoneplanen mente Bivdu at planprosessen med 

plandokumenter har unnlatt å synliggjøre ovenfor rettighetshavere i fiske 

(jf. Deltakerloven § 21, siste ledd) og sjølaksefisker (Lakse- og 

innlandsfiskloven) om deres rettigheter, slik at de kunne ta stilling til 

planforslaget ut ifra at de har lovfestet rett til fiske med fartøy under 11 

meter i hele planområdet. Denne rettigheten er lovbeskyttet og er av en 

helt annen betydning enn den adgangsrett som alle andre fiskere har til 

fiske. I tillegg hjemler fiskeretten i deltakerloven § 21 rett til et område å 

fiske på, noe som absolutt bør og må tas inn i kommunens arealplan og i 

en kystsoneplan.     

Bivdu mente også at planarbeidet kunne ikke videreføres før 

rettighetshaverne til fiskerne med fartøy under 11 meter og sjølaksefiskene 

var utredet og satt inn i plandokumentene, slik at rettighetshaverne kan se 

hvorvidt deres rettigheter blir opprettholdt og ivaretatt i planprosessen. 

Deretter må saken sendes rettighetshaverne på ny høring.  

Bivdu gav klart uttrykk for at foreliggende kystsoneplan – av ovennevnte 

grunner – var beheftet med betydelige feil og mangler og at dette måtte 

rettes opp, før saken realitetsbehandles. 

De peker imidlertid videre på at det er viktig at kommunene i 

arealplanleggingen synliggjør samisk bruk og rettigheter, og hvordan 

hensynene til disse ivaretas i planarbeidet. 



Videre prosess Kommunene som deltar i Kystsoneplanen for Tromsøregionen vil invitere 

Bivdu til konsultasjon, jf Sameloven 4-4. 
 

«Fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter 

for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre 

beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke deres interesser direkte.» 

 

 


