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Høringsuttalelse til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021.
Viser til deres brev av 09.10.2020 «Høring – Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i
2021» med høringsfrist fredag 20 November 2020.
Vi vil med denne høringsuttalelsen komme med synspunkter på punkt 4.1.2. Avsetning til
turistfiske og reiselivsbedrifter, 4.1.4 Omsettningskrav, 4.2 Mobile kjøpstasjoner, 4.3
Individmerking av kongekrabbe, 4.5 Økt innsats for å få bukt med uregistrert fangst og
4.6 Presisering av rapporteringskravet i kystfiskeappen.
Øst-Finnmarkrådet har ved flere anledninger gitt høringsuttalelser og innspill i forbindelse
med forvaltningen av kongekrabben. Senest 12 Juni i år og i forbindelse med
Fiskeridirektoratets høring om deltakerforskriften for 2021, og vårt høringssvar på den datert
10.09.20.
Generelt
Stortinget vedtok i vår å øke deltakelsen i kongekrabbefiske ved at fartøy fra hele Vest
Finnmark får adgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp. Dette
gir negative konsekvenser for østfylket, inkludert Nordkapp og Porsanger ved at:
-

Fiskere i øst taper inntekter fra kongekrabbefisket når totalkvoten skal deles på flere
Det vil bli større fiskepress fra nye fartøy fra vest i kvoteområdene som grenser mot
26 grader øst, særlig i Porsangerfjorden og Laksefjorden
Kjøpere av krabbe vil fortsatt ha samme totalkvote å kjøpe fra, men man kan frykte at
kjøpere øst i fylket vil få redusert tilgang siden flere antakelig vil fiske kvoten sin vest
i kvoteområdet.

Framfor alt vil man utfordre prinsippet om at det er de som er mest plaget som skal ha
førsteretten til å høste av resursen. Øst-Finnmarkrådet mener at regelverket må utformes på
en slik måte at Øst-Finnmark ikke rammes uforholdsmessig, og slik at sammenhengen
mellom plager og rett til å fiske kongekrabbe opprettholdes.

Det foretrukne alternativet er at fangstområdet og kvalifiseringsområdet for det kvotebelagte
kongekrabbefisket må være sammenfallende. Det betyr at grensa for det kvotebelagte
Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø,
Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig, herunder
interkommunale løsninger.
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kongekrabbefisket må flyttes fra Nordkapp (26 grader øst) til den gamle fylkesgrensa mellom
Troms og Finnmark samtidig med at fiskerne fra Vest-Finnmark slipper inn i fisket.
Ved å flytte grensa for utbredelse vil det bli «rydda opp» i mye fiskeredskaper som står ute
hele året. Dette gjelder kongekrabbeteiner som brukes til desimeringsfiske vest av 26 grader
øst. Disse legger beslag på tradisjonelle fiskefelt, og er en stor del av årsaken til at fartøy fra
flere kommuner etter hvert nå har fått adgang til fangst i kvoteområdet. Det vil igjen være
mulighet til annen tradisjonell drift i området som var «sperret» av kongekrabbeteiner.
Om grensa blir flyttet vil det på sikt bli en større bestand som det skal høstes av. Dette burde
gi større kvoter til alle om ikke deltakelsen blir for stor.
Fartøy som drar til Øst-Finnmark for å fiske kvoten sin vil etter hvert bli å fiske den i eget
nærområde.
Det vil bli mindre press og tetthet på fiskefeltene i kvoteområde nær nåværende grense.
Grensa blir flyttet til ett område med liten utbredelse, som vil være lettere å kontrollere med
hensyn til ressurskontroll
Et annet alternativ er at fiskere fra Finnmark bosatt utenfor kvoteregulert område som har
hovedinntekter fra fiske av andre arter en kongekrabbe innenfor kvoteregulert område, vil få
tildelt full kongekrabbekvote så fremt de tilfredsstiller de andre kriteriene for tildeling.
Krabbekvoten graderes med andre ord utfra hvor stor andel av øvrig fangst som er levert i
kvoteområdet. Kravet om å levere fisk for minimum kr 200 000 i det kvoteregulerte område
4.1.2. Avsetning til turistfiske og reiselivsbedrifter
Det er viktig at fangst av kongekrabbe utøvd på turistkvoten må underlegges samme
rapporterings- og kontroll som aktive fiskere. Landingsseddel må skrives ved landing, og
innrapporteres til salgslaget på linje med annen fangst.
Øst-Finnmarkrådet mener at det er rimelig med en mindre avsetning av kongekrabber for
turistbedrifter, som en del av opplevelsen med å være på havet og å se levende kongekrabber.
I den grad reiselivsaktører ønsker å tilby sine kunder kongekrabbe som en del av deres
matopplevelse, bør disse kjøpes på ordinær måte i førstehånds- eller annenhåndsmarkedet.
Videre må det stilles krav om at aktørene må godtgjøre at uttaket av krabbe er i tråd med
formålet.
Det må innføres nye og kontrollerbare rapporteringsrutiner for aktører som får tildelt kvoter i
turistfiske
Tildeling av kvoter til den enkelte turistaktør må gjøres under disse forutsetningene.

4.1.4 Omsettningskrav
Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø,
Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig, herunder
interkommunale løsninger.
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Øst-Finnmarkrådet er sterkt imot at omsettningskravet økes utover dagens nivå. For åpen
gruppe blant fjordfiskerne kan det bli svært utfordrende å øke dagens nivå, uten at dette går
utover kysttorsk og andre sårbare arter. Det vil i enkelte år til og med være svært utfordrende
for fjordfiskerne til å oppnå dagens kvalifiseringsgrense.

4.1.4.2 Område.
Øst-Finnmarkrådet viser til vår uttalelse lever 12 Juni i år der vi kom med følgende forslag:
Fiskere fra Finnmark bosatt utenfor kvoteregulert område som har hovedinntekter fra fiske av
andre arter en kongekrabbe innenfor kvoteregulert område, vil få tildelt full
kongekrabbekvote så frem de tilfredsstiller de andre kriteriene for tildeling. Krabbekvoten
graderes med andre ord utfra hvor stor andel av øvrig fangst som er levert i kvoteområdet.
Kravet om å levere fisk for minimum kr 200 000 i det kvoteregulerte området, må gjelde
samtlige deltakere i det kvotebelagte krabbefisket. Det betyr at adgangen til å fiske krabbe
fortsatt vil være knyttet til fiskeriaktivitet i de mest krabbebefengte områdene, og
grunnprinsippene for krabbeforvaltningen vil opprettholdes.
Dette er et prinsipp Øst-Finnmarkrådet ønsker skal innarbeides i forskriften.
4.1.4.3 Status i fiskermanntallet
Øst-Finnmarkrådet ønsker ikke noen differensiering mellom blad A og B. Det vil for
tradisjonelle sjøsamiske områder hvor kombinasjonsnæringer har vært en tradisjon og
mulighet for å få en levelig årsinntekt, være svært uheldig hvis man som A fisker ikke kan
oppnå full kvote.
4.14.4 Sjølaksefiske
Sjølaksefiske må fremdeles gjelde som kvalifiseringsfangst for kongekrabbekvoten.
Argumentet om at man ikke er plaget av kongekrabbe under utøvelse av dette fiske er ikke et
argument all den tid man har åpnet for kongekrabbefiske for fartøy utenfor kvotebelagt
område, og at fiske utøvd med not og snurrevad også kvalifiserer til kongekrabbekvote.

4.2 Mobile kjøpstasjoner
Vi mener høringsnotatet gir en god beskrivelse av hvordan ordningen med mobile
kjøpestasjoner har utviklet seg i kongekrabbenæringen. Selv om det er 46 mottaksanlegg i
området øst for Magerøya har direktoratet registrert 110 mobile kjøpesteder. Det er godt
beskrevet i høringsnotatet at disse er nå opererer helt uavhengig av nærhet til mottaksanlegg.
Det er eksempel på flere mobile kjøpepunkt som ligger vegg i vegg med mottaksanlegg, det er
fiskere som transportere krabben forbi mottaksanlegg for å komme til mobile kjøpepunkt.
Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø,
Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig, herunder
interkommunale løsninger.
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Illustrasjonen fra Fiskeridirektoratet viser til fulle at mobile kjøpestasjoner har utspilt sin rolle
i kongekrabbenæringen.
Høringsnotatet viser til den nasjonale strategiske risikovurderingen for 2020 der kongekrabbe
er pekt på som et fiskeri der risikoen for ulovlige og uregistrerte landinger er stor. I følge
Fiskeridirektoratet kan den store risikoen som er identifisert i fisket i vesentlig grad knyttes til
den omfattende bruken av mobile kjøpestasjoner. Det vises til at det svært vanskelig for både
Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å kontrollere denne aktiviteten.
Øst-Finnmarkrådet støtter direktoratets forslag om å innføre forbud mot å benytte mobile
kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe der det finnes faste mottaksanlegg.
Det bør imidlertid kunne gis dispensasjon til mobile kjøpepunkt der det er uforholdsvis langt
til faste mottaksanlegg.

4.3 Individmerking av kongekrabbe
Ulovlig fangst av kongekrabbe har blitt avdekket i stor skala det siste året. Øst-Finnmarkrådet
er derfor positiv til individmerking av kongekrabbe som et ledd i å få bukt med den svarte
omsetningen.
4.5 Økt innsats for å få bukt med uregistrert fangst og 4.6
Øst-Finnmarkrådet ser med bekymring på utviklingen innenfor fiskerikriminalitet. Det er
viktig at kontrollmyndighetene får tilført tilstrekkelig med ressurser for å fjerne de som driver
med ulovligheter innenfor næringen. En bør samtidig vurdere mye strengere straffer for de
som blir tatt for ulovlig fiske og omsetting av kongekrabbe, som for eksempel å fradømme
dem retten til å delta i næringen.
4.6 Presisering av rapporteringskravet i kystfiskeappen.
Øst- Finnmarkrådet slutter seg til fiskeridirektørens presisering av elektronisk rapportering til
å gjelde «fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område»
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Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø,
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