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Høringsuttalelse til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022.
Viser til «HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE
I OG UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE I 2022»
Øst-Finnmarkrådet har hvert år gitt høringsuttalelser og innspill i forbindelse med
forvaltningen av kongekrabben.
Generelt
Stortinget vedtok i 2020 å øke deltakelsen i kongekrabbefiske ved at fartøy fra hele Vest
Finnmark fikk adgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp.
Øst-Finnmarkrådet var imot dette vedtaket og ønsker at vedtaket og konsekvensene blir
evaluert etter årets sesong.
Vi ønsker fremdeles at vårt forslag fra 2020, om at fangstområdet og kvalifiseringsområdet
for det kvotebelagte kongekrabbefisket må være sammenfallende, blir gjennomført. Det betyr
at grensa for det kvotebelagte kongekrabbefisket må flyttes fra Nordkapp (26 grader øst) til
fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark.
Øst-Finnmarkrådet ser med bekymring på avsløringene om omfattende fiskerikriminalitet
basert på ulovlig omsetning av kongekrabbe. Det er viktig at kontrollmyndighetene får tilført
tilstrekkelig med ressurser for å fjerne de som driver med ulovligheter innenfor næringen. De
som blir dømt i forbindelse med fiskerikriminalitet bør bli fratatt deltageradgang til fiske.
Øst-Finnmarkrådet mener at sjølaksefiske må gjelde som kvalifiseringsfangst for

kongekrabbekvoten. De som fisker på atlantisk laks ved hjelp av krogarn og not vil de neste
årene også bidra til å ta på land store mengder Russisk Stillehavslaks. Fiske på den nye
laksearten vil de neste årene bli del av et kommersielt fiske, samtidig som det bidrar til å
begrense oppgangen i elvene i Finnmark.

4.1.3 Omsetningskrav.
Øst-Finnmarkrådet skrev i vårt høringssvar 2020 om omsetningskrav:

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 omsetningskravet 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.»
Øst-Finnmarkrådet kan ikke se at noe har endret seg i forhold til uttalelse vi ga i 2020.
Øst-Finnmarkrådet beklager at fiskerimyndighetene nok en gang sender ut forslag som går ut
over fjordfiskerne i Øst-Finnmark og deres forutsigbarhet for kommende år. Nok en gang
kommer Fiskeridirektoratet med forslag som utfordrer et hovedprinsipp i
kongekrabbeforvaltningen, nemlig at det er de som er mest plaget av kongekrabben som skal
ha førsteretten til å høste av ressursen.
Det er ikke riktig at fjordfiskerne og de minste fartøyene skal betale prisen for at regjeringen
utvidet kvalifiseringsområdet for å kunne fiske kongekrabbe i det kommersielle
fangstområdet øst for Nordkapp.
Kongekrabbe fiske er også en viktig måte å rekruttere unge fiskere inn i næringen. Ved å ha et
omsetningskrav som er så høyt at man ikke kan drifte med et mindre fartøy de første årene, vil
terskelen for å komme inn i næringen bli enda høyere enn den allerede er i dag.
Det har de siste årene har vært en positiv utvikling i rekrutering av unge fiskere i ØstFinnmark, også unge kvinner. En økning av omsetningskravet vil ikke være positivt for en
slik ønsket utvikling.
Øst-Finnmark trenger på alle mulige måter lagt til rette for at flere bosetter seg i regionen. Å
øke terskelen for å komme inn i et fiske som gir økonomisk grunnlag for å bosette seg i
regionen, vil være sterkt beklagelig
4.2 Bifangst
Øst-Finnmarksrådet mener at bifangstordningen bør holdes på samme nivå som i dag. Hvis
den endres må dette ikke gå ut over de som fisker med garn i de mest krabbetette
fjordområdene i kommersielt område.
4.5 Individmerking av kongekrabbe
Ulovlig fangst av kongekrabbe har dessverre blitt avdekket i stor skala de siste årene. ØstFinnmarkrådet er derfor positiv til individmerking av kongekrabbe som et ledd i å få bukt med
den ulovlige omsetning av kongekrabbe.
4.8 Samleteiner
Øst-Finnmarkrådet støtter fiskeridirektøren forslag om å innføre forbud mot at kongekrabbe
fanget i kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert område.

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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