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FISKERIDIREKTORATET 
 
Postboks 185 Sentrum 
5804 BERGEN   
 
 
 
 
HØRINGSVAR FRA NESSEBY KOMMUNE V/KOMMUNESTYRET - FORSLAG 
TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I 2021 
 
Viser til høring vedrørende «Forslag til regulering av fangst kongekrabbe i 2021 på 
www.fiskedir.no.  
 
Nesseby kommune v/kommunestyret ønsker å gi følgende høringsuttalelse: 
 
Nesseby kommunestyret støtter høringsuttalelse innsendt fra Fjordfiskenemnda. Videre finner 
vi det viktig å fremheve følgende fra Nesseby Fjordfiskarlags høringsuttalelse:  
«Kongekrabbefiske har i de senere år vist seg en stor suksess historie og som har hatt stor 
effekt for rekruttering og utvikling av samfunn ute i distriktene som i årrekker har vært død, i 
fiskeri- sammenheng. 
En enkel undersøkelse viser at 55% av all kongekrabbe som førstehåndsomsettes skjer på 
steder med færre enn 200 innbyggere eks: Bugøynes, Nesseby, Skjånes, Dyfjord, Veidnes, 
Kiberg, Repvåg, Torhop, Sjursjok, Smørfjord og Snefjord. Dette viser betydningen av 
kongekrabbens inntreden på små plasser. 
Forslaget fra Næring og fiskeridepartementet som nå ligger ute til høring, er innbefattet store 
forandringer opp mot dagens regulering. 
Å innføre store forandringer, slik Nærings og fiskeridepertementet foreslår, vil rokke på den 
positive utviklingen kongekrabben har hatt de senere år. Den vil ha store konsekvenser for 
den mindre flåten og de småsamfunnene med den største krabbeplagen og med minst 
mulighet til fiske etter hvitfisk. Dette kan ikke vi være bekjent med. Man kan ikke se at man 
opprettholder bredden i norsk fiskerinæring ved at man innfører reguleringer som straffer de 
minste fartøyene og dem som bor i en region hvor krabben hemmer muligheten for et 
tradisjonelt fiske» 
 
Nesseby kommunestyret ber om at eksisterende omsetingskrav beholdes for 2021, dette med 
bakgrunn i endringen er foreslått fra 2021 medfører at mange fiskere i vårt område vil få 
redusert kvotefaktor.  Endringen foreslått i høringen med frist 20.11.20 må gjøres med 
forutsigbarhet. En videre opptrapping slik det fremkommer i høringen frem til 2023 vil 
medføre at båter i åpen gruppe ikke har mulighet til å innfri kvotekravet på kr. 500 000,-  
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Omsetningskrav – sjølaksefiske  
Nesseby kommunestyre mener at det fortsatt skal være mulighet at omsetning fra 
sjølaksefiske skal inngå i beregningsgrunnlaget for omsetningskravet.  
 
 
Nesseby kommunestyret den 10.11.20 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Olaf Trosten 
Administrasjonssjef 
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