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HØRINGSSVAR 

Viser til Fiskeridirektørens høring om regulering av fangst av kongekrabbe 2021. 

 

 

Forslag om innstramming av bostedskrav fra 1 til 2 år for å delta i det kvoteregulerte fisket etter 

kongekrabbe (foreslått i deltakerforskrift for 2021). 

Vedtak:  

VFK mener det bør være tilstrekkelig å ha bodd ett år i Finnmark for å delta i kongekrabbefisket, og 

støtter ikke forslaget om å stramme inn bostedskravet. Fiskeridirektoratet bør også stille samme krav 

til EU borgere som flytter til Finnmark. 

 

 

 

Økt omsetningskrav fra annet fiske til 300 000 kr i 2021. Videre foreslås det at omsetningskravet 

for hel kvote øker til 400 000 kr i 2022 og til 500 000 kr i 2023 (4.1.4.1). 

Vedtak: 

VFK støtter ikke forslaget om økt omsetningskrav. Økningen vil føre til større press på allerede 

presset avsetning av torsk til gruppe 2, i tillegg til tilgangen den minste flåten har til fisk inne på 

fjordene. 

  

 

 

Skal det innføres krav om at fangsten som legges til grunn for omsetningskravet er fisket eller 

landet i Øst-Finnmark eller Finnmark som helhet (4.1.4.2)?  

Vedtak:  

VFK støtter ikke forslaget på grunn at en slik løsning vil være konkurransevridende for mottaksanlegg 

som er etablert utenfor det kvoteregulerte området. VFK har i tidligere høringer vært klar på 

viktigheten med å la alle fiskere som er kvalifisert i Finnmark få delta i det kvoteregulerte fisket for å 

få snudd den negative utviklingen i nedgangen av antall fartøy og fiskere, noe som blir gjeldende fra 



2021. VFK har jobbet hardt for at nevnte vedtak skulle bli vedtatt, herunder også for å styrke 

landindustrien utenfor kvoteregulert område. 

 

 

Skal størrelse på kongekrabbekvote differensieres etter status i fiskermanntallet, eksempelvis 

gjennom halv kvote til fiskere på blad A og hel kvote for fiskere på blad B (4.1.4.3)? 

Vedtak:  

VFK støtter ikke forslaget siden dette vil gå ut over de som driver kombinasjonsnæring.  

 

 

Skal omsetning fra sjølaksefiske kunne medregnes i aktivitetskravet fra annet fiske (4.1.4.4)? 

Vedtak:  

VFK støtter at sjølaksefisket skal medregnes omsetningskravet, underforutsetning om at laksen er 

levert til godkjent oppkjøper. 

 

 

 

Forslag om forbud mot å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe 

(4.2).  

VEDTAK 

VFK støtter ikke et forslag som strammer inn bruken av mobile kjøp, siden denne muligheten for kjøp 

har vært positiv for prisen til fiskerne og muligheten for levering på de plasser som ikke har 

kjøpestasjoner.  

 

 

 

 

Fiskeridirektøren foreslår å endre rapporteringskravet i forskrift om elektronisk rapportering for 

norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om kystfiskeappen) §2 til å gjelde «fartøy 

som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område» (4.6). 

Vedtak: VFK støtter endring av rapporteringskrav for fartøy under 15 meter til å gjelde fartøy som 

har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. 

 

 



Forslag om at turistbedrifter må melde inn til Fiskeridirektoratet minimum 12 timer før planlagt 

aktivitet (4.1.2). 

 

Vedtak: 

VFK støtter forslag om at turistfiskebedrifter må melde inn til Fiskeridirektoratet minimum 12 timer 

før planlagt aktivitet.  

 

 

Forslag om individmerking av krabbe (4.3) 

Vedtak: 

VFK mener Individmerking kan være positivt som merkevarebygging, men at et påbud på ingen måte 

vil være med på å forhindre juks. Vi mener merkingen skal være frivillig, men støtter ikke et påbud. 

Fredningsperiode (4.4) 

Vedtak. 

VFK støtter forslaget om fredningsperiode fra 1 til 30 april. 

 

Andre innspill: 

- Det bør tillates 5 prosent bifangst for alle. For de som har kongekrabbekvote og kvote igjen, trekkes 

bifangst fra kvoten. Dette for å kompensere for tapet line og garnfiskere har på grunn av store 

mengder krabbe.  

- I dag beregnes turistfiskets kvantum etter estimert vekt på 1,5 kg. Vi mener dette bør endres til å 

gjelde reell vekt, slik at kvoteregnskapet blir riktig. 
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