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      BIVDU      org nr. 992876875 

 

            Gardak    

 Tana        Tana den 20.11.2021 

 

 

 

Til Fiskeridirektoratet 
 

 Krabbe høringen 2021. 
 

              

Stortinget vedtok gjennom et dokument 8 forslag, at fiskere fra hele Finnmark skal 

innlemmes i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. Dette betyr at fiskere 

med fast boplass utenfor kvoteregulert området får kvote på kongekrabbe i 

kvoteregulert område. Med dette bryter man med tidligere forvaltningsprinsipp som 

var at de som er plaget med krabben i annet fiskeri, skal få høste denne ressursen. 

Det betyr også at mange flere fiskebåter får mulighet til å ta del i fangst av 

krabbe i kvoteregulert område, uten at ressursgrunnlaget går opp, altså blir 

kvoten på hvert enkelt fartøy kraftig redusert. 

1. Utvidelsen av krabbe fiske bør konsekvens utredes før det blir snakk om 

å la fiskere fra hele fylke komme får å delta i kvoteområde. 

2. Aktivitets kravet må bli kr. 50 000,- Bivdu er imot aktivitetskravet hvor 

krabben gjør det umulig å  fiske. 

2 a    Aktivitets kravet må fiskes i kvoteområdet. 

3. Aktivitets kravet vil også øke beskatningen av kysttorsken. 

4. Skille mellom A og B fiskere ifølge Fiskerimantallet 

5. Øke bifangst prosenten i andre fiskeriene må økes til 3%. 

6. Salg av laks i sjøfiske må gjeld som aktivitetskrav. 

7. Kvoteområde må flyttes til å være hele Finnmark og det frir fiske flyttes 

til gamle fylkes grense Finnmark/Troms og vestover. 

8.  Vi går innfor Mobil kjøp av Krabbe 
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Forvaltningen av kongekrabben har vært vellykket i kvoteregulert område. 

Forvaltningsprinsippet med at de som har tap og plager med at krabben forvaltes som 

en ressurs, er de som skal få utnytte ressursen, har gjort at mange små 

fiskeriavhengige samfunn ennå står seg godt. Dette på tross av at krabbens 

etableringer i fjordene har hatt store negative konsekvenser i annen fiske. 

Det er ingen tvil om at det er de små fartøyene og fiskere som bor lengst inne i 

fjordene som har de største utfordringene med krabbens etablering i fjordene. Antall 

krabber er mere konsentrert inne i fjordene inne og langs land, og større fartøy har 

større mulighet å unngå krabbe med å fiske ute på kysten et stykke fra land.  

Hvis man skal holde seg til aktivitetskravet vil det ikke være rett at de som fisker 

utenfor kvoteregulert område får fangste krabbe. Disse båtene har ingen problem med 

ødelagt redskap, oppspist fisk eller begrenset mulighet til fiske nært land. Heller ikke 

fiskere som har adresse i kvoteregulert område, som fisker alle annen fangst utenfor 

kvoteområde, bør ha rett til krabbekvote. Disse fiskerne har heller ingen plager med 

krabbe. 

Økt aktivitetskrav vil gi et større press på kystorskbestanden. Samtidig som det er 

viktig å verne om kystorskbestanden er det også slik at hvis vi får en større svikt i 

kystorskbestanden, vil den minste flåten bli hardt rammet.  

Et høyt aktivitetskrav vil radere bort mange viktige fiskere, i tillegg vil svikt i 

kysttorsk bestanden føre til at enda flere fiskere må gi seg. I dag er det i hovedsak 

båter under 15 m som holder oppe de fiskeriavhengige samfunnene i Finnmark med 

hoveddel av båter under 11 m som fisker i åpen gruppe. Disse fartøyene er 

avgjørende for å opprettholde fiskeriaktivitet i samiske områder. 

Båter som fisker med line og garn i kvoteregulert område opplever å få store 

økonomiske tap under fiske. Garn fulle av krabbe blir ødelagt og det tar lang tid for å 

hale de inn og renske de. Med fiske med line, så spiser krabben opp fisk og agn, slik 

at fangstene blir kraftig redusert. I dag er innblandingsprosenten 1 %, Dette er altfor 

lite for å kompensere for de faktiske tapene. Erfaringer fra fiskerne viser at faktisk tap 
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på line og garn ved fiske etter andre arter enn rognkjeks er på ca. 3 %. Ved 

rognkjeksfiske er dagens ordning på 5 % tilpasset faktisk tap. 

 

Bivdu er en samisk fiskeriorganisasjon som har som formål å sikre og å styrke 

fiskeriaktiviteten i de samiske områdene. Fiskeri er et av hovednæringene i mange 

samiske områder. Fiskeri er også viktig kulturnæring og er dermed viktig for å 

opprettholde samisk kultur. 

Med å vise hensyn og å legge til rette for god fiskeriforvaltning i samiske områder, 

slik at samer kan leve av de marine ressursene som er naturlig i deres områder, vil 

den norske stat overholde deres forpliktelser ovenfor samer som urfolk.  

Bivdu er opptatt av at det ikke gjøres forskjell på etnisitet i forhold til forvaltning av 

ressursene, slik at rettigheter må også i fremtiden være områdebasert. 

I høring om fangst av kongekrabbe vil Bivdu komme med følgende punkter: 

 

Kommentar til Bivdu sitt hørings svar.( FRA 1 til 8) 

 

1 Stortingets vedtak om at alle i Finnmark skal har rett til fangst av krabbe i 

kvoteregulert område, gjør at kvoteregulert område må flyttes til den gamle 

fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark.  

Dette vil øke kvotegrunnlaget fordi krabben får økt areal å formere seg i, og 

man vil fortsatt følge tidligere prinsipp om at de som er plaget av krabbe skal 

få utnytte den som en ressurs. 

2  Bivdu er i prinsippet mot et aktivitetskrav i fangst etter krabbe. 

Aktivitetskravet bryter med prinsippet med at de som er mest plaget vil bli 

utestengt fra fangst av krabbe fordi de ikke har mulighet til å klare 

aktivitetskravet.  

Allikevel vil Bivdu fremheve viktigheten med at aktivitetskravet ikke må 

overstige kr. 50 000. båter under 9 meter. De minste båtene er de som har størst 
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problem med å klare aktivitetskravet og en gradvis økning av aktivitetskravet 

vil fjerne en stor del av den minste flåten. Disse båtene er viktig for aktivitet og 

bosetning i de fiskeriavhengige samfunnene. 

2 a      Aktivitetskrav må fiskes i kvoteregulert område. For å holde seg til    

forvaltningsprinsippet om at de som er plaget med krabbe, er de som skal forvalte 

krabben som en ressurs, bør det være et krav at aktivitetskravet tas i kvoteregulert 

og leveres i område.  

3 Et høyere aktivitetskrav vil øke trykket på kystorskbestanden. Bivdu ønsker å 

gjøre oppmerksom på at bærekraftig forvaltning av kystorskbestanden er 

avgjørende for bosetning i sjøsamiske samfunn. 

4 A fiskere 50% og B fiskere 100% 

5 Bivdu foreslår at bifangst prosenten ved fiske etter andre fiskeslag økes fra 1% 

til 3 %  

6 Sjølaksefiske og salg av laksen må gjelde i inntektskravet. 

7 Kvote område må være hele område og frie fiske flyttes til gamle Tromsfylke 

grensen. 

  

8 Bivdu støtter mobilt kjøp av krabbe. Vi kan ikke se at mobilt kjøp muliggjør 

større sjanser for ulovlig salg av krabbe. Det er derimot viktig for den mindre 

flåten at det er kjøp på flest mulig plasser. Det er også viktig med 

konkurrerende kjøp.   

 

 

 

 Bivdu. Ved. 

 

Bjarne Johansen     Tor H Mikkola 

 

Frank E Nordstrand    Stein Mauseth 


