
Fra: Albert Vekve <vekkmekk@online.no> 
Sendt: lørdag 7. november 2020 06:55 
Til: Postmottak 
Emne: Høring Kongekrabbefiske. Frist 20 nov 
 

 

 

 

 

Har dere tenkt på at de minste båtene er avhengig av godt vær, samt har litem kvote og 

prisene er fallende på fisk, noe som gjør det enda vanskeligere og nå aktivitets kravet på 

200000 som det står i dag.  Kvote i 2021 på 7000 kg og fallende priser på fisk gjør at 

aktivitetskravet  må bli mindre. 

 ja til mobile oppkjøp som gjør at mange små distrikter blir av med fangsten sin.  

Samt et Stort NEI til den digitale overvåkninga som fiskere nå med båter under 15 m nå skal 

presses inn i. Skal dere ødelegge hele sjark fiskeriet?  

 

kke bare skal  dere  utestenge masse fiskere ved og øke aktivitetskravet til 300000 i 2021 og 

deretter til 500000 i 2023. Men dem skal også ha et krav om at aktivitetskravet skal være 

fisket øst for 26grad, alltså fra havøysund og østover. Helt bak mål at direktoratet ikke må 

forholde seg til politiske vedtak.  

 

Aktivitetskravet skal bestå av annen fisk enn krabbe. Hva med fiskere i vest. Storting og 

regjering har bestemt at det ikke skal være krabbe vest  for 26 graden. Derfor er det fritt fiske 

der. Alle fiskere som fisker vest for 26 graden følger alltså det vedtak som storting og 

regjering har vedtatt, og bedriver utryddningsfiske av kongekrabbe, da burde det være en 

selvfølge at krabbefiske vest for 26 graden inngikk i aktivitetskravet.  Og at det opprettes 

tilskudd for desimeringsfisket som  vi er pålagt og utføre i vest.  

 

Fiskeridirektoratet må se alle fiskere under ett, ikke opptre som bøddel for den minste flåten 

og ikke legge til rette for avfolkning og fraflytting av distriktene våre.  

Så oppsummert 

1. Aktivitetskravet må ned fra 200000 som det er i dag.  50000 for den minste flåten under 9 

meter 

2. Aktivitetskravet må kunne fiskes der hvor fiskere bor. Og all fisk og krabbe må inngå i 

aktivitetskravet vest for 26 graden.  

3. Ja til mobile oppkjøp slik at fiskere får levert fangst der dem bor, viktig for og opprettholde 

bosettning.  

4. Nei til digital overvåkning av våre liv som fiskere, dette er en belastning, og hører vel mer 

hjemme i kina,nordkorea og russland. Vi skal bo i et fritt, demokratisk land håper jeg, og ikke 

være overvåket av staten, hvilke andre yrker som  blir pålagt slik overvåkning?  

Mvh Albert og Ellen 

 

 

Mvh Ellen og Albert Vekve.  
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