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Sametinget høringsdokument - Fiske av kongekrabbe 2021 
 
 

 
Kongekrabben har etablert seg som en bærekraftig ressurs i det kvoteregulerte området vest for 26 grader Ø. 
Tilstedeværelsen av den invaderende arten vanskeliggjør imidlertid annet fiske, noe som kompenseres for ved at de som 
er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske får en rett til å fiske på arten. Sametinget, Staten og ulike regjeringer har 
støttet opp om dette prinsippet. 
 
Sametingets innspill til Fiskeridirektørens forslag om fangst av kongekrabbe i 2021: 
Besvarelsen følger saksnummeret i høringen. 
 
4.1.1 Sametinget støtter forslaget om avsetning av 2 tonn kongekrabbe til forskningsformål og  

1 tonn krabbe til fritidsfangst.  
 
4.1.2 Sametinget ønsker at dagens kvotenivå på 10 tonn til turistfiske opprettholdes.  

I tilfelle det er for lite, må turistnæringa kunne kjøpe dette hos fiskere eller mottak som har krabbe tilgjengelig.  
 
4.1.3 Sametinget støtter forslagene om at det tildeles garanterte fartøykvoter, hvor 10 % av totalkvantumet 

kan videreføres til neste år, dvs. 10 % kvotefleksibilitet.  
 
 
4.1.4.1 Omsetningskrav – verdi 
 
Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektørens forslag om å begrense kysttorskfisket f.o.m. 2021, vil i stor grad 
vanskeliggjøre det lokale konvensjonelle fisket i de samiske fjordområdene, særlig i det kvoteregulerte området øst for 26 
grader Ø. For å unngå at begrensningene i kysttorskfisket resulterer i en betydelig svekkelse av det materielle grunnlaget 
for sjøsamisk kultur, blant annet gjennom å hindre adgangen til kongekrabbefisket, vil det være helt avgjørende at 
aktivitets- og omsetningskravet reduseres drastisk. 
 
Sametinget har i tidligere reguleringsforslag, foreslått å innføre aktivitets- og omsetningskrav ut fra fartøyets størrelse: 
Dette innebærer at de minste fartøyene har et aktivitets- og omsetningskrav som er tilpasset båtstørrelsen og de 
inntektsmulighetene som kvotestørrelsen gir. 
 
Ut fra dette vil Sametinget foreslå følgende: 
 

- Aktivitetskravet for fiskere som bor i det kvoteregulerte området øst for 26 garder Ø, settes til kr. 
50 000, som også er grensen for registrering som fisker og registrering i merverdiregisteret.  
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- Aktivitetskravet til det enkelte fartøy (gruppe) må gjenspeiles i fartøyets lengde eller 
inntektsmuligheter (kvoter). Dette grunnlaget må så ligge til grunn for kvotefaktor, slik det 
fremkommer i direktoratets forslag i tabell 7. 
 
 
 

 
4.1.4.2 Omsetningskrav – område 
Med utgangspunkt i at den som er plaget med krabbe i sitt konvensjonelle fiske, skal ha en rett til fiske og fangst av 
kongekrabbe, går Sametinget inn for at:  
 

- Fangst som ligger til grunn for omsetnings- og aktivitetskrav, skal komme fra fisk som er fisket og 
omsatt i det kvoteregulerte området øst for 26 garder Ø. 

 
 
4.1.4.3 Omsetningskrav – status i fiskermanntallet A og B 
 
I samiske fjord- og kystområder er det fortsatt mange som livnærer seg av å drive med to eller flere yrker/næringer 
(næringskombinasjon/mangesyssleri). Ved slik kombinasjonsdrift er alle inntekter viktige i dannelsen av et 
næringsgrunnlag som det er mulig å leve av. Ved å innføre ordninger som vanskeliggjør blad-A fiskernes muligheter til å 
fangste kongekrabbe – som i noen områder er det eneste lønnsomme fisket pga. oppbyggingen av krabbebestanden - vil 
en påføre næringsutøverne store og alvorlige økonomiske vanskeligheter. Næringsutøvere i samiske områder, har lang 
tradisjon og gode kunnskaper i å drive med næringskombinasjon og mangesysslerier, der fiske inngår som en vesentlig 
faktor. Disse fiskerne er som regel registrerte på blad A i fiskermanntallet, og ved å begrense deres mulighet til å fiske 
kongekrabbe på lik linje med fiskerne på blad B, vil en legge til rette for en betydelig nedgang i årsinntekten til disse 
næringskombinasjonsutøverne. Dette kan ikke Sametinget akseptere. 
 
Fiskeridirektøren viser i sin høring til at fiskere på blad A tidligere hadde ½ kvote i h.h.t fisker på blad B, og at dette kan 
vurderes på nytt. Fiskeridirektøren viser også til det som lå til grunn for å fjerne skillet mellom A og B, nemlig et felles 
omsetningskrav for blad A og blad B.  
 

- Sametinget støtter ikke ideen om å skille på kvotenivå mellom fisker som er registret på blad A og B. 
 
 
4.1.4.4 Omsetningskrav – sjølaksefisket 
 
 

- Sametinget støtter videreføring av at inntekt fra sjølaksefiske skal inngå i grunnlaget for 
omsetningskravet. 

- Sametinget ønsker også at all inntekt fra primærnæringene (ved nærings-kombinasjon) i sjøsamisk 
område, skal inngå i grunnlaget for omsetningskravet. 

 
 
 
4.2 Mobile kjøpestasjoner 
Sametinget ønsker at fiskerne skal ha god muligheter i levering av fangster i sine nærområder. Dette gjelder også levering 
av kongekrabbe. Fiske av krabbe foregår i mange fjord- og kystområder der det enten er mangl på leveringsmuligheter 
og/eller der det kun er kjøper på stedet som ikke har priskonkurranse i sitt kjøp, og kan operere som en monopolist.  
 

- Sametinget støtter ikke forslag om å begrense eller forby kjøp og transport av kongekrabbe fra 
mobile kjøperstasjoner, da dette tilbudet er med på å øke leveringsmuligheter, pris og service ovenfor 
fiskere i sjøsamiske områder. 

 
 

4.3.1 Bruk av samleteiner 
 

- Sametinget anser at fiskerne må ha mulighet til å bruke samleteiner i fiske etter kongekrabbe. Dette 
vil trygge og sikre både fangstsituasjon, levering/lagring og fiskehelse. 
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4.5 Fredningsperiode 
 

- Sametinget støtter forslaget om et forbud mot fangst av kongekrabbe fra 1. april til 30. april 2020. 
 
 
4.6 Rapporteringsplikt utenfor kvoteregulert område 
 

- Sametinget støtter ordningen med at kongekrabbefangst skal registreres på elektroniske skjema også 
utenfor kvoteregulert område. 

 
 
4.7 Stengte områder vs. tilrettelegging for forskningstokt. 
 

- Sametinget støtter Fiskeridirektørens forslag om innføring av fangstforbud i korte perioder, slik at 
nødvendig forskningsfangst av kongekrabbe kan gjennomføres.    

 
 
 
4.8 Forslag til forskrift 
 
§ 11 Posisjonsrapportering  
 
Med bakgrunn i lov om personvern, kan Sametinget ikke støtte Fiskeridirektørens forslag om at AIS systemet skal være 
aktivt til enhver tid gjennom hele året. 
 
For å tilfredsstille lov om personvern vil Sametinget foreslå følgende ny setning i  § 11 andre ledd første setning, før 
komma: 
 

- AIS-systemet skal være aktivt til enhver tid under aktivt fiske. 
 
Sametinget ønsker konsultasjon i saken, før innstilling og endelig vedtak fattes i saken av Nærings- og 
fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. 

 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Anne-Marie Gaino Inge Arne Eriksen 
fágajođiheaddji/fagleder - 
ealáhus/næring 

seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 

 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
 

Kopiija / Kopi til:    
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 
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