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Innspill til Kongekrabbe høring  
 

Bugøynes Fiskarlag´s styre har i styremøte 08.11.2020 besluttet følgende innspill til 
Kongekrabbe høringen i kvoteregulert område: 
 
 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 og som igjen er meget god Distriktspolitikk. 

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 Bugøynes 
Fiskarlag 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. På bakgrunn av 
ovennevnte, foreslår Bugøynes Fiskarlag følgende vedtak:  

Aktivitets krav/Kvotestige:  

Bugøynes Fiskarlag er klar på at aktivitetskrav senkes til 50 000,- som er mva krav for å 
kunne være mva pliktig. Subsidiert ønskes aktivitetskravet fjernet i sin helhet. 

Vest Finnmark inn i Kvoteområdet:  

Bugøynes Fiskarlag mener at dagens kvoteområde beholdes, men det må skilles mellom 
fiskere som skal delta i fri fiske og fiskere som skal delta i Kvote fiske etter kongekrabbe. 

 Dette vil si at man kan ikke i samme kvoteår delta i begge fiskeriene, men gjøre ett valg ved 
årsskifte.  

4.1.4.3 Status Manntallskrav: 

Bugøynes Fiskarlag mener det bør gjøres ett skille mellom manntallsførte fiskere i blad A og 
B. Blad A kan kunne tildeles 50% kvote og Blad B kan tildeles 100% kvote. 

 




