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Horing - Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i2 021

Vardø Fiskarlag viser til deres brev a v 09.10.2020 «Horing - F ors1ag til regulering av fangst
av kongekrabbe i 2021» med høringsfrist fredag 20. November 2020, og sendermed dette vår
horingsuttalelse.

Generelt
Stortinget vedtok i vår åøke deltakelsen i kongekrabbefiske ved at fartøy fra hele Vest
Finnmark fåradgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp. Dette
gir store negative konsekvenser for fiskerne i ostfylketved at:

• Fiskere i øst taper inntekter fra kongekrabbefisket nät totalkvoten skal deles på flere.
Detv il bli større fiskepress fra nye fartoyfra vest i kvoteområdene i øst

e Det blir flere fiskere i åpen gruppe, dette vil føre til enda større press påkvotene i åpen
gruppe. Kvotene til äpen gruppe mä derfor styrkes, slik at det blir mulig ä leve av ävr e
fisker i åpen gruppe.

Med den nye reguleringen utfordres prinsippet omat det er de som er mest plaget som skal ha
førsteretten til å høste av ressursene. Vardø Fiskarlag mener at sammenhengen mellom plager
og rett til å fiske kongekrabbe må opprettholdes.

Fiskerne i Vardø plages stort sett hele året med kongekrabbe. Linefiske med botnline er blitt
veldig vanskelig. Enkelte tidligere lønnsomme fiskerier et f orsvunnet helt, som for eksempel
fiske etter rognkjeks.

Kongekrabbefisket skulle kompensere for alle disse plagene, når man nå går bort fra dette
prinsippet, og ogsä inviterer inn fiskere som ikk e h ar disse plagene med kongekrabbe, sa
svekkermanmulighetene for lønnsom drift for alle fiskerne i Øst-Finnmark.

Fangstomrädet og kvalifiseringsomrädet for det kvotebelagte kongekrabbefisket må derfor
vaere sammenfallende.

4.1.2. Avsetning  til turistfiske og reiselivsbedrifter

Det må innføres nye og kontrollerbare rapporteringsrutiner for aktører som får tildelt kvoter i
turistfiske. Det er viktig at fangst av kongekrabbe utøvd på turistkvoten må underlegges
samme rapporterings- og kontroll som aktive fiskere. Landingsseddel må skrives ved landing,
og innrapporteres til salgslaget på linje med annen fangst.



4.1.4 Omsetnin gskrav

Vardø Fiskarlag mener at omsetningskravet må ligge på 300.000.  Det er de aktive fiskerne
som er plaget med kongekrabben, som: må få kompensert med fiske på kongekrabbe.

4.1.4.2 Område.

Fiskere fra F innmark. bosatt utenfor kvoteregulert område, som har hovedinntekter fra fiske

av andre arter en kongekrabbe innenfor kvoteregulert omräde, kan tildeles kongekrabbekvote,

sa.fremt de tilfredsstiller de andre kriteriene for tildelin g,

Krabbekvoten graderes ut ifra hvor stor andel av øvrig fangst som er levert i kvoteomrädet.

Kravet om å levere fisk för m inimum kr 3 00 000 i det kvoteregulerte om rådet, må gjelde
samtlige deltakere i det kvotebelagte krabbefisket.

Det betyr at adgangen til ä fiske krabbe fortsatt vil v aere knyttet til fiskeriaktivitet i de mest
krabbebefengte områdene, og grunnprinsippene for krabbeforvaltningen vil opprettholdes.

4.1.4.3 Status i fiskermanntallet

Differensiering av mellom blad A og B.

Det må differensieres mellom kvote til blad A og blad B. Fiskere på blad A får 0,5
krabbekvote. Størst andel kvote må tildeles de som lever av fiske.

4.2 Mobil e kjøpstasjoner

Vard@ Fiskarlag stotter direktoratets forslag om a innfore forb ud mot ä benytt e mobil e

kjp estasjoner v ed landing og omsetning av kongekrabbe der det finnes faste

mottaksanlegg.

Det bør kunne gis dispensasjon t il mobile kjøpepunkt der det er uforholdsmessig langt t il

faste mott aksanlegg.

4.5 0 kt i nnsats for å få bukt med uregistrert fangst

Vardø Fiskarlag ser med bekymring på utviklingen innenfor fiskerikriminalitet.

Det er viktig at kontrollmyndighetene får t ilført tilstrekkelig. med. ressurser forå fjerne de som
driver med ulovligheter innenfor næringen.

Særdeles viktig er det å tilføre større ressurser til Analyseenheten i Vardø, slik at man kan
avdekke mistenkelig adferd pä et tidligst mulig tidspunkt, for slik å ha kunnskap om hvor man
mest mulig effektivt kan sette inn kontroUressursene på «kaikanten».



Det bør innføres strengere straffer for de som blir tatt for ulovlig fiske og omsetting av
kongekrabbe, som for eksempel å fradømme dem retten til å delta i næringen.

Satsing på forskning i Varangerfjorden og på nordsiden av Varangerhalvøya

Fiskerne i Vardø plages stort sett hele året med kongekrabbe.

Denne utviklingen blir verre og verre år for år. Kongekrabben ser ut til å rastørre og større
negativ effekt på fiskeriene lokalt. Linefiske med botnline er blitt veldig vanskelig, og blir
verre år for år. Tidligere lønnsomme fiskerier er forsvunnet helt, som for eksempel fiske etter
rognkjeks. Tilsvarende gjelder annet fiske og redskap. Lønnsomheten i det vanlige fiskeriet,
utenom kongekrabbe, er derfor blitt betydelig svekket de seneste årene.

Det må derfor settes av midler til et forskningsprogram, som kan utføres av forskere i
samarbeid med fiskere og for eksempel Vardø Videregående Skole, for å hente inn kunnskap
om hva som skjer i økosystemene påvirket av kongekrabbe, samt omfanget av konsekvensene
dette har for fisket i Øst-Finnmark.
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