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Høringssvar til forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021 

 
Tana kommune sitt høringssvar i saken: 
 
Stortinget vedtok i vår å øke deltakelsen i kongekrabbefiske ved at fartøy fra hele Vest-Finnmark får 
adgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp. Dette gir negative 
konsekvenser for østfylket, inkludert Nordkapp og Porsanger ved at:  

 Fiskere i øst taper inntekter fra kongekrabbefisket når totalkvoten skal deles på flere  
 Det vil bli større fiskepress fra nye fartøy fra vest i kvoteområdene som grenser mot 26 grader 

øst, særlig i Porsangerfjorden og Laksefjorden  
 Kjøpere av krabbe vil fortsatt ha samme totalkvote å kjøpe fra, men man kan frykte at kjøpere 

øst i fylket vil få redusert tilgang siden flere antakelig vil fiske kvota si vest i kvoteområdet.  
 
Framfor alt vil man utfordre prinsippet om at det er de som er mest plaget som skal ha førsteretten til 
å høste av resursen.  
Kommunestyret i Tana mener at regelverket må utformes på en slik måte at Øst-Finnmark ikke 
rammes uforholdsmessig, og slik at sammenhengen mellom plager og rett til å fiske kongekrabbe 
opprettholdes. Kommunestyret i Tana vil peke på to mulige alternativer:  
 
Det foretrukne alternativet er at fangstområdet og kvalifiseringsområdet for det kvotebelagte 
kongekrabbefisket må være sammenfallende. Det betyr at grensa for det kvotebelagte 
kongekrabbefisket må flyttes fra Nordkapp (26 grader øst) til den gamle fylkesgrensa mellom Troms 
og Finnmark samtidig med at fiskerne fra Vest-Finnmark slipper inn i fisket. 
  

 Ved å flytte grensa for utbredelse vil det bli «rydda opp» i mye fiskeredskaper som står ute 
hele året. Dette gjelder kongekrabbeteiner som brukes til desimeringsfiske vest av 26 grader 
øst. Disse legger beslag på tradisjonelle fiskefelt, og er en stor del av årsaken til at fartøy fra 
flere kommuner etter hvert nå har fått adgang til fangst i kvoteområdet.  

 Det vil igjen være mulighet til annen tradisjonell drift i området som var «sperret» av 
kongekrabbeteiner.  

 Om grensa blir flyttet vil det på sikt bli en større bestand som det skal høstes av. Dette burde 
gi større kvoter til alle om ikke deltakelsen blir for stor.  

 Fartøy som drar til Øst-Finnmark for å fiske kvota si vil etter hvert bli å fiske den i eget 
nærområde.  

 Det vil bli mindre press og tetthet på fiskefeltene i kvoteområde nær nåværende grense.  



 
 Side 2 av 2

 Grensa blir flyttet til ett område med liten utbredelse, som vil være lettere å kontrollere med 
hensyn til ressurskontroll  

 
Et annet alternativ er at fiskere fra Finnmark bosatt utenfor kvoteregulert område som har 
hovedinntekter fra fiske av andre arter en kongekrabbe innenfor kvoteregulert område, vil få tildelt 
full kongekrabbekvote så fremt de tilfredsstiller de andre kriteriene for tildeling. Krabbekvoten 
graderes med andre ord utfra hvor stor andel av øvrig fangst som er levert i kvoteområdet. Kravet om 
å levere fisk for minimum kr 200 000 i det kvoteregulerte område for å få full kvote må gjelde 
samtlige deltakere i det kvotebelagte krabbefisket. Det betyr at adgangen til å fiske krabbe fortsatt vil 
være knyttet til fiskeriaktivitet i de mest krabbebefengte områdene, og grunnprinsippene for 
krabbeforvaltningen vil opprettholdes. 
 
Kommunestyret i Tana frykter at man ved å slippe inn et stort antall nye fiskere vil legge press på at 
de minste fartøyene fra Øst-Finnmark skal ut av fisket. Fartøy som har deltakeradgang i 
kongekrabbefisket er mindre fartøy som er egnet til et kystnært og lokalt fiske på kysten og i fjordene 
våre. Kommunestyret i Tana vil sterkt motsette seg å øke inntektskravet utover dagens nivå, slik at 
det ikke kan oppnås ved tradisjonelt fiske i områdene fartøyene normalt driver fiske. 
  
I fisket etter kongekrabbe deltar både fiskere som har fiske og fangst som helårsyrke og fiskere som 
har annet yrke ved siden av. Det er noen utfordringer ved å bruke historisk fangstverdi for 
kvotestørrelse / deltakeradgang, og man kan bli utelukket fra deltakelse om man ikke klarer kravet 
foregående år. Det bør derfor vurderes å gjeninnføre reglene om et skille i kvotestørrelse, på 
bakgrunn om man er heltidsfisker(B), eller deltidsfisker(A). Det betyr at kravene til å være på 
manntall B og A beholdes som i dag, men at det utløser automatisk deltakeradgang i 
kongekrabbefisket.  
 
Kommunestyret i Tana går imot Fiskeridirektoratets forslag om å oppheve kravet om at høvedsmann 
må være registrert i fiskermanntallet. Kommunestyret frykter at forslaget vil bidra til å uthule 
deltakerloven og åpne opp for mer proformaeierskap i fiskeflåten.  
 
Kommunestyret i Tana mener det er svært viktig at Fiskeridirektoratet prioriterer arbeidet med å 
forhindre fiktive flyttinger til Finnmark for å få urettmessig tilgang til krabbekvote. Regelverket må 
utformes på en måte som understøtter direktoratets kontrollarbeid. Kommunestyret i Tana støtter 
derfor forslaget om å skjerpe inn reglene om deltakelse i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 
område. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helga Pedersen 
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