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Høringsuttalelse om regulering av og adgang til å delta i fangst av 

kongekrabbe 2018 

 

Tana formannskapet har i møte 02.11.17 i PS 106/2017 gitt følgende høringsuttalelsen i saken: 

 

 

Tana kommune mener at reguleringen av fangst av kongekrabben har vært svært vellykket både i 

det kvoteregulerte området og utryddingsfangsten vest for Nordkapp. Det er derfor overraskende 

at man igjen vurderer store endringer i kongekrabbeforvaltningen. Fiskerne trenger forutsigbarhet 

i sin virksomhet. 

 

Vil igjen minne om intensjonen med det kvotebelagte kongekrabbefiske var og er at de fiskerne 

som hadde de største ulempene som følge av krabbeinvasjonen også skulle ha fordelene med å 

kunne fiske på denne ressursen. Kongekrabben gir som kjent fortsatt ulemper for annet fiske i 

Øst-Finnmark. 

 

Tana kommune har merknader til følgende punkter i høringen: 

 

4.1.4 Modell for kvotetildeling 

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på kvotestigen, og på hvor høyt 

omsetningskravet bør være: 
Omsetningskravet må beholdes som i dag på kr. 100 000. Et lavt omsetningskrav, bidrar til 

rekruttering til fiskeryrket og at unge fiskere lettere kan etablere seg. For de som har sitt fiske 

inne på fjordene og driver i kombinasjon så vil økning i omsetningskrav fra annet fiske bidra til å 

kaste fjordfiskere på land som i dag får sitt utkomme fra krabbefisket. Det må være legalt å hente 

sitt livsgrunnlag fra krabbefisket inne på fjordene. Dette bidrar til å opprettholde aktivitet og 

bosetting langs fjordene i det kvoteregulerte området og ikke minst i sjøsamiske områder som har 

vært svært sårbare for endringer i reguleringer innen fiske. 

 

4.2 Fartøy fra Vest-Finnmark (unntatt Måsøy) 

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om vilkårene for å delta i åpen gruppe bør 

endres slik at fartøy fra hele Finnmark kan delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 

område. 
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Vi går sterkt i mot at fartøy i fra hele Finnmark får tilgang til fangst av kongekrabbe i 

kvoteregulert område. Det vil være en dramatisk endring i reguleringen av kongekrabbefangsten 

og bidra til betydelig svekket lønnsomhet for eksisterende fiskere i regulert område. Det er 

overraskende at fiskeridirektøren foreslår å åpne for enda flere fartøy kan delta i krabbefangst i 

det kvoteregulerte området.  

 

4.3 Krav til fluktåpning i teiner i kvoteregulert område 

Det kan ut i fra forsøkene som ble gjort på Porsangerfjorden sommeren 2017 med fluktåpninger 

som et fornuftig tiltak for å redusere skader på krabber og merarbeid med utsetting av undermåls 

krabber. Dette burde kanskje vært testet ut med noen flere krabbefiskere i 2018 før dette 

eventuelt blir innført som et utstyrskrav i 2019. 
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