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Høringsuttalelse – Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018 

Vest-Finnmark Regionråd vedtok i regionrådsmøte 20. oktober 2017 følgende høringsuttalelse 

i sak 9/17: 

«Vest-Finnmark Regionråd (som er et samarbeidsorgan for kommunene Alta, Hammerfest, 

Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger) vedtok i møte 20. oktober 2017 

følgende høringsuttalelse til «Forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av 

kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø M.V. i 2018; 

1. Vest-Finnmark Regionråd ønsker å opprettholde høringsuttalelsen fra 2016 om at man 

anbefaler at fartøy fra hele Vest-Finnmark får adgang til å delta i fisket i det 

kvoteregulert området.  

 

2. Vest-Finnmark Regionråd ba i sin høringsuttalelse i 2016 om at det skulle skaffes til 

veie mer kunnskap om virkningen av endring av omsetningskravet, for å fastslå om, og 

eventuelt hvor mye, omsetningskravet bør øke. I høringsforslaget er det foreslått at 

endringer i krav til omsetningskrav kun skal finne sted for de som skal kvalifisere til hel 

(1,0) kvote (omsetningskrav for 0,1 kvote, 0,25 kvote og 0,5 kvote er som tidligere), og 

at omsetningskravet økes fra kr 100.000,- til kr 200.000,-. Dette er i henhold til 

Stortingets anmodningsvedtak om at det skal vurderes et omsetningskrav på kr 

200.000,- for hel kvote i forbindelse med denne høringsrunden.  

 

Fiskeridirektoratet anslår at en slik økning i omsetningskravet vil medføre en reduksjon 

med 79 færre fartøy (pr 27. september 2017) som kvalifiserer til hel kvote. Antakelig vil 

tallet bli noe lavere, siden det ennå gjenstår tid til å kvalifisere seg på. Det totale antall 

fartøy beregnet som oppfyller omsetningskravet er foreløpig beregnet til 410. Ut fra 

disse konsekvensvurderingene kan Vest-Finnmark Regionråd støtte forslaget om å øke 

omsetningskravet for hel kvote (1,0) til kr 200.000,-. 
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3. Vest-Finnmark Regionråd støtter forslaget om å stenge for fangst i kvoteregulert 

område i perioden 1.-30. april, med mål om å skjerme sårbare krabber som følge av 

skallskifte og sikre tilstrekkelig god kvalitet ute i markedet. 

 

4. Vest-Finnmark Regionråd ber om at Fiskeridirektoratet gis i oppgave å gjennomføre en 

biologisk, økonomisk og samfunnsmessig konsekvensanalyse av en eventuell utvidelse 

av det kvoteregulerte området for fangst og landing frem til fylkesgrensen mellom 

Finnmark og Troms (dvs. at hele Finnmark inngår som en del av det kvoteregulerte 

området), og at denne sendes ut til offentlig høring.» 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bente O. Husby (s) 

Daglig leder 

Vest-Finnmark Regionråd 

 

Kopi:  

Regionrådsleder Alf E. Jakobsen, Hammerfest kommune 

Spesialrådgiver fiskeri og havbruk Johanne Salamonsen, Finnmark fylkeskommune 

 


