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REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I 2018 
 
Formannskapet i Sør-Varanger kommune har i møte 10. november, sak 063/17 vedtatt 
følgende høringsuttalelse til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 
2018:  
 
Fiskeridirektoratet har sendt ut på høring et notat med forslag til regulering av og adgang til å 
delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 grader øst i 2018. 
 
Det er flere endringer i høringsforslaget for 2018 i forhold til reguleringen for 2017. Vadsø 
kommune og Bugøynes Fiskarlag har laget en egne høringsuttalelse til reguleringsforslaget 
der det blir gitt merknader til flere punkter i høringsnotatet. 
 
Sør-Varanger kommune støtter i hovedtrekk Vadsø kommunes innspill og Bugøynes 
Fiskarlags merknader.  
 
Sør-Varanger kommune har merknader til følgende punkter i høringen:  
 
Kapittel 4. Forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 
2018. 
Sør-Varanger kommune er fornøyd med at vilkårene for deltakelse og regulering av fangst i 
store trekk blir videreført fra 2017. 
Men det må sørges for at stabilitet og forutsigbarehet må være gjeldende for reguleringen av 
kongekrabbefisket. Stortinget har nylig (Stortingsmelding nr 17) fastsatt en regulering. Denne 
bør være geldende i 5 år for å oppnå stabilitet og forutsigbarhet. 
 
Kapittel 4.1.1 Kvoter 
Kvoten til turistfiske og reiselivsbedrifter må økes, da kongekrabbefiske er svært viktig for 
reiselivsbedrifter i Sør-Varanger kommune. 
 
Kapittel 4.1.4 Omsettingskrav 
Kvotestigen må opprettholdes på samme nivå som i 2017 med en hel kvotefaktor på 100 000 
kroner. Bakgrunnen for dette er at kongekrabben har bidratt til at mindre båter får ødelagt 
noe av det tradisjonelle fisket i Varangerfjorden og vil ha problemer med å oppnå en 
kvotefaktor på 200 000 kroner. 
 
Kapittel 4.2 Fartøy fra Vest-Finnmark. 
Vi går i mot at fartøy i fra hele Vest-Finnmark får tilgang til fangst av kongekrabbe i 
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kvoteregulert område. Det vil være en dramatisk endring i reguleringen av 
kongekrabbefangsten og bidra til betydelig svekket lønnsomhet for eksisterende fiskere i 
regulert område. 
Utrydningsfisket vest for Nordkapp har fungert etter intensjonen og i stor grad hindret videre 
utbredelse av kongekrabben. Ved å åpne for full deltagelse for alle fiskere i Finnmark i det 
kvoteregulerte fisket, så setter man hele intensjonen med utrydningsfisket i fare. Man kan 
sette hele forvaltningen av kongekrabben i fare med dette, gjennom at det blir dårligere 
lønnsomhet, for stort fangsttrykk og flere konflikter i kvoteregulert område. 
Utryddingsfisket vest for Nordkapp har hatt en stor økonomisk verdi for fiskerne og som 
utgjør en betydelig del av den totale verdien av norsk fangst av kongekrabbe. 
 
Kapittel 4.3 Fredningsperiode 
Sør-Varanger kommune stiller seg bak stenging av kvoteregulert område fra 1. april til og 
med 31. april. Men det må må innføres en ordning for krabbefisket i reiselivsnæringen som 
ikke svekker deres mulighet til å kunne tilby denne aktivitetn for turistene også i denne 
perioden. 
 
Kapittel 4.4 Krav til fluktåpning i teiner i kvoteregulert område. 
Kommunen støtter forslaget om 4 fluktåpninger i teiner, men det må ikke være noen krav om 
to åpninger på hver side da det ved flere teinetyper ikke lar seg gjøre reint praktisk. 
 
Kapittel 4.5 Levering av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. 
Sør-Varanger kommune går imot at kongekrabbe fra kvoteregulert område kan levere til 
mottak utenfor kvoteregulert område. Dersom dette tillates vil det føre til forvitring av 
landaktivitet i kvoteregulert område. 
 
Kapittel 4.6 Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt. 
Slik stenging vil være fornuftig for å opprettholde god forskning på kongekrabben. 
Unntak må innføres for bedrifter som driver med kongekrabbefiske i turistsammenheng. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Trygve Sarajärvi 
Miljøvernrådgiver 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_att
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_ArkivSakID
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sdm_AMReferanse
	Sdo_DokDato
	Sbr_Navn
	Sbr_Tlf
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	SasSbr_Navn
	SasSbr_Tittel
	TblKopiTil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopiTil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopiTil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopiTil__Sdk_Poststed___1___4

