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Svar på høring – regulering av fangst av kongekrabbe i 2018 
 
 
Det vises til høringsdokumenter datert 4.10.2017 med svarfrist 15.11.2017.  
Fylkesutvalget i Finnmark har i sitt møte 24.11.2017 behandlet høringen jf. sak 50/17 «Høring: 
Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018», og vedtok følgende 
høringsuttalelse: 
 
 
1. Finnmark fylkeskommune er positiv til forsalgene som i hovedsak innebærer en videreføring 

av inneværende års regulering samt de forvaltningstekniske forslagene som følger av 
høringsnotatet. Det vises her til forslag til størrelse på fluktåpninger, kvoteavsetninger, 
tilrettelegging for forskningstokt og innføring av fredningsperiode. 

 
2. Finnmark fylkeskommune er positiv til at regjeringen ønsker lønnsomhet og 

profesjonalisering i kongekrabbefangsten. Fylkeskommunen er videre positiv til at 
regjeringen i denne sammenhengen legger til grunn at prinsippet om at fangst av 
kongekrabbe skal være forbeholdt dem som er mest berørt og plaget av den i andre fiskerier 
fortsatt skal ligge fast. For å ivareta dette prinsippet støtter Finnmark fylkeskommune at 
omsetningskravet for hel kvote heves til kr. 200 000,- og at de lavere trinnene i 
kvotemodellen holdes på samme nivå som i dag. Heving av omsetningskrav skal gjøres 
gjeldende fra 01.01.2019. 

 
3. Finnmark fylkeskommune viser til at en nødvendig konsekvens av at flere fartøy gis adgang 

til å delta i fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området er at totalkvoten må fordeles 
på flere. Det er vanskelig å forutse alle konsekvensene av forslaget, men det antas at det vil 
få negative konsekvenser for fiskerne og fiskerisamfunnene i Øst-Finnmark. Finnmark 
fylkeskommune ønsker ikke endring av adgangskriteriene til fangst av kongekrabbe i det 
kvoteregulerte området 

 
4. Finnmark fylkeskommune mener det er uheldig at det legges til grunn at det er en utfordring 

at fiskere fra Vest-Finnmark flytter til Øst-Finnmark. Fylkeskommunen anser ikke dette som 
en reell utfordring, men vedkjenner at noen tilfeller av proforma flyttinger var omdiskutert i 
forkant av at fiskere fra Måsøy kommune fikk adgang i den kvoteregulerte fangsten i 2017. 
Fylkeskommunen viser imidlertid til at Øst-Finnmark har fått reelle tilflyttere fra flere deler av 
landet. Sammen med økt rekruttering og vekst i fiskerinæringen lokalt, har dette på mange 
måter bidratt til en positivt utviklingen av fiskeriene og de mindre kyst- og fjordsamfunnene i 



 

 
 

Øst-Finnmark. Adgangen til fangst av kongekrabbe og det etablerte forvaltningsregimet har i 
mange tilfeller vært et avgjørende insentiv og årsak til dette. Finnmark fylkeskommune 
mener at dette insentivet vil falle bort ved endring i adgangskriteriene som foreslått, og det 
kan antas at det vil bli en større utfordring at fiskere flytter fra Øst-Finnmark til Vest-Finnmark 
enn omvendt. 

 
5. Med bakgrunn i intensjonen og de grunnleggende prinsippene som ligger til grunn for 

forvaltningen av kongekrabbe mener Finnmark fylkeskommune at det ikke er grunnlag for å 
endre på vilkårene for deltakelse i fangst av kongekrabbe, som åpner for deltakelse for fartøy 
mellom 6 og 15 meter for hele Finnmark. Dette i henhold til Meld. St. nr. 40 (2006-2007) 
«Forvaltning av kongekrabbe», Meld. St. nr. 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av 
kongekrabbe», og Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 129 S (2016-
2017) som denne høringen er basert på. Det vises blant annet til følgende: 

 
- Det er lagt til grunn at bestanden av kongekrabbe skal forvaltes på en måte som 

legger til rette for lønnsom næringsaktivitet og sysselsetting i det kvoteregulerte 
området. 

 
- Med bakgrunn av Meld. St. nr. 17 (2014-2015) «Evaluering av forvaltningen av 

kongekrabbe», og i forkant av reguleringsåret 2016, ble det konkludert med at det frie 
fisket etter kongekrabbe i vest har ført til gode fangstinntekter for de som har satset 
på dette, og at det er en risiko for at økt deltakelse i det kvoteregulerte området ville 
føre til dårligere lønnsomhet. 

 
- Av Meld. St. 17 (2014-2015) følger det at kongekrabbe i større grad skal fangstes av 

de som er negativt berørt av kongekrabben som bifangst i andre fiskerier. 
 

- Av høringsnotatet følger det imidlertid at fiskere i Vest-Finnmark ikke er plaget med 
kongekrabbe som bifangst, men ved at det periodevis utøves et intensivt 
desimeringsfiske i områder i Vest-Finnmark. 

 
- I Prop. 129 S (2016-2017) vises det til at det i Vest-Finnmark er god tilgjengelighet i 

torskefisket. Det følger videre at «selv om regjeringen ønsker økt lønnsomhet og 
profesjonalisering i kongekrabbefisket, ligger fortsatt prinsippet fast om 
at kongekrabbefisket skal være forbeholdt dem som er mest berørt og plaget av den i 
andre fiskerier.» 

 
- I henhold til utredning som Fiskeridirektoratet har gjort for Stortinget vises det til at 

konsekvensen av utvidelse av adgangen til å delta i det kvoteregulerte vil det blant 
annet medføre at stadig flere fartøy kvalifiserer seg til hel kvote og at relativt mange 
av de fartøyene fra Vest-Finnmark vil kvalifisere seg til hel kvote. Det vil kunne bli 
redusert fangstinnsats i det frie fisket, og det vises til at innsatsen i det frie fisket har 
vært en viktig faktor for å holde spredningen av kongekrabbe nede. Og videre at det 
må videre kunne påregnes større konkurranse/redskapskonflikter på gode fangstfelt i 
det kvoteregulerte området dersom nærmere 200 nye fartøy (i tillegg til 70 fartøy fra 
Måsøy) slippes inn i det kvoteregulerte fisket. 

 
  



 

 
 

6. Finnmark fylkeskommune viser til at både anlegg som ligger i og utenfor kvoteregulert 
område praktiserer mobile mottak, dvs. at de har anledning til å kjøpekrabbe via bil. Med 
bakgrunn i den overordnende målsettingen om at de som var mest berørt av problemene 
knyttet til bifangst av kongekrabbe, skulle få et supplerende driftsgrunnlag, og målsettingen 
om å begrense videre spredning, mener Finnmark fylkeskommune at gjeldende regel 
vedrørende levering av kongekrabbe i kvoteregulert område bør bestå. Fylkeskommunen er 
imidlertid positiv til at etablerte landanlegg i hele Finnmark har anledning til å benytte mobile 
mottak som supplement i og utenfor det kvoteregulerte området. Dette bidrar til et mer 
effektivt fiske og større fleksibilitet for en fiskers drifts- og bosettingsmønster, samtidig som 
samtlige landanleggene har anledning til å supplere råstoff gjennom mobile mottak ved 
behov. 
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