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Høring:  forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe 
2018. 

Nordkapp kommune har behandlet høring :  forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst 
av kongekrabbe 2018 i formannskapet den 31.oktober, og har følgende kommentarer: 

Årets høring tar for seg følgende: 

- Fiskeridirektøren ønsker i all hovedsak å videreføre dagens vilkår for deltagelse- og 
regulering av fangst. Det vil si at man ønsker å beholde kvoteområdet og ikke utvide 
deltagelse for at hele Finnmark kan delta i fisket i det kvoteregulerte området. Dette har 
vært Fiskeridirektoratets holdning hele tiden.  

o Dette støtter Nordkapp kommune, i og med at en har hatt en god forvaltning av 
kongekrabben innenfor dagens områderegulering. Det å gjøre store endringer på 
reguleringen vil på sikt skape mindre inntekt for alle og gi store utfordringer for 
kontroll og forvaltning. Det samfunnet vi lever i har tilpasset seg dagens 
forvaltning, og en utvidelse vil skape stor usikkerhet for fremtiden og 
ulønnsomhet i næringen. 
 

- Kvotestigen og omsetningskravet økes til 200 000,- for å få full kvote.  
o Dette mener Nordkapp kommune er fornuftig ut fra tankegangen om å 

profesjonalisere dette fisket i større grad. Man sikrer at driftige fiskere sikres en 
rettmessig del av kvoten.  
 

- Fiskeridirektøren ber om tilbakemelding på hvor høy andel skadede krabber et fartøy kan 
fange og lande, pr. uke. Bør dette økes fra 10 til 15 – 20%.  

o Nordkapp kommune mener det kan være fornuftig å øke andel av skadd krabbe til 
15% av landing pr. uke, slik at en får utfisket noe av denne krabben. Skadd krabbe 
har dessverre blitt et problem i enkelte områder. 

- Man ber om innspill/syn på om vilkårene bør endres for å delta i åpen gruppe, slik at 
fartøy fra hele Finnmark kan delta av fangst i det kvoteregulerte området? 
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o Nordkapp kommune merker seg at man ikke anbefaler flytting av dagens grense, 
26 grader øst. Fiskeridirektoratet ønsker ikke at det åpnes for deltagelse for hele 
Finnmark. De ønsker å beholde dagens forvaltning. Dette av kontrollmessige og 
fiskerimessige hensyn. Dette støtter Nordkapp kommune, da man mener at dagens 
forvaltningsgrenser er fornuftig både av biologiske, geografiske, og økonomiske 
grunner. 

- Det kom et innspill på Krabbemøtet i Vadsø i høst om en fredningsperiode 1. – 30- april. 
Her ønskes også innspill fra høringsinstansene.  

o Nordkapp kommune er ikke tilhenger av dette, da krabben har ulik modenhet for 
skallskifte og det kan også variere på den krabben som leveres fra det frie fisket. 
Dette vil skape en uforutsigbarhet for næringen. 
 

- Krav til fluktåpninger i teiner i kvoteområdet.  
o Ingen kommentar. I fri-området skal fluktåpning være stengt for å sikre landing av 

all krabbe. 
 

- Fiskeridirektøren ønsker innspill på om det bør tillates levering av kongekrabbe fra 
kvoteregulert område til mottak som ligger utenfor kvoteregulert område.  

o Nordkapp kommune mener at dette ikke bør tillates. Næringsliv i kvoteområde 
blir på sikt tapere og krabben kan bli levert til andre anlegg. Her er også 
kontrollhensyn og spredning en viktig faktor, som også bør veie tungt i en slik 
vurdering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Raymond Robertsen 
Rådmann Randi Jørgensen 
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