Til: Fiskeridirektoratet, Bergen
Fra: Fifor - Fiskekjøpernes Forening
HØRING - FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I OG
UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE I 2020
4.1.1 AVSETNING TIL TURISTFISKE
På møtet i Vadsø ble det fremhevet at turistbedriftene hadde svært god lønnsomhet.
Med det utgangspunktet skulle reiselivsbedriftene ikke ha behov for egne kvoter, men
kjøpe krabben hos fiskekjøperne, som på ingen måte kan berette om svært god
lønnsomhet.
Øvrige avsetninger har vi ikke kommentarer til.
4.1.2 FORDELING AV KVOTER
Vi slutter oss til at det tildeles garanterte kvoter uten overregulering.
4.1.3 OMSETNINGSKRAV
FIFOR mener at det i større grad bør tas hensyn til at landindustrien også har store
plager med kongekrabben.
FIFOR mener derfor at det kreves at fisk som landes etter omsetningskravet for
deltakelse i kongekrabbefisket, fangstes og landes kvoteområdet.
Dette for å demme opp for nedgang i line/garnfisket i kvoteområdet.
4.2

MOBILE KJØPESTASJONER

FIFOR mener at dagens kjøperstruktur og tetthet av krabbemottak på ingen måte
tilsier at det skal være behov for mobile kjøp.
Mobile kjøp er den senere tid flittig benyttet på steder der det allerede er
eksisterende landanlegg. Dette bidrar til vridning av konkurransen siden mobile kjøp
har langt lavere krav til investeringer enn faste mottak.
I tillegg er det knyttet store utfordringer og bruk av ressurser til kontroll av mobile
kjøp.
4.3

SAMLETEINER

Med dagens mottaksstruktur der det finnes anlegg som kjøper kongekrabbe i fra
grensen til Russland til Tromsø må det være unødvendig med samleteiner.

4.5

FREDNINGSPERIODE.

Her burde man ha utvidet fram til slutten av mai. Tilbakemeldinger fra kunder er ofte
om lite matfylde og dårlig kondisjon på krabben i denne perioden 1. april til 31. mai.
4.6

RAPPORTERINGSPLIKT UTENFOR

KVOTEREGULERT OMRÅDE

Fifor slutter seg absolutt til forslaget om at fangstdata skal registreres på elektronisk
skjema også utenfor kvoteregulert område.
4.7

KORTVARIG STENGING AV OMRÅDER

Av hensyn til markedet bør slik stenging ikke skje i perioden 1. juni til 31. august.

