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Se kopiliste

REGULERING  AV  FISKET ETTER KONGEKRABBE I 2020

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 20.- 21. november 2019, og det ble  .011
slikt vedtak  i  ovennevnte sak:

"Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til Fiskeridirektoratets høringsnotat vedr. regulering
av fangst av kongekrabbe i 2019 og kommenterer nedenfor først reguleringen i kvoteregulert
område og deretter fangsten utenfor kvoteregulert område.

Regulering av  fangst innenfor  kvoteregulert område

Fastsetting av kvote

§  3 T otalkvote og kvotejleks'ibilitet

Styret viser til Havforslmjngsinstituttets tilråding om en norsk totalkvote i 2020 på 1.530 tonn
kongekrabbe. Dette er 130 tonn over tilrådingen for 2019 der kvoten ble satt til 1.400 tonn.
Styret går inn for at kvoten  i  2020 minst må settes til Havforslmingsinstituttet sin anbefaling.

Styret vil også peke på at det  i  enkelte områder et store mengder hunnkrabbe,  mens
hannkrabber nesten er helt fraværende. Styret mener derfor at det er på tide å sette høyere

kvoter på hunnkrabbe, kanskje allerede fra neste år. Så er det også slik at hunnkrabben
gjennomsnittlig er mindre enn hannkrabben noe som bør ses  i  sammenheng med at gjeldende
minstemål på hanner og hunner er likt. I det ligger at en bør vurdere å redusere minstemålet
på hunnkrabber.

Styret viser til at det har utviklet seg en praksis der turistfiskebedrifier tildeles et betydelig
kvantum kongekrabbe som så kan selges videre til pengesterke turister. For  2020  er det
foreslått at et kvantum på 16 tonn skal avsettes til formålet. Styret er sterkt imot at andre enn
registrerte flskere skal kunne tildeles kongekrabbekvote og ber om at denne ordningen



avvikles. Dersom ordningen skal videreføres må dette være en kvote og ikke en avsetning slik

at fisket kan stanses når kvoten er nådd.

§  4  Fartøykvoter

Styret er enig i at det ikke er grunnlag for  å  overregulere fisket på kongekrabbe og ber om at

flåten tildeles garanterte kvoter uten overregulering.

Når det gjelder krav til annen fiskeriaktivitet registrerer Styret at Fiskeiidirektoratet foreslår å

videreføre kravet til inntekt  i  andre fiskerier for å få full kvote på kr. 200.000,-. Dette

forslaget støttes.

§  8  Landing av fangst og sporing

Styret registrerer F iskeridirektoratets spørsmål om det foreligger et behov for mobile

kj øpestasjoner for kjøp av kongekrabbe. Styret mener at det fortsatt er behov for slike

kjøpestasjoner da det mange steder er langt mellom stasjonære kjøpere. Dersom forvaltningen

ønsker å videreføre ordningen med mobilt kjøp må det vedtas et regelverk som sikrer at

hygieniske krav tilfredsstilles samtidig som virksomheten kan underlegges en tilfredsstillende

ressurskontroll.

§  15  Bruk  av samleteiner

Styret registrerer at fiskemottak etter 1. januar 2020 ikke skal ha anledning til å benytte

samleteiner. Styret tar dette til etterretning.

Styret registrerer Fiskeridirektoratets spørsmål om det er nødvendig for fiskere å benytte

samleteiner eller om det kan vurderes også et forbud for fiskere  å  bruke slike.

Fiskeridirektoratet påpeker i denne sammenhengen at samleteiner utgjør en kontrollutfordring

samtidig som det ikke foreligger de samme behovene da det nå finnes flere mottaksanlegg og
mobile kjøpestasjoner.

Da det mange steder fremdeles er langt avstand mellom ordinære kjøpere mener Styret ut fra

en totalvurdering at det inntil videre er behov for at fiskeme kan benytte samleteiner og går

derfor inn for at denne ordningen videreføres med de lqav som er nemt i forskriften.

§ I 7  Fredningsperiode og stenging av områder

Styret er eni g i at det ut fra kvalitetsmessige- og dyrevelferdsmessige hensyn innføres forbud

mot fangst av kongekrabbe i april måned. Styret forutsetter at forbudet også gjelder
fritidsfiske og turistflske. Styret har fått innspill på at det er mye gjenutsetting av krabbe om

sommeren på grunn av at den i den tiden skifter skall. Det er derfor fremkommet forslag om

at det bør være stopp i fiske av kongekrabbe i skallskifteperioden som er juni  — juli. Styret ber

Fiskeridirektoratet vurdere dette. Slik det er i dag med opp til 70  — 80  %  utkast så er det

mange krabber som fiskes om og om igjen og en gjentatt gjenutsetting av denne krabben antar
en forårsaker stor dødelighet.

Når det gjelder fangstforbud av kortere varighet for å sikre muligheten for forskningstokt og

opprensking av tapte redskaper har Styret ingen merknad til det. Styret stiller imidlertid

spørsmål ved hvorfor tmistiiskebedrifter skal unntas fra forbudet, jfr.  §  17, 3. ledd.



Styret mener det kan tillates å oppbevare samleteiner grunnere enn 50 meter 1' de korte

periodene med fangstforbud.

Andre  kommentarer

Når det gjelder spørsmål om beskatningsgrad og minstemål på  hunnkrabbe  er dette avhengig

av hvordan en ønsker å forvalte kongekrabben. Med den store verdien en ser på kongekrabbe  i

dag så kommer en  ikke  bort fra at bestanden bør forvaltes med sikte på at denne skal være

bærelq'ahig. Styret vil likevel minne om at kongekrabbe foltsatt er et stort problem som

bifangst i enkelte fiskerier og en bør ikke la bestanden vokse ut over det som den er i dag.

Styret har registrert de siste dagers avdekning av betydelige de ulovligheter rundt fiske og

omsetning av kongekrabbe. Styret er tilfreds med myndighetenes økte innsats for å kontrollere

kongekrabbefisket.

Regulering av fangst  utenfor  kvoteregulert område

Styret har ingen kommentarer til forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe utenfor

kvoteregulert område."
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