
VEST-FINNMARK KYSTFISKARLAG   

HØRINGSNOTAT  

FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I OG UTENFOR KVOTEREGULERT 

OMRÅDE I 2020  

Vest-Finnmark Kystfiskarlag har følgende kommentar til høringsnotatet vedrørende forslaget til 

regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område: 

4.1.3   

Omsetningskrav 

Vi ser det som positivt at omsetningskravet økes til kr. 200.000. Dette er også i tråd med 
prinsippet om å få delta i dette fiske. Fisker man ikke for dette beløpet kan man heller ikke 
påberope seg «krabbeplage argumentet».  

Forslaget om å knytte fangst opp mot kvoteområdet er ikke en god løsning da dette vil være 
med å ytterligere utarme fiskekjøpere utenfor kvoteområdet. 

Nå som aktivitetskravet er tatt i bruk bør blad A og B fiskere likestilles. 

4.3.1 

Bruk av samleteiner 

Ordningen med bruk av samleteiner for fiskeflåten bør videreføres, både for å ivareta 
dyrevelferden og kunne samle opp små menger over flere sjøvær, slik at det blir lønnsomt å gå 
til anlegg for levering der hvor man har lang gangvei. I frifiskeområdet vest for 26-graden vil det 
ikke lengere være lønnsom å drive fiske hvis denne ordningen blir fjernet. 

4.6 

Rapporteringsplikt utenfor kvoteregulert område 

Vi er positiv til innføring av rapporteringsplikt. 

4.8  

Forslag til forskrift 

Tilføyes til § 10.  

"Det er forbudt å drive annet fiske når fartøyet er meldt "aktiv" i det kvoteregulerte området." Vi 
vet at det i dag er fartøy som fisker krabbe hele året og derfor opptar fiskeplasser for andre 
aktører som ønsker å gjøre seg fort ferdig med sine kvoter. I tillegg vil et slikt forbud hindre svart 
omsetning.     



Det bør også innføres et krav om at alle teiner som settes i havet både i kvoteregulert og i 
friområdet meldes inn til bruksvaktsentralen, dette for å forhindre brukskollisjoner og på en 
enklere måte kartlegge krabbens utbredelse. 
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