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Sametingets høringssvar på Fiskeridirektoratets forslag til
regulering av fangst av kongekrabbe i 2020
Viser til høringsforslaget om reguleringa av fangst av kongekrabbe i 2020, av den 01.10.2019.
Kongekrabben har etablert seg som en bærekraftig ressurs i områder vest for 26 grader Ø, noe som hindrer
og sinker annet viktig fiske. Imidlertid er inntekten i kongekrabbefiske av en slik størrelse at det til en viss
grad bøter på de økonomiske tap og ulemper krabben medfører i annet fiske. Ut fra dette støtter Sametinget
opp om prinsippet i fiske etter kongekrabbe, at de (alle fartøy under 15 meter) som er plaget med krabbe i sitt
vanlige (konvensjonelle) fiske, skal ha en rett til fangst av kongekrabbe.
4.1.3 Omsetningskrav
Sametinget ønsker samme omsetningskrav som det ved registrere i fiskerimantallet og kravet til
merverdiavgift registrering, dvs. kr. 50 000,-. Etter Sametingets mening vil et høyere omsetningskravet føre til
unødvendig stort fisketrykk på lokale bestander, og da særlig på kysttorsk som i dag er på rødlisten.
-

Inntekt fra sjølaksefiske og inntekt fra primærnæringene (ved nærings-kombinasjon) må inngå i
omsetningskravet.

Fiskere blad A og B
I samiske fjord- og kystområder er det fortsatt mange som livnærer seg av å drive med to eller flere
yrker/næringer (næringskombinasjon). Ved slik kombinasjonsdrift er alle inntektene like viktig, og det vil føre
til store økonomiske vanskeligheter for næringskombinasjonsutøveren hvis en eller flere av yrkene begrenses
eller fjernes. Mange av de som i dag driver med kombinasjonsnæringsutøvere i samiske områder – der fiske
inngår som en del av kombinasjonsnæringen - er registrert i fiskermanntallet på blad A. Ved å begrense deres
mulighet til å fiske kongekrabbe på lik linje med en som er på blad B, vil føre til en stor nedgang i inntekten til
disse fiskerne. Dette kan ikke Sametinget akseptere.
Fiskeridirektøren viser i sin høring til at fiskere på blad A tidligere hadde ½ kvote i h.h.t fisker på blad B, og
at dette kan vurderes på nytt. I denne sammenheng vil Sametinget minne Fiskeridirektøren på at
begrunnelsen for å ha et omsetningskrav var å fjerne skille mellom Blad A og B og heller innføre en ordning
hvor en gjør forskjell i kvotestørrelse til den enkelte båt, ut fra størrelsen på inntekten. Dvs. de som kan
legitemere en inntekt over kr. 200 000 (omsetningskrav) får en større krabbekvote enn de som ikke oppnår
dette kravet. I tilfelle en nå skal innføre ennå en begrensning for fiskere som står på blad A i forhold til de
som er registrere på blad B, vil en ytterligere frata inntektsmuligheter til de som er på blad A og som i mage
tilfeller driver med næringskombinasjon i samiske områder.
-

Sametinget støtter ikke et skille på kvotenivå mellom fisker som er registret på blad A og B.

4.2
Mobile kjøpestasjoner
Sametinget ønsker at fiskerne skal ha god muligheter i levering av fangster i sine nærområder. Dette gjelder
også levering av kongekrabbe. Fiske av krabbe foregår i mange fjord- og kystområder der det er manglende
leveringsmuligheter eller at det kun er kjøper på stedet som ikke har priskonkurranse i sitt kjøp.
-

4.3.1
-

4.5

Sametinget støtter ikke forslag om å begrense eller forby kjøp og transport av kongekrabbe, da dette
tilbudet er med på å øke leveringsmuligheter, pris og service ovenfor fiskerne.
Bruk av samleteiner
Sametinget anser at fiskerne må ha mulighet til å bruke samleteiner i fiske etter kongekrabbe. Dette
vil trygge både fangst, levering og fiskehelse.
Fredningsperiode

4.6

Sametinget støtter forslaget om et forbud mot fangst av kongekrabbe fra 1. april til 30. april 2020.
Rapporteringsplikt utenfor kvoteregulert område

-

4.7

Sametinget støtter ordningen med at kongekrabbefangst skal registreres på elektroniske skjema også
utenfor kvoteregulert område.
Stengte områder vs. tilrettelegging for forskningstokt.

-

4.8

Sametinget støtter Fiskeridirektørens forslaget om innføring av fangstforbud i korte perioder, slik at
nødvendig forskningsfangst av kongekrabbe kan gjennomføres.
Forslag til forskrift

§ 10 Melding om aktivitet, første setning i andre avsnitt.
Med bakgrunn i lov om personvern, kan Sametinget ikke støtte forslaget om at AIS systemet skal være aktivt
til enhver tid gjennom hele året.
For å tilfredsstille lov om personvern vil Sametinget foreslå følgende ny setning i § 10 Melding om aktivitet,
første setning i andre avsnitt:
-

AIS systemet skal være aktivt til enhver tid under aktivt fiske.

Sametinget ønsker konsultasjon i saken, før endelig vedtak fattes i saken av Nærings- og fiskeridepartementet.
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