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HØRINGSVAR TIL  HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I OG 

UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE I 2022 

Fiskerinæringen er i dag altfor uforutsigbar med årlige endringer. Det er på høy tid at fiskere får ro til 

å utøve sitt yrke. I Smith utvalgets innstilling fra 2008 sies det at fiskere i sjøsamiske områder må ha 

uhindret adgang til å høste av felleskapets ressurser i de nære fjord- og havområder. Et omsetnings 

krav for å delta i et fiske er et slikt hinder som ikke burde være der. Og under alle omstendigheter 

ikke økes ytterligere.  

Det siste års fiskeri har vært preget av mye uvær og dårlig tilgang på fisk. Prisene har vært lave og 

avsetningen har tildels vært vanskelig. Dette har medført til at de minste fartøyene har hatt 

utfordringer med å oppnå dagens omsetnings krav. En økning nå vil ramme denne fartøy gruppen 

hardt.  

Vi foreslår at omsetningskravet settes ned til 50000 eller fjernes helt, dette i tråd med Smith 

utvalgets innstilling om uhindret adgang til å høste av felleskapets ressurser i de nære fjord- og 

havområdene. 

Forslaget om en endring i kvotenivå for fiskere som har fiske som binæring (blad A) får 50 % av 

kvoten til fiskere på blad B på alle kvotetrinn foreslår vi frafalles i sin helhet. 

Vi foreslår også at kongekrabbefiske som i all hovedsak foregår inne i fjordene og i de nære 

kystområder forbeholdes fartøyer under elleve meter. Fartøyer over denne lengde er i lukket gruppe 

med egne fartøykvoter og har dermed et større inntektsgrunnlag og er også sertifisert for større 

fartsområder og har således mindre begrensninger i områder hvor de kan operere i utøvelsen av 

fisket og dermed også mindre begrensninger på fiskeslag de kan fiske på. 

Disse tiltakene er med på å bedre inntektsgrunnlaget for flåten under elleve meter og således øke 

mulighetene for fartøy å ha mannskap i tillegg til høvedsmann som bidrar til økt sikkerhet ombord. 

Videre bidrar dette til arbeidsplasser og fortsatt bosetning langs kysten. Og ved å legge inn en viss 

langsiktighet i forvaltningen sikres stabile, forutsigbare og gode rammebetingelser for fjord og 

kystfiskerne. 
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