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Postboks 185 Sentrum 
5804 BERGEN   
postmottak@fiskeridr.no 
 
 
 
 
 
HØRINGSSVAR FRA NESSEBY KOMMUNE - REGULERING AV FANGST AV 
KONGEKRABBE I OG UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE I 2022 
 
Det vises til Fiskeridirektoratets høringsnotat om forslag til regulering av fangst av 
kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert områder i 2022. Nesseby kommunestyret har 
behandlet denne i PS sak 63/21 med enstemmig vedtak. Høringssvaret oversendes pr. epost. 
 

Stabilitet og forutsigbarhet for fiskerne 

Nesseby kommunestyre ber om stabilitet og forutsigbarhet i fiskernes betingelser. De siste år 
har særlig fjordfiskere, den mindre flåten, som gjelder for vår kommune vært rammet eller 
truet med endringer i betingelser og adgang til deltagelse i kongekrabbefisket. Nå krever vi på 
vegne av fiskerne en forutsigbarhet for næringen!  
 
Nei til økning av omsetningskrav 
Nesseby kommunestyre ber om at man ikke øker aktivitetskravet for deltagelse i 
kongekrabbefisket fra kr 200.000 til kr 300.000. Nesseby kommune har opplevd en sterk 
økning i antall fartøy og fiskere som ønsker å satse på fiskeriene, og kommunen har lagt til 
rette for næringsutvikling på Kløvnes havn.  Vi mener dette er tiltak som stimulerer til 
utvikling og det er med på å legge til rette for helårsdrift av fiskemottak.  50% av 
omsetningskravet leveres i kvoteområdet. 
 
Bifangst  
Bifangst av kongekrabben ønskes videreført. Det gir fiskere som er reelt plaget med 
kongekrabben en kompensasjon for eventuelt mertid brukt til fjerning av kongekrabbe, 
ødeleggelse av bruk m.m.  
Dette er og må være et viktig og avgjørende prinsipp i forvaltningen av kongekrabben. 
Fiskeridirektoratet nevner selv at i enkelte områder er man mer plaget av kongekrabben, og 
dette gjelder særskilt for fiskere i Varangerfjorden og omkringliggende kommuner i Øst-
Finnmark. Videreføres 3% til fartøy under 11m, 1% for fartøy over 11m.  Dette for å hjelpe 
kyst/fjordfiskefartøy. 
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Ungdomsfiske og ungdomstillegg / rekruttering  
Nesseby kommune ønsker ungdomsfiskeordningen og ungdomskvotetillegget for 
kongekrabbe videreført, og ser på tiltaket som en mulig rekruttering til fiskeryrket som helhet. 
Prisen på kongekrabben styres av markedet, og vil variere. Det er etter vårt syn ikke et 
argument at kongekrabbefisket ikke sliter med rekruttering, og at prisen kongekrabben er så 
god at man av den grunn skal fjerne ungdomskvotetillegget. Det er viktig å opprettholde 
fiskeriene som et attraktivt yrkesvalg for unge. Primærnæringsutøvelse krever etter vårt syn 
store investeringer for den enkelte, og unge i etableringsfasen kan være ekstra sårbar i forhold 
til økonomiske rammer.  
Ekstra kvote for å øke rekruttering av kvinner f.eks. 20% ekstra for kvinner under 25 år.  Kan 
tas fra den lille økninga som er foreslått. 
 
Hva skal legges til grunn for endringer som foreslås?  
Nesseby kommune presiserer at eventuelle store endringer og tiltak som foreslås fra 
Fiskeridirektoratet må avgjøres med bakgrunn i forskning fra HI eller andre aktuelle 
forskningsprosjekt.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Olaf Trosten 
Administrasjonssjef 
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