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Uttalelse til høring - Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022

Kongekrabben har etablert seg som en bærekraftig ressurs i det kvoteregulerte området vest for 26 
grader Ø. Tilstedeværelsen av den invaderende arten vanskeliggjør imidlertid annet fiske, noe som 
kompenseres for ved at de som er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige fiske får en rett til å fiske på 
arten. Sametinget, Staten og ulike regjeringer har støttet opp om dette prinsippet. 

Sametingets innspill til Fiskeridirektørens forslag om fangst av kongekrabbe i 2022: 
Besvarelsen følger saksnummeret i høringen.

4.1.2 Sametinget ønsker at dagens kvotenivå på 10 tonn til turistfiske opprettholdes. I tilfelle det er for lite, 
må turistnæringa kunne kjøpe dette hos fiskere eller mottak som har krabbe tilgjengelig. 

4.1.3 Sametinget støtter forslagene om at det tildeles garanterte fartøykvoter, hvor 10 % av 
totalkvantumet kan videreføres til neste år, dvs. 10 % kvotefleksibilitet. 

4.1.3 Omsetningskrav  
- Sametinget støtter ikke en økning av kravet til at omsetning fra annet fiske skal høynes. Det vises til 
tabell 6, side 8, der det står at for å få kvotefaktor 1,0 skal årsinntekten stige fra 20000 til 300000 kroner. 
Videre viser forslaget at kravene for inntekt fra annet fiske for å oppnå kvotefaktorer fra 0,1 til 0,5 høynes. 
Det foreslås en inntektsøkning fra 25 000 til 50 000 kroner for å få tilgang på laveste kvotefaktor på 0,1. 
Dette vil ekskludere mange som driver med fiske i samiske kystsamfunn fra å kunne drive et lønnsomt 
fiske, særlig med tanke på de som fisker fra mindre fartøy og som ikke kan bevege seg langt til havs. 
Tiltaket vil ytterlig resultere i en svekkelse av det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur. 
Vi minner om at inntektsgrensen for å oppnå kvotefaktor 1,0 ble høynet i 2019 fra 100 000 til 200 000 
kroner. Sametinget ser at det, i likhet med tidligere krav for inntekt og tilgang til kongekrabbefisket, 
ekskluderer mange fra å drive med et levedyktig fiske i samiske kystsamfunn.

Sametinget har mottatt mange innspill og bekymringer fra fiskere og samfunn som dette rammer.
Vi registrerer også at de ulike fiskarlagene også er imot denne økningen.

Sametinget har i tidligere reguleringsforslag, foreslått å innføre aktivitets- og omsetningskrav ut fra 
fartøyets størrelse: Dette innebærer at de minste fartøyene har et aktivitets- og omsetningskrav som er 
tilpasset båtstørrelsen og de inntektsmulighetene som kvotestørrelsen gir. 
Ut fra dette vil Sametinget foreslå følgende: 
- Aktivitetskravet for fiskere som bor i det kvoteregulerte området øst for 26 grader Ø, settes til kr. 50 000, 
som også er grensen for registrering som fisker og registrering i merverdiregisteret. 
- Aktivitetskravet til det enkelte fartøy (gruppe) må gjenspeiles i fartøyets lengde eller inntektsmuligheter 
(kvoter). Dette grunnlaget må så ligge til grunn for kvotefaktor.

Sametinget mener at med utgangspunkt i at den som er plaget med krabbe i sitt konvensjonelle fiske, 
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skal ha en rett til fiske og fangst av kongekrabbe, går Sametinget inn for at: 
- Fangst som ligger til grunn for omsetnings- og aktivitetskrav, skal komme fra fisk som er fisket og omsatt 
i det kvoteregulerte området øst for 26 grader Ø. 

Omsetningskrav til blad A og Blad B-fiskere.
- Sametinget støtter ikke forslaget om å skille på omsetningskrav for fisker som er registrert på blad A og 
blad B ved at fiskere på blad tildeles 50 % kvote av det fiskere på blad B kan motta. Dette viser seg i 
praksis å utgjøre små kvoteandeler og vil kunne ramme få og utsatte fiskere på blad A i samiske fjord- og 
kystområder som livnærer seg av å drive med to eller flere yrker/næringer.

4.1.4.4 Omsetningskrav – sjølaksefisket
 - Sametinget støtter videreføring av at inntekt fra sjølaksefiske skal inngå i grunnlaget for 
omsetningskravet. 
- Sametinget ønsker også at all inntekt fra primærnæringene (ved nærings-kombinasjon) i sjøsamisk 
område, skal inngå i grunnlaget for omsetningskravet. 

4.2. Bifangst
Formålet med bifangstordningen må være å tilgodese de som er mest plaget av krabbens inntog i 
fjordene. Sametinget støtter en videreføring av bifangstprosent på 3% dersom det foreligger et krav om at 
fangsten som legges til grunn for bifangsten er fisket innenfor 4 nm og at det settes krav til fisket slik at 
det unngås et direktefiske slik som vi ser tendenser til ved dagens ordning.  

4.3.3 Sametinget støtter forslaget til en fortsettelse av undervisningskvoter for videregående skoler.

4.4 Mobile kjøpestasjoner
 - Sametinget støtter ikke forslaget om å begrense eller forby kjøp og transport av kongekrabbe fra mobile 
kjøperstasjoner, da dette tilbudet er med på å øke leveringsmuligheter, pris og service ovenfor fiskere i 
sjøsamiske områder. Sametinget ønsker at fiskerne skal ha gode 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 enten er mangl på leveringsmuligheter og/eller der det kun er kjøper på stedet som 
ikke har priskonkurranse i sitt kjøp, og kan operere som en monopolist. 

4.3.1 Ungdoms og rekrutteringsordningen 
Sametinget støtter en fortsettelse av ungdomskvoteordningen for 2022. Ordningen er søkerbasert og 
hadde15 tonn kvote i 2021. Vi ber om at Fiskeridirektoratet styrker ordningen for å legge til rette for og 
prioritere grupper som av ulike årsaker ikke har så lett tilgang til næringen. I den sammenheng ber 
Sametinget om at det avsettes et antall kvoter for å rekruttere jenter til næringen. Dette bør ses i 
sammenheng med forslag for rekrutteringsordninger i annet fiske som nå er på høring.

4.3.2 Ungdomstillegget 
Sametinget støtter en videreføring av ungdomstillegget, som i 2021 utgjorde 9 tonn og er et tillegg i kvote 
for kvalifiserte utøvere under 30 år. Sametinget ber om at ungdomstillegget, i likhet eller sammen med 
ungdomsordningen, kan vurderes som en ordning hvor grupper som av ulike årsaker har vanskelig 
tilgang til fisket kan prioriteres og der en avsetter kvoter for jenter. Sametinget ber videre om at 
Fiskeridirektoratet vurderer å stille et aktivitetskrav i stedet for majoritetskrav på eierskap for å oppfylle 
vilkåret for å kvalifiseres til ordningen. Dette bør ses i sammenheng med forslag for 
rekrutteringsordninger i annet fiske som nå er på høring.

4.6 Fredningsperiode - Sametinget støtter forslaget om et forbud mot fangst av kongekrabbe fra 1. april til 
30. april 2022. 

4.8 Bruk av samleteiner
 - Sametinget anser at fiskerne må ha mulighet til å bruke samleteiner i fiske etter kongekrabbe. Dette vil 
trygge og sikre både fangstsituasjon, levering/lagring og fiskehelse. 

Konsultasjoner
Sametinget ber om at det gjennomføres konsultasjoner med Fiskerimyndighetene før endelig vedtak 
fattes i saken, dette i henhold til konsultasjonsavtalen av 01.05.05. 
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Vi gjør oppmerksom på at Sametinget ikke ble forelagt utkast til høringen, slik at vi fikk anledning til å 
uttale oss eller konsulteres i saken i henhold til konsultasjonsprosedyrene. Dette er beklagelig og vi har 
orientert Fiskeridirektoratet om det i e-post av 08.10.21.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Anne-Marie Gaino Silje Hovdenak
fágajođiheaddji/fagleder - ealáhus/næring seniorráđđeaddi/seniorrådgiver
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