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Melding om vedtak - Høring Fiskeridirektoratet - Uttalelse om regulering av 
kongekrabbefangst 2022

Kommunestyret - 562/21, har i møte 11.11.2021 fattet følgende vedtak
Gamvik kommunes svar på høring om regulering av kongekrabbefangst 2022

Det vises til Fiskeridirektoratets høringsnotat om forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og 
utenfor kvoteregulert områder i 2022.

Kommunestyret i Gamvik beklager at fiskerimyndighetene nok en gang sender ut forslag som går ut 
over fjordfiskerne i Øst-Finnmark og deres forutsigbarhet for kommende år. Nok en gang kommer 
Fiskeridirektoratet med forslag som utfordrer et hovedprinsipp i kongekrabbeforvaltningen, 
nemlig at det er de som er mest plaget av kongekrabben som skal ha førsteretten til å høste av 
ressursen. 

Kommunestyret i Gamvik vil sterkt motsette seg forslaget om at omsetningskravet fra annet fiskeri 
økes fra kr 200 000 til kr 300 000 for å få hel krabbekvote. Et slikt krav vil målrettet ramme de 
fjordfiskerne som har mest plager med kongekrabben og minst mulighet for å komme unna. Det er 
dypt urettferdig at de skal betale prisen for at Solberg-regjeringen utvidet kvalifiseringsområdet for 
å kunne fiske kongekrabbe i det kommersielle fangstområdet øst for Nordkapp. 

Det har de siste årene har vært en positiv utvikling i rekrutering av unge fisker i Gamvik kommune, 
også kvinner som etablerer seg som fiskere med eget fartøy. En økning av omsetningskravet vil ikke 
være positivt for en slik ønsket utvikling.
Gamvik kommune trenger på alle mulige måter lagt til rette for at flere bosetter seg i kommunen. Å 
øke terskelen for å komme inn i et fiske som gir økonomisk grunnlag for å bosette seg i kommunen, 
vil være sterkt beklagelig 

Ved utvidelsen av kvalifiseringsområdet krever Gamvik kommune at grensen for det kommersielle 
fangstområdet utvides tilsvarende. Det vil være unaturlig med hensyn til ressurskontroll og 
forvalting å ikke ha sammenfallende grenser. Med en felles grense for fangstområde og 
kvalifiseringsområde kan man unngå arealkonfliktene som det enorme antall kongekrabbeteiner 
legger beslag på i kvalifiseringsområdet, som fortrenger tradisjonelt fiske.

Kommunestyret i Gamvik stiller seg negativt til differensieringen som foreslås mellom fiskere på 
blad A og blad B, om rettighet til full kvoteadgang. En slik forskriftsendring vil ramme mange fiskere 
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i vår kommune, og spesielt hardt de som er i oppstarts- og etableringsfase som fiskere med egen 
båt. 

Kommunestyret i Gamvik konstaterer at det de siste årene har vært en positiv utvikling i fiskeriene i 
kommunen. For befolkningsutviklingen i kommunen er det svært viktig at denne utviklingen ikke 
settes i revers gjennom reguleringer som rammer den lokale flåten.
Ragnhild Vassvik AP
Marius Nilsen SP
Eskil Langås FRP
Øyvind Berg SV

Enstemmig vedtatt.

Klage på vedtak:
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om dette brev. En eventuell klage 
sendes kommunen. 

Med hilsen

Tor Arne Solvoll
Rådmann
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