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Høringsuttalelse om regulering av kongekrabbefangst 2022 

 

Formannskapet i Tana kommune har i møte 28.10.2021 i PS 98/2021 gitt følgende enstemmig 
høringsuttalelse 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.  
 
Formannskapet i Tana 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.  
 
Formannskapet i Tana vil minne om hva Tana kommune sa i sin høringsuttalelse om 
deltakerforskriften for 2021:  
 

Kommunestyret i Tana frykter at man ved å slippe inn et stort antall nye fiskere vil legge 
press på at de minste fartøyene fra Øst-Finnmark skal ut av fisket. Fartøy som har 
deltakeradgang i kongekrabbefisket er mindre fartøy som er egnet til et kystnært og lokalt 
fiske på kysten og i fjordene våre. Kommunestyret i Tana vil sterkt motsette seg å øke 
inntektskravet utover dagens nivå, slik at det ikke kan oppnås ved tradisjonelt fiske i 
områdene fartøyene normalt driver fiske.  
 

Formannskapet i Tana 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 regjeringen utvidet kvalifiseringsområdet for å 
kunne fiske kongekrabbe i det kommersielle fangstområdet øst for Nordkapp.  
Formannskapet i Tana konstaterer at det de siste årene har vært en positiv utvikling i fiskeriene i 
Tanafjorden. For befolkningsutviklingen i kommunen er det svært viktig at denne utviklingen 
ikke settes i revers gjennom reguleringer som rammer den lokale flåten.  
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Tana kommune ønsker ikke at det gjøres forskjell på blad A og B i tilgang på fiske etter 
kongekrabbe. La dagens regler stå noen år slik at en får ro i fiskerinæringa i fjordene.  
Usikkerhet i dagens fiskeri kan fort sette fiskere på land, da det hele tiden skal endres i 
deltakeradganger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Helga Pedersen 
Ordførert 
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