
Nesseby Rådhus, 
9840 Varangerbotn 
Mob: 90110562 
E-post: th@ofr.no 

Øst-Finnmarkrådet er et interkommunalt politisk råd for kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, 
Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana for koordinering av enkeltsaker og samarbeidsforhold for øvrig, herunder 
interkommunale løsninger. 

Til Fiskeridirektoratet. 
P. boks 185 
5804 Bergen 

Deres ref: 22/13640 Vår Ref:TH Sted/Dato: Nesseby/Vadsø 15.11.22 

Høringsuttalelse til regulering av fangst av kongekrabbe i 2023. 

Viser til «HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE 
I 2023» 

Øst-Finnmarkrådet har hvert år gitt høringsuttalelser og innspill i forbindelse med 
forvaltningen av kongekrabben. 

Generelt 

Stortinget vedtok i 2020 å øke deltakelsen i kongekrabbefiske ved at fartøy fra hele Vest 
Finnmark fikk adgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp. 
Øst-Finnmarkrådet var imot dette vedtaket, og ønsker primært at kvotebelagt fangstområdet 
og kvalifiseringsområdet måtte være sammenfallende. 

Vi fastholder fremdeles vårt forslag fra 2020, om at kvotebelagt fangstområdet og 
kvalifiseringsområdet skal være sammenfallende. Det betyr at grensa for det kvotebelagte 
kongekrabbefisket må flyttes fra Nordkapp (26 grader øst) til fylkesgrensa mellom Troms og 
Finnmark. 

4.1.3 Omsetningskrav. 

Øst-Finnmarkrådet støtter Fiskeridirektoratets forslag til å beholde dagens omsetningskrav. 

Kongekrabbefiske er en viktig måte å rekruttere unge fiskere inn i næringen på. Ved å ha et 
omsetningskrav som er for høyt til at man kan drifte med et mindre fartøy de første årene, vil 
terskelen for å komme inn i næringen bli enda høyere enn den allerede er i dag. 

Det har de siste årene har vært en positiv utvikling i rekrutering av unge fiskere i Øst- 
Finnmark, også unge kvinner. En økning av omsetningskravet vil ikke være positivt for en 
slik ønsket utvikling. 

Øst-Finnmarkrådet understreker at Fiskeridirektoratet må regulere åpen gruppe på en måte 
som gjør at de har mulighet til å fiske opp hele gruppekvota på torsk. Ubenyttet kvantum fra 
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2022 i åpen gruppe, kystfiskekvota og lukket gruppe under 11 meter må i sin helhet overføres 
til 2023. 

Øst-Finnmarkrådet er bekymret over at båter som i realiteten er havfiskefartøy fisker helt 
inntil fjordfidkelinjene, med de konsekvenser det kan ha for uttaket av sei og hyse av liten 
størrelse og sjarkflåtens mulighet for å fiske disse fiskeslagene 

4.2 Bifangst 

Øst-Finnmarksrådet mener at bifangstordningen bør holdes på samme nivå som i dag. Hvis 
den endres må dette ikke gå ut over de som fisker med garn i de mest krabbetette 
fjordområdene i kommersielt område. 

Som man ser av tabellen så har det blitt en voldsom økning i antall fartøy som leverer bifangst 
av kongekrabbe. Fiskeridirektoratet antyder i sitt notat at det kan skyldes den økte prisen på 
krabben. 3% av med kongekrabbe i en fangst, utgjør nå så stor del av totalverdien av en 
fangsten, at det er attraktivt å fiske der man kan få mest mulig bifangst. 
Det bør derfor vurderes om man kan sette et tak på antall kilo man kan levere av bifangst i en 
sesong, eller at bifangst kun skal gjelde innenfor fjordlinjen. 

4.5 Individmerking av kongekrabbe 

Ulovlig fangst av kongekrabbe har dessverre blitt avdekket i stor skala de siste årene. Øst- 
Finnmarkrådet er derfor positiv til individmerking av kongekrabbe som et ledd i å få bukt med 
den ulovlige omsetning av kongekrabbe. 

Med Vennlig Hilsen 
Øst-Finnmarkrådet 
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