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Fjordfiskenemnda - Høringssvar om reguleringer i fisket etter
kongekrabbe i 2022
Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN).
Fjordfiskenemnda behandlet høringen av neste års regulering i kongekrabbefisket på
nemndas møte 3. – 4. november 2021, og vedtok følgende høringssvar:
«Det vises til Fiskeridirektoratets høringsnotat om forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i
og utenfor kvoteregulert område i 2022.
Fjordfiskenemnda mener det er viktig å holde fast på prinsippet om at de som har de største
plagene med kongekrabbens tilstedeværelse i sine fangstområder også skal ha førsteretten til å
utnytte kongekrabben som ressurs. De årlige reguleringene må bygge opp under dette prinsippet, og
ikke uthule det.
Fjordfiskenemnda skal ifølge vårt mandat vurdere situasjonen og utviklingen for det lokale
kystfisket med særlig vekt på samisk bruk, og vurdere reguleringstiltak som tilrettelegger for lokal
utnyttelse av ressursene.
De tradisjonelle sjøsamiske fiskeriene foregår i stor grad innerst i fjordene og utøves med små
fartøy. Denne gruppen fiskere er med andre ord mindre mobile. De har mindre mulighet til å flytte
seg over til andre fiskefelt når kongekrabben vanskeliggjør deres tradisjonelle fiskerier. De er mer
væravhengig og må tilpasse sine fiskerier til innsig av torsk og andre fiskeslag i fjorden. Deres
inntektsmuligheter er med andre ord mer usikre enn større fartøy på kysten. Fjordfiskenemnda
minner også om at rognkjeksfisket har vært et viktig fiske om våren, men er nærmest umuliggjort
på grunn av store mengder kongekrabbe i samme periode. Mange fjordfiskere har også hatt
sjølaksefiske som en del av sitt inntektsgrunnlag. Sjølaksefisket er de siste årene blitt stadig mer
begrenset, og ble sommeren 2021 stengt i flere av kommunene i Øst-Finnmark. Dette betyr selvsagt
tapte inntekter for fjordfiskerne.
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Fiskeridirektoratet foreslår i sitt høringsnotat at omsetningskravet fra annet fiskeri økes fra
200 000 kroner til 300 000 kroner for å få full krabbekvote i det kommersielle fangstområdet. Et
slikt krav vil målrettet ramme de fjordfiskerne som har mest plager med kongekrabben og minst
mulighet for å komme unna, og dessuten de fiskerne som ble utestengt fra sjølaksefisket i 2021.
Fjordfiskenemnda går derfor imot direktoratets forslag om å øke omsetningskravet fra annet
fiskeri. Forslaget vil ramme fjordfiskerne og deres mulighet til å livnære seg av en lokal ressurs.
Man må regne med en nedgang i antall fiskere i de sjøsamiske områdene dersom forslaget blir
gjennomført. Det vil dermed også svekke grunnlaget for fiskemottak i de samme områdene.
Forslaget vil dermed helt åpenbart ramme den økonomiske aktiviteten og dermed
samfunnsutviklingen i samiske områder.
Fjordfiskenemnda viser til at havressurslovens § 11 sjette ledd sier at «i områda som er omfatta av
deltakerloven § 21 tredje ledd, skal det ved tildeling av kvotar av viltlevande marine ressursar, og
ved andre former for regulering av desse ressursane, leggjast vesentleg vekt på samisk bruk og kva
denne bruken har å seie for samiske lokalsamfunn».
Fjordfiskenemnda konstaterer at Fiskeridirektoratet ikke har vurdert hvordan forslaget om å øke
omsetningskravet vil påvirke samisk bruk og samiske lokalsamfunn. Konklusjonen må derfor være
at forslaget ikke gjennomføres.»

Med hilsen

Erling Johan Johansen
seksjonssjef
Bernt Bertelsen
seniorrådgiver
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