Adm.enhet: Fartøy- og deltakerseksjonen i region Nord
Saksbehandler: Bernt Bertelsen
Telefon: 93437000
Vår referanse: 18/7270
Deres referanse:

Fiskeridirektoratet
Attn: Reguleringsseksjonen
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Dato: 19.11.2020

Fjordfiskenemnda - Høringssvar om reguleringer i fisket etter
kongekrabbe i 2021
Fiskeridirektoratet region Nord er sekretariat for Fjordfiskenemnda (FFN).
Fjordfiskenemnda behandlet høringen av neste års regulering i kongekrabbefisket på
nemndas møte 3. november 2020, og vedtok følgende høringssvar:
«Det vises til Fiskeridirektoratets forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor
kvoteregulert område i 2021.
Fjordfiskenemnda 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 adgang til å delta i
kongekrabbefisket er mindre fartøy som er egnet til et kystnært og lokalt fiske på kysten og i
fjordene våre. Fjordfiskenemnda vil sterkt motsette seg å øke inntektskravet utover dagens nivå,
ettersom dette først og fremst vil ramme de som driver tradisjonelt fiske i de områdene der
kongekrabben har etablert seg. Inntekter fra sjølaksefiske må fortsatt kunne regnes inn som en del
av aktivitetskravet.
Stortinget vedtok i vår å øke deltakelsen i kongekrabbefisket ved at fartøy fra hele Vest-Finnmark
får adgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp. Dette gir negative
konsekvenser for østfylket, inkludert Nordkapp og Porsanger ved at:




Fiskere i øst taper inntekter fra kongekrabbefisket når totalkvoten skal deles på flere
Det vil bli større fiskepress fra nye fartøy fra vest i kvoteområdene som grenser mot 26
grader øst, særlig i Porsangerfjorden og Laksefjorden
Kjøpere av krabbe vil fortsatt ha samme totalkvote å kjøpe fra, men man kan frykte at
kjøpere øst i fylket vil få redusert tilgang siden flere antakelig vil fiske kvota si vest i
kvoteområdet.
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Framfor alt vil man utfordre prinsippet om at det er de som er mest plaget som skal ha førsteretten
til å høste av resursen. Fjordfiskenemnda mener at regelverket må utformes på en slik måte at ØstFinnmark ikke rammes uforholdsmessig, og slik at sammenhengen mellom plager og rett til å fiske
kongekrabbe opprettholdes. Fjordfiskenemnda vil peke på to mulige alternativer:
Det foretrukne alternativet er at fangstområdet og kvalifiseringsområdet for det kvotebelagte
kongekrabbefisket må være sammenfallende. Det betyr at grensa for det kvotebelagte
kongekrabbefisket må flyttes fra Nordkapp (26 grader øst) til den gamle fylkesgrensa mellom
Troms og Finnmark samtidig med at fiskerne fra Vest-Finnmark slipper inn i fisket.





Om grensa flyttes vil det på sikt bli en større bestand som det skal høstes av. Dette burde gi
større kvoter til alle om ikke deltakelsen blir for stor.
Fartøy som drar til Øst-Finnmark for å fiske kvota si vil etter hvert bli å fiske den i eget
nærområde.
Det vil bli mindre press og tetthet på fiskefeltene i kvoteområde nær nåværende grense.
Grensa blir flyttet til et område med liten utbredelse, som vil være lettere å kontrollere med
hensyn til ressurskontroll.

Et annet alternativ er at fiskere fra Finnmark bosatt utenfor kvoteregulert område som har
hovedinntekter fra fiske av andre arter enn kongekrabbe innenfor kvoteregulert område, vil få
tildelt full kongekrabbekvote så fremt de tilfredsstiller de andre kriteriene for tildeling.
Krabbekvoten graderes med andre ord utfra hvor stor andel av øvrig fangst som er levert i
kvoteområdet. Kravet om å levere fisk for minimum kr 200 000 i det kvoteregulerte område for å
få full kvote må gjelde samtlige deltakere i det kvotebelagte krabbefisket. Det betyr at adgangen til
å fiske krabbe fortsatt vil være knyttet til fiskeriaktivitet i de mest krabbebefengte områdene, og
grunnprinsippene for krabbeforvaltningen vil opprettholdes.
Det vises for øvrig til Fjordfiskenemndas innspill til høringen om deltakerforskriften for 2021,
herunder behovet for strengere eierskapskrav i åpen gruppe (også for fiske etter kongekrabbe) som
forhindrer kreative tilpasninger som muliggjør at enkelte eiere kan delta i det kvoteregulerte
kongekrabbefisket med flere fartøy. Det har aldri vært intensjonen at noen skal kunne delta med
flere fartøy i dette fiskeriet, og det er særlig viktig å rette opp nevnte eierskapskrav når deltakelsen
nå økes ved å slippe til fartøy fra hele Finnmark.
Fjordfiskenemnda vil avslutningsvis gi uttrykk for forundring over at nemnda ikke er på
adresselista blant mottakerne av denne høringen, og ber om at dette rettes opp ved fremtidige
høringer om regulering av dette fiskeriet.»
Med hilsen
Erling Johan Johansen
seksjonssjef
Bernt Bertelsen
seniorrådgiver
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