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HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I
FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE ØST FOR
26°Ø M.V. I 2017, OG FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM
FANGST AV KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 1
Viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet ved ressursavdelingen, der man inviteres til å gi
tilbakemelding på forslag til endringer på kvoteregulert området i følgende punkter:







Kvotestigen og hvor høyt omsetningskravet bør være.
Skal fartøy fra Vest-Finnmark få adgang til å delta i kvoteregulert område.
Bør regelen om det ikke kan benyttes mer enn 30 teiner endres eller oppheves.
Rapporteringsordning på nettbasert skjema for samtlige fartøy som deltar i kvoteregulert
fangst
Tidspunkt for melding om avslutning av fangst
Kortvarige stengninger for å tilrettelegge for forskningstokt

Vest-Finnmark regionråd ønsker å komme med tilbakemelding på høringens to første punkter.

Bakgrunn
Det kommersielle fisket etter kongekrabbe ble åpnet i 2002. Fartøy kunne de første årene kvalifisere
til å delta i dette fiskeriet (lukket gruppe) dersom de i en forutgående periode hadde fisket et
minimumskvantum av torsk eller rognkjeks med bestemte redskapstyper i kongekrabbens
hovedutbredelsesområde. I 2008 ble det i tillegg etablert «områdeadgang» gjennom en ny åpen
gruppe, som innebærer at alle fartøy hjemmehørende i Øst-Finnmark kan delta i fiskeriet dersom de
oppfyller bestemte vilkår.
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Det ble i 2002 satt en grense mellom Øst- og Vest-Finnmark der vest lå utenfor regulert område.
Senere er den justert vestover som følge av en økende bestand som til stadighet flytter seg og gir
utbredelse vestover. I den senere tid er det også registrert kongekrabbe på Altafjorden og
Kvænangen i Troms

Konsekvenser for kommunene utenfor reguleringsormåde
Øst-Finnmark har opplevd en positiv utvikling de siste årene, og mye skyldes inntekter og aktivitet
som følge av krabberettigheter. På den andre siden er det liten tvil om at dette har gått på
bekostning av tilstøtende kommuner utenfor regulert område. Antall fiskere og fiskebåter har blitt
redusert like mye i Vest-Finnmark, som økningen har vært i Øst-Finnmark, og man har bare hatt en
omfordeling av aktivitet internt i fylket. Dette har gått ut over hjemmeflåten i fiskeriavhengige
samfunn som Havøysund, Rolvsøy, Sørøya, og Hammerfestområdet, og forverret situasjonen for
fiskeindustrien der.
Antallet fiskere i Vest-Finnmark har gått med 20 % siden 2010, mens det har økt med 56 % i ØstFinnmark. Antallet fiskefartøy har i samme periode blitt redusert med 30 % i Vest-Finnmark, og økt
med nesten 40 % i Øst Finnmark. Dette viser tydelig at nedgangen i Vest-Finnmark ikke bare skyldes
generelle strukturendringer og effektiviseringer i fangstleddet. Sammenstilt med utviklingen i ØstFinnmark er det mye som tyder på at dette er en flytting av folk og båter fra vest, til øst.
Antall fiskere

2010

Vest Finnmark
Øst-Finnmark

449
206

Antall fiskebåter
Vest-Finnmark
Øst-Finnmark

2010
415
340

2015 Foranring %
359
321

Foranding

-20 %
56 %

-90
115

2015 Forandring % Forandring
292
474

-30 %
39 %

-123
134

I netto tall er antall fiskere i Vest-Finnmark redusert med 90 fiskere siden 2010. Mange av disse er
flyttet til Øst-Finnmark med sine familier. Flere små fiskerisamfunn i Vest-Finnmark har merket dette
hardt, der flere bygder i Måsøy kommune er hardest rammet. I alt bor der 218 færre personer Måsøy
kommune i dag, i forhold til da kongekrabbereguleringen ble innført i 2002. Det er en nedgang på
15,2 %.
Selv om Måsøy kommune er hardest rammet av dagens reguleringsregime på kongekrabbe i
Finnmark, er det verdt å merke seg at nedgangen i antall fartøy og fiskere i netto tall er størst i
Hammerfest og Alta.
Vest-Finnmark har tradisjonelt hatt stor hjemmeflåte, og en moderne og lønnsom fiskeindustri. Disse
to komponenter henger tett sammen, da lokal tilhørighet, gir industrien letter tilgang på råstoff, og
derigjennom kan sikre arbeidsplasser og sysselsetning på land. Leveranser fra hjemmeflåten i Måsøy
kommune til industrien er halvert siden 2010 til i dag. Det betyr at industrien ikke i så stor grad kan
basere seg på hjemmeflåten. På sikt vil dette bli et stort problem for fiskeindustrien, og vil få store
negative konsekvenser for sysselsetning- og befolkning, spesielt i Måsøy kommune. Dagens
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reguleringsgrense for kongekrabbe, kan få store negative følger for dagens fiskeriindustri i VestFinnmark, med den konsekvens at Finnmark som helhet taper arbeidsplasser og innbyggere.
I forsvar for å bevare dagens reguleringsgrense fremheves argumenter som at de som har mest
ulemper med kongekrabben, også bør ha en enerett på å høste av den. Det er på sin plass å påpeke
at det også er fiskere utenfor regulert område som i dag har ulempe med kongekrabben. Dette
kommer som følge av at kongekrabben vandrer vest- og sørover, og således har problemet med
kongekrabber i garn- og annet bruk flyttet seg godt inn i Vest-Finnmark. Dette er i seg selv en grunn
til å inkludere fiskere i Vest-Finnmark i regulert kongekrabbefiske. I tillegg skaper desimeringsfiske
store praktiske problemer, spesielt i områdene rett vest for reguleringsgrensen. På enkelte tidspunkt
i året, er det opp mot 8000 bur i havet. Dette medfører store problemer for fiskere som ønsker å
drive konvensjonell fiske i området.

Kvotestigen og hvor høyt omsetningskravet bør være?
I dagens forvaltning, må en rettighetshaver fiske andre arter for minst kr 100 000,-, før man får
rettigheter til kommersielt fiske etter kongekrabbe. Det har vært tatt til orde for at denne grensen
må økes. Årsaken til det er at man i større grad ønsker å forbeholde krabbefisket, til båter- og fiskere
som driver et aktivt fiske, og har hovedinntekten sin fra nettopp fiske- og fangst.
Konsekvensen med en slik økning av omsetningskravet, er uklart, men sees ofte i sammenheng med
å tillate båter fra Vest-Finnmark å delta i regulert kongekrabbefiske i Øst-Finnmark. Vest-Finnmark
regionråd er usikker på om økning av omsetningskravet må til for å utvide reguleringsområdet for
kongekrabbe til også å gjelde fartøy fra Vest-Finnmark. Uansett bør Departementet skaffe seg mer
kunnskap om konsekvensene av dette, før man vurderer å gjøre noe med grensene. En slik utredning
av virkninger av å flytte omsetningskravet, bør sendes ut på en særskilt hørings, og med bakgrunn i
en slik prosess kan man bedre fastslå om, og eventuelt hvor mye omsetningskravet bør øke.

Konklusjon
1. Vest-Finnmark regionråd viser til momentene som er beskrevet i dette høringssvaret, og vil
anbefaler at fartøy fra Vest-Finnmark må få adgang til å delta i kvoteregulert område så snart
som mulig.
2. Vest-Finnmark regionråd anbefaler at man skaffer seg mer kunnskap om virkningen av
endring av omsetningskravet, for å fastslå om, og eventuelt hvor mye omsetningskravet bør
øke.

Raymond Robertsen
Daglig leder
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