Vest-Finnmark Regionråd
Fjellveien 6
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN
+47 908 52916
vfrr@hammerfest.kommune.no

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN
Oversendt pr e-post:
postmottak@fiskeridir.no
Breivikbotn, 13. november 2019
Høringsuttalelse – Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2020
Vest-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 8 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik,
Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca.
42.000 innbyggere, noe som utgjør 55 % av det totale folketallet i Finnmark fylke. Regionen er
i vekst, både med tanke på folketall, samfunns- og næringsutvikling. Regionrådet har derfor
valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i utviklingen i regionen og fylket som helhet.
Vest-Finnmark Regionråd deltok på Fiskeridirektoratets dialogmøte om forvaltning av
kongekrabbe i Vadsø 29. august 2019. Vi har i tillegg avgitt høringsuttalelser på høringer som
omhandler forvaltningen av kongekrabbe fra 2016 og til d.d.
Vest-Finnmark Regionråd har i sak 25/19 enstemmig vedtatt følgende høringsuttalelse i
forbindelse med Fiskeridirektoratets notat «Høring – Forslag til regulering av fangst av
kongekrabbe i 2020», med høringsfrist 13. november 2019;
Kapittel 4 Forslag til regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe 2020
4.1 Kvoter
Vest-Finnmark Regionråd støtter forslaget om å avsette 16 tonn til turistfiske og
reiselivsbedrifter i 2020. For å unngå årets hendelse, der turistfisket måtte stoppes på dagen
som følge av at kvoten var oppfisket, støtter vi at Fiskeridirektoratet Region Nord skal fastsette
retningslinjer for å sikre en rettferdig fordeling av kvoter til bedriftene. En slik forutsigbarhet
er nødvendig for å sikre at alle reiselivsbedriftene som har fått tildelt kvote kan levere det
opplevelsesproduktet som de (som oftest) har forhåndssolgt til sine kundegrupper. En situasjon
der noen få reiselivsbedrifter nyttiggjør seg 3/4 av totalkvoten i 2019 fordi de var «først til
mølla» oppleves lite hensiktsmessig for å oppnå denne målsettingen.
Vest-Finnmark Regionråd støtter også forslagene om å avsette 1 tonn kongekrabbe til
forskningsformål i 2020, samt 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2020. Dette samsvarer
med de siste års uttak.
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Vest-Finnmark Regionråd støtter også fiskeridirektørens forslag om at det tildeles garanterte
fartøykvoter uten overregulering. Dette som følge av at høy kvoteutnyttelse og et
profesjonalisert fiske har medført at det ikke er grunnlag for å overregulere fartøykvotene
(fiskerne nyttiggjør seg i stor grad den tildelte kvoten fullt ut).
I høringsrundene i forkant av innføringen av omsetningskravet på kr 200.000,- for full kvote i
2019 (inneværende år), støttet Vest-Finnmark Region i sak 9/17 dette forslaget med
utgangspunkt i de konsekvensvurderingene som lå i høringsdokumentet;
«Vest-Finnmark Regionråd ba i sin høringsuttalelse i 2016 om at det skulle skaffes til veie mer
kunnskap om virkningen av endring av omsetningskravet, for å fastslå om, og eventuelt hvor
mye, omsetningskravet bør øke. I høringsforslaget er det foreslått at endringer i krav til
omsetningskrav kun skal finne sted for de som skal kvalifisere til hel (1,0) kvote
(omsetningskrav for 0,1 kvote, 0,25 kvote og 0,5 kvote er som tidligere), og at omsetningskravet
økes fra kr 100.000,- til kr 200.000,-. Dette er i henhold til Stortingets anmodningsvedtak om
at det skal vurderes et omsetningskrav på kr 200.000,- for hel kvote i forbindelse med denne
høringsrunden.
Fiskeridirektoratet anslår at en slik økning i omsetningskravet vil medføre en reduksjon med
79 færre fartøy (pr 27. september 2017) som kvalifiserer til hel kvote. Antakelig vil tallet bli
noe lavere, siden det ennå gjenstår tid til å kvalifisere seg på. Det totale antall fartøy beregnet
som oppfyller omsetningskravet er foreløpig beregnet til 410. Ut fra disse
konsekvensvurderingene kan Vest-Finnmark Regionråd støtte forslaget om å øke
omsetningskravet for hel kvote (1,0) til kr 200.000,-.»
Av høringsnotatet for reguleringer i 2020 (s. 10-11) fremgår det at økningen av
omsetningskravet til kr 200.000,- for full kvote ikke har hatt den ønskede effekten når det
gjelder å begrense deltakelsen til å gjelde «de som er negativt berørt av kongekrabben som
bifangst i andre fiskerier», slik St.Meld. 17 (2014-2015) legger opp til. Landindustrien melder
at dette kravet har medført at det landes mer fisk, noe som er positivt.
Vest-Finnmark Regionråd ber om at det foretas konsekvensvurdering av ulike alternativer,
før man vurderer å innføre nye omsetningskrav. Vi ber om at følgende alternativer vurderes;




En videreføring av dagens omsetningskrav, gitt innstramminger med tanke på
bosetting og manntallsføring
En økning av omsetningskravet til kr 300.000,- for full kvote
En ordning der man graderer kvotene mellom fiskerne på blad A og blad B, i
kombinasjon med omsetningskrav

Parallelt må det skje en innstramming på regelen om bosetting og manntallsføring, slik det
er foreslått i høringen om Deltakerforskriften for 2020.
Fiskeridirektørens foreslår at reguleringen av tilleggskvotene på hunkrabber og skadede
hannkrabber videreføres, da det ikke foreligger ny informasjon som tilsier endringer i
reguleringen.
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Vest-Finnmark Regionråd støtter fiskeridirektørens forslag om å videreføre gjeldende
bestemmelser om at fartøy kan fange og lande inntil 10 % skadede hankrabber og 10 %
hunkrabber beregnet for fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr uke.
4.2 Mobile kjøpestasjoner
I høringsnotatet ber fiskeridirektøren om innspill på om det er et reelt behov for å operere med
mobile kjøpestasjoner ved mottak og kjøp av kongekrabbe.
Vest-Finnmark Regionråd gjorde følgende enstemmige vedtak i sak 17/18 om mobile
kjøpestasjoner, som ble oversendt Fiskeridirektoratet 17. oktober 2018. Vedtaket videreføres i
denne høringsuttalelsen:
«Vest-Finnmark Regionråd støtter, pr. dags dato, et forbud mot å benytte kjøretøy eller andre
transportmidler som ikke er godkjent av Mattilsynet i henhold til kravene i forskrift av 22.
desember 2008 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
(animaliehygieneforskriften). For at et slikt alternativ skal være mulig å kontrollere, må det
kombineres med en meldeplikt for kjøper som gir kontrollmyndigheten mulighet til å komme
til kjøpestedet eller stanse kjøretøyet på vei til eller fra bestemmelsesstedet for kontroll av
fangsten. Det er også aktuelt å kreve sporing av godkjente kjøretøy eller andre
transportmidler.
Fiskeridirektoratet har vurdert nærmere om de foreslåtte tiltak reiser noen spørsmål av
prinsipiell karakter. Det har vært hevdet fra både fiskernes og kjøpernes side at det er fare
for at flere vil miste sitt næringsgrunnlag dersom kjøperne ikke lenger kan få hente fangst
med kjøretøy. Det er særlig i Vest-Finnmark at dette vil bli merkbart. De lange avstandene
mellom mottakene hevdes å gjøre forholdene vanskelige også i Øst-Finnmark. Dette mener
Vest-Finnmark Regionråd må hensyntas i valg av tiltak.»
4.3 Samleteiner
Fra 1. januar 2020 er det beregnet innført et forbud mot at fiskemottak kan benytte samleteiner
for å lagre kongekrabbe i sjøen. Fiskeridirektøren ber om tilbakemelding på om det fortsatt er
behov for fiskere å benytte samleteiner til oppbevaring av kongekrabbe, eller om det kan
vurderes et forbud mot bruk av samleteiner for fiskere også.
Vest-Finnmark Regionråd har innhentet synspunkter fra fiskere i flere av kommunene i VestFinnmark, og har fått klare tilbakemeldinger om at fiskerne fortsatt har et behov for å benytte
samleteiner til oppbevaring av kongekrabbe. Dette begrunnes med at fiskerne har behov for å
kunne lagre små fangster, til det samlede volumet er stort nok til at det er lønnsomt for mobile
kjøpestasjoner å kjøpe fangsten. Dette er særlig viktig for den minste flåten, som har begrensede
muligheter til å frakte kongekrabben over lange avstander. De minste fartøyene har heller ikke
muligheter for lagring ombord.
Vest-Finnmark Regionråd ønsker at det fortsatt skal være mulig for fiskerne til å kunne
benytte samleteiner, dette særlig av hensyn til den minste kystflåten.
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4.4 Individmerking av kongekrabbe
I forbindelse med høringen om tiltak for å redusere ulovlig fangst og omsetning av
kongekrabbe, fikk forslaget om individmerking av kongekrabbe god mottakelse i næringen på
både land- og sjøsiden.
Vest-Finnmark Regionråd støtter fiskeridirektørens videre arbeid med tanke på å avklare
hvordan en slik ordning kan gjennomføres på en effektiv og troverdig måte med tanke på å
sikre sporing og redusere risikoen for uregistrert omsetning av kongekrabbe.
4.5 Fredningsperiode
I regionrådsmøte 20. oktober 2017 (sak 9/17), gjorde Vest-Finnmark Regionråd følgende
enstemmige vedtak for forslag til reguleringer av fisket etter kongekrabbe i kvoteregulert øst
for 26°Ø M.V. i 2018, og vedtaket ble vedtatt videreført i høringen for 2019:
«Vest-Finnmark Regionråd støtter forslaget om å stenge for fangst i kvoteregulert område i
perioden 1.-30. april, med mål om å skjerme sårbare krabber som følge av skallskifte og sikre
tilstrekkelig god kvalitet ute i markedet.»
Vedtaket opprettholdes som vår uttalelse på dette punktet i høringen for regulering av fangst av
kongekrabbe i 2020.
4.6 Rapporteringsplikt utenfor kvoteregulert område
Fiskeridirektoratet vurderer å styrke bestemmelsen om rapportering av fangst utenfor
kvoteregulert område, tilsvarende med rapporteringsplikten i kvoteregulert område. Dette
begrunnes med et ønske om å oppnå en bedre kartlegging av utbredelsen og utviklingen i
bestanden. Det faktum at bestanden nå er spredt over et større område, gir
Havforskningsinstituttet (HI) utfordringer med kartleggingen av bestanden.
Vest-Finnmark Regionråd støtter fiskeridirektørens forslag om at fangstdata skal registreres
på elektronisk skjema også utenfor kvoteregulert område, for slik å bidra til bedre
grunnlagsdata for bestandsestimeringer og kvoteforslag.
4.7 Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt
HI har tidligere år meldt inn at prøvetakingen til dels blir vanskeliggjort på grunn av stor
fangstaktivitet i de samme områdene. For å motvirke dette har Fiskeridirektoratet i 2019, i
samarbeid med HI og Kystvakten, gjennomført kortvarige stengninger for å tilrettelegge for
forskningstokt. I den samme perioden har man også fått anledning til å gjennomføre
opprenskingstokt. Det ble gjort unntak fra fangstforbudet for foretak med tillatelse til fangst av
kongekrabbe i turistfisket og samleteiner i kvoteregulert område.
Vest-Finnmark Regionråd støtter fiskeridirektørens forslag om å videreføre at det skal kunne
iverksettes fangstforbud for korte perioder for å tilrettelegge for forskningstokt og
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opprenskningstokt, både i og utenfor kvoteregulert område. Regionrådet støtter også å
videreføre unntak for bedrifter med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket og
samleteiner på grunnere dyp.
4.8 Forslag til forskrift
Vest-Finnmark Regionråd ber om at ovennevnte innspill hensyntas i utformingen av
forskriftene for reguleringsåret 2020, og har ingen ytterligere innspill på de områdene som
er beskrevet i kapittel 4, pkt. 4.1-4.7 i høringsdokumentet.
Avsluttende kommentar:
Til sist vil vi gjøre Fiskeridirektoratet oppmerksom på at når det gjelder adgang til deltakelse i
fisket etter kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26-graden (omtalt i kapittel 1 i
høringsnotatet), har Vest-Finnmark Regionråd følgende flertallsvedtak fra 24. september 2019
(vedtatt med 5 mot 3 stemmer):
«Vest-Finnmark Regionråd ønsker å opprettholde tidligere vedtak i høringsuttalelser avgitt
i perioden 2016-2018, om at man anbefaler at fartøy fra hele Vest-Finnmark får adgang til
å delta i fisket i det kvoteregulerte området. Dette er i tråd med Alternativ 1 i Nærings- og
fiskeridepartementets forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter
kongekrabbe, og dette alternativet støttes dermed.»
Hele vedtaket i sak 17/19 er lagt ved som eget vedlegg til denne høringsuttalelsen.
Eventuelle spørsmål eller henvendelser kan rettes til daglig leder Bente O. Husby på e-post:
bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no.
Med vennlig hilsen
Monica Nielsen (s)
Regionrådsleder
Vest-Finnmark Regionråd

Bente O. Husby (s)
Daglig leder
Vest-Finnmark Regionråd

Vedlegg:
Vest-Finnmark Regionråd: Sak 17/19 «Høringsuttalelse - Forslag om å utvide deltakelsen i
det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe», oversendt NFD 24. september 2019
Kopi:
Regionrådsleder Monica Nielsen, ordfører i Alta kommune
Nestleder Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund kommune
Ordførerne i medlemskommunene
Finnmark fylkeskommune v/næringssjef Hilde C. J. Mietinen
Øst-Finnmark Regionråd v/daglig leder Trond Haukanes
NHO Reiseliv v/Ole Michael Bjørndal, Dagny Øren og Gunnar Nilssen
Finnmarksbenken på Stortinget
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