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OVERFØRING TRÅLKVOTE TIL SØR-VARANGER KOMMUNE - 500 TONN 
 
Sør-Varanger kommune ble høsten 2015 en omstillingskommune som følge av konkursen ved 
Sydvaranger Gruve AS. Over natten mistet vi 400 arbeidsplasser. Kommunen og næringslivet 
arbeider aktivt gjennom vårt omstillingsselskap Sør-Varanger Utvikling AS for å skape nye 
arbeidsplasser. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst, og er nå trolig vår største private 
næring. 
 
En annen næring som også har hatt vekst de siste årene, er fiskerinæringen. Kommunens 
eneste fiskevær Bugøynes har hatt jevn vekst, spesielt knyttet til fangst av kongekrabbe. 
Totalt ble det solgt mer enn 200 tonn levende kongekrabbe i 2017. For 2018 regner næringen 
med å selge mer enn 300 tonn og Bugøynes er svært sentral i den positive utviklingen. 
 
Sør-Varanger kommune er bekymret for den nye forvaltningen som gir større adgang av 
«fremmedfiskere» for krabbefiske i Tana- og Varangerfjorden. Når Måsøy kom inn i fisket 
med ca 50 fiskere, reduserte det volumet til fiskerne i Bugøynes med 15 – 20%. Dette svekker 
ressurstilfanget for lokale fiskere, og den positive utviklingen krabbenæringen har i vår 
kommune. Det kan ikke være slik at landing, sysselsetting og verdiskaping flyttes ut av Øst-
Finnmark! Krabbefiske skulle være erstatning for tap av fiskeressurser i øst. I Vest-Finnmark 
er det lite krabbe, slik at behovet for krabbe som erstatning for regulært fiske er mindre. 
Generelt har feltene i øst lavere tilgang til fisk enn i vest. 
 
Vi forutsetter at fiskeriministeren bevarer dagens forvaltningsregime for krabbefisket i Tana 
og Varanger. 
 
Bugøynes har også hvitfisk- og rekemottak. Kommunen og næringen har et godt samarbeid. 
Det er gjort nødvendige offensive tiltak som har åpnet nye markeder, og det er nå helårlig 
produksjon, levering av kvalitetsfisk og merkevarebygging i verdensklasse basert på 
erfaringen fra Norway King Crab AS.  
 
Antall fiskere i øker i kommunen, og muligheter for videre utvikling er avhengig av større 
kvoter. Bugøynes hadde 20% av en trålekvote knyttet opp mot Aarsethersystemet på 70-tallet, 
og som senere ble opp kjøpt av Røkke for igjen å bli videresolgt til Lerøy. Denne kvoten 
var/er en del av leveringsplikten til Mehamn. 
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Sør-Varanger kommune ønsker å få tildelt 500 tonn fra 2018 som del av den leveringsplikten 
vi hadde. Vi forutsetter at denne «omstillingskvoten» tas av den generelle havtrålerkvoten. 
 
Vi ønsker å møte fiskeriministeren medio august for å få til en kvoteordning på 500 tonn som 
sikrer den positive fiskeriutviklingen i Sør-Varanger. 
 
Fortsatt god sommer. 
 

Fiskerihilsen 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
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