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Høringsinnspill - om endringer i kongekrabbeforskriften, og vilkår for
ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe.

Vi viser til Nærings- og Fiskeridepartementets invitasjon til høringsinnspill vedrørende endringer i
kongekrabbeforskriften, og vilkår for ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe. Vardø
kommune vil innledningsvis påpeke at vi er meget positive til signalene i høringsinvitasjonen, og vi
støtter initiativet som er tatt med tanke på endringer i forskriften.

Vardø kommune vil med dette gi følgende høringsinnspill på:

1. Utvidet dispensasjonsadgang til også å omfatte de som er i foreldrepermisjon.

2. Dispensasjon fra omsetningskravet dersom fartøy har havarert, eller andre uforutsette hendelser
som gjør det umulig abenytte fartøyet.

3. Innspill på hvordan ungdoms- og rekrutteringsordningen bør innrettes.

4. Innspill på om det skal åpnes for å tildele kvote av kongekrabbe til videregående skoler
hjemmehørende i Øst-Finnmark i lærlings- og/eller undervisningssammenheng.

Ad. 1. Utvidet dispensasjonsadgang til også å omfatte de som er i foreldrepermisjon.

Vardø kommune støtter forslaget om autvide dispensasjonsadgangen til å omfatte også de som er i
foreldrepermisjon.

Ad. 2. Dispensasjon fra omsetningskravet dersom fartøy har havarert, eller andre uforutsette
hendelser som gjør det umulig å benytte fartøyet.

Vardø kommune støtter forslaget om dispensasjon fra omsetningskravet for fartøy som har havarert,
eller ved andre uforutsette hendelser som gjør det umulig å benytte fartøyet.

En slik dispensasjon bør ikke gis for mer en ett år, da dette bør være tilstrekkelig for reparasjon av
eksisterende fartøy, eller anskaffelse av nytt fartøy.
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Utdanningskvotens størrelse
Vi tror det er nødvendig at utdanningskvoten er av et visst omfang, for å sikre god undervisning over
en viss periode, og at mengden råstoff er tilstrekkelig til god produksjon og produktutvikling. Vi tror at
undervisningskvoten vil ha størst rekrutterende effekt om undervisningskvoten er tilstrekkelig til slike
formål. Vardø kommune mener derfor at minst 1/3 av rekrutteringskvoten av kongekrabbe i Øst-
Finnmark settes av til videregående skoler i Øst-Finnmark i lerlinge- og undervisningssammenheng.

Vi håper at våre innspill til ny havbruksstrategi sees nærmere på. Vi er tilgjengelig for ytterligere
informasjon og spørsmål løpende. Ta gjeme kontakt.

Med hilsen
8 Vardo Kommune
"'r

Ørjan Jensen
Ordfører
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