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HØRING - FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I 2021 
 
Vi viser til direktoratets høringsbrev av 9.10.20 med høringsnotat vedlagt. Høringsfrist er satt til 
20.11.20. 
 
Vi begrenser vår uttalelse til den delen av høringen som omhandler mobile kjøpestasjoner. Her er 
vårt utgangspunkt basert på forhold som vedrører omsetningen av kongekrabbe. Med et spredt 
fiskeri utført med små båter er det behov for en desentralisert kjøperstruktur.  
  
Vi ser at det er kontrollutfordringer knyttet til fisket og omsetningen av kongekrabbe, til tross for 
at det er etablert en rekke kontroll- og rapporteringstiltak som skal motvirke fiskerikriminalitet. I 
tillegg legges det neste år opp til elektronisk signatur og krav til føring av landingssted med 
koordinater på sluttseddel. Dette er forhold som, brukt aktivt i kontrollsammenheng, vil gi god 
oversikt over aktivitet og grunnlag for kontrolloppfølging.  
  
Vi ser også at bruk av mobile mottaksstasjoner er konkurransevridende i forhold til kjøpere som 
har etablert ordinære mottaksanlegg, og at antallet også av den grunn bør begrenses. 
  
Men, i likhet med våre tidligere uttalelser om temaet, fastholder vi at det i enkelte områder 
fremdeles vil være behov for mobile mottaksstasjoner for å legge til rette for et fiskeri i stor 
avstand fra ordinære kjøperanlegg. Dette var i sin tid begrunnelsen for bruken av mobile 
kjøpestasjoner. Slike områder må næringa og direktoratet i fellesskap kunne bli enig om, der 
viktigste parameter vil være krav til avstand til nærmeste ordinære mottak. Norges Råfisklag er 
innstilt på å delta i denne sammenheng. 
  
For øvrig viser vi til uttalelsen fra Fiskarlaget Nord vedrørende krav til mobile mottak, som 
støttes av Norges Råfisklag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES RÅFISKLAG 
 
Charles A. Aas 
Avd.direktør omsetning Willy Godtliebsen 
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