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SVAR PÅ HØRING OM REGULERING AV KONGEKRABBE FISKET FOR KVOTE ÅRET 2021 

 

Vi vil her svare på høringen om regulering av kongekrabbe fisket for 2021.  

Vi vil kun fremheve argumentasjon i punktene man ikke er enig i om reguleringsforslaget for neste 

års regulering. 

- Punkt 4.1.4 Omsetning krav: Deltaker loven gir ingen rom for å gi kvotegrunnlag basert på 

omsetning krav i annen type fiskeri. Dette er regulert i deltakerlovens §21 som sier: 

«§ 21.Årlige begrensninger i adgangen til å delta i enkelte fiskerier 

Når hensynet til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket eller lønnsomheten i 
fisket gjør det nødvendig, kan Kongen ved forskrift med virkning for inntil ett år av 
gangen, fastsette bestemmelser om vilkår for adgangen til å delta i et bestemt fiske. Det 
kan herunder stilles krav om at fartøyeieren, fartøyets fører eller høvedsmannen er 
registrert i fiskermanntallet eller krav om tidligere deltakelse i det aktuelle fisket. Videre 
kan det stilles krav til faglige og tekniske forutsetninger, herunder fartøy og utstyr, og til 
eiers og mannskaps behov for å kunne drive fiske. Det kan også fastsettes et største 
antall fartøy som skal gis adgang til fisket. 

Bestemmelser fastsatt etter første ledd kan begrenses til bestemte fartøystørrelser, 
bestemte fiskemetoder, bestemte geografiske områder eller i bestemte tidsrom. For 
fangst av kongekrabbe kan det også skilles etter hvor fartøyet er registrert. 

I forskrift etter første ledd som stiller krav om tidligere deltakelse i det aktuelle fisket, 
kan det gis tilsvarende bestemmelser som i § 17 første og annet ledd.» 

Får å kunne benytte et slikt virkemiddel innen regulering av fisket vil det være 
naturlig å forandre/tilføye i deltakerlovens §21 tilføye i bestemmelsen også «deltakelse i 
annet fiskeri» som et punkt for grunnlag for kvote. I etterkant av tilføyingen vil det så 
være lovhjemlet å kunne bruke omsetningskrav som regulering for årlige kvoter innen 
kongekrabbe.  

En sammenligning her er ved innføring av bostedsadresser for hvem som hadde rett på 
kongekrabbekvote, måtte man først forandre deltakerlovens §21, før mann kunne skille 
ut Øst-Finnmark som egen region hvor man fikk grunnlag for kvote. 

Vi ber på bakgrunn av dette at omsetnings kravet i sin helhet blir fjernet i neste års 
forvaltning, og at man arbeider med å få på plass lov endring i deltakerloven§21 før den 
eventuelt innføres.  



Ved en eventuell videreføring av omsetningskrav i kongekrabbe fisket i 2021, så ber man 
om at man differensierer størrelse på kravet etter størrelse på fartøy.  

Pr i dag er det lov å ha kvote fra 6 meter fartøy til 15. å ha lik omsetnings krav er direkte 
diskriminerende og et klart tegn på styrt politikk, ved å tilrettelegge for større, mobile, 
sjøsterke og effektive fartøy med store kvoter. Taperen er det lille fartøyet som har liten 
mobilitet, lite kvotegrunnlag og er prisgitt naturens luner med årlige innsig av fisk og vær. 

- 4.1.4.3 Status i fiskermanntallet: Det bør her skilles på blad A og B fiskere, lik 
tidligere regulering.  
Om en blad A fisker har behov for mere krabber har dem mulighet å melde opptak 
til blad B.  
Hoved yrket skal være fiskeri (blad B) for å kunne få full ut telling på kvote.  
 

- 4.1.4.4 Omsetningskrav sjølaksefiske: Sjølaksefiske skal også gjelde som 
omsetningskrav. 
 

- 4.2 Mobile kjøpestasjoner: som et minimum skal mobile kjøpestasjoner kunne 
benyttes i fri fiskeområde da det her ikke er nok industrielle kjøpere.  
 

Man må også stoppe muligheten til å føre på egen kjøl krabbe fra fri fiskeområde, 
til kvote område. Dette for å stoppe muligheten for resurskriminalitet ved at 
krabbe fiskes i kvote område og registreres som fisket i fri fiske. Krabbe som er 
fisket i fri fiske skal også leveres i fri fiske. Dette vil stoppe mye av dagens 
problemstilling i grensen mellom fri og kvote fiske.  
 

- 4.3 Individ merking av kongekrabbe: enhver regulering som påfører ekstra 
kostnader, dødelighet, redusert dyrevelferd, redusert inntjeningsevne og 
vanskeliggjør daglig drift skal være vel gjennomtenkt og målrettet. Man skal sikre 
at man faktisk reduserer kriminell virksomhet, evner å gjennomføre tiltaket, evner 
å benytte tiltaket som en nyttig kontroll tiltak. Og aller viktigst da man jobber med 
et levende dyr, overholder dyrevelferdsloven ved at man ivaretar dyrets velferd.  

En tag av hvert individ har ingen reel kontroll nytte opp mot dagens 
dokumentasjons krav.  

En tag med dens info vil nok være en fin gest til kunden som ønsker en god 
fiskehistorie, men ikke noe mere. Info på tagg er umulig for kontrollerende 
virksomhet å sjekke om dette stemmer. For eksempel kan det sendes 15 tonn 
levende krabbe på en dag og det vil være totalt umulig å sjekke hver tag opp mot 
info på tag. Dette uten at man vil drepe ned store deler av krabbe forsendelsen. 
Man gjør igjen oppmerksom på at det er et levende dyr man jobber med, hvor 
hvert minutt teller for om dyret overlever reisen til kunden, eller ikke.  

Forvaltningens jobb er ikke å skape en situasjon hvor reguleringen reduserer 
dyrets velferd, øker dødeligheten og umuliggjør levende sending ut i verden.  

Norsk fiskerinæring har brukt mye ressurser på å bli ledende på levende eksport 
av kongekrabbe. Tiden på fremføring av krabben til kunde er i grenseland av hva 
som er mulig. Enhver forlengelse av prosess eller forringelse av levedyktighet er 
med på å ødelegge Norges ledende mulighet innen segmentet. 



Tagging av krabbe kan nok fungere på små forsendelser, og hvor fremførings 
tiden er kort.  

Hvis alle eksportører er tvunget til å sende små forsendelser vil man ikke rekke å 
benytte Norges fortrinn med å være alene ute i verden på markedet før Russerne 
starter kvote året 1 september. Resultatet vil bli at store deler av Norsk kvote vil 
bli fisket etter 1 september, og dermed er tvunget til produksjon av krabben, som 
er lavere markedspris, i stede for eksport av høyt betalende eksport av levende 
krabber. Et resultat av dette vil derfor også være redusert førstehånds verdi. 

I tillegg vil man møte store problemer under produksjon som koking av cluster. 
Her deler man krabben i to deler, og dem blir kokt, frosset, glasurers og pakket i 
esker. Tag med info må dermed tåle prosessen og i tillegg deles i to deler. En på 
hver cluster.  

Enhver regulering hvor man påfører næringen større utfordringer, må være 
målrettet. Fiske industrien har senere år hat store problemer med å skape 
nødvendig lønnsomhet. Derfor er det forvaltningens oppgave å sikre at man 
treffer målet med reguleringen får å sikre unødvendig ytterlig reduksjon i 
industriens inntjeningsevne. 

Siste tids avisoppslag om avdekket resurskriminalitet innen kongekrabbe fisket 
har vært basert på:  

- fiskere som fører krabbe mellom kvote og fri fiskeområde og feil registrerer hvor 
fangsten opprinnelig er fisket.  

-  Private aktører med svart omsatt krabbe. 
- Transportselskap som transporterer svart omsatt krabbe 
- Manglende merking av teiner og samleteiner.  

Det er på ingen måter avdekket resurskriminalitet og svart omsetning gjort av 
fiskeindustrien. 

Svart omsatt kongekrabbe er derimot industriens verste fiende da dette er ikke 
regulert kvantum som selges billig på markedet, og er dermed med på å bryte ned 
prisen i markedet på lovlig omsatt krabbe.  

At man her i forslagene til neste års regulering ikke ser noen forslag som er 
målrettet mot hva som faktisk er avdekket av resurskriminalitet er direkte flaut og 
beklagelig at ikke forvaltningen evner å gjøre en bedre jobb.  

Med bakgrunn i forslagenes manglende evne til å treffe avdekt resurskriminalitet 
siste tid, kan mere virke som et tegn på lobbyering av enkelt bedrifter i et forsøk 
på å oppnå konkurransefortrinn for sin virksomhet, et seriøst forsøk på å komme 
avdekt lovbrudd til livs. Dette er svært beklagelig og burde bli forfulgt hvis man 
velger å innføre reguleringen, og påfører næringen overnevnte problemstillinger.  

Vi sender her med bilder av dokumentasjon som følger en sending med krabber. 
Dette om det er 1 kg eller 15 tonn. Ilustrasjonen viser hva vi er pålagt å 
dokumentere og er allerede mere en det er mulig med å påføre krabben en tag:  

 



 

 



 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

Med vennligst hilsen Lyder fisk as, Lyder fiskebåt as, Lyder fisk Dyfjord as, Skjånesbruket as, 

TS Barents as 


