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Høring – Forslag til fangst av kongekrabbe 2021 

 

Kvoter til turistbedrifter 

Fifor har medlemmer som har god erfaring med at turistbedrifter kjøper levende krabbe for 

å kunne sette ut i egne teiner og som så «fiskes opp» av gjestene deres.  Da trenger ikke 

turistbedriften å være usikker på om de får krabbe til gjestene og slipper arbeidet med selv å 

fiske.  For relativt små kvanta er det ganske arbeidskrevende både for turistbedriftene og 

ikke minst for kontrollapparatet.  Det må forutsettes at bedriftene ikke i tillegg driver ulovlig 

fiske på egen hånd. 

 

Fifor slutter seg til at det tildeles garanterte kvoter uten overregulering. 

 

Omsetningskrav – verdi 

Fifor slutter seg til Fiskeridirektørens forslag til omsetningskrav og kvotefaktor for 2021, 

2022.  For 2023 bør en vurdere å avvente konsekvensene av økningene de to foregående år 

før ytterligere økning foretas. 

 

Omsetningskrav - område 

Ut fra at de negative effektene av kongekrabbe i fisket etter andre arter er mest følbare i 

Øst-Finnmark, mener Fifor at det må være et krav at minst den fangstverdien som er 

nødvendig for å oppnå kvote, leveres i det kvoteregulerte området. 

 

Omsetningskrav – status i fiskermanntallet 

Fifor mener at dagens ordning bør fortsette der fiskere på blad A tildeles fulle kvoter, 

forutsatt at de oppfyller kravene til omsetningsverdi. 
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Omsetningskrav – sjølaksefiske 

Forutsatt at ikke nye fiskere får anledning til å benytte inntekter fra sjølaksefiske som 

grunnlag for å bli tildelt kvote i fisket etter kongekrabbe, mener Fifor at dagens ordning bør 

fortsette. 

Tilleggskvoter 

Fifor har et klart inntrykk at en ikke ubetydelig andel skadd krabbe blir satt ut når grensen på 

10 5 tilleggskvote nås. Følgelig mener Fifor at andelen skadd krabbe bør økes til 15 %. 

 

Mobile kjøpestasjoner 

Da teinefangst - slik det skjer for kongekrabbe – medfører at røkting av bruk ikke er noe som 

må skje på daglig basis, har fiskerne anledning å tilpasse fiske og fangstlevering til været.  

Som notatet viser, er det nå så tett mellom kjøperne av krabbe på faste kjøpestasjoner, at 

det ikke er behov for mobile kjøpestasjoner.  Fifor slutter seg følgelig til Fiskeridirektørens 

primære forslag om at det innføres forbud mot mobile kjøpestasjoner for kongekrabbe. 

 

Fredningsperiode 

Fifor mener at siden matfylden er svært lav både i april og mai, burde kongekrabben også 

vært fredet i mai måned.  De fiskerne som trenger å skaffe seg inntekter på annet fiske, vil 

da kunne konsentrere seg om dette i to av de beste fiskemånedene uten å behøve å tenke 

på fisket etter kongekrabbe.  

 

Elektronisk rapportering 

Primært mener Fifor at det bør stilles krav til elektronisk rapportering for ale fiskefartøy, 

subsidiært for alle fartøy som har adgang til å fiske kongekrabbe i regulert område. 

 

Kortvarig stenging 

Fifor mener at også turistfiskebedrifter bør omfattes av eventuelle fangstforbud for 

tilrettelegging av forskningstokt etc. 
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