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Svar på høring – forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021, samt forslag til 

endring av elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter 

(kystfiskeappen). 

  

Vi viser til brev fra Fiskeridirektoratet datert 09.10.2020 (ref 20/13515).  

Når det gjelder reguleringen av kongekrabbe merker Havforskningsinstituttet seg at 

Fiskeridirektøren i all hovedsak viderefører en regulering av fangst av kongekrabbe som i 

inneværende år. Havforskningsinstituttet (HI) ønsker derfor kun å komme med følgende 

kommentar til denne delen av høringen: 

Ad. punkt 4.4 Fredningsperiode 

HI vil her å gjenta svaret sitt fra 2019-høringen: «Kongekrabben skifter skall over en lang 

periode; vanligvis fra tidlig februar til noe ut i juni. De store hannkrabbene skifter først – 

gjerne i løpet av februar måned, mens hunnene skifter skall i forbindelse med klekking, gyting 

og befruktning over en lengre periode på våren (mars – juni). Dette innebærer at det er 

betydelige mengder med krabbe i bestanden som har nyskiftet og bløtt skall over en lengre 

periode. For å hindre skader og eventuell økt dødelighet på krabber som fanges og kastes ut 

fra fisket burde det etter HI’s syn ikke foregå noe fiske etter kongekrabbe i hele denne 

skallskifteperioden (1. feb-15. juni). Dagens reguleringer tillater fiske i hele 

skallskifteperioden og vi har ikke kunnskap som tilsier at hyppigheten i skallskifte er høyere i 

april måned enn i resten av denne perioden. Mengden krabber som blir skadet/dør i 

forbindelse med fisket vil derfor være avhengig av lengden fredningsperioden.» 

 

Havforskningsinstituttet ønsker også å nevne at skallskifte legges til grunn for 

fredningsperioden i snøkrabbereguleringen.  
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Når det gjelder forslaget om elektronisk rapportering for norske fiske – og fangstfartøy under 

15 meter viser Havforskningsinstituttet til vår tidligere høringsuttalelse i saken (ref. ved 

Fiskeridirektoratet 18/5125 og HI sitt svar sendt 25.8.2020 ref 20/01169). Dagens stadig 

økende press på kystens ressurser aktualiserer mer enn noen gang at vi får oversikt over 

ressursuttak på kysten fra alle aktører, og Havforskningsinstituttet vil derfor gi sin faglige 

støtte til dette forslaget. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Geir Huse      Jan Atle Knutsen 

Forskningsdirektør     Programleder 

        

 

 

 

 

 


