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Høringssvar fra Norges Fiskarlag om forslag til regulering av 

fangst av kongekrabbe i 2021  

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i møte 26. november d.å. fattet følgende vedtak: 

«Høringssvar fra Norges Fiskarlag om forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 
2020  
 

1. Innledning  
Fiskeridirektoratet har ved brev av 9. oktober d.å. sendt på høring forslag til regulering av fangst 
av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2021, samt forslag til endring av 
elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om 
kystfiskeappen).  
 

Fiskeridirektoratet har i all hovedsak foreslått at vilkårene for regulering av fangst av kongekrabbe 
blir videreført i 2021, med noen forslag til endringer.  
 
Norges Fiskarlags merknader til forslag til regulering av fangst av kongekrabbe følger nedenfor.  
 

2. Generelt  
Norges Fiskarlag viser til hva fiskerimyndighetene og Stortinget tidligere har slått fast om hvordan 

regulering av kongekrabbe skal skje, og gjengir her hovedprinsippene.  
 

1. Kongekrabben skal forvaltes bærekraftig.  
2. Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som er plaget av 

kongekrabbens tilstedeværelse under utøvelse av fisket etter andre arter.  
3. Fisket skal være et kompensasjonsfiskeri, og ikke et hovedfiskeri.  
4. Adgang til kvoter må reguleres slik at det kan tilbys tilstrekkelig lønnsomhet. Dette må 

sees i sammenheng med den stabilitet og forutsigbarhet som er nødvendig for de som skal 
investere og satse både på sjø- og landsiden.  

 
Norges Fiskarlag slutter seg til disse prinsippene og målsettingene.  
 
Fiskarlaget konstaterer at i forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:69 S (2019-

2020) våren 2020 om utvidet adgang til å delta i det kvoteregulerte fangsten av kongekrabbe, har 
Stortinget fattet tre vedtak:  
 

1. Stortinget har bedt regjeringen vurdere å øke innsatsen for å få bukt med den  
uregistrerte kongekrabbefangsten  
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2. Stortinget har bedt regjeringen endre vilkårene for å kunne delta i  

kongekrabbefangsten i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark, slik at også  
fartøy som er registret i Vest-Finnmark, kan delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark. 
Endringen gjøres gjeldende fra 2021.  

3. Stortinget har bedt regjeringen vurdere en opptrappingsmodell for krav for å delta i  
kongekrabbefangsten, slik at man sikrer at denne retten tilkommer aktive fiskere, og  
ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 
  

Særlig punktene 1 og 3 er relevant i den videre diskusjonen og er viet særskilt oppmerksomhet i 
Fiskeridirektoratets høringsnotat. Når det gjelder punkt 2 så er dette kommentert og behandlet i 
forbindelse med innspill til deltakerforskriften for 2021.  
 
3. Avsetninger og garanterte kvoter uten overregulering  
Norges Fiskarlag kan akseptere at det settes av 13 tonn kongekrabbe til turistfiske og 

reiselivsbedrifter, slik Fiskeridirektøren foreslår.  

 
Videre kan Norges Fiskarlag støtte forslaget om avsetning av 2 tonn kongekrabbe til 
forskningsformål og 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2021.  
 
Vi ber om at avsetningene konverteres fra en avsetning til en kvote, slik at fisket kan stanses når 
kvoten er nådd. I tillegg til dette mener vi at avsetningene bør beregnes som en prosentvis andel 

av totalkvoten, slik at avsetningene økes eller reduseres forholdsmessig når kvoten går opp eller 
ned.  
 
Ved høringen av regulering av fangst av kongekrabbe i 2020 ba Fiskarlaget om at det ble foretatt 
en gjennomgang av turistfiskekvoten og forvaltningen av denne. Fiskarlaget er fornøyd med 
Fiskeridirektørens forslag om meldeplikt for turistfiskebedrifter 12 timer før planlagt aktivitet, og vi 
støtter dette forslaget.  

 

Norges Fiskarlag støtter Fiskeridirektørens forslag om garanterte fartøykvoter uten overregulering.  
 
4. Omsetningskrav  
Norges Fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratet ser behov for en oppjustering av omsetningskravene 
for forhøyet kongekrabbekvote. Fiskeridirektøren foreslår for 2021 en kvotestige med kr 300 000 i 

omsetningskrav for full kongekrabbekvote. Alle trinn i stigen foreslås justert.  
 
Videre forslår Fiskeridirektøren at omsetningskravet for hel kvote øker til kr 400 000 i 2022 og til 
kr 500 000 i 2023.  
 
Norges Fiskarlag konstaterer at det har framkommet ulike syn på Fiskeridirektoratets forslag om 
økt omsetningskrav. I tillegg har det gjennom media framkommet at fiskeri- og sjømatministeren i 

et digitalt møte om kongekrabbereguleringene, nylig har signalisert en mulig utsettelse av forslaget 
om økt omsetningskrav med ett år, og at omsetningskravet også vil bli vurdert differensiert etter 
båtstørrelse.  

 
Norges Fiskarlag finner det fornuftig at myndighetene bruker noe mere i dette spørsmålet og 
utsetter innfasingen av skjerpet omsetningskrav til 2022. Fiskarlaget vil imidlertid understreke at 
en fortsatt må forholde seg til de etablerte målsettingene slik de er angitt i punkt 2 ovenfor, samt 

de signaler Stortinget ga våren 2020 om å vurdere en opptrappingsmodell for krav for å delta i  
kongekrabbefangsten, slik at man sikrer at denne retten tilkommer aktive fiskere.  
 
Fiskarlaget mener videre at det er relevant å gjøre kvotedifferensiering mellom fiskere på blad A og 
blad B. Vi foreslår at fiskere på blad A får 50 % av kvoten til fiskere på blad B, på alle kvotetrinn. 
 

Dersom det innføres en kvotedifferensiering mellom A- og B fiskere, foreslås det at 
omsetningskravet for fiskere på blad A reduseres tilsvarende kvotene som foreslås redusert, i 
forhold til fiskere på blad B. 
 
5. Tilleggskvoter  

Norges Fiskarlag mener at avsettingen for fangst av skadet krabbe må settes slik at det kan tillates 
fangst og omsetning av 15 % skadet krabbe regnet av omsatt mengde lytefri hannkrabbe per uke. 

Videre bør tillatt bifangst av kongekrabbe i annet fiskeri avregnes på ukesbasis. Dette vil gjøre 
fiskeriet mer praktisk gjennomførbart. Tillat andel bifangst foreslås videreført.  
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6. Mobile kjøpestasjoner  

Norges Fiskarlag erkjenner at ordningen med mobile kjøpestasjoner er et tilbud som bidrar positivt 
for mange i kongekrabbenæringen. Selv om denne ordningen bidrar positivt for mange i næringen 
er det også viktig å innse de ulike utfordringer denne ordningen kan bidra til, herunder 
kontrollutfordringer.  
 
Norges Fiskarlag har tidligere støttet at det skal være krav om sporing eller meldeplikt for kjøretøy 
som skal benyttes til mobilt kjøp. Videre har vi støttet at kjøretøy eller andre transportmidler som 

skal benyttes til å transportere fisk og skalldyr skal være godkjent av Mattilsynet.  
 
Norges Fiskarlag har også tidligere påpekt utfordringen med at bruken av mobile kjøpestasjoner 
kan bidra til konkurransevridning når ordningen benyttes i områder der det er ordinære 
mottaksanlegg, og at dette henger sammen med de krav til fasiliteter og fangsthåndtering som 
stilles for å kunne drive ordinært mottak, som står i kontrast til de krav som stilles til mobile 

mottaksstasjoner.  

 
Fiskarlaget erkjenner at det ikke har lykkes å regulere bruken av mobile kjøpestasjoner på en 
tilstrekkelig måte- og at det derved er behov for å sette inn ytterligere tiltak for å regulere bruken 
av mobile kjøpestasjoner.  
 
På denne bakgrunn støtter Norges Fiskarlag at det innføres forbud mot å benytte mobile 

kjøpestasjoner ved landing og omsetning av kongekrabbe. Det bør imidlertid åpnes for 
dispensasjonsordninger når det ikke er mulig å levere til ordinære mottaksanlegg. 

7. Presisering av rapporteringskrav i kystfiskeappen  
Norges Fiskarlag støtter Fiskeridirektørens forslag om å endre rapporteringskravet i forskrift om 
elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (forskrift om 
kystfiskeappen) §2 til å gjelde «fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 
kvoteregulert område.»  

 
8. Stenging av områder for tilrettelegging for forskningstokt  
Norges Fiskarlag støtter en videreføring av at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte 

perioder i 2021 for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor 

kvoteregulert område.» 

 
 
 
 
 

Med hilsen 

Norges Fiskarlag 
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