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UTTALELSE – FORSLAG TIL REGULERING AV FANGST AV KONGEKRABBE I 

2021 

 

Norges Kystfiskarlag har sendt høringen ut til medlemmer. Mottatte innspill er behandlet av 

landsstyret i møte 29. oktober hvor det ble gjort vedtak i saken – Forslag til regulering av 

fangst av kongekrabbe i 2021: 

 

Generelle kommentarer 

Landsstyret vil innledningsvis påpeke et overordnet behov for en ny Stortingsmelding om 

kongekrabbe og ber om at fiskerimyndighetene starter dette arbeidet omgående. I dagens 

forvaltningsregime oppleves det at gjeldende prinsipper som ligger til grunn for rett til fangst 

av kongekrabbe ikke er tilstrekkelig avklart, og til tider oppleves å stå i konflikt med 

hverandre. Når det gjelder de spesifikke punktene som det bes om tilbakemelding på i 

høringen, har Norges Kystfiskarlag følgende anbefaling: 

 

Forslag om innstramming av bostedskrav fra 1 til 2 år (i tilknytning til høring om 

deltakerforskriften for 2021) 

Styret mener det bør være tilstrekkelig å ha bodd ett år i Finnmark for å delta i 

kongekrabbefisket, og støtter ikke forslaget om å stramme inn bostedskravet. Styret mener 

derimot at det er mye viktigere med innstramminger som innebærer at EØS-borgere møtes 

med de samme krav, herunder dokumentasjon til både bosted og tidligere aktivitet i fiske eller 

fangst i henhold til §§ 5 og 6 i Deltakerloven tilsvarende det norske statsborgere må 

dokumentere.  

 

Omsetningskrav - verdi 

Fiskeridirektoratet foreslår økt omsetningskrav fra annet fiske til 300 000 kr i 2021. Videre 

foreslås det at omsetningskravet for hel kvote øker til 400 000 kr i 2022 og til 500 000 kr i 

2023. 

 

Styret er i mot en økning i omsetningskravet, og mener prinsipielt at slike økninger som et 

minimum må være varslet i god tid før det trer i kraft. I så måte er endringer i 

omsetningskravet noe som er nærliggende å inntre tidligst i 2022. Når det er sagt etterlyser 

styret også nærmere konsekvensutredninger rundt hvilken betydning økning i omsetningskrav 

vil få for flåteledd og andre fiskeri, herunder nevnes spesielt økt press på åpen gruppe torsk.  
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Omsetningskrav – område 

Styret støtter ikke et krav om at fangsten som legges til grunn for omsetningskravet er fisket 

og landet i Øst-Finnmark. 

 

Omsetningskrav – status i fiskermanntallet 

Styret avviser ikke at manntallsstatus kan benyttes til kvotedifferensiering mellom fiskere på 

blad A og blad B, men er usikre på hvilken effekt tiltaket vil ha rent kvotemessig.  

 

Omsetningskrav – sjølaksefiske 

Styret er positive til at dokumentert omsatt sjølaksefiske kan medregnes i aktivitetskravet. 

 

Mobile kjøpestasjoner 

Styret mener de mobile kjøpestasjonene er viktige i enkelte områder, og støtter ikke et 

totalforbud mot slike. Vi ser imidlertid at det er behov for innstramminger i områder hvor det 

er etablert mottaksstruktur. Styret mener det må lages et overordnet prinsipp for mobile 

kjøpestasjoner for både krabbe, reker og fisk. Dette prinsippet må legge til grunn at mobile 

kjøpestasjoner ikke tillates i havner hvor det allerede er etablerte fiskemottak. 

 

Individmerking av kongekrabbe 

Individmerkning kan være positivt som merkevarebygging. Styret er positiv til en frivillig 

ordning for individmerking, men støtter ikke er generelt påbud.  

 

Presisering av rapporteringskravet i kystfiskeappen 

Styret støtter endring av rapporteringskrav for fartøy under 15 meter til å gjelde fartøy som 

har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område. 

 

Andre innspill styret vil benytte muligheten med å komme med i forbindelse med høringen er 

forslag om å øke bifangstprosent fra 1 til 5 % bifangst for alle. For de som har gjenværende 

kongekrabbekvote, trekkes bifangst fra kvoten. 
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