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Høring - Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 
2018 

 

Vi viser til høringsnotat av 4. oktober 2017 med forslag til regulering av og adgang til å delta i 

fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø i 2018. 

 

Kongekrabbe er en introdusert art i norsk natur som er vurdert til å ha svært høy økologisk 

risiko av Artsdatabanken. Det er en art som både er økonomisk verdifull og som har negativ 

effekt på økosystemet. Som slått fast i Meld. St. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltningen 

av kongekrabbe har kongekrabbe påvirkning på bunnfauna i områder hvor den er etablert. 

 

Det todelte forvaltningsregimet for å unngå videre spredning virker foreløpig å fungere 

tilfredsstillende. Et skarpt skille mellom det kvoteregulerte området og resterende områder vil 

være nødvendig for å opprettholde dette rasjonale og hindre videre spredning. Klima- og 

miljødepartementet fraråder derfor åpning for levering fra kvoteregulert område til mottak 

som ligger utenfor kvoteregulert område da dette vil øke faren for videre spredning av 

kongekrabbe. 

 

Fluktåpninger, slik det er foreslått endret i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse 

av fisket i sjøen §33, vil kunne sikre et lønnsomt fiske og ivareta dyrevelferd. Videre må det 

klargjøres at påbudet kun gjelder i det kvoteregulerte området og at forbudet mot fluktåpning 

i teiner utenfor det kvoteregulerte området opprettholdes, jf. forbud mot gjenutsetting av 

levende eller levedyktig kongekrabbe i §5 i forskrift av 6. august 2004 nr. 1147 om fangst av 

kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.  
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Side 2 
 

Høringsnotatet slår fast at samtidig som totalkvoten på kongekrabbe har økt har kvoten blitt 

overfisket. Samtidig har etterspørselen etter kongekrabbe i markedet økt og prisene vært 

gode. Klima- og miljødepartementet slår derfor fast at det er grunnlag for å vurdere videre 

økning av kvoten. 

 

Med hilsen 

 

Per Wilhelm Schive (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Harald Sakarias Brøvig Hansen 

rådgiver 
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