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Høring – regulering av kongekrabbe i 2018 

 
Vi viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet datert 4. oktober 2017. 

Sjømat Norge vil innledningsvis vise til våre tidligere uttalelser til reguleringsopplegget for 
kongekrabbe.  

• Vi mener reguleringene har blitt utviklet og tilpasset på en god måte, i takt med de 
erfaringene som er gjort både på sjø- og landsiden.  

• Endring av reguleringsåret har hatt den ønskede effekt og har gitt et 
landingsmønster som på en langt bedre måte sørger for helårlig aktivitet og større 
verdiskaping. 

• En mer regulert deltakelse og endrede kriterier for kvotetildeling er også viktige 
steg i retning av å sikre stabile, helårlige leveranser og profesjonalisere 
kongekrabbefisket. 

• Det er viktig at myndighetene etablerer et stabilt og forutsigbart 
reguleringsregime for fisket etter kongekrabbe. Reguleringene må være rettet inn 
mot å gi den kvalitet og stabilitet i leveransene som markedene krever.   

Sjømat Norge mener derfor at reguleringsopplegget for 2017 har framstått som godt 
egnet til å sikre en god markedsmessig håndtering av ressursen, både når det gjelder 
kvalitet og stabilitet i leveringene. Vi har derfor også i år prinsipielle betenkeligheter ved å 
gjøre store endringer i det reguleringssystemet som nå er etablert.   

Med en forventet nedgang i kvoten på kongekrabbe bør en være ekstra varsom med å 
gjøre endringer i regelverket som påvirker deltakelsen og aktivitetsnivået for hver enkelt 
aktør.  

Fartøy fra Vest-Finnmark 
Fiskeridirektoratet ber om en vurdering av om vilkårene for å delta i åpen gruppe bør 
endres slik at fartøy fra Vest-Finnmark også kan delta i fangst av kongekrabbe i 
kvoteregulert område.  
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Sjømat Norge viser til vår uttalelse om dette til reguleringsopplegget for 2017. Vi 
understreket der at regulering av deltakelsen i fisket etter kongekrabbe har hatt som mål 
at de som er sterkest plaget med bifangst av kongekrabbe i andre fiskerier, skal være de 
som har adgang til å delta i fisket etter kongekrabbe. Dette forvaltningsprinsippet ble 
videreført i Meld. St. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe, og ble 
stadfestet gjennom Stortingets behandling av meldingen. Det er særlig fiskere og industri 
i Øst-Finnmark som har vært og er negativt berørt av kongekrabben i utøvelsen av andre 
fiskerier, selv om krabben også utgjør en plage i deler av Vest- Finnmark, om enn i noe 
mindre grad.  
 
Sjømat Norge påpekte at en endring i deltakeradgangen som åpner for at fartøy fra Vest-
Finnmark kan delta i det kvoteregulerte fisket medfører en betydelig utvanning av det 
forvaltningsprinsippet som reguleringen av kongekrabbefisket har vært fundert på.  
 
Fiskeridirektoratet viser i årets høring til at med gjeldende omsetningskrav, og basert på 
omsetning per 2. oktober 2017, vil ca 130 fartøy fra Vest-Finnmark være kvalifisert for hel 
kvote i krabbefisket.   
 
Sjømat Norge vil fortsatt hevde at en åpning for å inkludere fartøy fra Vest-Finnmark vil 
bryte med det grunnleggende prinsippet for hvem som har rett til å utnytte kongekrabbe. 
Vi vil i tillegg hevde at å gjøre dette i en situasjon der vi står foran en sannsynlig nedgang i 
kvoten, og tilpasning til et noe lavere langtidsutbytte, setter et velfungerende 
reguleringsopplegg i fare. Det vil gi en kraftig reduksjon i kvotestørrelsen for hver enkelt 
båt og dermed påvirke driftsgrunnlaget til den eksisterende flåten.  
 
Vi minner også om at det fra 31. januar 2017 ble åpnet for fartøy fra Måsøy kommune til 
å delta i fisket i kvoteregulert område. Dette ga en økning i deltakeradganger fra 629 til 
676. Sjømat Norge støttet dette, basert på at Måsøy ligger tett opp til det kvoteregulerte 
området, og at situasjonen der er vesentlig annerledes enn i mer vestlige områder. 
 
Modell for kvotetildeling 
Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansens syn på kvotestigen, og på hvor høyt 
omsetningskravet bør være. Det vises til Stortingets anmodningsvedtak om at et 
omsetningskrav på kr 200 000 skal vurderes.  
 
Sjømat Norge mener at aktivitetskravet i annet fiskeri som vilkår for deltakelse både i 
åpen og lukket gruppe er fornuftig og at man på den måten fanger opp aktive fiskere.  
 
Sjømat Norge er positive til forslaget om å øke omsetningskravet for full kvote utover 
dagens krav på kr 100 000. Det må legges til grunn at de som er reelt aktive fiskere har 
omsetning fra annet fiskeri enn krabbe som overstiger kr 100 000.  
 
Sjømat Norge er derfor positive til å øke omsetningskravet for full kvote til kr 200 000. I 
en situasjon der vi må forvente en nedgang i totalkvoten, og dermed også i 
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fartøykvotene, vil økt krav til omsetning bidra til å opprettholde driftsgrunnlaget og 
økonomien til fartøyene med størst aktivitet. Det er også disse fartøyene som i størst grad 
bidrar til helårlig drift i fisket.  
 
Fredningsperiode 
Fiskeridirektoratet ber om synspunkt på om det bør være stengt for fangst i kvoteregulert 
område i perioden fra 1. april til og med 30. april. Under dialogmøtet i Vadsø ble dette 
forslaget fremmet som et tiltak for å beskytte krabben som er mer sårbar under 
skallskiftet, samt for å sikre at den krabben som selges ut i markedet er av tilstrekkelig 
god kvalitet.  
 
Sjømat Norge er av den oppfatning at regulering og fangsting av krabben må foregå på en 
måte som ikke reduserer framtidige fangstmuligheter. Til grunn for dette må det ligge 
grundige faglige vurdering om de biologiske effektene av ulike tiltak. En så omfattende 
inngripen inn i næringsutøvelsen som en fredning utgjør bør derfor basere seg på klare 
vitenskapelige råd. På denne bakgrunn ser ikke Sjømat Norge at behovet for en fredning 
er tilstrekkelig faglig belyst.  
 
Sjømat Norge vil også bemerke at april normalt er en måned med svært liten 
fangstaktivitet, og at krabben derfor i utgangspunktet utsettes for svært liten "belastning" 
i denne perioden. Vi viser også til forslaget om å innføre krav til fluktåpninger i teiner, 
som vil redusere gjenutsetting av krabbe. 
  
Det er Sjømat Norges oppfatning at hensynet til kvalitet i utgangspunktet er en faktor 
som må avgjøres mellom kjøper og selger. Det må forventes at fisker kan gjøre nødvendig 
kvalitetssortering på havet, og videre at kvalitet på krabben er en viktig faktor i avtaler og 
pris mellom fisker og kjøper. Forslaget om en fredningsperiode vil innebære redusert 
tilgang på krabbe for industrien, og vi mener et slikt tiltak ikke bør gjennomføres før det 
eventuelt foreligger en vitenskapelig tilrådning som viser at det er hensiktsmessig eller 
nødvendig å stenge fisket for en gitt periode av året. 
 
Krav til fluktåpning i teiner i kvoteregulert område 
Sjømat Norge har ingen innvendinger mot Fiskeridirektørens forslag om å innføre påbud 
om at det i teiner skal være minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre 
diameter på 150 mm.  
 
Levering av kongekrabbe utenfor kvoteregulert området 
Fiskeridirektøren ber om innspill på om det bør tillates levering av kongekrabbe fra 
kvoteregulert område til mottak som ligger utenfor kvoteregulert området.  
 
Sjømat Norge vil påpeke at industrien, på samme måte som flåten, over flere år har 
tilpasset seg grunnelementet i forvaltningen av kongekrabbe, nemlig at dagens grenser 
for det kvoteregulerte området holdes fast. Den todelte forvaltningen som kom på plass i 
2008 har vært vellykket og gitt grunnlag for næringsutvikling og sysselsetning i det 
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kvoteregulerte området øst for 26grØ. Det er foretatt investeringer, både i flåten og på 
landanleggene, basert på at grunnelementene i forvaltningen ligger fast. Sjømat Norge 
støtter derfor ikke at det åpnes for å levere kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. 
Forslaget vil også medføre noen åpenbare kontrollmessige utfordringer. 
 
Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt 
Sjømat Norge har ingen innvendinger mot at det videreføres at det kan iverksettes 
fangstforbud for korte perioder i 2018 for å tilrettelegge for forskningstokt og 
opprenskningstokt både i og utenfor kvoteregulert område. Vi vil imidlertid anmode om 
at stengningene gjennomføres på tidspunkt som i minst mulig grad påvirker den 
kommersielle aktiviteten på en uheldig måte. I perioden fra august - oktober har krabben 
god kvalitet, og industrien som produserer cluster (kokt krabbe) har tyngden av sin 
aktivitet i denne perioden. Det er også en god periode markedsmessig, før store tilførsler 
fra Canada og Russland. Det samme gjelder sommerperioden, da markedet betaler gode 
priser.  For å få minst mulig konflikt med fisket og markedet mener Sjømat Norge at en 
redskapsopprensking enten bør gjøres før 1. april eller etter 31. oktober.   
 
Kvoter 
Det foreslås at det for 2018 tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering. For 
industrien bidrar garanterte fartøykvoter til større forutsigbarhet, bedre kvalitet på 
råstoffet og mindre kappfiske. Vi støtter derfor forslaget om at kvotene for 2018 settes 
uten overregulering.  
 
Sjømat Norge vil også understreke betydningen av at reguleringsopplegget og 
fartøykvotene må være klare i god tid før oppstart av nytt reguleringsår 1. januar. For 
inneværende år ble ikke endelige fartøykvoter fastsatt før i begynnelsen av februar. Dette 
skapte en uforutsigbar og usikker situasjon for aktørene, og det bør derfor gis klare 
signaler til Nærings- og fiskeridepartementet at dette bør unngås  
 
Avsetningen til turistfiske og reiselivsbedrifter ble økt til 16 tonn i 2017. Nærings- og 
fiskeridepartementet foreslår å videreføre denne avsetningen i 2018.  
 
Sjømat Norge har ingen spesielle merknader til å videreføre økningen i avsetningen til 
fritids- og turistfiske. Vi er derimot bekymret for kontrollen med dette fisket.  
 
Etter vår vurdering fører manglende kontroll med uttak av kongekrabber i kvoteregulert 
område til et omfattende svartfiske, både av privatpersoner, turistvirksomheter og 
fiskere. Krabben omsettes både gjennom lukkede kanaler, men i overraskende stor grad 
også i det offentlige rom som i Facebook-grupper og på Finn.no. Vi mener at dette 
problemet må imøtegås bl.a. gjennom et krav om at kongekrabbe kun kan kjøpes 
gjennom mottak, som har de nødvendige godkjenninger fra Mattilsyn og 
Fiskeridirektoratet. Eller at det kan dokumenteres at krabben i første hånd har vært 
omsatt gjennom et slikt godkjent anlegg.  
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Sjømat Norge ser alvorlig på dette og vil komme tilbake med en egen henvendelse til 
myndighetene om mangelfull kontroll på uttaket av krabbe.  
 
Med hilsen 
Sjømat Norge 

       
Sverre Johansen     Kristin Alnes 


