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Høringssvar – regulering av og tilgang til å delta i fangst etter kongekrabbe i 2018 
 
Fiskeridirektoratet har sendt ut forslag til regulering av og tilgang til å delta i fangst etter 
kongekrabbe i 2018. Norges Kystfiskarlag har hatt saken ute på intern høring i organisasjonen 
og behandlet saken på styremøte 23 og 24 oktober 2017. På bakgrunn av dette har vi følgende 
innspill til forslag for regulering av kongekrabbe for 2018. 
 
4.1.4 Omsetningskrav  
 
Norges Kystfiskarlag støtter en innføring av et økt omsetningskrav til kr 200 000 for hel 
kvote. For å sikre forutsigbarhet for næringsaktørene tilslutter vi oss forslaget med forbehold 
om at omsetningskravet gjelder først fra 01.01.19. 
 
4.2 Fartøy fra Vest-Finnmark (unntatt Måsøy) 
 
Norges Kystfiskarlag har stått fast ved at fisket etter kongekrabbe bør reguleres som et åpent 
fiskeri for fartøy opp til 21 meter (15 meter i åpen gruppe), jf. landsstyrevedtak av 6.-7. 
november 2009. Derimot har den økte aktiviteten i det kvotebelagte området ført til at man 
må utvide det kvotebelagte området før man kan slippe til flere fartøy til det kvotebelagte 
fisket. Norges Kystfiskarlag er i utgangspunktet positive til at flere fiskere får fiske 
kongekrabbe. Vi kan derimot ikke støtte at det slippes til flere aktører i et allerede presset 
område. Det er derfor et absolutt krav at dersom man skal slippe til fiskere fra Vest-Finnmark, 
må de fysiske grensene for det kvoteregulerte området utvides.  
 
Dersom området ikke utvides vil det bli langt større brukskonflikter og utfordringer for 
fiskere enn hva de opplever i dag. Økte brukskonflikter kan føre til økt grad av tapt bruk som 
følge av redskapskollisjoner, noe igjen kan føre til et økt spøkelsesfiske på kongekrabbe og 
andre arter. Dersom det mot vår formodning vurderes å tillate fiskere fra Vest-Finnmark, må 
det som et minimum fastsettes en ny maksimal mengde teiner per fartøy, i dialog med 
næringen. 
 
4.3 Fredningsperiode i fisket etter kongekrabbe 
 
Norges Kystfiskarlag er positive til bruk av en fredningsperiode i fisket etter kongekrabbe. 
Norges Kystfiskarlag har tidligere spilt inn at det bør innføres en fredningsperiode fra og med 
februar til og med juni. En slik fredningsperiode vil blant annet sikre bedre dyrevelferd, økt 
kvalitet og trolig en bedre pris på sikt som fører til økt verdiskapning fra fiskeriene.  
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Norges Kystfiskarlag anbefaler derfor at forslaget i høringsnotatet endres, og at det innføres 
en fredningsperiode i 2018 fra og med februar til og med juni. Dersom det fra myndighetene 
og forvaltningen sin side ikke er aktuelt å utvide fredningsperioden ytterligere ser Norges 
Kystfiskarlag på det som en god start at det innføres en fredningsperiode fra 01 april til 30 
april. Det forventes i så fall at Fiskeridirektoratet forsøker å utvide perioden ytterligere for 
2019, slik at det kan kartlegges effektene av en økt fredningsperiode. 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES KYSTFISKARLAG 
 
 
Bjørnar S Kolflaath 
Rådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
 
Nærings – og fiskeridepartementet  


