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SVAR PÅ HØRING - REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I 
FANGST AV KONGEKRABBE I 2018 
 
Mattilsynet viser til høringsbrev av 4. september 2017. 
 
Vi har følgende kommentarer: 
 
4.4 Krav til fluktåpning i teiner i kvoteregulert område jf. endring i utøvelsesforskriften §33 
 
Mattilsynet er positiv til at det innføres plikt til fluktåpninger på teiner, men ser også at andre 
nasjoner (som Russland) har krav om at minst en vegg skal sys med oppløselig tråd – for å 
forhindre at gamle teiner blir stående «aktive» hvis de eksempelvis mistes. Mattilsynet ser fra et 
dyrevelferdsperspektiv at dette med hell også kunne vært tatt inn på samme tid i forskriften. 
 
4.7 Forslag til forskrift  
Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26oØ mv i 2018 –  
§ 15 Bruk av samleteiner 
 
Ved oppbevaring i samleteiner er det viktig at krabben gis mulighet til fri bevegelse. Mattilsynets 
håndhevelse av dette har i praksis vært aksept av teiner som enten har faste vegger eller har 
utspiling i både topp og bunn, og at mengde krabbe i teinene tillater bevegelse. 
 
Vi foreslår derfor, med bakgrunn i dyrevelferdsloven § 3, at § 15 første ledd endres til å stille 
funksjonskrav til teinene, i stedet for dagens krav om utspiling i bare bunnen. Første ledd kan 
derfor lyde: «Fartøy og fiskemottak som bruker samleteiner for lagring av fangst, skal bruke teiner 
som er utformet slik at krabben kan bevege seg fritt.» 
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