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Svar på Høring –Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2020.

Vi viser til brev fra Fiskeridirektoratet datert 01.10.2019 (ref 19/14034)

Havforskningsinstituttet(HI) har følgende kommentarer til høringen:

Ad. Punkt 4.1.4 Tilleggskvoter
HI sine årlige bestandsvurderinger med anbefalinger om kvoter på hannkongekrabber over
minstemål, inkluderer også «skadet hannkrabber». Vi gjør ikke særskilte vurderinger av
bestandssituasjonen for skadet hannkrabbe.

Ad. Punkt 4.5 Fredningsperiode
Kongekrabben skifter skall over en lang periode; vanligvis fra tidlig februar til noe uti juni.
De store hannkrabbene skifter først –gjerne i løpet av februar måned, mens hunnene skifter
skall i forbindelse med klekking, gyting og befruktning over en lengre periode på våren (mars
–juni). Dette innebærer at det er betydelige mengder med krabbe i bestanden som har ny-
skiftet og bløtt skall over en lengre periode. For å hindre skader og eventuell økt dødelighet på
krabber som fanges og kastes ut fra fisket burde det etter HI’s syn ikke foregå noe fiske etter
kongekrabbe i hele denne skallskifteperioden(1. feb-15. juni). Dagens reguleringer tillater
fiske i hele skallskifteperioden og vi har ikke kunnskap som tilsier at hyppigheten i skallskifte
er høyere i april måned enn i resten av denne perioden. Mengden krabber som blir skadet/dør
i forbindelse med fisket vil derfor være avhengig av lengden fredningsperioden.



 
 

 
 

2 

 
 

Ad. Punkt 4.6 Rapporteringsplikt 
HI vil understreke nødvendigheten av en slik rapportering. Instituttet har ikke kapasitet til å 
overvåke hele området vest for Nordkapp hvor kongekrabben nå har spredt seg til slik at 
rapporteringer fra det frie fisket vil være det eneste datagrunnlaget for å følge utviklingen av 
krabben i det frie området. HI ønsker primært at posisjon for fangststed blir rapportert 
sammen med totalfangst og antall teiner som er benyttet for den aktuelle fangstmengden. 
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