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Høringssvar – forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2020 

  

Vi viser høring med forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert 

område øst for 26°Ø. 

 

Norges Kystfiskarlag støtter i all hovedsak en videreføring av regulering av fangst av 

kongekrabbe som inneværende år, og har i tillegg følgende innspill til ulike punkter i 

høringen: 

 

4.1.3 Omsetningskrav 

 

Norges Kystfiskarlag ønsker ingen endringer i omsetningskrav og viser til at gjeldende krav 

kun har hatt virkning i kort tid. Knytting av fangst opp til kvoteområde eller differensiering på 

manntallsstatus er heller ikke ønskelig.  

 

4.2 Mobile kjøpestasjoner 

 

Norges Kystfiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet at det ikke synes å være et reelt behov 

for mobile kjøpestasjoner i områder hvor det allerede er etablert ordinære mottaksanlegg for 

leveranser av krabbe. Bruk av mobile kjøpestasjoner bør som hovedregel kun være nødvendig 

i områder hvor det ikke eksisterer etablerte mottaksanlegg. Norges Kystfiskarlag har oppfattet 

dette som en problemstilling som først og fremst har vært aktuell i frifiskeområdet.   

 

4.3.1 Bruk av samleteiner 

 

Norges Kystfiskarlag mener at ordningen med bruk av samleteiner for fiskere ikke må forbys. 

Dette begrunnes i det kvoteregulerte området med at det til tider er perioder hvor 

landanleggene er overlesset med store mengder krabbe, og at har behov for å lagre krabben i 

påvente av levering. I frifiskeområdet er bruk av samleteiner en forutsetning for å ivareta 

dyrevelferden og kunne samle opp små mengder krabbe over flere sjøvær, slik at det blir 

lønnsomt å gå til anlegg for levering der hvor man har lang gangvei. I frifiskeområdet vil det 

ikke lenger være lønnsomt å drive fiske hvis ordningen med bruk av samleteiner fjernes. 
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4.5 Fredningsperiode 

 

Norges Kystfiskarlag støtter et forbud mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område fra 

1. til 30. april 2020. 

 

4.6 Rapporteringsplikt utenfor kvoteregulert område 

 

Norges Kystfiskarlag er positiv til innføring av rapporteringsplikt også utenfor kvoteregulert 

område.  

 

I tillegg mener vi at en generell rapporteringsplikt for inn- og utmelding av bruk ihht. § 30 i 

utøvelsesforskriften bør gjelde både i og utenfor kvoteregulert område, samt innenfor 

grunnlinjen. Dette vil føre til mindre brukskollisjoner/arealkonflikter, og dessuten bidra til å 

kartlegge krabbens utbredelsesområde. Et slikt påbud burde også være positivt sett ut ifra 

kontrollhensyn. 

 

§ 13 – Bifangst og forbud mot oppbevaring av teiner ombord 

 

Norges Kystfiskarlag ber om at bifangstprosenten av kongekrabbe økes fra 1 til 2 % i de 

enkelte fangster og ved landing. Dette med bakgrunn i at det periodevis er svært stor andel av 

krabbe i fangstene, som gjør det utfordrende å få lønnsomhet i annet fiske med bunnredskaper 

i det kvoteregulerte området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

 

Annsofie Kristiansen        

daglig leder           

           

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi til: 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Havforskningsinstituttet 

 

 


