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Regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2020 

 
Styret i Fiskarlaget Nord har i telefonmøte 24. november 2019 behandlet og fattet følgende vedtak i 
høringssak fra Fiskeridirektoratet angående regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 
område øst for 26°Ø mv. i 2020.  
 
Styret i Fiskarlaget Nord slår fast at følgende prinsipp og målsettinger fortsatt skal være førende for 
lagets syn på regulering av kongekrabbe i det kvoteregulerte området, dette i tråd med hva 
fiskerimyndighetene og Stortinget også har slått fast:  
 

1. Kongekrabben i kvoteregulert område skal forvaltes bærekraftig.  

2. Adgang til kvoter må reguleres slik at det kan tilbys tilstrekkelig lønnsomhet. Dette må ses i 

sammenheng med den stabilitet og forutsigbarhet som er nødvendig for de som skal 

investere og satse på både sjø og land.  

3. Kongekrabbefisket skal være et supplement til annet fiske og ikke et hovedfiskeri.  

4. Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som er plaget av kongekrabbens 

tilstedeværelse under utøvelse av fisket etter andre arter.  

 
Avsetninger  

Styret mener avsetningen på 10 tonn kongekrabbe til turistfiske og reiselivsbedrifter bør videreføres i 
2020. Styret støtter forslag om avsetning av 1 tonn kongekrabbe til forskningsformål og 1 tonn 
kongekrabbe til fritidsfangst i 2020.  
 
Det påpekes likevel at avsetninger, på prinsipielt grunnlag, bør beregnes som en prosentvis andel av 
totalkvoten. Avsetninger bør reduseres eller økes forholdsmessig når bestanden går opp eller ned. 
Det bes om at man for senere år innfører og benytter en fordelingsnøkkel for beregning av størrelse 
på avsetninger.  
 

Garanterte fartøykvoter  
Styret støtter Fiskeridirektørens forslag om garanterte fartøykvoter uten overregulering.  
 

Omsetningskrav  
Det vises til at Fiskeridirektoratet ser behov for en oppjustering av omsetningskravene for forhøyet 
kongekrabbekvote da kvotestigen har liten effekt.  
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Styret vil påpeke at dersom kongekrabbefisket skal være et supplement til annet fiske og ikke et 
hovedfiskeri, så har det formodninger mot seg at inntektene fra kongekrabbefisket skal kunne være 
høyere enn inntektene fra annet fiske. 

 
Styret mener likevel en per nå bør vurdere kvotedifferensiering mellom fiskere på blad A og blad B, 
heller enn å øke omsetningskravet ytterligere. Det foreslås at fiskere på blad A får 50 prosent av 
kvoten til fiskere på blad B, på alle kvotetrinn.  
 
Avgjørende for kvoteregulerende tiltak, må være at det oppnås en kvotefordelingseffekt som ønsket 
og i tråd med ovennevnte målsettinger.  
 
Styret ser ikke grunn til å per nå å vurdere andre måter å regulere kvoteadgangen på.  
 

Tilleggskvoter  
Styret mener at avsetningen for fangst av skadet krabbe settes slik at det kan tillates fangst og 
omsetning av 15 prosent skadet krabbe regnet av omsatt mengde lytefri hannkrabbe per uke.  
Videre bør tillatt bifangst av kongekrabbe i annet fiskeri avregnes på ukesbasis. Dette av hensyn til 
praktisk gjennomføring av fisket. Tillatt andel bifangst foreslås uendret.  
 

Mobile kjøpestasjoner  
Styret viser til vedtak fra Fiskarlaget Nord i 2018 til høring av forslag om tiltak for å redusere ulovlig 
fangst og omsetning av kongekrabbe. 
 
Styret erkjenner at ordningen med mobile kjøpestasjoner er et tilbud som er positivt for mange. 
Fiskarlaget Nord støtter at det skal være krav om sporing og/eller meldeplikt for kjøretøy som skal 
benyttes til mobilt kjøp og anser dette som en mulig løsning for å kunne videreføre denne ordningen. 
Videre har styret støttet at kjøretøy eller andre transportmidler som skal benyttes til å transportere 
fisk og skalldyr skal være godkjent av Mattilsynet. 
  
Styret er også kjent med at det er en utfordring at bruken av mobile kjøpestasjoner bidrar til 
konkurransevridning når ordningen benyttes i områder der det er ordinære mottaksanlegg. Dette 
henger sammen med de krav til fasiliteter og fangsthåndtering som stilles for å kunne drive ordinært 
mottak, som står i sterk kontrast til de krav som i dag stilles til de mobile kjøpestasjonene. Nytt 
regelverk må imøtekomme denne uheldige og urettferdige konkurransen som det meldes om.  
 

Samleteiner  
Styret er mot et eventuelt forbud mot bruk av samleteiner for fiskere.  
 

Fredningsperiode  
Styret kan støtte Fiskeridirektørens forslag om å stenge for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 
område i perioden 1. april til og med 30. april.  
 

Rapporteringsplikt utenfor kvoteregulert område  
Av hensyn til overvåkning av bestanden kan styret støtte den rapporteringsplikt som foreslås også 
utenfor det kvoteregulerte området. 
 

Stenging av områder for tilrettelegging for forskningstokt  
Styret støtter en videreføring av adgangen til å kunne iverksette fangstforbud for korte perioder i 
2020 for tilrettelegging for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor kvoteregulert 
område.  
 

mailto:nord@fiskarlaget.no
http://www.fiskarlaget.no/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=148


FISKARLAGET NORD  og  F iskarlagets  Servic ekontor as  avd  nord  •  Postboks 59 •  9251Tromsø 

E-post: nord@fiskarlaget.no •  www.fiskarlaget.no  •  Telefon: 908 80 016 / 482 39 656  

Organisasjonsnr: 938 277 095 • F iskarlagets Servicekontor 984 152 094 

 

 
Med hilsen 
Fiskarlaget Nord  

 
Jon-Erik Henriksen 
daglig leder 
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