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Regulering av kvoteregulert fiske etter kongekrabbe 2022 
 
Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord slår fast at følgende prinsipp og målsettinger fortsatt skal være 
førende for lagets syn på regulering av det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe, 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  

Arbeidsutvalget kan akseptere en avsetning på 13 tonn kongekrabbe til turistfiske og 
reiselivsbedrifter, slik Fiskeridirektøren foreslår. Arbeidsutvalget kan videre støtte forslag om 
avsetning av 2 tonn kongekrabbe til forskningsformål og 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2022.  
 
Det påpekes 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 igjen om at det innføres og benyttes en fordelingsnøkkel for beregning av størrelse på 
avsetninger.  
 

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

Omsetningskrav - verdi 
Det vises til at Fiskeridirektoratet ser behov for en oppjustering av omsetningskravene for forhøyet 
kongekrabbekvote. Fiskeridirektøren foreslår for 2022 en kvotestige med kr 300 000 i 
omsetningskrav for full kongekrabbekvote. Alle trinn i stigen foreslås justert.  
 
Avgjørende for kvoteregulerende tiltak, må være at det oppnås en kvotefordelingseffekt som ønsket 
og i tråd med ovennevnte målsettinger.  
 
På prinsipielt grunnlag mener styret 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. 
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I høring om regulering av det kvoteregulerte kongekrabbefisket i 2021 argumenterte styret i Nord for 
at det av hensyn til forutsigbarhet burde gis adgang til å innrette seg etter nye omsetningskrav. Året 
2021 viste seg å bli preget av spesielle omstendigheter. Flåten har opplevd redusert tilgjengelighet, 
utfordrende værforhold og markedssituasjon som har ført til reduserte priser og utfordringer med 
avsetning. Arbeidsutvalget mener derfor det inntil videre kan være grunn til å beholde gjeldende 
aktivitetskrav.   
 
 Flere kriterier knyttet til adgangen til kongekrabbekvote 
Arbeidsutvalget mener det bør utredes om det vil være formålstjenlig å bruke også andre kriterier 
enn kun omsetningstall når det skal differensieres på adgangen til kongekrabbekvote. 
 

Omsetningskrav – status i fiskermanntallet 
Fiskarlaget Nord kan støtte at det gjøres kvotedifferensiering mellom fiskere på blad A og blad B.  
 

Inntekt fra sjølaksefisket 
Arbeidsutvalget mener inntekt fra sjølaksefisket må være en del av beregningsgrunnlaget ved 
vurdering av adgang til kongekrabbekvote. 
 

Tilleggskvoter  
Arbeidsutvalget 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.  
 

Bifangst 
Arbeidsutvalget mener en adgang til bifangst av kongekrabbe på 3 % i de enkelte fangster og ved 
landing fremstår hensiktsmessig. Det må avsettes tilstrekkelig kvantum til at den bifangstordning 
som besluttes å gjelde. Det bør utredes hvilken effekt det hvil ha dersom det settes øvre tak på tillatt 
bifangst det enkelte fartøy kan levere.  
 
Kontrollutfordringer må tas tak i.  
 
 Ungdomsfiskeordningen 
Arbeidsutvalget kan støtte en videreføring av ungdomsfiskeordningen. 
 

Ungdomstillegget 
Arbeidsutvalget kan støtte Fiskeridirektoratet i at det fremstår unødvendig med en 
rekrutteringsordning knyttet til kongekrabbefisket. 
 
 Undervisningskvoter 
Videreføring av ordning med undervisningskvoter kan støttes.  

 
Fredningsperiode 

Arbeidsutvalget kan støtte den fredningsperiode som foreslås.  
 

 Aktivmelding for turistfiskebedrifter 
Forskriftsfesting av krav til melding om aktivitet for turistfiskebedrifter kan støttes. 
 
 Samleteiner 
Et forbud mot at kongekrabbe fanget i kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor 
kvoteregulert område. 
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Stenging av områder for tilrettelegging for forskningstokt  

Arbeidsutvalget støtter en videreføring av adgangen til å kunne iverksette fangstforbud for korte 
perioder i 2022 for tilrettelegging for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor 
kvoteregulert område. 
 

Kombinasjonsdrift, fiske og jordbruk eller reindrift 
I tråd med årsmøtets uttalelse om kongekrabbeforvaltningen vil arbeidsutvalget påpeke at det må 
søkes tilpassede løsninger på vegne av de som driver kombinasjonsdrift, fiske og jordbruk eller 
reindrift. 
 
 
Med hilsen 
 
Fiskarlaget Nord  
 
Jon-Erik Henriksen/s 
daglig leder   
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