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Høringssvar – Regulering av fangst av kongekrabbe 2022 

 

Vi viser til høring om regulering av fangst av kongekrabbe for 2022. Landsstyret i Norges 

Kystfiskarlag har under styremøte 26.-27.10.2021 gjort følgende vedtak i forbindelse med 

høringen: 

 

1. Fiskeridirektøren foreslår et omsetningskrav slik det framgår av tabell 6 for tildeling 

av kvoter på kongekrabbe i 2022 

 

Tabell 6: 

Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2021 Kvotefaktor 

> 50 000 0,1 

50 000 - 149 999 0,25 

150 000 - 299 999 0,50 

300 000 ≤ 1,00 

 

Forslaget innebærer en økning i omsetningskravet fra 200 000 til 300 000 for kvotefaktor 1,0.  

 

Norges Kystfiskarlag har tidligere vært kritiske til slike økninger i omsetningskravet, spesielt 

ettersom krabben har rammet driften til fjordfiskerne mest, og at disse dermed kan få 

vanskeligheter med å nå omsetningskravet ved en økning. Administrasjonen har fått 

tilbakemeldinger fra flere medlemmer som mener det blir feil å øke omsetningskravet for 

2022 da 2021 viste seg å bli et spesielt utfordrende år for den minste flåten. Det er dog grunn 

til å være kritisk til at kongekrabben har blitt en hovednæring for mange, omsetningskravet er 

innført blant annet for å sikre helårlig drift. I Stortingsmeldingen om kongekrabbe (2014-

2015) fastslås følgende: 

 

«Fangst av kongekrabbe har ikke vært ment å utgjøre et selvstendig driftsgrunnlag for 

enkelte fartøy, men først og fremst som et supplerende driftsgrunnlag for dem som er mest 

berørt av problemene knyttet til bifangst av kongekrabbe.»  

 

Styret støtter ikke en økning i omsetningskravet og konstaterer samtidig at den 

gjennomgangen i regelverket som man i fjor ble lovet på dette punktet, ikke har funnet sted i 

løpet av 2021.  
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Styret ber om at man utreder at dagens omsetningskrav målt i verdi erstattes med et 

aktivitetskrav. Et krav om driftstid for 2 av de 3 foregående år foreslås gjort gjeldende fra og 

med kvoteåret 2023. Dette vil også være i tråd med Stortingets ønske  

 

En skjerping av Deltakerlovens aktivitetskrav er en debatt Norges Kystfiskarlag ønsker 

velkommen, og Spørsmålet har allerede blitt drøftet i forbindelse med forslag til tiltak som 

kan stimulere til økt råstofftilgang for landindustrien, samt som et alternativ til 

eierskapsbegrensning i kystflåten (egen høring).  

 

 

2. Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser om at fartøy kan 

fange og lande inntil 10 % skadede hannkrabber og 10 % hunnkrabber beregnet av 

fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe per uke. 

Fiskeridirektøren foreslår at reguleringen av tilleggskvotene på hunnkrabber og skadede 

hannkrabber videreføres. Administrasjonen har mottatt innspill om at tilleggskvoten for 

hunkrabber og skadede krabber bør økes til minst 15% p.g.a. store mengder av disse, samt at 

krabben defineres som skadet selv om det kan være snakk om minimale og ubetydelige 

skader.  

 

Styret ber om at tilleggskvotene for hunkrabbe og skadd krabbe økes til 15%.  

 

3. Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkt på tillatt bifangstprosent. 

Bifangsten ble i fjor satt opp til 3% i de enkelte fangster og ved landing. Dette har ført til en 

betydelig økning i bifangstlandinger, av høringsnotatet ser vi at et fartøy har levert bifangst til 

en verdi av 1.6 mil. Av en avsetning på 37 tonn til bifangst er denne pr dags dato overfisket 

med ca 8 %. Dersom en bifangstprosent på 3 % skal videreføres må kvoteavsetningen til 

bifangst økes. Det hevdes at ordningen har utviklet seg til et direktefiske, og det rapporteres 

om fartøy som fisker utenfor grunnlinja, men som setter teiner i fjorden på vei inn for å ta 

bifangstandelen. Formålet med bifangstordningen må være å tilgodese de som er mest plaget 

av krabbens inntog i fjordene.  

 

Styret støtter en videreføring av bifangstprosent på 3% dersom det foreligger et krav om at 

fangsten som legges til grunn for bifangsten er fisket innenfor 4nm. Bifangsten bør avregnes 

på ukesbasis slik som i andre bifangstbestemmelser, men det bør tillates maksimalt 5% 

bifangst av kongekrabbe pr landing. Når et fartøy ikke har restkvote på kongekrabbe, tillates 

på årsbasis maksimalt 0,25 faktor kongekrabbe i bifangst pr fartøy. 

 

 

4. Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om ordningen med 

ungdomstillegg, undervisningskvoter og ungdomsfiskeordningen bør videreføres 

Styret støtter en videreføring av samtlige ungdoms- og rekrutteringsordninger i fisket etter 

kongekrabbe 

 

 

5. Mobile kjøpestasjoner 

I samsvar med forskrift om fangst av kongekrabbe øst for 26° Ø mv. i 2021 § 8 fjerde ledd ble 

det fra 1. mars 2021 ikke lenger tillate å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og 

omsetning av kongekrabbe. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra 

forbudet. Det er som kjent lagt til rette for en dispensasjonsordning for mobile kjøpestasjoner 
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for kongekrabbe på steder der det er lang avstand fra fangstfeltet til nærmeste ordinære 

mottaksanlegg 

 

Styret støtter ikke et forbud mot mobile kjøpestasjoner, men forutsetter at mobilt kjøp kun 

tillates i havner hvor det ikke allerede foregår aktivt kjøp. 

 

6. Fiskeridirektøren foreslår å innføre forbud mot at kongekrabbe fanget i 

kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert område 

 

Styret støtter et forbud mot at kongekrabbe fanget i kvoteregulert område kan mellomlagres i 

samleteiner utenfor kvoteregulert område 

 

 

Andre innspill: 

 

Grensen ved Magerøysundet - levering 

 

Kongekrabbe fanget innenfor kvoteregulert område kan ikke leveres utenfor kvoteregulert 

område, men må leveres innenfor. Kongekrabbe fanget utenfor kvoteregulert område kan dog 

leveres innenfor kvoteregulert område. Norges Kystfiskarlag mener kontroll- og 

konkurransehensyn tilsier at de to områdene bør likebehandles. 

 

Norges Kystfiskarlag mener at kongekrabbe fanget utenfor kvoteregulert område ikke skal 

kunne leveres innenfor kvoteregulert område, likt bestemmelsen som gjelder for at 

kongekrabbe fanget innenfor kvoteregulert område må leveres innenfor kvoteregulert område.  

 

Antall teiner 

 

Styret har diskutert redskapsbegrensningen i kongekrabbefisket og diskutert muligheter for å 

øke dagens antall teiner fra 30 til 60. Styret ser imidlertid at dette spørsmålet nødvendigvis må 

bli gjenstand for egen høringsrunde, ettersom redskapsbegrensning i kongekrabbefisket er 

regulert i Forskrift om utøvelse av fiske i sjøen (Utøvelsesforskriften). 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

NORGES KYSTFISKARLAG 

 

Hanna Arctander                                                                                 

rådgiver          

  

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

 


