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Fiskeridirektoratet  

 

Deres ref.  Vår ref.  Saksbehandler Dato 
 2021/1094-10 Trude Knutsen, 412 31 134  17.11.2021 

        

Regulering av fangst av kongekrabbe i 2022 

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i møte 17.november d.å. fattet følgende vedtak:  

 

1. Innledning 
Arbeidsutvalget viser til Fiskeridirektoratets brev av 1.oktober d.å. med forslag til regulering av 
fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2022.  

Norges Fiskarlag konstaterer at Havforskningsinstituttet har foreslått at kvoten for kongekrabbe 
settes til 1845 tonn i 2022, 65 tonn mer enn inneværende år.  

Fiskeridirektoratet har i all hovedsak foreslått en videreføring av regulering av fangst av 
kongekrabbe som i inneværende år. 

Norges Fiskarlags merknader til forslag til regulering av fangst av kongekrabbe følger nedenfor. 

 

2. Generelt  
Norges Fiskarlag viser til hva fiskerimyndighetene og Stortinget tidligere har slått fast om hvordan 
regulering av kongekrabbe skal skje, og gjengir her hovedprinsippene:  

1. Kongekrabben skal forvaltes bærekraftig. 
2. Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som er plaget av 

kongekrabbens tilstedeværelse under utøvelse av fisket etter andre arter. 
3. Fisket skal være et kompensasjonsfiskeri, og ikke et hovedfiskeri. 
4. Adgang til kvoter må reguleres slik at det kan tilbys tilstrekkelig lønnsomhet. Dette må 

sees i sammenheng med den stabilitet og forutsigbarhet som er nødvendig for de som skal 
investere og satse både på sjø- og landsiden. 

 

Norges Fiskarlag slutter seg til disse prinsippene og målsettingene.  

 

3. Avsetninger 
Norges Fiskarlag kan akseptere at det settes av 13 tonn kongekrabbe til turistfiske og 
reiselivsbedrifter, slik Fiskeridirektøren foreslår. 

Videre kan Norges Fiskarlag støtte forslaget om avsetning av 2 tonn kongekrabbe til 
forskningsformål og 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2022.  

Fiskarlaget ber nok en gang om at avsetningene konverteres fra en avsetning til en kvote, slik at 
fisket kan stanses når kvoten er nådd. I tillegg til dette mener vi at det bør vurderes om 
avsetningene/kvotene bør beregnes som en prosentandel av totalkvoten, slik at avsetningene økes 
eller reduseres forholdsmessig når kvoten går opp eller ned. 
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4. Garanterte kvoter uten overregulering 
Norges Fiskarlag støtter Fiskeridirektørens forslag om garanterte fartøykvoter uten overregulering. 

 

5. Omsetningskrav  
Det vises til at Fiskeridirektoratet har foreslått en kvotestige for 2022 med kroner 300 000 i 
omsetningskrav for full kongekrabbekvote. Alle trinn i stigen foreslås justert.  

Norges Fiskarlag viser til at inneværende år har vært preget av spesielle omstendigheter og 
begrenset mulighetene for fiskerne til å innrette seg etter de nye omsetningskravene. Basert på 
innspillene fra medlemslagene bør det utredes om det finnes andre kriterier enn kun omsetningstall 
når en skal differensiere kvotetildelingen. Av mulige kriterier nevnes kvotedifferensieringer mellom 
fiskere på blad A og blad B, inntekter fra sjølaksefiske som del av beregningsgrunnlaget og øke 
bifangstandelen fra 3 til 5 prosent. Fiskarlaget finner det derfor fornuftig å utsette innfasingen av 
skjerpet omsetningskrav til 2023, og ber myndighetene bruke mer tid på utrede mulighetene for at 
også andre kriterier kan benyttes for å differensiere adgangen til kongekrabbekvoten. Fiskarlaget 
mener derfor det inntil videre kan være grunn til å beholde gjeldene aktivitetskrav.  

 

Fiskarlaget vil imidlertid understreke at en fortsatt må forholde seg til de etablerte målsettingene 
slik de er angitt i punkt 2 ovenfor, samt de signaler Stortinget ga våren 2020 om å vurdere en 
opptrappingsmodell for krav for å delta i kongekrabbefangsten, slik at man sikrer at denne retten 
tilkommer aktive fiskere. 

 

6. Tilleggskvoter  
Norges Fiskarlag mener at avsettingen for fangst av skadet krabbe må settes slik at det kan tillates 
fangst og omsetning av 15 % 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.  

 

7. Bifangst 
Norges Fiskarlag 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 vil ha dersom det settes et øvre tak på 
tillatt bifangst det enkelte fartøy totalt kan levere. 

 

8. Ungdomsfiskeordningen 
Norges Fiskarlag støtter en videreføring av ungdomsfiskeordningen.  

 

9. Ungdomstillegget  
Norges Fiskarlag kan støtte Fiskeridirektoratet i at det fremstår unødvendig med en 
rekrutteringsordning knyttet til kongekrabbefisket.  

 

10. Undervisningskvoter  
Norges Fiskarlag støtter en videreføring av ordningen med undervisningskvoter.  

 

11. Fredningsperiode 
Norges Fiskarlag støtter at fredningsperioden som er foreslått fra 1. til 30. april videreføres i 2022. 
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12. Aktivmelding for turistfiskebedrifter 
Norges Fiskarlag finner det fornuftig å forskriftsfeste krav til melding om aktivitet for 
turistfiskebedrifter i tråd med retningslinjene.  

 

13. Samleteiner 
Norges Fiskarlag støtter et forbud mot at kongekrabbe fanget i kvoteregulert område kan 
mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert område.  

 
14. Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt  

Norges Fiskarlag støtter en videreføring av at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte 
perioder i 2022 for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor 
kvoteregulert område. Slike stengninger bør varsles i god tid. 

 

15. Kombinasjonsdrift, fiske og jordbruk eller reindrift  
Norges Fiskarlag vil påpeke at det må søkes tilpassede løsninger på vegne av de som driver 
kombinasjonsdrift, fiske og jordbruk eller reindrift.  

 

 

 

Med hilsen 
Norges Fiskarlag 

 
 
 
 
 

Sverre Johansen 
 
 
 
 
 
 

Trude Knutsen 
      
 
 
 
 
 
 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 

 
 
 

Kopi til: 

Landsstyret 
Medlemslagene         
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