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På vegne av bunnlinefiskere i Bugøynes vil vi komme med innspill til  størrelsen på  bifangst av 
kongekrabbe på bunnline og garn. 
 
De økende problemer vi fiskere i Varangerfjorden har opplevd de senere år ved at kongekrabben 
spiser agn og fisk fra bunnline, samt ødelegger garnfiske, ble tatt opp med Fiskeriministeren under 
hans besøk i Bugøynes høsten 2020. 
Sommer og høst 2020 gjorde vi grundige undersøkelser om hvor stor plagen var på bunnline-fiske 
rundt  Bugøynes.  Vi gjorde også noen forsøk på hvordan  redusere plagen med luktdeponier mm. 
 
Konklusjoner: 

I gjennomsnitt er 32% av krokene i et normalt linesett  renspist for agn.   
Det laveste tallet som ble registrert i forsøkene var sjøvær med  17%  renspiste 
kroker, det høyeste  var sjøvær med  61% av krokene renspist for agn. 
I et sett på 12 stamper betyr det at  i snitt  ødelegges 3,8 stamper  ved at  agnet 
er spist av kongekrabbe.   
 
 
Resultatene ble presentert for Fiskeriministeren under hans besøk her, med oppfordring om å øke 
bifangsten fra 1 til 2%.    Bifangstandelen ble økt til dagens 3%, noe vi   er fornøyd med. 
 
Med økningen til 3%  får vi dekket store deler av tapene pga kongekrabben spiser opp agn og fisk, og 
ødelegger garnfiske. Intensjonen med at de som er rammet av  plager pga kongekrabben, også skal få 
utnytte ressursen, føler vi treffer klokkerent. 
 

Av statistikk som følger høringsdokumentene kan vi se at i årene   2018, 2019, 2020 og hittil 2021 har 
mellom 81 og 87% av båtene levert under 200 kg bifangst.   
Det vil si at ca 85% av båtene som har levert bifangst, har landet totalt  ca 10  tonn fisk i sesongen.    
 
Vi opererer innenfor fjordlinja med begrensning på 5.000 kroker pr døgn ( tilsv ca 16 stamper), og 
mengdene   i statistikken stemmer godt med det vi opplever på linefiske i høst- sesongene.       Vi 
understreker at drift med   12-16 stamper  line   i fjordene er det normalt ikke noe problem å få 3% 
krabbe fast i krokene,  vanligvis får vi langt mer.   
 
Det nevnes i høringen bekymring for at enkelte utnytter bifangsten, og at kvantum som må avsettes 
til bifangst må økes.   For å begrense uttak av bi-fangst  diskuteres  det  derfor om å innføre et øvre 
kvantum per båt. 
Samme statistikk viser  at det ikke vil føre til  konsekvenser for de aller fleste av båtene i fjordene 
om  en rimelig  kvantumsbegrensning innføres. 
 
Bifangst på 3% betyr svært mye for oss.  Vi får dekket store deler av tapene pga kongekrabben, og 
det bidrar til at  flere fiskere drifter med bunnline.  Det betyr mer inntekt til fiskerer, mer  arbeid  til 
egnere og fiskemottak , og økt verdiskapning i små fiskeri-samfunn. 



Vi ber om at bifangsten opprettholdes på 3%.  Bunnlinefiske  pågår hovedsaklig i perioden 
september-desember, og vi ber om at det gis en garantert kvote som gjelder ut året.  
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