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Høringssvar – regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 

2023 

 

Vi viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet med forslag til reguleringer for fangst av 

kongekrabbe i 2023. Sjømat Norge har følgende merknader til høringsforslaget.  

Fartøykvoter 
Vi støtter at Fiskeridirektoratet i all hovedsak vil videreføre reguleringene for fangst av 
kongekrabbe slik som disse har vært i 2022.  

Vi støtter direktoratet i at kvoter på fartøynivå også i 2023 må tildeles som faste 
fartøykvoter uten overregulering.  

Avsetning til turistfiske 
Fiskeridirektoratet foreslår en videreføring av avsetning til turistfiske og reiselivsbedrifter på 
13 tonn i 2023.  

Sjømat Norge etterlyser direktoratets oppfølging av kontroll av denne avsetningen. 
Fiskeridirektoratet har tidligere beskrevet ordningen som tillitsbasert og vanskelig å 
kontrollere. Sjømat Norge mener at det må settes krav om at også turistfiskebedrifter, i 
likhet med aktive fiskere rapportere inn fangster fortløpende til Norges Råfisklag. Fangst av 
kongekrabbe utøvd på turistkvoten må underlegges samme rapporteringskrav og kontroll 
som aktive fiskere. Landingsseddel må skrives ved landing og innrapporteres til salgslaget, på 
linje med fangst av kongekrabbe ellers.  

Omsetningskrav 
Fiskeridirektoratet foreslår ingen endring i omsetningskravet for 2023, men at dette 
fastholdes på 200 000 kroner. Sjømat Norge mener dette både er overraskende og uheldig.  
 
Den faktiske effekten av et omsetningskrav på fisk på 200 000 kroner vil være betydelig 
lavere i 2023 enn i 2019, da dette nivået ble satt. Basert på en vesentlig prisøkning på de 
fleste fiskeslag vil en manglende justering av omsetningskravet svekke de positive effektene 
av kravet. For landindustrien vil det gi mindre tilgang på råstoff, og dermed svekke 
driftsgrunnlaget. Stadig flere fiskere har kongekrabbe som hovedinntektskilde, og dette 
svekker landindustriens råstofftilgang av fisk.  Dette er en utvikling som kan la seg justere 
ved å øke omsetningskravet, slik at en opprettholder kvantumseffekten.  
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Sjømat Norge mener at omsetningskravet bør kunne økes til kr 400 000. Omsetningskravet 
må for alle omstendigheter tilpasses den generelle prisutviklingen.  
 
Bifangst 
Sjømat Norge mener at tillatt andel bifangst på 3 % i enkelte og fangster og ved landing med 
fordel kan videreføres i 2023. En åpning for en bifangstprosent på dette nivået bidrar positivt 
til økt fiskeriaktivitet på høsten. 
 
Ungdomfiskeordningen og undervisningskvoter 
Sjømat Norge støtter avsetningene til disse to ordningene videreføres for 2023.  
 
Fredningsperiode 
Sjømat Norge gir støtte til at det settes et forbud mot fangst av kongekrabbe i det 
kvoteregulerte området i april måned i 2023. Det foregår et svært begrenset fiske i denne 
perioden, og det vil derfor ikke næringsmessig være noen utfordringer med en 
fredningsperiode.  
 
Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt 
Sjømat Norge er innforstått med at det er behov for fangstforbud i korte perioder for å 
tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt, både i og utenfor kvoteregulert 
området. Sjømat Norge ber om at disse stengingene blir gjort så seint som mulig på året.  
 
 
Avslutningsvis vil Sjømat Norge informere om at det er uttrykt interesse i medlemsmassen 
for å se på muligheten for å utvide det kvoteregulerte området til å gjelde hele Finnmark. 
Dette er et spørsmål som vil bli reist av stadig flere aktører framover, og vi mener det er god 
grunn til at det bør foretas en bred og grundig konsekvensutredning av en slik utvidelse.  
 
 
Med hilsen 
Sjømat Norge 
       
Stine Akselsen      Kristin Alnes 
 
 


