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Fiskeridirektoratet 

Postboks 185 Sentrum 

5804 BERGEN 

 

Vår dato: 17.11.2022    Deres dato: 03.10.2022 

     Deres sak:   22/13640 

 

Bivdus innspill til regulering av kongekrabbe - 2023. 

Viser til telefonsamtale med saksbehandler Guro Kristoffersen Lysnes den 11. november 

d.å. hvor Bivdu fikk utvidet høringsfrist den 17. november d.å.  

 

Bivdu vil innledningsvis peke på noen forvaltningsmessige og praktiske tiltak som bør 

løses og ligge til grunn for kongekrabbefiske i 2024, og da gjerne i form av en melding til 

Stortinget. Noen av utfordringene er: 

a. Det gjøres en definisjon av hva som ligger i begrepet «plaget av kongekrabbe i 

sitt fiske»  

b. Hvor mye plaget skal en være for å ha rett til fiske av kongekrabbe. 

c. Kan krabbeplagen graderes inn i grupper: lite, middels eller mye. 

d. Kan båtkvotene tildeles alt ettersom en er lite, middels eller mye plaget med 

kongekrabbe i sitt vanlige fiske? 

Bivdu vil også at forvaltningen skal belyse og komme med forslag til hvordan en skal 

løse utfordringer som oppstår når store deler av krabbeflåten samles på et lite område 

for å fiske og lever sine fangster på et lokalt fiskemottak som i utgangspunktet kun er 

rigget for mottak av fisk fra den lokale fiskeflåten. Dette skaper utfordringer på ulike 

områder, som i: selve fisket på sjøen, ved levering av fangst, ved oppgjør for fangst og 

ikke minst alle andre samfunnsmessige virkninger. 

Utgangspunktet for disse er at «de fiskerne som er plaget og har begrensninger i sitt 

vanlige fiske av marine arter» har en rett til fangst av kongekrabbe. 

Til forarbeidet og i behandling av denne saken har Bivdu fattet følgende vedtak: 
  
Bivdu - vedtak: 
Bivdu krever konsultasjon1 med Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet før vedtak 

fattes i saken som omhandler regulering av kongekrabbe i 2023. 

 

 
1 Jf. sameloven § 4.1 Konsultasjon 
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Bivdus har fattet følgende vedtak når det gjelder Fiskeridirektørens forslag til 

fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2023 er: 

 

4.1.1 Innledning 
 
Fiskeridirektøren foreslår å avsette 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2023. 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter fiskeridirektørens forslag 
 
 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre en avsetning på 13 tonn til turistfiske og 
reiselivsbedrifter. 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu går inn for å avvikle ordningen med egen avsetning av kongekrabbe til 
turistfiske og reiselivsbedrifter gjennom følgende nedtrapping: 

o I 2023 avsettes det 7,5 tonn krabbe til turistfiske 
o I 2024 avvikles ordningen og kvantumet til 0 tonn. 

 
Bivdu – begrunnelsene 
Bivdu støtter ikke fiskeridirektørens forslag om avsetning av kongekrabbe til 
konvensjonelle turistbedrifter, med følgende begrunnelse: 

- Bedriftene har ingen rett til fiske av kongekrabbe. Det er det fiskerne som har. 
- Ikke er i tråd med prinsippet om at de som er plaget med krabbe i sitt vanlige fiske 

skal kunne fiske kongekrabbe.  
- Ordningen med avsetning (en gratis kvote) av kongekrabbe til noen 

konvensjonelle turistbedrifter som ønsker å servere kongekrabbe, mens andre 
turistbedrifter og serveringssteder må kjøpe inn kongekrabbe, noe som gir store 
drifts- og økonomiske fordeler til de som får gratis kvoter mot de som må kjøpe 
krabbe. Dette forrykker likhetsprinsippet innen turistbedrifter og gir store 
konkurransefordeler til de som får kvoter opp mot de som ikke får slike gratis 
kvoter.   

- Bivdu mener at turistnæringen kan kjøpe sine krabber (også i live) hos fiskerne 
som har rett til fiske og som er rigget og godkjent for fiske av kongekrabbe. En 
kvalifisert fisker som velger å bruke sin kvote opp mot turistnæringen for å øke sin 
fortjeneste er en annen sak, og må ha lov til dette så lenge fiskernes krabbekvote 
ikke overstiges.   

 
 
 
4.1.2 Fordeling av kvoter på fartøynivå 
 
Fiskeridirektøren foreslår at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering i 
2023. 

mailto:post@bivdu.no
mailto:inge@bivdu.no
mailto:inge@bivdu.no


E-post: post@bivdu.no.          Besøk- og kontoradresse: 
Org.nr. 992 876 875      Kunnskapsparken, Markedsgt. 3, 9510 ALTA 
Kontaktperson:      Postadresse:   
Inge Arne Eriksen, tel. 915 20 202 / inge@bivdu.no  Rødsvingelveien 35, 9516 ALTA 
 

Leder: inge@bivdu.no  mobil: 915 20 202  side 3 
 

 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter fiskeridirektørens forslag. 
 
 
4.1.3 Omsetningskrav 
 
Tabell 6: Forslag til omsetningskrav og kvotefaktor 2023 
Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2022 Kvotefaktor 
> 25 000    0,1 
25 000 - 50 000  0,25 
50 000 – 200 000  0,50 
> 200 000    1,00 
 
Fiskeridirektøren foreslår et omsetningskrav slik det framgår av tabell 6 for tildeling av 
kvoter på kongekrabbe i 2023 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu er enig i hovedprinsippet med forvaltning av kongekrabbe om at de som er 
plaget skal kunne fiske kongekrabbe, og det uten noen inntektskrav eller andre 
krav enn å være registrert fisker. 
 

- I tillegg går Bivdu inn for at alle båter under 11 meter i krabberegulert område øst 
for 26 grader Ø som fisker <  kr. 200 000 blir tildelt en krabbekvote med 
kvotefaktor 0,75    

 
Bivdu – begrunnelsene 
Plagen for de som bor i kvoteregulert område øst for 26 grader Ø. er så stor i forhold til 
område vest for 26 grader Ø at en ut fra størrelsen på plagen har rett til 
kongekrabbefiske med en kvotefaktor 0,75, noe som er både forståelig og rimelig for 
fiskerne i området øst for 26 garder Ø. 
Når det gjelder hovedprinsippet om at den som er plaget med kongekrabbe i sitt vanlige 
fiske skal ha rett til fiske, så har en nå blitt klar over at mange krabbefisker fra Vest-
Finnmark for første gang ser en kongekrabbe, når de kommer til Øst-Finnmark for å fiske 
krabbe. Dette vitner i klartekst om at plagen med kongekrabbe i sitt vanlige fiske ikke er 
nevneverdig stor i område vest for 26 grader Ø mot området øst for 26 grader Ø. 
Likeledes underbygger dette Havforskningsinstituttet beregning av bestandsstørrelse i 
øst og vest for 26 garder Ø.     
Mange i krabberegulert område mener at å slippe inn båter i kongekrabbefiske som ikke 
bor i krabberegulert området ikke er i tråd med hovedprinsippet om at det er de som er 
plaget med kongekrabbe som skal har rett til fiske.  
 
Bivdu vil i denne sammenheng også peke på at et tidligere godt rognkjeksfiske i 
krabberegulert område nå er helt ødelagt pga. kongekrabbe som bifangst. Dette gjør at 
de fiskerne som har mistet sin mulighet til å fiske rognkjekse i krabberegulert område går 
glipp av en årlig inntektsmulighet på ca kr. 500 000, noe de fiskerne vest for 26 graden 
kan nyte godt av.   
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4.1.3.1 Dispensasjon fra aktivitetskravet 
 
Fiskeridirektøren foreslår å endre formuleringen i § 4 åttende ledd til «Det må fremlegges 
sykmelding». 
 
Fiskeridirektøren foreslår å innføre § 4 niende ledd med følgende ordlyd «Dersom 
fartøyeier likevel ikke kan få sykmelding som følge av begrensninger definert i lov 1997-
02-28 om folketrygd kapittel 8, vil annen dokumentasjon i form av legeerklæring som 
vurderer søkerens helsetilstand opp mot deltakelse i fisket, og vedtak fra NAV om 
innvilget søknad om arbeidsavklaringspenger, kunne godtas.» 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag. 
 

 
 
 
4.1.4 Tilleggskvoter 
 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser om at fartøy kan fange 
og lande inntil 10 % skadede hannkrabber og 8 % hunnkrabber beregnet av fartøyets 
fangst av lytefri hannkrabbe per uke. 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter ikke Fiskeridirektørens forslag. 
 
 
 
4.2 BIFANGST 
 
Tillatt bifangst av kongekrabbe i fiske med bunngarn og line ble bifangstprosenten i 2021 
satt til 3 %. 
 
Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkt på tillatt bifangstprosent og 
hvordan denne skal implementeres på fartøynivå. Fiskeridirektoratet vil bidra til å finne 
en rimelig avsetning til bifangst når nærmere informasjon om årets bifangst og neste års 
reguleringer av de aktuelle bifangstfiskeriene er tilgjengelig. 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag på 3 % bifangstprosent på garnfanget fisk 
i 2023. 

- Bifangstprosent på krokfanget fisk settes til 1 % i 2023. 
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Bivdu – begrunnelsene 
Problem med bifangst er betydelig større ved bruk av garn istedenfor krokfanget fisk (line 
og juksa). Dette bør absolutt også gjenspeiles i beregninga og avsetning av 
bifangstreglene.    
 
 
 
4.3.1 Ungdomsfiskeordningen 
 
I 2022 var kvoten per ungdom satt til 54 kg. kongekrabbe. 
 
Fiskeridirektøren foreslår at ungdomsfiskeordningen for kongekrabbe videreføres. 
 
 
Bivdu – vedtak: 
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om å videreføre ungdomsfiskeordningen i 
kongekrabbefisket med 54 kg kongekrabbe per ungdom. 

 
 
4.3.2 Undervisningskvoter 
 
I 2022 var det av totalkvoten avsatt 5 tonn kvoten per ungdom satt til 54 kg. 
kongekrabbe. 
 
 
Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om ordningen med 
undervisningskvoter bør videreføres. 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om å avsette 5 tonn av totalkvoten til 
undervisningskvote, med 54 kg. kongekrabbe per ungdom 

 
 
5. FREDNINGSPERIODE 
 
Fiskeridirektøren foreslår at forbudet mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 
fra 1. til 30. april videreføres i 2023. 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektøren forslag om å innføre forbudet mot fangst av 
kongekrabbe i kvoteregulert område fra 1. til 30. april videreføres i 2023. 
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6. KORTVARIG STENGING AV OMRÅDER FOR Å TILRETTELEGGE FOR 
FORSKNINGSTOKT 
 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre at det skal kunne iverksettes fangstforbud for korte 
perioder i 2023 for å tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt både i og 
utenfor kvoteregulert område. Det foreslås å videreføre unntak for bedrifter med tillatelse 
til fangst av kongekrabbe i turistfisket og samleteiner i kvoteregulert område. 
 
Bivdu - vedtak: 

- Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om å videreføre at det skal kunne 
iverksettes fangstforbud for korte perioder i 2023 for å tilrettelegge for 
forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor kvoteregulert område.  
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektørens forslag om at fiskere og turistbedrifter i 
kvoteregulert kan ha samleteiner stående, men da grunnere enn 50 meter dyp.  
 

- Bivdu støtter ikke Fiskeridirektørens forslag om at bedrifter med tillatelse til fangst 
av kongekrabbe i turistfisket, skal kunne fortsette sitt fiske i denne perioden, da 
dette er en forskjellsbehandling med fiskerne som har rett til fiske.  

 
 
7. FORSKNINGSTEINER 
 
Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å benytte ekstra forskningsteiner bortfaller 
 
 
 
Bivdu - vedtak: 
 

- Bivdu støtter Fiskeridirektøren forslag om at adgangen til å benytte ekstra 
forskningsteiner bortfaller 
 

 
 
 
 
 
Bakgrunn  
Bivdu er en fiskeriorganisasjon som etter sine vedtekter har konsultasjonsrett med 
statlige myndigheter, fylkeskommuner og kommuner i alle saker som angår, og/eller kan 
innvirke på samer og de som bor i sjøsamiske områder vs. kultur, næring, språk og 
samfunn 2. I bestemmelsen om konsultasjon inngår også plikt om å gi full informasjon om 
relevante forhold (§ 4-6).  
 
 
 

 
2 Jf. Sameloven: LOV 1987-06-12 nr 56, § 4.2 Konsultasjoner.  
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Fiskeridirektøren har i forbindelse med fjord årets og årets regulering av 
kongekrabbefiske ikke fulgt opp sameloven § 4.1 Konsultasjoner som gir Bivdu rett til 
konsultasjon i slike saker. Dette til tross for at Bivdu ivaretar interessene til fiskerne i 
sjøsamiske området, og kongekrabbefisket foregår midt i dette området. Bivdu anser 
dette for å være en saksbehandlingsfeil som hefter ved saken, og kan medfører at 
vedtak i saken ikke er lovlig fattet. 
    
Bivdu er en organisasjon som også arbeider med å ivareta interessene til fiskerne i 

sjøsamiske områder, men har ikke fått mulighet til å fremme sine krav ovenfor 

myndighetene gjennom konsultasjoner. Uten mulighet til å kunne konsultere i saken gjør 

at Bivdu er forhindret til viktig og tilstrekkelig innsyn i Fiskeridirektørens forslag. 

 

Til tross for dette har Bivdu ovenfor tilkjennegitt sitt standpunkt ut i høringen ut fra de 

opplysningene vi i dag har.  

 

Bivdu tar forbehold om å kunne fremme tilleggsforslag og justeringer i forbindelse med 

gjennomføring av etterspurte konsultasjon i saken (jf. Sameloven § 4.2 Konsultasjoner). 

 

 

Mvh.  Inge Arne Eriksen, leder i Bivdu 
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