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Regulering av fangst av kongekrabbe i 2023 
 

Styret i Fiskarlaget Nord viser til Fiskeridirektoratets høring av forslag til regulering av fangst av 
kongekrabbe i 2023.  
 
Styret understreker at følgende prinsipp og målsettinger fortsatt skal være førende for lagets syn på 
regulering av det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe, dette i tråd med hva fiskerimyndighetene 
og Stortinget også har slått fast:  
 

1. Kongekrabben i kvoteregulert område skal forvaltes bærekraftig.  
2. Adgang til kvoter må reguleres slik at det kan tilbys tilstrekkelig lønnsomhet. Dette må ses i 

sammenheng med den stabilitet og forutsigbarhet som er nødvendig for de som skal 
investere og satse på både sjø og land.  

3. Kongekrabbefisket skal være et supplement til annet fiske og ikke et hovedfiskeri.  
4. Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som er plaget av kongekrabbens 

tilstedeværelse under utøvelse av fisket etter andre arter.  
 
Avsetninger 
Styret kan akseptere avsetning på 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst og 13 tonn kongekrabbe til 
turistfiske og reiselivsbedrifter som foreslått. Styret legger til grunn at avsetning til forskningsformål 
vil være på tilnærmet samme størrelse som tidligere år, og kan følgelig akseptere dette.  
 
Styret ønsker å gjenta tidligere innspill om at avsetninger, på prinsipielt grunnlag, bør beregnes som 
en prosentvis andel av totalkvoten, og reduseres eller økes forholdsmessig når bestanden går opp 
eller ned. Videre bes det igjen om at det innføres og benyttes en fordelingsnøkkel for beregning av 
størrelse på avsetninger.  
 
Garanterte fartøykvoter 
Styret støtter Fiskeridirektørens forslag om garanterte fartøykvoter uten overregulering.  
 
Omsetningskrav 
Det vises til at Fiskeridirektøren foreslår et omsetningskrav på kroner 200 000 for hel kvote i 2023. 
Styret konstaterer at det tidligere har vært foreslått økt omsetningskrav, men at dette ikke har vært 
politisk ønskelig. 
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Fiskarlaget Nord har fått tilbakemeldinger fra flere lokallag om at tiden er inne for å vurdere å øke 
omsetningskravet, dette særlig med hensyn til prisene som har vært i fisket de senere år og 
utgangspunktet for reguleringen. Det er også de som mener aktivitetskravet er for høyt.  
 
Styret viser til at det må gjelde et omsetningskrav som gjenspeiler at det er de som er plaget i annet 
fiske som skal kompenseres, og krabbefisket ikke er ment å være et hovedfiskeri. Med det som 
bakteppe mener styret det kan vurderes å øke omsetningskravet i 2024 til kroner 300 000. Dette 
legger til rette for at fiskerne har hele 2023 på å innrette seg etter nye krav.  
 
På prinsipielt grunnlag mener styret at dersom kongekrabbefisket skal være et supplement til annet 
fiske og ikke et hovedfiskeri, så har det formodninger mot seg at inntektene fra kongekrabbefisket 
skal kunne være høyere enn inntektene fra annet fiske.  
 
Styret viser også til tidligere innspill fra Fiskarlaget Nord om at det bør utredes om det vil være 
formålstjenlig å bruke også andre kriterier enn kun omsetningstall når det skal differensieres på 
adgangen til kongekrabbekvote. Herunder om det bør gjøres kvotedifferensiering mellom fiskere på 
blad A og blad B. 
 
Dispensasjon fra aktivitetskravet 
Styret kan støtte Fiskeridirektørens forslag om å endre formuleringen i § 4 åttende ledd, samt å 
innføre § 4 niende ledd med foreslått ordlyd.  
 
Tilleggskvoter 
Arbeidsutvalget mener at avsetningen for fangst av skadet krabbe settes slik at det kan tillates fangst 
og omsetning av 15 prosent 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. 
 
Bifangst  
I forhold til bifangst så oppfatter styret at adgangen til 3 % bifangst er et positivt supplement til 
annet fiske. Styret mener fortsatt det bør ses på hvilken effekt det vil ha og sette øvre tak for tillatt 
bifangst per fartøy. Kontrollutfordringer knyttet til bifangst må tas tak i.   
 
I tillegg ønsker styret å foreslå at den ordinære bifangstprosenten også skal gjelde for de som driver 
med garn/bunnline under ungdomsfisket. Kvantumet av krabbe som fiskes under ungdomsfisket 
trekkes fra avsetningen til ungdomsfiskeordningen.  
 
I dag er det krav om AIS og innmelding av fangst i andre fiskerier enn krabbe når fartøyet har 
krabbekvote. Styret mener at dette bør innføres for alle fartøy i kvoteområdet slik at også de som 
fisker for å fylle aktivitetskravet for krabbekvote må melde inn fangsten, samt ha AIS om bord.  
 
Hvis en får krabbe som bifangst på garn/bunnline vil dette avregnes fartøykvoten, dersom fartøyet 
har krabbekvote igjen. Styret foreslår at bifangst ikke skal avregnes fartøykvoten så lenge fartøyet 
ikke har meldt seg aktiv på krabbekvoten. 
 
Ungdomsfiskeordningen 
Styret kan støtte en videreføring av ungdomsfiskeordningen. 
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Undervisningskvoter 
En videreføring av ordning med undervisningskvoter kan støttes. Det stilles likevel spørsmål ved 
hvorfor ordningen ikke benyttes. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å justere ordningen eller 
om det er et poeng å fortsette ordningen i framtiden dersom det ikke er behov for den.  
 
Individmerking av kongekrabbe 
Styret konstaterer at det pågår en prosess med å teste merketeknologi på kongekrabbe. Styret 
ønsker å vise til tidligere innspill der det ble poengtert at det vil være en enorm mengde krabber som 
skal merkes ila. ett år, og at en må ha fokus på miljøpåvirkningen ved utvikling av metode og løsning 
for evt. merking.  
 
Fredningsperiode 
Styret kan støtte forslag om fredningsperiode fra 1. til 30. april 2023. 
 
Kortvarig stenging av områder for forskningstokt 
Styret støtter en videreføring av adgangen til å kunne iverksette fangstforbud for korte perioder i 
2023 for tilrettelegging for forskningstokt og opprenskningstokt både i og utenfor kvoteregulert 
område. 
 
Forskningsteiner 
Styret kan støtte Fiskeridirektørens forslag om at adgang til å benytte ekstra forskningsteiner 
bortfaller. 
 
Annet 
Utover hva som kommer frem i høringsforslaget, har Fiskarlaget Nord fått signaler om at det kan 
være grunn til å utrede konsekvensen av å utvide det kvoteregulerte området til å dekke hele 
Finnmark. Dette for å bygge kunnskap om tema i forkant av en diskusjon som antas å bli reist. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Fiskarlaget Nord  
 
Jon-Erik Henriksen/s  
daglig leder   Eli-Kristine Lund Dahl/s 
   rådgiver   
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