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Høring - Forslag til regulering av fangst av 
kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 
2023 
 
Miljødirektoratet viser til høring av forslag til regulering av fangst av kongekrabbe for 2023, datert 
3.10.2022.  
 
Kongekrabbe er en fremmed art i norsk fauna. Den har en litt spesiell forvaltningsmodell som har 
vært etablert lenge, men som ikke er til diskusjon her. Det meste i høringsforslaget synes således 
å være forvaltningsmessige problemstillinger for fiskeriene som Miljødirektoratet generelt ikke har 
kompetanse på eller merknader til. Men det er ett unntak.  
 
Miljødirektoratet regulerer fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag og i sjøen. Vi viser til vår 
uttalelse Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022 datert 13.10.2021 der vi også da var 
kritiske til koblingen mellom uttak av laks i sjølaksefisket og tildelt kvote på kongekrabbe. Vi skrev 
da at Miljødirektoratet vil be om at sjølaksefiske ikke medregnes i omsetningskravet for å få forhøyet 
fartøykvote av kongekrabbe. 
 
Det ble ikke hørt. Nå ser vi at dette også foreslås for 2023.  
 

"Det kan også legges til grunn omsetning fra sjølaksefiske i 2022, som blir tilstrekkelig 
dokumentert gjennom konkrete bilag for de enkelte salg og næringsoppgave." 

 

Bakgrunn 
 
Føringen for en bærekraftig forvaltning av de norske villaksbestandene må stå vesentlig sterkere 
enn for av en fremmed art med status Svært høy risiko på Artsdatabankens fremmedartsliste for 
2018.    
 
Tilstanden til mange bestander av anadrom laksefisk er dårlig og mange laksebestander har ikke 
noe eller bare et lite høstbart overskudd, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Det gjelder 
blant annet flere laksebestander i vår største lakseelv, Tana og bestander fra enkelte andre elver i 
Finnmark.  
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Forslaget om at omsetning fra sjølaksefiske i 2022 skal kunne legges til grunn for kvote på 
kongekrabbe, gir et insentiv og motivasjon til å fiske laks for samtidig å få kvote på kongekrabbe. 
Vi mener at dette både er uheldig og uriktig.   
 
Det er henvist til meld. St. 17 (2014-2015) der det ble foreslått en ny modell for kvotetildeling på 
bakgrunn av at kongekrabbe i større grad skal fangstes av de som er negativt berørt av 
kongekrabben som bifangst i andre fiskerier. Henvisningen forstås som at sjølaksefiskere er 
negativt berørt av kongekrabben som bifangst, men dette er ikke riktig. Kongekrabben kommer 
ikke i konflikt med de redskapene som brukes siden disse benyttes i overflata og ikke på bunnen 
der krabben lever.   
 
Vi gjentar vår oppforing fra 2021og ber om at koblingen mot sjølaksefisket slettes i endelig forskrift.  

 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
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