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Høringssvar – Regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor 
kvoteregulert område i 2023 
 
 
Norges Kystfiskarlag viser til høring om forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og 
utenfor kvoteregulert område i 2023. Fiskeridirektøren foreslår i all hovedsak en videreføring 
av regulering av fangst av kongekrabbe som i inneværende år. Kystfiskarlaget viser derfor til 
fjorårets høringsuttalelse for ytterligere innspill til kongekrabbereguleringen. 
 
 
 
Dispensasjon fra aktivitetskravet 
 
Norges Kystfiskarlag støtter endring av formuleringen i § 4 åttende ledd. 
 
Tilleggskvoter 
 
Norges Kystfiskarlag mener tilleggskvotene for hunkrabbe og skadd krabbe må økes til 15% 
p.g.a. store mengder av disse, samt at krabbe ofte defineres som skadet selv der det er snakk 
om minimale og ubetydelige skader.  
 
Bifangst 
 
Norges Kystfiskarlag støtter en videreføring av bifangstprosent på 3% dersom det foreligger 
et krav om at fangsten som legges til grunn for bifangsten er fisket innenfor 4nm. Bifangsten 
bør avregnes på ukesbasis slik som i andre bifangstbestemmelser, men det bør tillates 
maksimalt 5% bifangst av kongekrabbe pr landing. Når et fartøy ikke har restkvote på 
kongekrabbe, tillates på årsbasis maksimalt 0,25 faktor kongekrabbe i bifangst pr fartøy. 
Kystfiskarlaget er positive til at det alternativt kan settes et øvre tak på hvor stort kvantum 
bifangst det enkelte fartøy kan levere og mener dette bør vurderes nærmere når informasjon 
om årets bifangst foreligger.  
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Annet 
 
Økning i antall teiner 
 
Norges Kystfiskarlag mener redskapsbegrensningen i kongekrabbefisket kan økes fra 30 til 60 
teiner. Kystfiskarlaget etterlyser dette momentet som gjenstand for egen høringsrunde 
ettersom redskapsbegrensning i kongekrabbefisket er regulert i Forskrift om utøvelse av fiske 
i sjøen (Utøvelsesforskriften). 
 
Levering av krabbe fisket utenfor kvoteregulert område 
 
Av hensyn til kontrollvirksomhet og konkurransehensyn mener Norges Kystfiskarlag at 
krabbe fanget utenfor kvoteregulert område ikke skal kunne leveres innenfor kvoteregulert 
område, likt bestemmelsen om at kongekrabbe fanget innenfor kvoteregulert område ikke kan 
leveres utenfor kvoteregulert område. 
 
Mobile kjøpestasjoner 
 
I samsvar med forskrift om fangst av kongekrabbe øst for 26° Ø mv. i 2021 § 8 fjerde ledd ble 
det fra 1. mars 2021 ikke lenger tillate å benytte mobile kjøpestasjoner ved landing og 
omsetning av kongekrabbe. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra 
forbudet. Norges Kystfiskarlag mener mobile kjøpestasjoner også må tillates der det ikke 
finnes andre leveringsalternativer eller ikke foregår aktivt kjøp.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORGES KYSTFISKARLAG 
 
Hanna Arctander                                                                                 
daglig leder          
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