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Forslag til forvalting av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område 2023.  
 

Sender dere et forslag om forandring av regelen om 3% bifangst. Denne bør gjelde hele året, uansett 
om man har fisket opp kvoten eller ikke slik situasjonen er nå med mye Russisk krabbe i markedet.  
 
Dette gjør jeg etter flere samtaler med fiskekjøpere i Øst-Finnmark, situasjonen nå er at det fiskes 
mye kongekrabbe på russisk side og mye av markedet i Asia blir dekket av dette.  
Det medfører at det Norske markedet har stoppet nesten helt opp og prisene har falt mye den siste 
tiden. Flere fiskemottak ønsker ikke krabbe inn nå på grunn av fulle lager og marked situasjonen.  
 
For meg og flere fiskere ville vi normalt ha fisket opp krabbekvoten i starten av januar og etter det 
gått over på linefiske frem til de første ukene i mars slik at vi får bifangsten. Fiskerne jeg snakker om 
er fiskere innenfor kystfiske og fjordfiske. Slik prisene på stampline har utviklet seg, samt problemer 
med krabbe langs kyst og fjorder har man blitt mer avhengig og kunne få levert krabben som bifangst 
3% (Stampline priser År 2019, 450-500kr / 2022 730-750kr pr stamp) i tillegg kommer det ofte 
transport.  
Slik krabbefiske nå utvikler seg med fiske i Russland og markedet i Asia vil det være mest økonomisk 
for oss og vente med fiske til mars – april og da fiske opp torskekvoten med garn. 
 
Det som er synd med og fiske opp fisken i mars – april er at veldig mange gjør det, landindustrien får 
kapasitet problemer, prisen går ofte litt ned for markedet klarer ikke å ta imot alt, samt kvaliteten er 
dårligere med garn.  
Fordelen er da stor for landindustrien at en del fiskere starter så tidlig som mulig etter nyttåret med 
linefisk, det gjør at de får en jevnere produksjon, samt kan holde arbeidere i jobb, men slik markedet 
og reglene med 3% er nå, vil det nok ikke være aktuelt for mange og starte fiske så tidlig.  
 
Linefiske er et fiske som skaper stor sysselsetting, for eksempel med min båt går vi ofte med 30-50 
stamper, en effektiv person som egner line klarer og egne ca 5-6 stamper pr.dag i tillegg må den ofte 
transporteres og fryselagres osv, i tillegg er line fisken noe av det beste man kan få av kvalitet.  
 
Fiskeriene jeg nå snakker om er fiske langs fjorder og kyst, det er de fiskerne som er mest plaget med 
krabben. De større båtene som fisker bankfiske med line har muligheten at de kan la lina stå lengre i 
sjøen ettersom det ikke er krabbe der som igjen medfører mer fisk på lina og høyere inntjening pr 
line stamp. Det er et stort problem for oss som fisker fjord og kyst at vi ikke kan la lina stå like lenge i 
sjøen på grunn av krabben, derfor er det så viktig for oss at vi får levere de 3% krabbe man kan ha 
som bifangst.  
 
Jeg synes det er viktig at dere tar hensyn til dette problemet ettersom det vil gå utover både fiskerne, 
egne sentralene, transporten, og ikke minst fiskekjøperne.  
 
Gjerne ta kontakt med meg hvis det er ting som er uklart.  
 
Med vennlig Hilsen  
Sindre Skjåvik 


