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SJØMATBEDRIFTENE 

Trondheim, 14. november. 2022 

Deres referanse: 22/13640 

Høringsnotat - forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor 

kvoteregulert område i 2023 

Det vises til høringsnotat forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert 
område i 2023 av 3. oktober 2022 med svarfrist 14. november 2022. Sjømatbedriftene inngir med 
dette sitt høringssvar. 

Fritidsfiske: 

Fiskeridirektøren foreslår å avsette 1 tonn kongekrabbe til fritidsfangst i 2023. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene finner det beklagelig at det er mottatt få innmeldinger av fritidsfangst. Det er viktig 
at fastsatt kvote utnyttes og det er viktig at uttak blir korrekt registrert. Sjømatbedriftene mener det 
bør undersøkes nærmere hva som er bakgrunnen for at kvote ikke blir utnyttet. Det fremstår som 
unødvendig å avsette kvote, når man er usikker på hva som er det reelle uttaket utover eller innenfor 
kvoten. 

Turistfiske og reiselivsbedrifter: 
Fiskeridirektøren foreslår å videreføre en avsetning på 13 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Det er viktig at næringsutøverne får stabile og forutsigbare rammevilkår. Sjømatbedriftene erkjenner 
at kongekrabben er blitt en viktig ressurs, også for turist- og reiselivsnæringen i Øst-Finnmark. I det 
øyemed er det viktig å avsette kvantum til turistfiske og reiselivsbedrifter. Sjømatbedriftene mener 
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samtidig at det skal være klare føringer på selve fordelingen av kvoten: Det skal være en kvote for 

flere og ikke for de få. 13 tonn er en betydelig mengde med tanke på hva formålet er. I 

rekreasjonsøyemed, er det ikke et poeng å fiske høyere kvantum for å forsyne marked, men å fiske 

lavere kvantum for opplevelse og rekreasjon for tilreisende. Samtidig er yrkesfiskeren som en 

næringsaktør underlagt reguleringer som turist- og reiselivsbransjen ikke er. Det burde være 

likelydende krav for alle næringsaktører som får avsatt kvote på kongekrabbe. 

Fordeling av kvoter på fartøynivå: 

Fiskeridirektøren foreslår at det tildeles garanterte fartøykvoter uten overregulering i 2023. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene har ingen merknader. 

Omsetningskrav: 

Fiskeridirektøren foreslår et omsetningskrav slik det framgår av tabell nedenfor for tildeling av 

kvoter på kongekrabbe i 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 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene mener det grunnleggende i forvaltning av kongekrabbe skal være at den i større 

grad skal fangstes av de som er negativt berørt av den som bifangst i andre fiskerier. 

Sjømatbedriftene er kjent med at det tidligere er foreslått å endre dagens omsetningskrav med et 

aktivitetskrav. Vi mener det kan være flere alternative løsninger til omsetningskrav som kan vurderes 

mtp. å kvalifisere til kongekrabbekvote. Vi har tidligere argumentert for at det bør nedsettes en 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra næring, forskning og forvaltning som sammen kan se 

på muligheten for å stille andre krav for kvalifisering til kongekrabbekvote enn det gjeldende 
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omsetningskravet. Sjømatbedriftene mener fremdeles at et slikt arbeid bør vurderes, selv om det ikke 

er foreslått endring i omsetningskrav for 2023. 

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 NA V om innvilget søknad om 

arbeidsavklaringspenger, kunne godtas.» 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene har ingen merknader. 

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. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene mener andelen skadde hann- og hunnkrabber bør økes til 15 %. Alternativt bør 

tidsrommet andelen beregnes på forlenges. Dette på grunn av variasjonen gjennom fisket og hvor 

stor andel som faktisk er lytefri. 

Bifangst: 

Fiskeridirektoratet ber om høringsinstansenes synspunkt på tillatt bifangstprosent og hvordan denne 

skalim lementeres å fartø nivå. Fiskeridirektoratet vil bi ra til å finne en rimeli avsetnin til 

bifan st når nærmere informas • on om årets bifan 

bifangstfiskeriene er tilgjengelig. 
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Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene forstår det som at mye av kongekrabben som leveres som bifangst ofte er av lavere 

kvalitet enn direktefisket kongekrabbe. Det er viktig at den fastsatte kvoten i størst mulig grad 

fordeles til direktefisket på kongekrabbe, da presset er stort og markedet for norsk kongekrabbe er 

godt. Et evt. øvre tak, kan ha negative konsekvenser f. eks i form av et direktefiske for å nå øvre tak. 

Muligheten for periodisering eller andre innretninger bør vurderes samtidig. 

U ngdomsfiskeordningen: 

Fiskeridirektøren foreslår at ungdomsfiskeordningen for kongekrabbe videreføres. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Ungdomsfiskeordninger er i utgangspunktet et positivt tiltak for å øke interessen og dermed også 

rekrutteringen til yrket. Hovedformålet må være å rekruttere unge inn til fiskeryrket. Med dette 

mener vi også at de rekrutterte må drive yrket permanent og ikke bare i forbindelse med avvikling av 

skoleferie uten planer, tanker eller intensjoner om å drive i fiskeryrket i fremtiden. Sjømatbedriftene 

viser samtidig til at de siste årene har rekrutteringen til yrket vært god. I tillegg oppfatter vi det som 

at ungdomsfiskeordningen i større grad blir benyttet som en bigeskjeft i ferie for å tjene penger uten 

fremtidige planer om å gå inn i fiskeryrket. Dette finner Sjømatbedriftene uheldig, samtidig som det 

er en hårfin balansegang som er vanskelig å vurdere. Sjømatbedriftene mener at dersom 

ungdomsfiskeordningen skal videreføres, bør den innordnes på en annen måte. En mulighet er å 

innordne den med et omsetningskrav fra annet fiskeri i form av en sum eller kvantum - selvsagt 

lavere enn kravet til ordinært fiske. En slik innretning vil gi en større forståelse og bredere erfaring 

innenfor fiskeriene generelt, men også for fisket på kongekrabbe spesielt, samtidig som det kan øke 

interessen på et generelt plan. En slik innretning vil også kunne bidra til å redusere antallet deltakere 

som har klare planer og ambisjoner om andre yrkesveier enn fisket. 

Undervisningskvoter: 

Fiskeridirektøren ber om høringsinstansenes syn på om ordningen med undervisningskvoter bør 

videreføres. 
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Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene mener undervisningskvotene er et positivt tilskudd til undervisningsinstitusjoner. 

Det gir en generell og overordnet innføring i fiskeriene for unge elever. Vi mener derfor at ordningen 

med undervisningskvoter bør videreføres. 

Fredningsperiode: 

Fiskeridirektøren foreslår at forbudet mot fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område fra 1. til 30. 

april videreføres i 2023. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Fredningsperioden er et komplisert tema med mange synspunkt. På den ene side, er Norge blant de 

få, om ikke enestående som forsyner markedet med levende kongekrabbe i det tidsrommet og 

dermed kan markedet oppfattes som bra. På den annen side, er kongekrabben skjør, hvilket medfører 

lav utnyttelse og større sannsynlighet for at skadet kongekrabbe blir sluppet ut og gjenfanges med 

lyter senere. Mange fiskere er opptatt med torskefiske i perioden, dette gjør at det er færre som 

potensielt beskatter kongekrabben i det som for tiden er fredningsperiode. I tillegg trenger aktørene 

kontinuitet i fangstene for å etterkomme markedenes krav og beholde de best betalende kundene. I en 

periode hvor det er kjent at kongekrabben er av generelt lavere kvalitet, vil den også håndteres mer 

skånsomt. Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektørens forslag om fredningsperiode. 

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. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene berømmer Fiskeridirektoratet for deres arbeid med forskningstokt og 

opprenskningstokt. Vi mottar tilbakemeldinger på at opprenskningstoktet fungerer godt og at 

samspillet mellom Fiskeridirektoratet og næringen er god. Det er et ønske at toktene med tilhørende 

stenging av felt flyttes til oktober. Tidligere tokt har vært i august og september og det er en periode 

hvor det er svært høy aktivitet. Sjømatbedriftene foreslår at toktene flyttes til oktober. I oktober 
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kommer russerkrabben på markedet og med det blir det mindre etterspørsel og dermed lavere 

fiskeintensitet. En opprenskning har større effekt etter en svært intensiv periode i august og 

september. Det vil også gi stopp i aktiviteten for færre aktører, samt at aktørene kan holde fullt fokus 

og trykket oppe når markedet har stor etterspørsel. 

Ekstra forskningsteiner: 

Fiskeridirektøren foreslår at adgangen til å benytte ekstra forskningsteiner bortfaller. 

Sjømatbedriftenes vurdering: 

Sjømatbedriftene støtter Fiskeridirektørens forslag. 

Med vennlig hilsen 
Sjømatbedriftene 

 

Helene Kristoffersen 

Fagsjef fangstbasert industri 
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