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Høring – regulering av kongekrabbefisket i 2019
Vi viser til høringsnotat fra Fiskeridirektoratet datert 9. oktober 2018.
Kvoter
Sjømat Norge mener at reguleringsopplegget for 2018 har vært godt egnet til å sikre en
god markedsmessig håndtering av ressursen, både når det gjelder kvalitet og stabilitet i
leveringene. Vi støtter derfor at Fiskeridirektoratet i all hovedsak vil videreføre
reguleringene for fangst av kongekrabbe slik som disse har vært i 2018.
Vi støtter direktoratet i av kvoter på fartøynivå også i 2019 må tildeles som faste
fartøykvoter uten overregulering.
Vi stiller spørsmål ved avsetningen til turistfiske, som i 2018 er på 16 tonn. Pr 1. oktober
er det registrert et uttak på 5 tonn og 69 % av avsetningen gjenstår. Sjømat Norge mener
mot denne bakgrunn at avsetningen til turistfisket er for høy, og at kvoten til neste år kan
reduseres. Sjømat Norge foreslår at kvoten for turistfiske for 2019 settes til 6 tonn. Med
en forventet nedgang i kvoten på kongekrabbe i 2019 bør kvoten til turistfiske som et
minimum reduseres tilsvarende nedgangen i totalkvoten.
Sjømat Norge mener at aktivitetskravet i annet fiskeri som vilkår for deltakelse både i
åpen og lukket gruppe er fornuftig og at man på den måten fanger opp aktive fiskere.
Sjømat Norge er positive til forslaget om å øke omsetningskravet for full kvote utover
dagens krav på kr 100 000. Det må legges til grunn at de som er reelt aktive fiskere har
omsetning fra annet fiskeri enn krabbe som overstiger kr 100 000. Sjømat Norge er derfor
positive til å øke omsetningskravet for full kvote til kr 200 000. Etter vår vurdering kan det
også være aktuelt å sette et høyere krav enn dette.
I en situasjon der vi må forvente en nedgang i totalkvoten, og dermed også i
fartøykvotene, vil et økt krav til omsetning bidra til å opprettholde driftsgrunnlaget og
økonomien til fartøyene med størst aktivitet. Det er også disse fartøyene som i størst grad
bidrar til helårlig drift i fisket.
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Utkastforbud av død eller døende kongekrabbe
For Sjømat Norge er registrering av korrekt ressursuttak en naturlig del av en forsvarlig
forvaltning. Vi mener derfor det bør settes forbud mot utkast av død eller dødende
kongekrabbe.
Bruk av samleteiner
Sjømat Norge viser til vårt svar å på høringen om tiltak for å redusere ulovlig fangst og
omsetning av kongekrabbe, som også omfatter innstramming i bruk av samleteiner.
Fiskeridirektoratet foreslår der innstramminger i bruken av samleteiner, og i større grad
håndhevelse av eksisterende regelverk når det gjelder lagring av fangst i sjø.
Det er i dag tillatt for både fisker og kjøper å bruke samleteiner for lagring av fangst.
Sjømat Norge mener at bruk av samleteiner gir høyere risiko for skader og dødelighet på
krabben.
Sjømat Norge mener at det bør være et forbud for kjøpere mot å bruke samleteiner.
Mottak bør ha tilstrekkelig innretting på land for å ivareta krabben på en god måte, og det
bør derfor ikke være nødvendig med tillatelse til å bruke samleteiner.
Vi ser at det fortsatt kan være hensiktsmessig for fisker i enkelte tilfeller å kunne ha
mulighet til bruk av samleteiner. Men vi støtter høringsforslaget fra Fiskeridirektoratet
om at dette bør strammes betydelig inn, både når det gjelder krav til innrapportering av
riktig volum og av hensyn til dyrevelferd.
Sjømat Norge mener at det i tillegg til de innstrammingene som er foreslått av
direktoratet bør settes en tidsbegrensning for lagring av krabbe i teiner, til f.eks 48 timer.
Det bør heller ikke åpnes for bruk av samleteiner når fangsten foregår nært et mottak,
f.eks. mindre enn 5 km.
Regelverket for bruk av samleteiner bør være likt både i og utenfor kvoteregulert område.
Kortvarig stenging av områder for å tilrettelegge for forskningstokt
Sjømat Norge er innforstått med at det er behov for fangstforbud i korte perioder for å
tilrettelegge for forskningstokt og opprenskningstokt, både i og utenfor kvoteregulert
området. Sjømat Norge ber om at disse stengingene blir gjort så seint som mulig på året.
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