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Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i og utenfor kvoteregulert område i 2022 

Vi viser til brev fra Fiskeridirektoratet med forslag til reguleringer for fangst av kongekrabbe i 2022. Sjømat 

Norge har følgende merknader til høringsforslaget.  

Fartøykvoter 

Sjømat Norge støtter at Fiskeridirektoratet i all hovedsak vil videreføre reguleringene for fangst av 

kongekrabbe slik som disse har vært i 2021.  

Vi støtter direktoratet i at kvoter på fartøynivå også i 2022 må tildeles som faste fartøykvoter uten 

overregulering.  

Avsetning til turistfiske 

Fiskeridirektoratet foreslår en avsetning på 13 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter i 2022.  .  

Sjømat Norge har i flere tidligere høringer pekt på at det er behov for at denne ordningen gjennomgås på 

prinsipielt grunnlag, og vurderes avviklet eller redusert. Dette begrunner vi med at turistfisket ikke utøves i 

tråd med formålet for avsetningen og fravær av reell kontroll med uttaket.  

Det er åpenbare svakheter i kontrollen med uttaket. Fiskeridirektoratet har selv tidligere beskrevet 

ordningen som tillitsbasert og vanskelig å kontrollere. Sjømat Norge støtter derfor forslaget om å 

forskriftsfeste kravet om aktivmelding for turistfiskebedrifter. Vi mener videre at det er behov for at også 

turistfiskebedriftene, i likhet med aktive fiskere rapporterer inn fangster fortløpende til Norges Råfisklag. 

Fangst av kongekrabbe utøvd på turistkvoten må underlegges samme rapporteringskrav og kontroll som 

aktive fiskere. Landingsseddel må skrives ved landing, og innrapporteres til salgslaget på linje med fangst av 

kongekrabbe for øvrig.   

Fiskeridirektoratet ba i fjorårets høring om en vurdering av om det er behov for å justere beregning av 

gjennomsnittsvekten per krabbe i turistfiske. Denne er i dag satt til 1,5 kg. Gjennomsnittsvekten på 

kongekrabber tatt i kommersielt fiske er 2,9 kg. En krabbe med på vekt på 1,5 kg nærmer seg ned mot lovlig 

minstemål på krabbe (130 mm skjoldlengde). Sjømat Norge mener det er liten forskjell på størrelsen på 

krabber tatt i turistfiske og kommersielt fiske, og mener at gjennomsnittsvekten bør økes fra 1,5 kg til 2,9 kg. 

Vi etterlyser direktoratets vurdering av dette for 2022.  
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Omsetningskrav 

I tråd med det som ble varslet i fjor foreslår Fiskeridirektoratet en videre opptrapping av omsetningskravet 

for hel kvote. Sjømat Norge har tidligere ment at omsetningskravet bør kunne økes til kr 300 000. Vi støtter 

direktoratets forslag om at dette innføres fra 1.1.2022.   

Ungdom -og rekrutteringskvoter 

I omtalen av ungdomsfiskeordningen og ungdomstillegget påpeker Fiskeridirektoratet at det er god 

rekruttering til fangst av kongekrabbe, og dette bør tas høgde for når totalkvoten skal fordeles.  

Sjømat Norge mener det ikke er grunnlag for at ungdomsfiskeordningen og ungdomstilegget videreføres. 

Når det gjelder avsetningen til underviskningskvoter mener vi at denne ordningen kan videreføres. Det bør 

legges til rette for at ungdom velger såkalt blått løp i videregående skoler og undervisningskvoter kan støtte 

opp under en praktisk undervisning.  

Individmerking  

Sjømat Norge støtter arbeidet som gjøres for å berede grunnen for individmerking av kongekrabber. 

Utredningsarbeidet som forventes å være sluttført i høst må snares mulig gi grunnlag pilottesting av 

merketeknologi. Dersom utredningsarbeidet viser at det er krevende å lage et system for merking av 

produsert kongekrabbe, bør det ikke være til hinder for at en går videre med merking av levende krabber. 

For levende krabber er det allerede etablerte system for individmerking og Sjømat Norge mener dette må 

gjøres pliktig og forskriftsfestes.  

Fredningsperiode 

Sjømat Norge gir støtte til at det settes et forbud mot fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området i 

april måned i 2022. Det foregår et svært begrenset fiske i denne perioden, og det vil derfor ikke 

næringsmessig være noen utfordringer med en fredningsperiode.  

Samleteiner 

Sjømat Norge støtter Fiskeridirektoratets forslag om å innføre forbud mot at kongekrabbe fanget i 

kvoteregulert område kan mellomlagres i samleteiner utenfor kvoteregulert området  

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.  

Med hilsen     

Sjømat Norge 

 

Stine Akselsen      Kristin Alnes 

 


