
 
 
 
HØRINGSNOTAT – FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGST AV 
KONGEKRABBE UTENFOR KVOTEREGULERT OMRÅDE 
 
 
1 INNLEDNING 
 
I forbindelse med høring av forslag forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst 
av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2009/2010 har Fiskeridirektoratet funnet det 
hensiktmessig å samtidig sende på høring forslag til endring av forskrift om fangst av 
kongekrabbe utenfor kvoteregulert område. 
 
 
2 KRAV TIL REDSKAP OG USTYR 
 
Den overordnede målsettingen med forvaltningen av kongekrabben er å i størst mulig grad 
begrense en videre spredning av kongekrabbe i norske havområder, og sikre en lavest mulig 
bestand av kongekrabbe utenfor kommersielt fangstområde. Den frie fangsten utenfor det 
kvoteregulerte området er derfor en ”utrydningsfangst”, hvor det er forbudt ”å gjenutsette 
levende eller levedyktig kongekrabbe”.  
 
Størstedelen av kongekrabbebestanden består av relativt små krabber, og det er viktig at 
også denne delen av bestanden beskattes dersom det skal lykkes å begrense spredningen. 
Med høy tetthet av kongekrabbe og størst etterspørsel etter store individer er det imidlertid 
rapportert om at utkastforbudet ofte ikke overholdes. I enkelte tilfeller har fiskere gjennom 
media uttrykt at utkastforbudet gjør dem til lovbrytere, ettersom de ikke får betalt for små 
krabber. Det er i den sammenheng viktig å påpeke at en forutsetning for deltakelse i den frie 
fangsten av kongekrabbe at regelverket med ovennevnte målsetning overholdes. 
 
Videre er det rapportert om at enkelte benytter fluktåpninger i krabbeteinene for å unngå 
fangst av små krabber. Sistnevnte rammes ikke av gjeldende utkastforbud, men med tanke 
på målsettingen med dette, virker det ulogisk at det skal være tillatt å benytte fluktåpninger i 
teinene.  
 
Fiskeri- og kystdepartementet har i den forbindelse bedt om en vurdering av om det bør 
fastsettes et forbud mot bruk av fluktåpninger i kongekrabbeteiner i det frie fangstområdet, 
dette for å oppnå tilsiktet effekt av utkastforbudet og bidra til å begrense spredningen av 
kongekrabbe.  
 
Fiskeri- og kystdepartementet har også bedt om en vurdering av om det skal innføres krav 
om kvern e.l. utstyr for destruering av krabbe ombord, for fartøy over en viss størrelse som 
ikke ilandfører den minste krabben. Dette som et tiltak for å hindre at det kastes levedyktig 
småkrabbe tilbake i sjøen. 
 



Fiskeridirektøren ber om høringsinstansene vurdering av ovennevnte forslag eller 
alternative tiltak for å nå målet om begrensning av kongekrabbens spredning. 
 
 
3 KRAV TIL SPORING 
 
Fiskeridirektøren viser her til høringsnotatet for regulering av og deltakelse i fangst av 
kongekrabbe i kvoteregulert område i 2009/2010 punkt 3.2.2.9, hvor vurderingen rundt et 
eventuelt krav om elektronisk rapportering (sporing) fremgår og ber om høringsinstansenes 
syn på innføring av et slik krav. 
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