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En fremstilling av sentrale utviklingstrekk 

• Kongekrabbens inntreden i norske farvann 

• Forvaltning øst og vest for 26° østlig lengde 

• To sentrale stortingsmeldinger 

• Noen nøkkeltall 2014 -  

• Høring fra Fiskeridirektoratet 2016 og samtidig dokument 8 
forslag 

• Fiskarlaget Nord sitt syn på regulering av kongekrabben 

 

 

 



Kongekrabbens inntreden i norske farvann 

• 1960 tallet - Kongekrabben fra Stillehavet til Murmanskfjorden 
med sovjetiske havforskere 

• 1977 - første kongekrabben tatt i Varanger  

• 1980 - tallet - økning av bifangst av kongekrabbe i Norge 

• 1992 - større mengder i norske farvann 

• 2002 - Kommersiell fangst  

 

 



Utbredelses-
område 

Til 1995 – Varangerfjorden 

 

I 1997 – Oksfjorden 

 

2000 – Måsøy området og i 
Breivikbotn på Sørøya 



Fra forskningsfangst til kommersiell fangst 

• 1994-2001 - regulert som en begrenset forskningsfangst 

• 2000 - Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon enige om 
kommersiell fangst av kongekrabbe fra 2002 



Forvaltning øst for 26° østlig lengde 
 
• Kommersiell fangst i norsk sone i 2002 

• Mål om en levedyktig bestand og økonomisk utbytte 

• Først åpnet fra Kinnarodden til Russisk grense  
• Område med størst bifangstproblematikk 

• fiskerne som var sterkest berørt av bifangstproblemer med kongekrabbe 
ble gitt adgang til å delta i fangsten av kongekrabbe 

• Kvalifisering – krav til aktivitet i annet fiskeri i forutgående periode i 
krabbens hovedutbredelsesområdede 

• Fartøyene delt i gruppe I – hel kvote, og gruppe II – halv kvote.  

 



Grensen trekkes mot vest 

I 2003 ble fangstområdet ble 
utvidet med grense fra Sværholt 
og østover til den russiske 
grensen 

 

I 2004 ble fangstområde på nytt 
utvidet og satt fra 26°Ø og 
østover til den russiske grensen 

 



Innskjerpinger i adgangen til fisket etter 
kongekrabbe 
• 2005 – 2007 ble det gjort til et krav for å delta i fisket at man 

hadde deltatt foregående år 

• Kongekrabben - ikke for alle 



Forvaltning vest for 26°østlig lengde  

• Fra august 2004 - vest for 26°østlig lengde :  

 

• fri fangst av kongekrabbe  

• forbud mot å kaste ut levedyktig krabbe. 
 

• Begrense spredningen av kongekrabbe vest for denne grensen. 

 



St.mld.nr 40 (2006-2007) 
 
• Evaluering av krabbeforvaltningen og tanker om fremtiden 

• Bestands og deltakerutvikling  
• 2002 – kvote på 100 000 krabber og 127 deltakere 

• I 2006 en kvote på 282 000 krabber og 264 deltakere 

• Fortsatt desimeringsfangst utenfor kommersielt avgrenset 
område (to delt forvaltningsregime) 

 



Regjeringen foreslår for kvoteområdet 

• Fartøy under 11 meter fra Øst-Finnmark gis adgang gjennom en 
områdeadgang 

• Fartøy fra Øst-Finnmark som er over 11 meter får videreført sin 
deltakeradgang 

• Fartøy fra andre deler av landet som har deltageradgang får 
videreført denne  

• Ut med skillet på gruppe I og II 

• Inn med skille på fiskere på blad A og B 

• B fiskere foreslås å få hel kvote, A fiskere halv kvote 



Vilkår for deltakelse i lukket gruppe 2008-
2009 
• Fartøyet må ha hatt adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 

2007-2008 

 

• Herifra og videre kommer det ikke inn nye fartøy i lukket gruppe 
– nye fartøy må kvalifisere seg gjennom åpen gruppe 



Vilkår for deltakelse i åpen gruppe i 2008-
2009 
• Fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder 

Nordkapp og Porsanger 

 

• I 2009-2010 tas det inn i regelverket at fartøy med eier på blad B 
i fiskermanntallet tildeles hel kvote, mens eiere på blad A tildeles 
halv kvote 



Noen endringer på veien verdt å nevne 

• 2011-2012 - krav at også eier av fartøy må ha vært ført i 
fiskermanntallet i Øst-Finnmark, de siste 12 månedene 

• 2012-2013 - deltakervilkår for både åpen og lukket gruppe ble 
flyttet til «deltakerforskriften» 

• I 2014 settes det en nedre grense på 6 meter for fartøy i åpen 
gruppe 



Meld.St. 17 (2014-2015) 

• Ny gjennomgang av kongekrabbeforvaltningen 

• Bestands og deltakerutvikling: 

 
• Totalkvoten varierer etter forrige st.mld 

• Større i 2008 enn i 2014 

• Fra 465 fartøy i 2008 til 538 i 2014 

 

 



I meldingen kommenteres det 

• Begrense spredning av kongekrabbe vest for 26°Ø 

• Legge til rette for næringsutvikling og sysselsetting i 
kvoteregulert område 

• Kongekrabbe - ikke ment å utgjøre et selvstendig driftsgrunnlag 

• Supplerende driftsgrunnlag  

• Kvoteregulert fiske etter kongekrabbe skal forbeholdes dem som 
er mest berørt av bifangstproblemer med kongekrabbe i andre 
fiskerier 

 



• Økning av fartøy som utelukkende deltar i krabbefisket 

• Synes ikke å være i tråd med intensjonen.  

• Presenteres ny modell for kvotefordeling. Denne ivaretar aktører 
som opprinnelig var tenkt tilgodesett. 

 



Ny modell 

• Foreslås en ny kvotestige basert på omsetningen av annen fisk 

• Vil kunne bidra til  
• aktivitet og lønnsomhet  

• styrke driftsgrunnlaget og lønnsomheten for de enkelte fartøy 

• forbedre grunnlaget for landanlegg og mottaksstasjoner 

• Måsøy – vurderes å innlemme i kvoteområdet 

• Etter en helhetsvurdering slippes Måsøy fiskerne ikke inn  

 



Nytt i reguleringsåret 2016 

• Kvotestige som regulerer fartøykvote  

• For full kvote må det i 2015 ha vært fisket for kroner 100 000 i 
annet fiskeri 



Nytt i reguleringsåret 2017 

• Fartøy merkeregistrert i Måsøy kommune gis adgang til å delta i 
fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området 



Noen nøkkeltall i tiden 2014 – i dag 



Snittverdi for de ulike kvotegruppene i 
2016 - 2017 



Årsak til nedgang i kvoteverdi i 2017? 

• Omtrent samme totalkvote 

• Økt antall deltakeradganger 

• Flere fartøy får full kvote? 



Fiskeridirektoratet ber høsten 2016 i 
høringssak om innspill på følgende punkter 

• Kvotestigen og hvor høyt omsetningskravet bør være. 

• Skal fartøy fra Vest-Finnmark få adgang til å delta i kvoteregulert 
område. 



Dokument 8 forslag 

• Parallelt med høringen fra Fiskeridirektoratet fremsettes det et 
«dokument  8 forslag»  

• det foreslås å gi hele vest Finnmark adgang til det kvoteregulerte 
området 

 



Fiskarlaget Nord fatter følgende vedtak 

1) Kongekrabben i kvoteregulert område skal forvaltes 

bærekraftig. 

2) Fisket etter kongekrabbe skal forbeholdes fiskere og fartøy som 

er plaget av kongekrabbens tilstedeværende under utøvelse av 

fiske etter andre arter. Fisket skal være et kompensasjonsfiskeri, 

og ikke et hovedfiskeri 

 

 

 

 



 
Styret ønsker å øke aktivitetskravet betydelig for å oppnå ulike 
kvotefaktorer i forhold til inneværende år; eksempelvis til et nivå 
etter følgende stige: 

 
 

• Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2016.  Kvotefaktor  

• 0 – 15.000        0,05  

• 15.000 – 59.999        0,15  

• 60.000 – 89.999       0,25  

• 90.000 – 149.999      0,50  

• 150.000-299.999      0,75 

• 300.000 - <       1,00  

 

 



• Utsatt virkning for nytt aktivitetskrav til 2018 

• Kvotedifferensiering mellom fiskere på liste A og liste B, der 
fiskere på liste A får 50% av kvoten til fiskere på liste B, på alle 
kvotetrinn. 

• Åpne for at fartøy fra Måsøy skal kunne kvalifisere seg for 
krabbefiske i kvoteregulert område 

 



Avslutningsvis 

• Det er behov for å få ro omkring regulering av kongekrabben 

• Næringen behøver forutberegnelighet 

• Det må innføres en modell for kvotetildeling som sikrer de 
fiskere som er tenkt tilgodesett og som bidrar til et akseptabelt 
kvotenivå 

• Det må være en fornuftig sammenheng mellom kvotegrunnlag, 
antall deltakere og hvor store kvoter den enkelte skal få 

• Fiskarlaget Nord har foreslått en ansvarlig og robust modell som 
kan stå seg over tid og gi en rettferdig fordeling ut fra de 
besluttede prinsipper 



 

 

Takk for meg! 


