
Retningslinjer for turistfiske etter kongekrabbe 

Retningslinjene er fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord i medhold av den til 

enhver tid gjeldende forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 

område øst for 26° Ø mv. («forskriften»). 

 

Retningslinjene her regulerer vilkårene for deltakelse i turistfisket etter kongekrabbe. I 

tillegg forutsettes det at turistfiske etter kongekrabbe utøves i tråd med de generelle 

bestemmelsene som gjelder for fangst av kongekrabbe med teiner i kvoteregulert 

område, blant annet minstemål, stopp i fangst, kvoter, og utforming av teiner. 

 

       - Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 

         grader øst mv. i 2020 

       - Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen 

1. Formål 

Retningslinjenes formål er å sikre at turistfiske etter kongekrabbe gjennomføres som en 

del av en organisert opplevelsbasert turistaktivitet. Denne aktivteten skal kunne legge til 

rette for en opplevelse av å fangste kongekrabbe, i tillegg til at man kan tilby 

turistgruppen som deltar på aktiveteten, en liten smak av fangsten.  

 

Kongekrabber som fangstes etter retningslinjene kan ikke benyttes i annen 

næringsvirksomhet enn i den organiserte turistaktiviteten. 

2. Fangstområde og fangstperiode 

Retningslinjene gjelder turistnæringens fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert 

område slik det fremkommer av forskriften §§ 1, 2 og § 16. 

Fiskeridirektoratet region Nord understreker at også turistbedriftene/reiselivsbedriftene 

må forholde seg til de fredningsperioder og stenging av områder som er nevnt i 

forskriften. 

 

3. Deltakelse 

Bedriften må være registrert i Brønnøysundregistrene og bedriftens formål må være 

relatert til turisme. Turister kan ikke på egen hånd drive fangst av kongekrabbe 

gjennom bedriftens tillatelse. 

4. Fartøy og andre fremkomstmiddel 

Fartøy skal være registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene. Det er ikke tillatt å 

benytte merkeregistrert fartøy. Andre fremkomstmiddel kan benyttes for transport frem 

til fiskestedet / samleteine dersom fangstområdet er på is, men omfattes ikke av krav til 

AIS. 

Ethvert fartøy som benyttes i turistfisket skal være utstyrt med typegodkjent 

identifikasjonssystem (AIS) klasse A eller B. AIS systemet skal holdes i gang til enhver 

tid. Unntak gjelder dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, 

verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal 

sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS 



systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk 

skjema som er tilgjengelig på www.fiskeridir.no. 

 

5. Redskap, fangstmetoder og merking av redskap 

a. Fangsten kan bare drives med teiner. Antall teiner, inkludert samleteiner er begrenset 

til 8 teiner pr. bedrift. Teinene kan settes enkeltvis. Ev. innkjøpt kongekrabbe skal 

oppbevares adskilt fra kongekrabbe som bedriften selv har fangstet. Dette innebærer at 

bedriftene ved lagring av kongekrabbe i sjø, ikke kan benytte samme samleteine for 

kongekrabbe som er kjøpt inn og for kongekrabbe som bedriften selv har fangstet. 

b. Redskap som benyttes i turistfisket skal merkes med «Turistfiske», bedriftens navn og 

telefonnummer. Det skal også fremgå av merkingen hvilke samleteiner som benyttes til 

lagring av ev. innkjøpt krabbe, og hvilke som benyttes for oppbevaring av kongekrabbe 

som bedriften selv har fangstet.  

c. Posisjon på fangst- og samleteiner skal meldes til Kystvaktsentralen på tlf.: 07611.  

6. Forbud mot omsetning og krav til dokumentasjon for kongekrabbe som lagres i sjøen 

Kongekrabbe som fangstes i forbindelse med turistfiske kan ikke omsettes eller 

benyttes til ordinær servering. Hver turistbedrift som har tillatelse til å fangste 

kongekrabbe, må kunne vise til kvitteringer ved ev. kjøp av kongekrabbe. Den enkelte 

bedrift plikter å kunne dokumentere opprinnelsen til all kongekrabbe som konsumeres 

gjennom aktivitet hos bedriften. Dette betyr at hvert enkelt foretak ved kontroll, må 

kunne vise til en intern oppdatert oversikt for hvor mye kongekrabbe som de selv har 

fangstet, hvor mye de har kjøpt, hvor mye som til enhver tid er lagret i samleteiner (både 

kongekrabbe som er kjøpt og hva som kan knyttes til egen fangst) og hva som er blitt 

konsumert. 

7. Landing av kongekrabbe 

Det er kun tillatt å lande kongekrabbe i følgende tilfeller:  

a. For å tilberede og servere kongekrabben til samme turistgruppe som deltok på turen,  

b. For mellomlagring av kongekrabbe i samleteine for senere opphenting av krabben til 

ny turistgruppe. Kongekrabben som tas opp etter dette punkt kan bare anvendes i tråd 

med bokstav a.  

 

 

8. Rapportering av fangst 

Fangst som ikke skal settes ut igjen umiddelbart skal meldes inn pr SMS før ankomst 

land, før den anvendes eller før krabben settes ut i samleteiner. Melding sendes på SMS 

til nummer 1933 med kodeord ov først i meldinga. Meldinga skal angi: 

 Obligatorisk kodeord først i meldinga: ov  

 Bedrift  

 Kallesignal på fartøy  

 Antall krabbe til anvendelse. 

 

Eksempel: ov turistkrabbebedrift lk999 99stk  

 

http://www.fiskeridir.no/


 

 

9. Utestengelse   

Overtredelser av retningslinjene for turistfiske etter kongekrabbe kan medføre 

reaksjoner i henhold til Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert 

område øst for 26 grader øst mv. §§ 19 og 20. 

 

10. Søknad 

Fiskeridirektoratet region Nord kan etter søknad gi tillatelse til deltakelse i turistfiske 

etter kongekrabbe. Søknaden sendes på elektronisk skjema tilgjengelig på 

www.fiskeridir.no.  

 

Tillatelse til turistfiske etter kongekrabbe gis årlig, og tillatelsen er gyldig ut siste dag i 

det året tillatelsen ble gitt.  

 

Retningslinjene er godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet 


