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Reguleringsmøtet sak 13/2019 - Sametingets innspill til regulering
av fiske etter rognkjeks i 2020

Fiske etter rognkjeks er et fiske som passer godt for mindre fartøy som driver fiske kystnært og i 
fjordene. Sametinget er glad for at det nå er fått på plass en MSC-sertifisering, og at fisket og 
prisene igjen er på vei oppover. 

Rognkjeksfiske er i perioden mai/juni og drives på grundt vann. I området øst for 26 grader Ø 
(området for kvoteregulerte kongekrabbefiske) er nesten alt fiske etter rognkjekse stoppet opp 
på grunn av bifangst av kongekrabbe. Imidlertid har en nå - gjennom de siste årene i et prosjekt 
som har blitt gjennomført i perioden sommer/høst for å fiske rognkjekse som skal benyttes som 
lusespisere i oppdretten -  høstet god erfaringer med at et rognkjeksfiske i denne perioden ikke 
er plaget med bifangst av kongekrabbe øst for 26 grader Ø. Grunnen er at kongekrabben har 
flyttet seg til områder med dypere vann.  

Sametinget er orientert om at en ønsker at hovedfiske etter rognkjeksen skal foregå på 
andregangs gytere, som erfaringsmessig kommer først inn i fiske. Men ettersom det i dag ikke 
er noe nevneverdig fiske øst for 26 garder Ø pga. plage med kongekrabbe, så blir det i dag 
verken fisket første- eller annengangs gytere. Dvs. bestanden er uutnyttet på grunn av dagens 
regelverk vs. fastsettelse av fangsttid.    

For å få en beskatning av rognkjeksbestanden og samtidig styrke inntektsmulighetene til den 
den minste flåtegruppen i kvoteregulert kongekrabbeområde (øst for 26 grader Ø), tok 
Sametinget opp dette tema på Reguleringsmøtet i juni 2019. Ut fra tidligere innspill og overfor 
nevnte begrunnelse, fremmer Sametinget følgende forslag til regulering av fiske etter 
kongekrabbe i 2020: 

- I området øst for 26 grader Ø (i kvoteregulert område for kongekrabbe) utvides 
fisketiden i fiske etter rognkjeksen, for de som bor der til 10. september. 
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