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Nærings- og fiskeridepartementet  

 

 

Høringssvar - Forslag om endring av forskrift om forbud mot fangst av 
 

Fiskebåt organiserer de fleste aktive snøkrabbefartøy i Norge og er positiv til at det nå tas et første 

skritt for å få på plass en regulering av fisket etter snøkrabbe i Barentshavet.  

 

Oppsummert foreslås følgende reguleringstiltak:  

1. Fastsettelse av totalkvote på 4.000 tonn for 2017, med 500 tonn avsatt til avtaler med 

andre land. 

2. Kvoten fordeles ikke på fartøynivå, men fisket er fritt innen totalkvoten og stoppes når 

denne er beregnet oppfisket. 

3. Det settes som vilkår for å fiske snøkrabbe i perioden 1. juni til og med 30. juni og 1. 

september til og med 30. september om at fartøyene rapporterer bløtkrabbe på e-post til 

fmc@fiskeridir.no 

4. Fangstforbud fra 1. juli til og med 31. juli. 

5. I perioden 1. august til og med 31. august er det et vilkår at fartøyet har observatør fra HI 

eller direktoratet om bord for å observere og kontrollere andelen av bløtkrabber.  

 

Fiskebåt har følgende kommentarer til forslaget: 

 

Kvotefastsettelse 

Fiskebåt mener kvoten på 4.000 tonn i 2017 synes noe forsiktig satt, men konstaterer at 

kunnskapen om snøkrabbebestanden foreløpig er begrenset. Fiskebåt mener at det er viktig å 

styrke forskningen på snøkrabbebestanden i Barentshavet, og gjerne i et nærmere samarbeid med 

PINRO. 

 

En totalkvote på 4.000 tonn vil sannsynligvis ikke begrense det norske fisket i år, såfremt hele 

kvantumet blir gjort tilgjengelig for norske fiskere. Fiskebåt er på denne bakgrunn skeptisk til å gi 

bort snøkrabbe til EU av denne kvoten. Dersom norske fiskerimyndigheter kommer til at det er 

nødvendig å tilby EU snøkrabbe i Svalbardsonen for å ivareta norske interesser, så bør denne 

kvoteavståelsen komme som et tillegg til den fastsatte kvoten.  

 

Fiskebåt er ellers positiv til et generelt kvotebytte av snøkrabbe med Russland for å få reetablert 

gjensidig soneadgang i Smutthullet, og eventuelt russisk økonomisk sone. Det vises til tidligere 

henvendelser om dette.  

 

Regulering av fisket 

 

Fiskebåt er enig i at fisket ikke reguleres med fartøykvoter i 2017. Det er samtidig viktig at det 

kommer på plass en innsatsregulering i fisket til erstatning for gjeldende dispensasjonsordning. 

Det er vanskelig å argumentere for økt deltakelse innenfor den kvotebegrensningen som er 

fastsatt.  

 

Fiskebåt viser til forslaget om å rapportere bløtkrabbe på epost til FMC og mener dette kan gi 

nyttig informasjon for fremtidig regulering av snøkrabbefisket. Det bør være en målsetting at 

denne  
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rapporteringen blir en del av den ordinære ERS-rapporteringen, og at den foreslåtte 

rapporteringen pr e-post kun blir gjeldende i en overgangsperiode. Det bør stilles krav om 

rapportering av bløtkrabbe i perioden fra 1. juni til og med 30. september.  

 

Fiskebåt er negativ til forslaget om å stoppe fisket på grunn av bløtkrabbe allerede i juli i år, og 

mener av hensyn til planleggingen av fisket at det er for seint å gjennomføre forslaget nå.  

 

Fiskebåt mener forslaget om å stille krav om observatør fra Havforskningsinstituttet eller 

Fiskeridirektoratet i august for å drive fiske etter snøkrabbe er altfor strengt. Det er allerede 

gjennom gjeldende forskrifter adgang til å kreve at fartøyene vederlagsfritt skal akseptere å ta om 

bord observatører fra Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet, og Fiskebåt mener at 

ambulerende observatører bør dekke dette behovet.  

 

Rapporter fra fisket indikerer at skallskiftet kan foregå i ulike perioder avhengig av hvor krabben 

befinner seg. Fiskebåt mener derfor at det som alternativ til generelle fredningsperioder bør 

vurderes innføring av krav om skifte av felt. Regelen kan for eksempel være at dersom fangsten i 

en lenke inneholder mer enn 20% bløtkrabbe, må lenken flyttes til et område der prøvehal viser at 

innblandingen av bløtkrabbe er innenfor akseptable grenser. En slik ordning må i så fall evalueres 

i løpet av høst/vinter.  

 

Dersom det likevel innføres fredningsperioder, mener Fiskebåt at det bør etableres 

opplagsområder som ikke er til fortrengsel for annet fiske, der teiner kan lagres uten agn.  

 

Fiskebåt anbefaler at en beholder minstemålet på 10 cm skallbredde.  

 

Veien videre 

 

Både næringen og fiskerimyndighetene trenger tid for å opparbeide seg tilstrekkelig kunnskap om 

bestanden, og 2017 blir et viktig år for å hente inn mest mulig kunnskap. Derfor bør det også være 

færrest mulig begrensinger på utøvelsen av fisket i 2017. Fiskebåt mener at det vil være nyttig om 

Nærings- og fiskeridepartementet kaller inn til et bredt møte med næringen i løpet av høst/vinter 

2017 for å oppsummere erfaringer fra årets fiske, og evaluere eventuelle nye tiltak. Et av temaene 

bør være tiltak for å sikre god sameksistens mellom teinedrift og andre fiskerier.  

 

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

 

Jan Ivar Maråk         Tor Are Vaskinn 
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