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ENDRING AV F'ORSKRIFT OM FORBUD MOT FANGST AV SNØKRABB.E,I}OI7 -
høringsuttalelse

Norges Fiskarlag viser til forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017 fra
Nærings- og fiskeridepartementet, og har følgende kommentar:

Det foreslås å sette en totalkvote pä 4 000 tonn snøkrabbe i 2017 og at fisket gjennomføres som et fritt
fiske.

Videre at det innføres krav om særskilt rapportering om innblanding av bløt-krabbe i fangstene i
september, stenging av fisket i hele juli og krav om observatør om bord i fartøy som vil fiske
snøkrabbe i august.

Den foreslåtte fiskestoppen ijuli kommer uten forvarsel, og kan slå uheldig ut for fartøylrederier som
akkurat har startet på en ny fisketur etter snøkrabbe. Norges Fiskarlag går mot at denne innføres i
2077. Det etableres i stedet en rapporteringsrutine gjennom ERS-rapporteringen for å skaffe et bedre
grunnlag for på et senere tidspunkt å vurdere om det skal gjennomføres fredning. Som et alternativ til
fredning kan det settes krav om at dersomfartøy har mer enn 20 Yobløtþ,rabbe i fangstene på en lenke,
må lenken flyttes til et område med akseptabel innblanding.

Når det gjelder totalkvoten finner Norges Fiskarlag det urimelig at det avsettes en så stor andel av
kvoten til tredjeland uten at det fremkommer hva gjenytelsen kan bli. Norges Fiskarlag vil kreve at
dersom det skal avgis kvantum til tredjelandi20lT, må dette komme som et tillegg til den fastsatte
kvoten av snøkrabbe pä 4 000 tonn.

Det er viktig å få til et generelt kvotebytte av snøkrabbe med Russland for å få reetablert soneadgang i
Smutthullet og eventuelt i russisk økonomisk sone.

Norges Fiskarlag vil vise til at det ved stopp i fisket vil oppstå et behov for å kunne lagre teiner og
utstyr i den tiden fisket er stoppet. Det er derfor påkrevd at allerede nå iverksettes et arbeid for å finne
områder som kan benyttes og som er til minimal hinder for andre fiskeri.

Norges Fiskarlag mener det er viktig at næringen og fiskerimyndighetene møtes for å oppsummere
erfaringer fra årets fiske og evaluere eventuelle nye tiltak. Dette er spesielt viktig for å fa samlet den
kunnskapen og erfaringen som næringen har tilegnet seg og for å finne fram til praktiske tiltak for
bedre sameksistens i framtiden.>
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