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Svar på høring - forvaltning av snøkrabbe 
 
Det vises til høringsbrev datert 24.10.2014, samt til at Finnmark fylkeskommune er innvilget 
utsatt høringsfrist til 12.12.2014. 
 
Fylkestinget i Finnmark behandlet sak 51/14 «Høring: Forvaltning av snøkrabbe» i møte 
10.12.2014, og fattet slikt vedtak: 
 
«Fylkestinget ser behovet av en forvaltningsplan for beskatningen av snøkrabbe, og tiltak for å 
regulere adgangen til fisket i påvente av forvaltningsplan. 
 
Som grunnlag for å etablere en forvaltningsplan må det ligge et tilstrekkelig kunnskapstilfang. 
NFD anfører at fangstdata vil utgjøre et vesentlig innslag i en nødvendig kunnskapsinnhenting. 
Det forutsettes at de fartøy som er inne i fisket i dag etter søknad, får dispensasjon fra et forbud 
mot å fiske snøkrabbe.  
 
Finnmark fylkesting mener at nye aktører i snøkrabbefisket ikke kan basere virksomheten 
ensidig på dette fisket, men må ha dette som tillegg til annet ordinært deltager adgangsregulert 
fiske. Fylkestinget vil strekt advare mot å bygge opp en helt ny flåte i høstingen av denne 
ressursen, noe som ble gjort og smertet næringen med oppbyggingen av Skjelltrålerflåten på 80 
tallet. 
 
Finnmark fylkesting mener det er riktig at de som har investert og er gitt dispensasjon til å delta i 
snøkrabbefisket, er sikret videre deltakelse i et framtidig snøkrabbefiske. 
 
I påvente av forvaltningsplan må fisket være åpent for kystflåten og leveres fersk på 
kysten.» 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Johanne Salamonsen 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.  
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