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Nærings- og fiskeridepartementet 
Norges Fiskarlag 

 

 

Forvaltning av snøkrabbe - høring 
 

Fiskebåt viser til Nærings- og fiskeridepartementet høringsnotat om forvaltning av 

snøkrabbefisket, med høringsfrist 10. desember. Departementets foreslår: 

 

- At det fastsettes et generelt forbud mot fiske etter snøkrabbe. 

- At forskrift om forbud og dispensasjon kan inneholde reguleringer med hensyn til 

fiskeområde, perioder, redskapsbegrensninger m.m. 

- At det settes vilkår for dispensasjon i forhold til behov til rapportering m.m. 

- At det gis unntak fra forbudet i form av dispensasjon med tidsbegrensning frem til det 

foreligger en forvaltningsplan. 

 

Fiskebåt er enig i departementets forslag om å fastsette et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe 

i hele det norske jurisdiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen, inntil det foreligger en mer 

helhetlig forvaltningsplan. Fiskebåt er innforstått med at forbudet også vil gjelde i internasjonalt 

farvann for norske fartøyer. Fiskebåt mener dette er nødvendig for å unngå ukontrollert 

kapasitetsvekst i fisket etter snøkrabbe. 

 

Fiskebåt mener samtidig at det er viktig å sikre norsk deltakelse i utviklingen av snøkrabbefisket, 

og mener at myndighetene må følge en liberal praksis med å gi dispensasjon fra forbudet for 

norske fiskefartøyer med ervervstillatelse. Fiskebåt forutsetter blant annet at alle fartøyer som 

allerede er etablert i snøkrabbefisket får slik dispensasjon. At snøkrabben er en ny art i 

Barentshavet, og det foreløpig er usikkert hvordan arten vil påvirke økosystemet i Barentshavet, 

taler også for en liberal dispensasjonspraksis. Fiskebåt viser dessuten til at informasjon fra dette 

fisket vil være viktig for å innhente nødvendig informasjon og datamateriale for det videre 

arbeidet med en forvaltningsplan. Fiskebåt viser til at prøvefisket etter snøkrabbe har vist at det er 

store utfordringer i forhold til dødelighet og kvalitet når krabben skal leveres levende i land, og 

forutsetter at det ikke vil bli satt begrensninger med hensyn til ombordproduksjon av snøkrabbe.  

 

Fiskebåt viser til departementets instruks av 11. november 2014 som ikke åpner for tildeling av 

ervervstillatelse begrenset til snøkrabbe. Departementet ønsker ikke at fangst av snøkrabbe skal 

være et selvstendig driftsgrunnlag for nye fartøy som vil inn i fisket. Fiskebåt støtter en slik 

restriktiv praksis inntil det foreligger en forvaltningsplan for snøkrabbe.  

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

 

 

Audun Maråk  Jan Ivar Maråk 
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