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NOTAT- INNSPILL TIL HØRING OM FORVALTNING AV SNØKRABBE 

 

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsbrev av 24. oktober 2014 at det 

fastsettes et generelt forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske 

juridiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen, og at midlertidig dispensasjon fra 

forbudet kan gis på nærmere vilkår fastsatt av Fiskeridirektoratet. Det foreslås videre 

at en forskrift om fangst av snøkrabbe også kan omfatte reguleringer mht. områder, 

perioder, redskapsbegrensninger m.v. 

 

Fiskeridirektoratet støtter disse forslagene. 

 

Når det gjelder utforming av rammer som bør ligge til grunn for en midlertidig 

dispensasjon fra fangstforbudet, har Fiskeridirektoratet noen forslag til vilkår for 

hvilke fartøy som skal kunne delta.  

 

I dag kan følgende fartøy i prinsippet delta i fangsten av snøkrabbe: Innehavere av 

ervervstillatelse for fartøy med kongekrabbe, snøkrabbe ev. taskekrabbe som 

driftsgrunnlag alene, og samtlige merkeregistrerte fartøy. Når snøkrabbefangst i 

utgangspunktet blir forbudt, bør dispensasjonsadgangen slik Fiskeridirektoratet ser 

det, være forbeholdt aktører med berettiget forventning om å delta i fangsten av 

snøkrabbe. 

 

For merkeregistrerte fartøy er det i dag ingen begrensninger mht. deltakelsen i fangst 

av snøkrabbe med teiner. Imidlertid vil fartøyets utforming, størrelse og type 

fartssertifikat være forhold som naturlig begrenser deltakelsen da dette er et fiskeri 

som drives under røffe værforhold i Barentshavet og i hovedsak Smutthullet. 

Som berettiget forventning bør det etter vårt syn kreves som minimum at eieren 

enten har deltatt i fangst av snøkrabbe, eller vesentlig har innrettet seg økonomisk for 

fangst av snøkrabbe.  
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Eier som har deltatt i direkte fangst med teiner av snøkrabbe med det aktuelle 

fartøyet bør kunne få dispensasjon. Dersom flere eiere har deltatt med samme fartøy 

bør kun en av disse innvilges dispensasjon.    

 

I tillegg bør også eiere av merkeregistrerte fartøy som har gjort vesentlige og 

dokumenterte investeringer for å begynne med fangst av snøkrabbe få dispensasjon.  

Dette kan være investeringer i nytt erstatningsfartøy, som er spesielt tilrettelagt for 

fangst av snøkrabbe, eller det kan være vesentlige investeringer i utstyr, som 

eksempelvis teiner, eller oppgradering av anlegg for håndtering av snøkrabbe på 

fartøyet. 

 

Både når det kan vises til tidligere deltakelse og til vesentlige investeringer bør det 

fastsettes et skjæringstidspunkt i 2014, slik at det kun er eiere som har deltatt i 

fangsten eller som kan dokumentere slike vesentlige utgifter før dette tidspunktet 

som kan innvilges dispensasjon. Et hensiktsmessig skjæringstidspunkt kan være 

24. oktober 2014, som er datoen for departementets høringsbrev. En mer liberal 

skjæringsdato vil innebære risiko for at gruppen som posisjonerer seg vil bli så stor at 

en fremtidig regulering også vil måtte innebære en strukturering. 

 

For eiere av fartøy med ervervstillatelse basert på utryddelsesfangst av kongekrabbe 

og snøkrabbe vil det når dispensasjon skal vurderes, for det første være 

formålstjenlig at denne gruppen får videreført de vilkårene som allerede gjelder.  

 

Nærings- og fiskeridepartementet ga 24. oktober 2014 en ny instruks om 

ervervstillatelse for fartøy over 15 meter som skal delta i fangst av kongekrabbe og 

taskekrabbe utenfor område som er kvoteregulert for fangst av kongekrabbe, med 

presiseringer gitt i brev av 10. november 2014.  Etter Fiskeridirektoratets syn bør 

tilsvarende vilkår bli fastsatt når det gis dispensasjon til innehavere av 

ervervstillatelser med snøkrabbe og kongekrabbe som driftsgrunnlag. Vilkårene for 

en dispensasjonsordning bør være skriftlig og fremgå enten av instruks eller av 

forskrift. 

 

Når det gjelder øvrige vilkår for dispensasjon for fangst av snøkrabbe, og 

reguleringer som gjelder for eksempel minstemål, periode-, område,- og 

redskapsbegrensninger, har Fiskeridirektoratet behov for mer informasjon om 

snøkrabbebestanden før vi kan komme med konkrete forslag. Vi sendte derfor den 

25. november en henvendelse til Havforskningsinstituttet i denne anledning, og vil 

ettersende forslag til Nærings- og fiskeridepartementet så snart vi har mottatt den 

informasjonen vi trenger fra Havforskningsinstituttet.   

 

I høringsbrevet foreslås det at dispensasjonene skal gjelde med tidsbegrensning frem 

til det foreligger en forvaltningsplan. Per i dag er kunnskapen om snøkrabbe i 

Barentshavet begrenset, det vil for eksempel kunne ta tid før en har tilstrekkelig 
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kunnskap til å kunne etablere en høstingsregel for bestanden. Avhengig av hva en 

legger i begrepet forvaltningsplan mener Fiskeridirektoratet at det kan være 

vanskelig å angi dette som et skjæringstidspunkt, men at dispensasjonene heller kan 

avløses av en fast deltakerregulering når man anser å ha tilstrekkelig kunnskap til å 

fastsette denne. 
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