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Forvaltning av snøkrabbe – høringssvar fra Klima- og miljødepartementet 

Vi viser til høringsbrev med forslag til forskrift om forvaltning av snøkrabbe mottatt 24. 

oktober 2014. 

 

Klima- og miljødepartementet er bekymret over den raske økningen av snøkrabbe i 

Barentshavet, ikke minst muligheten for at den kommer inn i farvannene ved Svalbard. En 

premiss for vår tilnærming er at vi ikke vet om dette er en introdusert art eller ikke. Så lenge 

dette ikke er avklart, ønsker vi en forvaltning som i størst mulig grad bremser bestandens 

raske ekspansjon vestover. Samtidig ser vi behovet for mer kunnskap vedrørende snøkrabbens 

økning, spredning og om det oppstår spredningssentra i vestlige deler av havet. 

 

Et fritt fiske vil ikke kunne stoppe spredningen av snøkrabben og en slik forvaltningsstrategi 

gir oss lite kunnskap. Vi er derfor enig med Nærings- og fiskeridepartementets at et forbud 

mot fisket, der man samtidig åpner for dispensasjoner til fartøy på visse vilkår, er den beste 

løsningen. 

 

Vi kan imidlertid ikke se at det er nødvendig på dette tidspunktet å forvalte bestanden etter 

prinsippet om bærekraftig høsting. Hvis det er så mange snøkrabber i Barentshavet som forskerne 

sier, mener vi det er viktig å la alle som har utstyr til det, få dispensasjon. Samtidig bør kvotene 

være høye. Først når kunnskapsplattformen er bredere og man med større sikkerhet vet om denne 

arten er introdusert eller har spredd seg naturlig til Barentshavet, bør man og lage en 

forvaltningsplan der man tar stilling til hva slags forvaltning som skal gjelde. 

 

Departementet er enig i at det er et mål å øke kunnskapen om spredningen av denne arten i norske 

havområder, og hvilken betydning den har for andre arter i økosystemet. Vi mener spesielt at det 

nå haster med grundige undersøkelser av havbunnen i de områdene vi antar at snøkrabben vil 



Side 2 

 

kunne etablere seg øst for Svalbard. Vi må ikke kommer opp i samme uføre som vi har hatt med 

kongekrabben, hvor vi i stor grad har manglet kunnskap om hvordan havbunnen så ut før denne 

etablerte seg. 

 

Når det gjelder vilkår for dispensasjon fra forbudet, kan vi ved siden av de nevnte oversiktene 

over aktivitet, se følgende behov for rapportering. Det må tas prøver av fangsten som kan anslå: 

 mengde krabber 

 størrelsesfordeling (alder) 

 kjønnsfordeling 

Dessuten ønsker vi at utkastforbudet opprettholdes, spesielt for hunnkrabbene. 

 

Vi ber om å bli holdt fortløpende oppdatert i saken, spesielt når det gjelder hvilke vilkår som 

skal settes for å gi dispensasjonsadgang. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Per W. Schive (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Inger Winsnes 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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