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Forvaltning av snøkrabbe – høringssvar fra Miljødirektoratet

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

24. oktober 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å få innspill til forslag om fastsettelse av et generelt 

forbud mot fangst av snøkrabbe i hele det norske jurisdiksjonsområdet, inkludert Svalbardsonen. 

Snøkrabbe er en ny art i våre farvann, og det er uvisst om den har kommet til området ved 

menneskelig hjelp eller om den har utvidet sitt eksisterende leveområde fra øst og området i og 

rundt Chukchi-havet. Bestanden har vist en eksplosiv vekst fra første gang den ble observert i 1996, 

og dette har ukjente konsekvenser på bunnfaunaen i de områdene hvor den har etablert seg. 

Miljødirektoratet er positive til at det foreslås en regulering av fiske etter snøkrabbe som kan bidra 

til å øke kunnskapsnivået om utbredelsen av arten i våre farvann. Forslaget som nå er på høring 

mener vi kan bidra til dette ved at det settes spesifiserte vilkår til de som søker dispensasjon fra 

det generelle forbudet mot fangst, og ved at det generelt innvilges dispensasjon til de som søker.

I og med at vi ikke vet om arten har status som introdusert eller ikke, så er det viktig at man 

innhenter mer data om populasjonsgenetisk opprinnelse for bestanden i våre farvann, slik at man 

kan få avklart dette spørsmålet. Den eksplosive økningen i snøkrabbebestanden i Barentshavet 

bekymrer oss med tanke på de endringer dette vil medføre på bunnfaunaen i området. Spesielt er vi 

bekymret for at snøkrabben vil endre økosystemet i verneområdene rundt Svalbard. Vi ønsker derfor 

en forvaltning som i størst mulig grad bremser bestandens vandring vestover. Vi ser det som ønskelig 

at alle som søker om dispensasjon fra forbudet mot fangst av snøkrabbe, får innvilget sine søknader 

med mulighet for store kvoter, slik at det blir fisket mest mulig av arten. I tillegg vil vi be om at det 

stilles krav om rapportering av fangst på individantall, individstørrelse, vekt, kjønn, 

koordinatfesting av fangststed samt at det innføres utkastforbud for de som får dispensasjon.
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Miljødirektoratet mener imidlertid at forskriften ikke bør fokusere på bærekraftig høsting av arten, 

i og med at det ikke er avklart om den skal betraktes som en introdusert art eller om den har 

vandret inn i havområdet på naturlig vis. Dette er avgjørende for de forpliktelser vi har gjennom 

Biodiversitetskonvensjonen, Havrettskonvensjonen, Havressursloven og Naturmangfoldloven med 

tanke på forvaltning av fremmede arter.

Hilsen

Miljødirektoratet
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