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HØRINGSBREV - FORVALTNING AV SNØKRABBE 

 

Alle landinger i Norge av snøkrabbe omfattes av Fiskesalslagslova og Norges Råfisklag har 

fulgt utviklingen i fangst, produksjon og markedsføring tett det siste året. Vi ser en meget 

positiv utvikling der et relativt lite antall norske og utenlandske båter har brakt på land over 

3500 tonn snøkrabbe rundvekt til en førstehåndsverdi som har passert kr 90 mill. Rundt 80% 

av den norske fangsten er ombordprodusert vare som selges av rederi/eksportør hovedsakelig 

til Japan og USA. Resterende 20% av landingene er levende krabbe som er levert til 

industribedrifter på land for bearbeiding og eksport som fryst kluster/seksjoner. Det vurderes 

også mulighet for pakking og eksport av levende produkt.     

 

Snøkrabben kan bli et viktig bidrag til bedre kapasitetsutnyttelse og lønnsomhet for 

landindustri i torskefisksektoren. Samtidig ser vi at det kan være betydelige utfordringer for 

den eksisterende fiskeflåten å kombinere med fangst av snøkrabbe for levering til 

landindustri pga. krevende forhold for å oppbevare denne levende frem til lossing 

(vanntemperatur i lagringstanker bør ha temperatur 0-4C). Vi har derfor vurdert det som 

positivt for utviklingen av dette fiskeriet at det både er mulig å satse ensidig på snøkrabbe 

med høyt spesialiserte båter og evt. med litt større fartøyer fra andre fiskerier som har 

mulighet for å lande levende krabbe til landindustri. Det syntes lite sannsynlig at snøkrabbe 

vil være tilgjengelig for den mindre konvensjonelle fiskeflåten som fisker kystnært. 

 

Vi ser at det er behov for å samle mer kunnskap om snøkrabbe samtidig som vi ønsker en 

videreutvikling av næringen både på sjø og land. Vilkårene for dispensasjon fra et evt. forbud 

for å delta i snøkrabbefisket bør ikke hindre en fortsatt utvikling av kapasitet og teknologi 

både innenfor landing av levende fangst og innenfor ombordproduksjon, slik at den norske 

flåten opprettholder sin konkurranseevne i forhold til de utenlandske fartøyene som fisker i 

Smutthullet hvor ombordproduksjon er helt dominerende. Russland har fastsatt en kvote i 

RØS som er større enn det norske fisket og vi antar at det er viktig å opprettholde et betydelig 

norsk fangstvolum dersom det blir aktuelt med en felles forvaltning av bestanden.  

 

Norges Råfisklag og den norske snøkrabbeflåten vil kunne bidra til en effektiv innsamling av 

data og dokumentasjon av snøkrabbefisket og vi ser frem til et samarbeid om dette. 
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Velegg fangststatistikk: 

 

Snøkrabbe landet hel/levende fra Norske og utenlandske fartøyer pr måned 2014: 

 
 

Snøkrabbe landet bearbeidet/ombordprodusert fra Norske og utenlandske fartøyer pr måned 

2014: 

 
 

Med utbytte 60% er det beregnede volum rundvekt fangst 3090 tonn for den fangsten som er 

landet i bearbeidet/ombordprodusert tilstand. 


