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Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe i 2017  

1. Innledning 
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet noen endringer av forskrift om 
forbud mot fangst av snøkrabbe.  
 
Det er nå fastsatt en totalkvote på 4 000 tonn snøkrabbe i 2017. Av totalkvoten avsettes 500 
tonn til avtaler med andre land.  
 
Det foreslås at det ikke tildeles fartøykvoter i 2017, men fisket stoppes når totalkvoten er 
fisket opp.  
 
Det foreslås også, av hensyn til skallskifteperioden, å innføre krav om særskilt rapportering 
om innblanding av bløt-krabbe i fangstene i juni og september, en stengning av 
snøkrabbefisket i juli i tillegg til et krav om observatør ombord for fartøy som vil fiske 
snøkrabbe i august. 
 

2. Bakgrunn for forslaget 
Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt biologisk rådgivning for snøkrabbe for 2017 fra 
Havforskningsinstituttet. Rådgivningen er gitt på bakgrunn av at snøkrabben skal forvaltes 
med mål om bærekraftig høsting som gir grunnlag for verdiskaping for samfunnet, og med 
utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om hvordan artene påvirker hverandre i økosystemet. 
Dette skal oppnås gjennom å balansere delmålene: 
 
1. maksimering av fangstutbytte på lang sikt 
2. minimere risikoen for uønskede økosystemeffekter  
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Gitt omfanget av deltakelse i snøkrabbefangsten og aktivitetsnivået til de fartøyene som har 
adgang til å delta, har departementet ikke sett behov for å regulere høstingen på fartøynivå. 
Høstingen vil kunne stanses dersom totalkvoten blir beregnet oppfisket. Totalkvoten er 
imidlertid høy i forhold til fangsten på norsk sokkel tidligere. 
 
Vilkår for å fiske snøkrabbe i visse perioder 
Snøkrabben vokser ved å skifte det ytre skallet, og de fleste store krabbene skifter skall på 
våren/forsommeren. I denne perioden er skallet mykt og sårbar for ytre påkjenninger (såkalt 
"bløtkrabbe"). Havforskningsinstituttet anbefaler at fangst av snøkrabbe bør unngås i perioder 
med høy andel bløtkrabbe og krabbe med lav kjøttfylde, og har gitt råd om at tidsrommet 1. 
juni til 31. august er en periode da det kan vurderes å stenge for høstingen. Alternativt at det 
gjøres løpende overvåkning med tilhørende stengingsregime. Rådet om tidsrom for stengning 
er gitt på bakgrunn av data om sesongvariasjoner og skallskifte fra Canada.  
 
HI gjør imidlertid oppmerksom på at man ikke har informasjon om hvilken innblanding vi har 
av bløtkrabbe i det norske snøkrabbefisket, så rådet har en stor grad av usikkerhet. 
 

3. Departementets forslag 
 
Departementet foreslår at det innenfor fastsatt totalkvote er fritt fiske, med hjemmel for å 
stoppe høstingen når kvoten er beregnet fisket opp.  
 
Vilkår for å fiske snøkrabbe i visse perioder 
Vi har i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om innblandingen av bløtkrabbe i det norske fisket 
etter snøkrabbe, og innblandingen kan ha store sesongvariasjoner som påvirkes av eksterne 
faktorer. Forvaltningsmålet om økonomisk langtidsutbytte, taler for at vi må tilegne oss mer 
kunnskap før vi går aktivt inn og stenger området i lengre perioder, der det potensielt kan 
drives et lønnsomt fiske. Det samme forvaltningsmålet tilsier imidlertid at det er føre-var å 
stenge områder i perioder slik HI også anbefaler i perioder med bløtkrabbe. Et overordnet mål 
er at vi må ha mer kunnskap om i hvilke perioder det er for stor innblanding av bløtkrabbe 
som ikke kan utnyttes kommersielt. Når bløtkrabbe kastes ut ender den ofte opp som skadd 
krabbe, som får forringet verdi.  
 
Departementet mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å stenge fiske etter snøkrabbe i 
hele den perioden som HI omtaler. Vi trenger mer kunnskap om når de biologiske forhold 
taler for stengning av områder i perioder på våren, sommeren og senhøstes, og foreslår derfor 
at det i juni og september stilles krav om særskilt rapportering av innblanding av bløt-krabbe i 
fangstene. I juli foreslår vi å følge HIs råd om full stengning ettersom dette er i midten av 
kjerneperioden for anbefalt stengning på grunn av innblanding av bløtkrabbe. For fartøy som 
ønsker å starte fiske i august, en periode vi antar det er stor sannsynlighet for innblanding av 
bløtkrabber i fangsten, foreslår vi at det innføres krav om observatør/inspektør om bord.  
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På bakgrunn av dette foreslår departementet å endre forskrift om forbud om fangst av 
snøkrabbe i tråd med forskriftsforslaget, og vi ber om høringsinstansenes innspill til 
endringen. 
 
Frist for å sende høringssvar er 30. juni 2017. 
Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill til oss. Vi ber om at høringssvarene blir sendt 
inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no. 
 
 
Med hilsen  
 
 
Elisabeth Norgård Gabrielsen  
avdelingsdirektør 
 Elisabeth Sørdahl 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 
  

http://www.regjeringen.no/
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Forskrift om endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe   

Fastsatt av Nærings - og fiskeridepartementet …. med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om 
forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 16, § 36  og § 47. 
 
 

I 
 

I forskrift 19.desember 2014 nr. 1836 om forbud mot fangst av snøkrabbe gjøres følgende 
endringer: 
 
I hjemmelsfeltet tilføyes § 11, § 36 og § 47. 
 
 
§ 3 (ny) skal lyde: 

 § 3 Totalkvote 
 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan fartøy som har dispensasjon fra forbudet mot fangst av 
snøkrabbe, fange og lande inntil 4 000 tonn snøkrabbe i 2017. 
 
Av totalkvoten i første ledd avsettes 500 tonn til avtaler med andre land.  
 
§ 4 (ny) skal lyde:  
  
§ 4 Vilkår for å fangste snøkrabbe i visse perioder og stengning 
 
Fiskeridirektoratet kan forby fangst av snøkrabbe i perioder og områder dersom biologiske 
hensyn tilsier dette. 
 
For å fangste snøkrabbe i perioden 1. juni til og med 30. juni og i perioden 1.september til og 
med 30.september er det et vilkår at fartøyene rapporterer på e-post til fmc@fiskeridir.no om 
innblanding av bløtkrabbe i fangstene.   
 
Det er forbudt å fangste snøkrabbe i perioden fra 1. juli til og med 31. juli. 
 
For å fangste snøkrabbe i perioden 1.august til og med 31. august er det et vilkår at fartøyet 
har observatør fra Havforskningsinstituttet eller Fiskeridirektoratet ombord for å kontrollere 
og observere andelen av bløtkrabbe i fangstene.  
 
 
Gjeldende §§ 3-6 blir nye §§ 5-8. 
 

II 
 
Forskriften trer i kraft straks. 

mailto:fmc@fiskeridir.no
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Adresseliste 
Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes 5817 BERGEN 
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 
Kystvakten Postboks 800 Postmottak   
Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen 7462 TRONDHEIM 
Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
Pelagisk Forening Slottsgaten 3 5003 BERGEN 
Sjømat Norge Postboks 5471 Majorstuen 0305 OSLO 
 


	Med hilsen
	Elisabeth Norgård Gabrielsen

