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Høring – endring av reguleringsforskriften for snøkrabbe 

Fiskebåt viser til forslaget fra departementet i ovennevnte høring, der departementet foreslår i 

hovedtrekk følgende regulering av snøkrabbefisket: 

1 Fangstforbud i juni, juli og august 

2 Røktepåbud økes fra 1 til 2 uker og håndheves 

3 Det etableres ikke opplagsområder for teiner 

4 Det stilles som vilkår at fartøy skal røkte sine egne teiner 

5 Innføring av redskapsbegrensning (antall teiner) 

 

Fiskebåt har følgende kommentarer til departements forslag: 

1 Fiskebåt mener fangstforbud er fornuftig ut fra at kvaliteten på krabbene vil være dårligere 
enn ellers og at fiske i tillegg har vært dårlig i skallskifteperioden. Fiskebåt mener det er for 

tidlig å stenge fisket 1. juni og mener dette innebærer at også en del av den beste sesongen 

vil bli rammet av fangststans. Stoppen må utsettes til 15. juni, og kan forlenges tilsvarende 

til 15. september. Kravet om rapportering av bløtkrabbe kan aksepteres, dersom 

opplysningene har verdi for Havforskningsinstituttet.  

 

2 Et røktepåbud bør håndheves og Fiskebåt kan akseptere et røktekrav på 3 uker. 

Departementets forslag om 2 uker kan neppe gjennomføres i praksis, da fartøyene må ha tid 

til å røkte bruket og til å gå til land for å losse, mens bruket står ute.  I tillegg må en ha 

dispensasjonsordning ved havari og lignende.  

 

3 Fiskebåt har bedt om at det etableres opplagsområder for snøkrabbeteiner og er derfor 

skuffet over at departementet avviser dette i høringsnotatet. Ett eller flere opplagsområder 

vil gjør det enklere for rederiene å håndtere perioder med stengte felt, eller dersom rederiet 

av andre grunner ønsker å ta fartøyet ut av fiske i en periode. Opplagsområde(r) vil løse 

problemet med transport og lagring av teiner. Teinene tar stor plass om bord og enkelte 

fartøy må gå flere turer for å få med alt bruket. Det er i tillegg vanskelig å finne lagringsplass 

på land. Teiner lagret i sjøen varer lengre. Materialet i teinene brytes raskere ned dersom de 

er utsatt for sol og luft og bruket må fornyes oftere. Teiner som lagres uten fløyt, men med 

lodd og/eller kjetting, blir liggende der de er satt ut og kan enkelt finnes igjen av eier. Disse 

vil ikke være utsatt for is eller vind/strøm. 

Fiskebåt forutsetter at opplagsområdet/områdene ikke er attraktive fiskeområder for 
snøkrabbe eller annet fiske. Det kan være aktuelt med flere mindre områder og teinene må 

plasseres ut åpne og uten agn. Bruket merkes og området merkes av som område med bruk 

i Kystvaktsentralens database. Opplagsområdet kan være tidsbegrenset og den enkelte 

brukseier vil være ansvarlig for eget bruk. 



 
 

 

 

 

4 Fiskebåt mener dette er et akseptabelt krav, men ber om at det kan gis dispensasjon til å ta 

opp andre fartøys bruk i tilfeller med havari.  

 

5 Av økonomiske hensyn er det nødvendig med et stort antall teiner i snøkrabbefisket. 

Fiskebåt ber om at det settes en begrensning på 12.000 teiner per fartøy.  

 

Fiskebåt vil avslutningsvis påpeke at dette er et nytt fiskeri og at det derfor er utfordrende å fastsette 

en regulering for fisket. Det vil derfor være nødvendig, med en grundig gjennomgang og evaluering 

av de reguleringene som innføres etter årets sesong.  

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

 

 

Audun Maråk         Tor Are Vaskinn 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
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