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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRFIT OM FORBUD MOT 

FANGST AV SNØKRABBE  

 

Vi viser til høringsnotat av 28. februar 2018 med forslag til endringer i forskrift om forbud 

mot fangst av snøkrabbe og forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.  

 

Fiskeridirektoratet har følgende merknader til forslagene som presenteres i høringsnotatet: 

 

1. Stengningsperiode av hensyn til skallskifte/innblanding av bløtkrabbe 

 

I høringsnotatet foreslås det et forbud mot fangst av snøkrabbe i tidsrommet 1. juni – 31. 

august på grunn av stor innblanding av bløtkrabbe i fangstene i denne perioden. 

Fiskeridirektoratet er enig i dette forslaget.  

 

Det vises i høringsnotatet til at kunnskap om skallskifte og dermed risikoen for innblanding 

av bløtkrabbe i fangstene fortsatt er begrenset. I påvente av oppdatert informasjon er det 

etter Fiskeridirektoratets oppfatning fornuftig å innføre et fangstforbud i en periode basert 

på eksisterende kunnskap slik som anbefalt av Havforskningsinstituttet. Utvidelse av 

rapporteringskravet, jf. pkt. 2, vil kunne gi informasjon som kan danne grunnlag for å justere 

stengingsperioden.  

 

Etter som bløtkrabbe har liten eller ingen kommersiell verdi, er risikoen stor for at denne 

krabben kastes ut igjen. Utkast av bløtkrabbe vil uunngåelig medføre noe skade. Dette er  

 

uheldig av både forvaltningsmessige og etiske hensyn.  

 

Når det gjelder fangst av kongekrabbe samordnes Havforskningsinstituttets aktivitet og 

Fiskeridirektoratets opprensking av teiner innenfor en definert stengningsperiode. En slik 
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stengningsperiode bidrar til betydelig mer effektiv opprensking, da gjenstående teiner av 

ulike årsaker fjernes og faren for såkalt «spøkelsesfiske» reduseres. Det er nå behov for en 

opprydding også i de områdene  hvor snøkrabbefangsten foregår. Fiskeridirektoratet 

planlegger derfor et opprenskingstokt med oppstart 1. juni 2018. En stengingsperioden som 

foreslått vil lette gjennomføringen av dette toktet. Det er imidlertid viktig at næringen får 

varsel om stengingsperioden i god tid før reguleringen iverksettes, slik at fartøyene gis 

mulighet til å ta opp teinene som er lovlig satt ut.  

 

2. Utvidet krav om rapportering av andel bløtkrabbe i fangstene 

 

I henhold til gjeldende regelverk er det et krav for å fangste snøkrabbe i perioden 1. juni til 

og med 30. september at fartøyene rapporterer til Fiskeridirektoratet om innblanding av 

bløtkrabbe i fangstene. Det foreslås nå å utvide dette rapporteringskravet til å gjelde hele 

året. Fiskeridirektoratet er enig i forslaget. Dette er et viktig tiltak for å øke kunnskapen om 

skallskifte og bløtkrabbe.  

 

3. Melding om oppstart 

 

Fiskeridirektoratet er enig i forslaget om at plikten til å sende melding om oppstart av fangst 

utvides til å gjelde hele året.  

 

4. Begrensning i antall teiner pr. fartøy 

 

I høringsnotatet vises det til at det i dag ikke er noen begrensning når det gjelder antall teiner 

som kan benyttes av det enkelte fartøy ved fangst av snøkrabbe, og det foreslås at det 

fastsettes en slik begrensning.  

 

I tillegg til den forvaltningsmessige siden, bør dette spørsmålet også vurderes i et 

lønnsomhetsperspektiv. Fartøyene som høster snøkrabbe er svært ulike med hensyn til 

lagringskapasitet, utrustning og særlig effektivitet når det gjelder antall teiner som kan hales 

og settes pr. døgn.  

 

Et generell begrensning ut fra lagringskapasitet, slik som antydet i høringsnotatet, vil kunne 

slå uheldig ut for de aktørene som har foretatt betydelige investeringer for å få et godt 

tilpasset og utrustet fartøy. Frafall av slike aktører vil være en uønsket effekt når det primære 

målet er å utvikle et lønnsomt og bærekraftig fiske på snøkrabbe i et langtidsperspektiv.   

 

På den annen side bør ikke antall teiner pr. fartøy være større enn det fartøyet kan røkte i et 

forsvarlig intervall. Teinene må også kunne bringes til land i perioden hvor fangsting ikke er  

 

tillatt. Fiskeridirektoratet mener et fornuftig kompromiss for å finne maksimalt antall teiner 

pr. fartøy, kan være å fastsette en «faktor» som avveier hensynet til fartøyets dokumenterte 
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effektivitet pr. døgn sammenholdt med evnen til å overholde et røktingsintervall på 2 uker. 

Gjennom elektronisk fangstdagbok (ERS) loggføres antall teiner håndtert pr. døgn. Fartøyets 

kapasitet pr. døgn (basert på for eksempel av et gjennomsnitt av siste måned i fiske) x 14 

dagers røktingsintervall, vil således reflektere en rettferdig og hensiktsmessig. Det bør i 

tillegg også fastsettes en øvre grense, men siden det er mange faktorer og hensyn som må 

veies mot hverandre, vil det være formålstjenlig å sette dette taket på bakgrunn av en samlet 

vurdering av de ulike høringsuttalelsene.  

 

5. Krav til røktingsintervall 

 

Fiskeridirektoratet er enig i forslaget om å utvide perioden for røktingskravet fra en til to 

uker.  

 

Fiskeridirektoratet er også enig i forslaget om at det settes vilkår om at det enkelte fartøy skal 

røkte sine egne teiner.  

 

6. Vurdering av spørsmålet om lagringsområder for teiner i stengningsperioden 

 

Næringens ønske om et avgrenset lagringsområde for teiner som ikke er i bruk er forståelig 

ut fra et praktisk perspetiv, men dette vil etter Fiskeridirektoratets oppfatning være et lite 

tidsriktig tiltak i utviklingen av et nytt fiskeri. Det er viktig for alle parter at fisket fremstår 

som både miljøvennlig, etisk og bærekraftig. Disse hensynene vil være vanskelig forenelige 

med opprettelsen av et slikt lagringsområde. 

 

En eventuell etablering av områder hvor teiner lovlig kan stå i sjøen i lange perioder, vil etter 

Fiskeridirektorates oppfatning kunne føre til økt belastning på havmiljøet. Materiale fra 

Havforskningsinstituttet viser overraskende funn av relativt mye plastsegment i magesekken 

til snøkrabbe. Også rapport fra Norsk Polarsinstitutt (Plastic in the European Artic, 

Hallanger og Gabrielsen) viser en betydelig en plastforurensning i arktiske områder er, og en 

god del av denne forurensningen kommer fra fiskerivirksomhet.  

 

I tillegg vil teiner som står i sjøen også kunne medføre uønsket fangst av fisk og skalldyr i 

lagringsperioden.  

 

Fiskeridirektoratet legger også til grunn at slike lagringsområder vil måtte være relativt store 

i utstrekning, og det vil være utfordrende å identifisere hensiktsmessige områder hvor det 

ikke foregår annen fiskeriaktivtet.  

 

 

 

Fiskeridirektoratet finner derfor ikke å kunne tilrå at det opprettes lagringsområder for 

snøkrabbeteiner i havet. 



   17/19377 

4 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Stein-Åge Johnsen 

seksjonssjef  

 Hanne Østgård 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Gjermund Langedal    

Guro Gjelsvik    
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