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Nærings- og fiskeridepartementet 
Postboks 8090 Dep 
0032 OSLO 
  
 
Att: Elisabeth Sørdahl     
  

RÅD - Høring - forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av 
snøkrabbe 

 
Viser til vedlegg som svarer på høringsforslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet 
vedrørende endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe.   
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Geir Huse Maria Fossheim 
Forskningsdirektør Programleder 
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Nærings- og Fiskeridepartementet 

 

Deres ref 18/777-1  

 

Tilsvar på Høring – forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe 

 

Viser til brev av 28.02.2018 

 

 

Vedrørende - vilkår for å fiske snøkrabbe i visse perioder:  

Havforskningsinstituttet støtter forslaget om å stenge for fisket etter snøkrabbe i juni, juli og 

august, og med innføring av en helårlig rapportering fra fisket for videre å øke kunnskapen om 

skallskifteperioden. Dette er basert på at vi nå har mer kunnskap om dette sammenlignet med 

samme periode i 2017. Rapporteringen fra 4 båter viste varierende, men til tider høy 

innblanding av bløtkrabbe i perioden medio juli til slutten av august. Resultatene viste også at 

det forekommer bløtkrabbe i store deler av området hvor snøkrabbefisket foregår per i dag. Det 

er dermed forsvarlig å bruke føre-var prinsippet og stenge for fisket etter snøkrabbe i den angitte 

perioden, inntil vi har mer kunnskap. Det er viktig at krabben beskyttes mot håndteringsskader 

i perioder med bløtt skall.  

 

Det fremlagte forslaget vedrørende bløtkrabbe i forskriften må fortsatt anses som en foreløpig 

ordning, og Havforskningsinstituttet vil komme med ytterligere presiseringer for perioden, når 

ny kunnskap om bløtkrabbe tilsier det. Havforskningsinstituttet har et tre ukers tokt i juni 2018 

hvor vi blant annet planlegger å innhente mer kunnskap om bløtkrabbe.  

 

 

Vedrørende - opplagsområder for redskaper 

Teinefisket etter snøkrabbe beslaglegger store arealer og det skjer i områder der det i tillegg 

foregår andre fiskerier. Havforskningsinstituttet mener at lagring av store mengder 

fiskeredskaper kan ha effekter på andre deler av økosystemet, og bør utredes nærmere for å 

avdekke potensielle konsekvenser for sjøpattedyr, fisk, sjøfugl og bunnlevende organismer før 

en tar stilling til slike tiltak.  

 

Vedrørende - begrensinger i bruk av antall teiner 

Det er viktig for Havforskningsinstituttet at det blir rapportert inn antall teiner som brukes i 

hver lenke, sammen med ståtiden. Da blir det mulig for oss å beregne innsats. Disse data føres 

i dag i elektronisk fangstdagbok og representerer tilfredsstillende data for vårt behov. 

Begrensninger i bruksmengde for hvert fartøy bør innføres for å unngå brukskollisjoner og 

derved brukstap på fiskefeltene. Spøkelsesfiske er et betydelig problem i de fleste teinefiskerier 

og bør begrenses mest mulig. Havforskningsinstituttet har imidlertid ikke kompetanse til å 

kunne si noe om hvor øvre grense for antall teiner per fartøy bør ligge.   

 

Vedrørende - krav til røkting 



 

 

Basert på den kunnskapen vi har i dag er det lite som tyder på at en økning i tiden mellom hver 

røkting i snøkrabbefisket vil påvirke kvaliteten eller dyrevelferden til snøkrabben. 

Havforskningsinstituttet mener derfor at tiden mellom hver røkting kan økes som foreslått i 

forskriften.  

 

 

Avslutningsvis:  

Det planlagte toktet i juni 2018 vil foregå med et innleid snøkrabbe-fiskefartøy. Hovedformålet 

med toktet er å kartlegge utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel. Kartleggingen vil foregå 

ved bruk av teiner og vi vil montere på temperaturloggere på lenkene for å få informasjon om 

temperatur der vi setter bruk. Dette kan også være nyttig informasjon med tanke på framtidig 

utbredelse av snøkrabben. Vi vil også få data på innblanding av bløtkrabbe, siden vi vil være 

ute i en tid av året der sesongen for skallskifte mest sannsynlig begynner.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ann Merete Hjelset   

 


