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Deres referanse

l8/777-l Høring av endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Norges Fiskarlag viser til høringsbrev om ovennevnte fra Nærings- og fiskeridepartementet av 28.
februar 2018.

Nærings og fiskeridepartementet foreslår i hovedsak følgende endringer i forskrift om forbud mot
fangst av snøkrabbe:

o Fangstforbud i juni, juli og august
. Røktepåbudøkes fra I til 2uker oghåndheves
o Det etableres ikke opplagsområder for teiner
o Det stilles som vilkår at fartøy skal røkte sine egne teiner
o Innføring av redskapsbegrensning (antall teiner)

Norges Fiskarlag har gått gjennom forslagene til departementet, og våre kommentarer fremgår
nedenfor.

Når det gjelder fangstforbudet i juni, juli og august er vi av den oppfatning av at fisket bør
stenge 15. juni til 15. september. Første halvdel av juni er en del av den beste sesongen for
fangsting av snøkrabbe, og en stenging før 15.juni vil ramme denne.

Norges Fiskarlag støtter et krav om å rapportere bløtkrabbe i fangstene. Vi ser at dette kan
gi verdifulle data om innblanding av bløtkrabbe i den norske snøkrabbefangsten for å fä
kunnskap om hvilke perioder det er for stor innblanding av bløtkrabbe.

a Norges Fiskarlag støtter et utvidet røkteÞ,rav, men vi mener dette bør settes til minimum 3
uker. Dette for atfartøyene skal ha tid til å røkte og gå i land for å losse mens teinene står
ute. Det er også viktig å ha en adgang til å dispensere fra kravet ved uforutsette hendelser.

o Norges Fiskarlag foreslår opplagsområder for teiner i havet. Dette vil være hensiktsmessig
da teinene tar stor plass om bord, og det er vanskelig å finne lagringsplass på land. Teiner
oppbevart i sjøen vil holde seg lenger, i motsetning til teiner som lagres på land. I tillegg
til dette vil enkelte fartøy måtte gå flere turer for å fä med alt bruket. Norges Fiskarlag
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forutsetter at en slik løsning for opplagsområde i sjø, ikke berører fiskeområder for
snøkrabbe- eller annet fiske. Bruket må merkes og meldes inn til Kystvakten.

Norges Fiskarlag har ingen innvendinger mot forslaget om røkting av egne teiner. Det bør
være adgang til å dispensere fra dette kravet, dersom en situasjon skulle oppstå som gjør
at det ikke er mulig å overholde kravet.

Norges Fiskarlag foreslår at det settes en begrensing i antall teiner i snøkrabbefisket på
10.000- 12.000 teiner.

Til sist vil Norges Fiskarlag påpeke at fangsting av snøkrabbe er et nytt fiskeri, og at utviklingen i
fiskeriet må følges nøye. Det må foretas en gjennomgang og evaluering av reguleringene som
innføres etter årets sesong.
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