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Til

Nærings- og Fiskeridepartementet v/ Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran.
Næringskomiteen på Stortinget
Fiskeridirektoratet v/ Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Uttalelse: Fremtidig Snøkrabbeforvaltning

Bakgrunnen for vårt innspill er Fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å se på
hvordan den fremtidig snøkrabbeforvaltningen skal bli. Den 16 Mai 2022 ble
Fiskeridirektoratet gitt følgende oppdrag:
«Bør fangst av snøkrabbe reguleres annerledes enn i dag? Det er oppdraget Nærings- og
fiskeridepartementet nå gir Fiskeridirektoratet.
Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjøre en helhetlig vurdering av framtidig regulering av
fangst av snøkrabbe med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten.»
Snøkrabbefiske vil kunne ha en betydelig sysselsettings effekt i fiskeindustrien i Nord Norge,
og i særlig grad i Finnmark, hvis forvaltning og regulering blir gjort på en fornuftig måte.
I utgangspunktet ønsker Øst-Finnmarksrådet ikke en lukking av fiske på kort sikt. Men
vi ser behovet for at man legger visse kriterier til grunn ved tildeling av lisenser
Med dette som bakgrunn vil Øst-Finnmarkrådet komme med følgende innspill

Punkt 1.
a) Lukking av fiske bør ikke skje før etter sesongen 2024. Dette for at alle fartøy som har
fått lisens/tiltalelse før 16 Mai 2022, og som er i gang med tilrettelegging av fartøyet
for fiske i sesongen 2023, eller holder på med å skifte ut fartøyet der denne tillatelsen
ligger, med et mer egnet fartøy, har anledning iverksette tillatelsen i 2023. Disse
fartøyene kan velge om de skal prosessere fangsten ombord eller levere den levende til
land.
b) De fartøy som blir tildelt lisens etter lukking må etter bestemte krav kunne bevise at de
satser på dette fisket ved reel investering i teiner og utstyr.
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c) Hvert fartøy bør få en grunnkvote basert på et fornuftig økonomisk grunnlag. Skulle
noen fartøy ikke klare sin basiskvote så skal denne kvoten refordeles i det olympiske
fisket.
d) Resterende totalkvote blir olympisk og fordeles på 50/50 mellom vinter/vår og
høst/vinter sesong. Det er viktig at fisket gjøres «helårlig» for at man skall kunne
bygge opp et mottaksapparat på land, og et salgsapparat for levende levering av
krabbe.

Punkt 2.
a) En del av totalkvoten settes av til en «åpen» gruppe som bare kan levere fangsten
levende til lands. Fartøyene i «åpen» gruppe må ha annen driftstillatelser for å kunne
delta i denne gruppen.
b) Dette fisket kan være olympisk.
c) Hvis det skal gis flere tillatelser i lukket gruppe så skal disse rekrutteres fra «åpen»
gruppe basert på totalfangst.
d) Restkvoten fra «åpen» gruppe, og kvoter fra fartøyer i lukket gruppe som ikke er
kommet i fiske, refordeles til lukket etter en hvis dato.

Punkt 3.
a) Etter at alle som har fått lisens før 16 Mai 2022 og har kommet i fiske i løpet av 2023,
så gjøres det i 2024 en vurdering om man skal fordele totalkvoten mellom
prosessering om bord og levende levering.

Punkt 4.
a) Ved tildeling av nye snøkrabbe lisenser skal de som ønsker å levere til landanlegg prioriteres.
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