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Vurdering av representantforslag Dokument 8:249 S(2021-2022) om 
bedre utnyttelse av snøkrabbe ressursene 

Jeg viser til brev av 13. september 2022.  

Næringskomiteen har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å gjøre en vurdering av 

Dokument 8:249 S (2021-2022) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert 

Bjørnstad og Terje Hansen om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene, i forbindelse med 

næringskomiteens behandling av forslaget.  

Forslaget har to punkter: 

1. Stortinget ber regjeringen regulere snøkrabbefisket slik at det bidrar til mest mulig

vekst og utvikling for norske kystsamfunn.

2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om hvor stor prosentandel av framtidige

snøkrabbekvoter som skal leveres som levende fanget til landanlegg i Nord-Norge.

Til punkt nr. 1 vil jeg først vise til at det grunnleggende utgangspunktet for forvaltningen av 

alle våre viltlevende marine ressurser er «… å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk 

lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske 

materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.» Dette er 

lovfestet i formålsparagrafen i havressursloven § 1, og snøkrabbe skal, som alle våre 

viltlevende marine ressurser, forvaltes etter dette formålet.  

Formålet i havressursloven gjenspeiles også i forvaltningsmålene for snøkrabbe, som sier at 
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Side 2 
 

«Snøkrabben skal forvaltes med mål om bærekraftig høsting som gir grunnlag for 

verdiskaping for samfunnet, og med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget om hvordan artene 

påvirker hverandre i økosystemet. Dette skal oppnås gjennom å balansere delmålene: 

1. maksimering av fangstutbytte på lang sikt 

2. minimere risikoen for uønskede økosystemeffekter» 

 

Fangst av snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet er en relativt ny næringsvirksomhet 

som er i stadig utvikling. Fangstingen ble første gang regulert fra 1. januar 2015, og siden da 

har reguleringene hatt fokus på å få kunnskap om bestanden, dens opprinnelse, utbredelse, 

bæreevne mm. Systematisk toktvirksomhet de siste årene har gitt gode fiskeriuavhengige 

data, og rapportering som fangstflåten har blitt pålagt over en ti års periode, har gitt oss gode 

fiskeriavhengige data. De siste årene har vi slik opparbeidet mer og sikrere kunnskap, som 

har gitt bedre presisjon i den biologiske rådgivningen. God kunnskap om bestanden har vært 

og er avgjørende for om vi kan etablere et langsiktig bærekraftig fiskeri som kan gi sikkerhet 

for lønnsomhet over tid.  

 

De fartøyene som i stor grad har vært med på å utvikle fiskeriet og finne lønnsomhet, har 

også forsøkt levende fangst av snøkrabbe, men med liten suksess. Snøkrabben er mer 

temperatursensitiv og trenger lavere temperatur for å overleve, enn for eksempel 

kongekrabben. Fangst av snøkrabbe foregår langt til havs, med store havgående fartøy med 

mannskap på 20-30 personer. Lang seilingstid fra fangstfelt til land har ført til høy dødelighet 

av den fangsten som har blitt forsøkt landet levende, og er en utfordring både for flåte- og for 

landsiden.  

 

Til punkt nr. 2 ; «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om hvor stor prosentandel av 

framtidige snøkrabbekvoter som skal leveres som levende fanget til landanlegg i Nord-

Norge».  

 

Dersom man skulle binde en andel av snøkrabbekvoten med krav om levendefangst til 

landindustri i Nord-Norge, bør poenget være at levendefangsten faktisk fører til større 

sysselsetting på land. Krabbe som er landet levende, eksporteres i all hovedsak levende og 

vil slik sett ikke gi noe større sysselsettingseffekt for landindustri, ut over mottak og 

videresalg.  

 

Det er ikke føringer i dag for hvordan råstoff skal anvendes eller hvor produksjon skal finne 

sted. Erfaringen frem til i dag har vært at det ikke er god lønnsomhet i levende snøkrabbe, og 

det er spørsmål som næringsaktørene på både sjø og landsiden er opptatt av.  

Jeg mener at bedrifter og fiskebåtrederier bør samhandle her, og at det er naturlig at 

næringsorganisasjonene ser på hvilke problemstillinger som må løses hvis levende 

snøkrabbe skal bli et produkt på linje med levende kongekrabbe. Vi bør ha en åpen 

tilnærming til dette og være opptatt av å få frem kunnskap som kan bringe næringen 

fremover, fremfor å regulere dette nå.  

 



 

 

Side 3 
 

Jeg vil avslutningsvis bemerke at gitt utviklingen i fangst av snøkrabbe frem til i dag, hvor 

mange fartøy har konsesjon til å delta i fangsten, men et mindretall fartøy har vært i aktiv 

fangst, ble Fiskeridirektoratet i bestillingsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 16. mai 

2022, bedt om å gjøre en nærmere vurdering av om det er behov for endringer i reguleringen 

av fangst av snøkrabbe, herunder spørsmålet om deltakelsen i fangst av snøkrabbe. Denne 

vurderingen vil være departementet i hende innen utgangen av september. Etter dette vil det 

kunne bli aktuelt å sende eventuelle forslag til endring i reguleringen av snøkrabbe på en 

skriftlig høring. 

 

Med hilsen 

 

 
Bjørnar Selnes Skjæran 
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