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Fiskeridirektoratet

Anmodning om justering av instruks om tildeling av snøkrabbetillatelse
Fiskebåt viser til Fiskeridirektoratets instruks av 29. mars d.å. om tildeling av snøkrabbetillatelse.
Instruksen innebar en umiddelbar innskjerping av praksis knyttet til vilkårene for tildeling av
snøkrabbetillatelser.
Instruksen innebærer for det første at nye deltakende fartøy ikke skal tildeles snøkrabbetillatelse
før fartøyet har vært fremstilt for kontroll og fått godkjent at det er egnet og utrustet for fangst av
snøkrabbe. For det andre skal snøkrabbetillatelse ikke være omfattet av ordningen med
forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse. Endelig skal standardformuleringen om at tildeling ikke gir
grunnlag for deltakelse ved en eventuell lukking av fisket, videreføres for alle søknader om tildeling
av snøkrabbetillatelse.
Bakgrunnen for instruksen er å motvirke at det tildeles snøkrabbetillatelser som ikke tas i bruk.
Fiskebåt er enig i at det kan være uheldig at det utvikles en flåte av fartøy med inaktive
snøkrabbetillatelser, og har forståelse for at Fiskeridirektoratet ønsker å bremse denne utviklingen.
Fiskebåt mener imidlertid at Fiskeridirektoratet går for langt når snøkrabbetillatelsene ekskluderes
fra ordningen med forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse, og at fartøy som kan dokumentere
aktivitet bør gis tilgang på ordningen.
Ordningen med forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse åpner for at eier av fartøy som er forlist i
løpet av de siste seks månedene eller planlegges solgt uten at eieren har anskaffet nytt fartøy, kan
få tilsagn om tildeling av ny tillatelse for et ubestemt erstatningsfartøy i to år. Å ha fleksibilitet til å
kunne selge fartøyet før erstatningsfartøyet er avklart kan være svært viktig både for å planlegge
og finansiere et fartøyskifte. Instruksen innebærer i praksis at rederi som er tildelt
snøkrabbetillatelse og som planlegger utskiftning må velge mellom å oppgi snøkrabbetillatelsen
eller tape fleksibiliteten som ordningen med forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse gir. Rederiene
vil også være ekskludert fra å benytte nybyggordningen, jf. konsesjonsforskriften § 1-7 tredje ledd
som stiller vilkår om at rederiet har forhåndstilsagn om utskiftningstillatelse.
Snøkrabbefisket i Barentshavet har foregått siden 2012/2013. Blant annet på grunn av usikkerhet
knyttet til ressursgrunnlaget og fremtidig forvaltning og regulering, har flåten i stor grad bestått av
eldre fiskefartøyer som har blitt ombygd. Selv om lønnsomheten har vært utfordrende er det ingen
tvil om at snøkrabben representerer en stor og viktig ressurs som kan bidra til å skape enda større
verdi og aktivitet i årene som kommer. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for at flåten kan
moderniseres.
De første snøkrabbetillatelsene som ble utdelt er gitt på andre vilkår enn det som praktiseres i dag.
Fiskebåt antar at det vil kunne ha negative konsekvenser for disse rederiene å miste tillatelsen i
forbindelse med en utskiftningsprosess, selv om de senere skulle få en ny tillatelse. For
snøkrabbetillatelser utdelt de senere årene har Fiskeridirektoratet gitt uttrykk for at tildelingen ikke
i seg selv skal danne grunnlag for eller gi forventning om deltakelse ved en eventuell lukking. I
fravær av kunnskap om og eventuelt på hvilke vilkår en lukking vil gjennomføres, har likevel også
disse rederiene et sterkt og berettiget ønske om å få videreført tillatelsene fremfor å oppgi dem og
søke om ny tillatelse etter utskiftninger.
Fiskebåt viser videre til at behovet for å begrense antallet inaktive tillatelser har blitt redusert etter
at Nærings- og fiskeridepartementet den 16. mai d.å. bestilte en helhetlig vurdering hvordan
snøkrabbefisket skal reguleres i fremtiden. Av brevet følger det at aktivitet eller investeringer gjort
etter denne dato ikke skal kunne gi grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe ved en
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eventuell lukking. At det nå er satt en skjæringsdato vil medføre at interessen for å delta fra rederier
som ikke har hatt aktivitet før skjæringsdatoen sannsynligvis sannsynligvis vil falle bort.
Fiskebåt anmoder på denne bakgrunn om at instruksen endres slik at snøkrabbetillatelse
inkluderes i ordningen for forhåndstilsagn med utskiftningstillatelser, for rederi som kan
dokumentere å ha deltatt i snøkrabbefisket. Hensynet bak instruksen vil da bli ivaretatt uten at
innstrammingen hindrer utskiftning og fornying i den aktive snøkrabbeflåten.
Vennlig hilsen
FISKEBÅT
Audun Maråk
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