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Abstract 

The principal objective of this thesis is to evaluate the probabilities of snow crab 

(Chionoecetes opilio) being introduced into Icelandic territorial waters considering that it has 

already been introduced to the Barents Sea and the neighbouring Svalbard region. Snow crab 

is a circum-polar crab species.  

The first snow crab caught in the Barents Sea was in 1996. Nothing is known about the 

introduction of the species into the area but the hypothesis has been put forward that the 

larvae were transported with cold oceanic currents from eastern Siberia but it is also 

considered plausible that they were introduced through the release of bilge water from ships. 

The number of snow crabs in the Barents Sea has increased a lot since then and it has been 

estimated that the harvestable stock in 2014 was about 370 million individuals. 

As the snow crab has already been observed on the Svalbard continental shelf it seems likely 

that its larva could be transported with cold oceanic currents to other areas such as the 

Icelandic continental shelf. In this thesis it is tried to estimate the probabilities of snow crab 

being introduced into Icelandic waters and the consequences of such an introduction for the 

marine biota of the area, particularly commercial fish species and crabs.  

In this thesis it is concluded that snow crab larvae could be carried with the dominant cold 

oceanic currents from the Svalbard continental shelf into Icelandic waters. It is on the other 

hand considered unlikely that snow crab larvae could be carried with oceanic currents from its 

native area in eastern Canada as the prevalent oceanic currents are too warm for the 

development of the larvae. It is, however, impossible to exclude an introduction of larvae 

from that area through the dumping of bilge water. 

Nothing is known about the possible effects of snow crab on commercial fish stocks around 

Iceland and information must thus be inferred from scientific articles on this subject 

concerning the likely effects of snow crab in the Barents Sea. In the likely event that snow 

crab will be introduced to Icelandic waters it seems unlikely that any harvestable stock will be 

present in the next 15-20 years as it takes the crab up to 10 years from hatching to reach 

harvestable size.  

Keywords: Snow Crab, Chionoecetes opilio, alien invasive species, ecological affect 
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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að meta líkurnar á því að snjókrabbi (Chionoecetes 

opilio) berist á íslenska landgrunnið í ljósi þess að tegundin hefur þegar borist frá 

náttúrulegum heimkynnum sínum í Barentshaf og á landgrunnið við Svalbarða.  Snjókrabbi er 

kuldakær krabbategund, sem átt hefur heimkynni í Atlantshafi við austurströnd Kanada og í 

Kyrrahafi frá Norðurhluta Alaska yfir Beringssund til austurstrandar Siberíu og Kamchatka 

suður til Kóreu, Japans og norður Kína.  

Samkvæmt skráðum heimildum veiddist snjókrabbi fyrst í Barentshafi árið 1996. Ekki er 

vitað hvernig þeir bárust á svæðið en leiddar hafa verið að því líkur að hann hafi borist 

þangað með köldum hafstraumum frá Austur-Síberíu en einnig er talið mögulegt að hann hafi 

borist þangað tilfallandi með kjölvatni skipa.  Krabbanum hefur fjölgaði hratt og talið er að 

veiðanlegi stofninn í Barentshafi hafi verið allt að 370 milljón dýr árið 2014. 

Þar sem snjókrabbi hefur borist á landgrunnið við Svalbarða hafa aukist líkur á því að lirfur 

hans geti borist með svalsjó til annarra svæða t.d. á landgrunnið við Ísland. Í þessarri ritgerð 

er reynt að meta líkur á því að snjókrabbi geti borist til Íslands og hvaða afleiðingar slíkt gæti 

haft fyrir lífríkið á landgrunni Íslands, einkum ýmsar tegundir fiska og krabba. 

Í ritgerðinni er komist að þeirri niðurstöðu að snjókrabbi geti borist með köldum hafstraumum 

frá Svalbarðasvæðinu til Íslands og myndi sennilega þrífast vel á kaldari svæðum. Hinsvegar 

verður að teljast ólíklegt að krabbinn berist með straumum frá heimkynnum sínum við 

Austur-Kanada, enda eru hafstraumar, sem þaðan berast, hlýir og tengjast Golfstraumnum. 

Eins má ekki útiloka að hann berist t.d. með kjölvatni skipa. 

Ekkert er vitað um hugsanleg áhrif snjókrabba á nytjastofna við Ísland og verður því að leita 

eftir upplýsingum úr gögnum sem unnin hafa verið í tengslum við útbreiðslu og áhrif 

krabbans í Barentshafi.  

Þó snjókrabbi myndi berast til Íslands verður að telja óliklegt að hér verði veiðanlegur stofn 

fyrr en eftir 15-20 árum eftir að hans yrði fyrst vart, þar sem krabbinn er ekki veiðanlegur fyrr 

en eftir allt að 10 ár frá hrygningu.  

Lykilorð: Snjókrabbi, Chionoecetes opilio, nýbúi, umhverfisáhrif 
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 1.Inngangur 
Snjókrabbi (Chinonecetes opilio) finnst í norðvestur Atlantshafi og við norðanvert Kyrrahaf, 

en hefur nýlega einnig fundist í Barentshaf (Agnalt, 2011). Ekki er vitað hvernig þessi 

krabbategund barst inn á þetta hafsvæði og álíta sumir að þessi tegund geti valdið tjóni á 

öðrum fiskstofnum svæðisins, þótt hún sé í raun einnig mjög verðmæt (Sundet, 2015). Það má 

því segja að snjókrabbi finnist núorðið um allt norðurhvel jarðar nema við Ísland. 

Aðalmarkmið ritgerðarinnar er að skoða líkur á því að snjókrabbi verði landnemi við 

Íslandsstrendur, þar sem útbreiðsla hans út frá Barentshafi hefur verið að aukast og breytast 

mikið undanfarin ár. Til dæmis hefur hans nú þegar orðið vart á fiskveiðistjórnunarsvæði 

Norðmanna við Svalbarða (Sysselmannen på Svalbard, 2013). Því er ekki ólíklegt að 

snjókrabbi geti borist inn á íslenskt hafsvæði í framtíðinni. 

Hér verður fyrst fjallað um líffræði snjókrabba og útbreiðslu hans í heiminum. Síðan verður 

sérstaklega vikið að veiðum og stöðu snjókrabbastofna í mismunandi löndum, bæði við 

Kyrrahaf og í Atlantshafi. Næst mun verða fjallað um innrás þessara stofna í Barentshaf og 

líkleg áhrif þeirra á þá fiskistofna sem fyrir eru. Síðan verður fjallað um ástand sjávar við 

Ísland og að lokum lagt mat á líkurnar á því að snjókrabbi berist á landgrunnið við Ísland 

miðað við stöðu þekkingar á ástandi sjávar, svo sem hafstaumum og hitastigi við landið. 
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 2.Aðferðir og úrvinnsla 
Við úrvinnslu ritgerðarinnar var leitað fanga í ýmsum greinum, bæði í vísindaritum og 

óritrýndum greinum frá vísindamönnum og stofnunum. Haft var beint samband við Alexander 

Dvoretsky sérfræðing hjá MMBI (Hafrannsóknarstofnun í Murmansk), sérfræðinga hjá 

Fiskeridirektoratet í Noregi (Fiskistofa Noregs) og sérfræðinga hjá Hafrannsóknarstofnun. 

Einnig var haft samband við Skaginn og 3X Technology og sjómenn sem verið hafa á veiðum 

í Barentshafi.  

Þar sem útbreiðsla snjókrabba er verulega háð sjávarhita við botn, var sérstaklega leitað eftir 

gögnum um sjávarhita í gagnabanka Hafrannsóknastofnunar, sem reyndust sérlega gagnlegir 

við úrvinnslu á hugsanlegri dreifingu snjókrabba á íslenska landgrunninu. Vegna viðamikillar 

reynslu og rannsókna Norðmanna og Rússa á dreifingu krabbans um Barentshaf voru ýmsar 

forsendur varðandi kjörhita tegundarinnar á mismunandi þroskastigum í Barentshafi notaðar 

við mat á líklegri fótfestu og dreifingu við Ísland.  
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 3.Líffræði 
Hér við land eru 3 tegundir af kröbbum langalgengastar; trjónukrabbi (Hyas araneus), 

bogkrabbi (Carcinus meanas) og grjótkrabbi (Cancer irroratus). Grjótkrabbi fannst fyrst árið 

2006 hér við land og telst því vera framandi tegund. Ennfremur finnst hér við land 

gaddakrabbi (Lithodes maja), tröllakrabbi (Chaceon affinis), töskukrabbi (Cancer pagurus), 

klettakrabbi (Cancer irroratus), skessukrabbi (Geryon tridens) og tannkrabbi (Cancer 

bellianus) (Óli Þór Hilmarsson, 2011). Engin þessara krabba tegunda tilheyrir sömu ættkvísl 

og snjókrabbi, það er Chinonecetes, og eru því fjarskyldar honum. Tegundir skyldar 

snjókrabba finnast í öðrum heimshlutum t.d. Tanner krabbi (Chionoecetes bairdi) í Norður- 

Kyrrahafi og Beringssundi (NOAA Fisheries Service). 

Tegundarflokkun snjókrabba er eftirfarandi í samræmi við skráningarkerfi „World Register of 

Marine Species“ (Óþekktur, World Register of Marine Species (WoRMS)). 

Kingdom: Animalia 

Phylum: Arthropoda 

Subphylum: Crustacea 

Class: Malacostraca 

Order: Decapoda 

Suborder: Pleocyemata 

Infraorder: Brachyura 

Superfamily: Majoidea 

Family: Oregoniidae 

Genus: Chionoecetes 

Species: C. Opilio 
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 3.1. Ytra útlit 

Snjókrabbi (Chionoecetes opilio) er langlíf krabbategund, sem verður fullvaxta í kringum 15 

ára aldur. Algeng stærð skjaldar snjókrabba er 89-140 mm hjá karldýrinu og 55-86 mm hjá 

kvendýrinu. Hámarksstærð skjaldar karldýranna er þó allt að 150 mm og kvendýranna um 90 

mm. Þannig er mikill munur bæði á stærð og lögun hjá kven- og karlkröbbum eins og sjá má á 

mynd 1. Karldýrið hefur einnig stærri klær. 

 

Ysta skelin er næstum jafn breið og hún er löng og er alsett hnúðum og nöfum. Augntóftirnar, 

sem snúa upp, eru opnar og grunnar með útstæðum þríhyrndum hornum á börmunum. 

Magasvæðið er flatt. Krabbinn er með 5 sett af útlimum, 4 raðir af göngufótum og fremst er  

liðurinn sem ber klærnar. Að ofan er krabbinn brún- eða rauðleitur en á maga er hann gul-

hvítur. (FAO, e.d.)  

 

 

 

Mynd 1. Fullorðnir snjókrabbar,  kvenkrabbi (efri) og karlkrabbi (neðri) (Fisheries and Oceans Canada) 
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 3.2. Lífsferill  

Hryggningartímabil snjókrabbans hefst snemma á vorin. Kvendýrin framleiða frá 35.000 

eggjum í fyrstu hrygningu til allt að 100.000 ef þær hrygna oftar. Kvendýrið gengur með 

eggin í allt að 2 ár og eftir að eggin losna dreifast þau með hafstraumum og lifa á svifi í 3 til 5 

mánuði. Á þessum tíma brýst lirfan út og sest að lokum á hafsbotninn, þar sem hennar 

búsvæði eru. Þegar krabbinn er orðinn botnlægur tekur hann út sinn vöxt í gegnum hamskipti, 

sem fara fram u.þ.b. tvisvar á ári fram að kynþroska, sem er í kringum 9 ára aldur. Eftir það 

lifir krabbinn í 5 til 6 ár (Sainte-Marie, 1992). Við Nýfundnaland klekjast lirfur snjókrabbans 

út á tímabilinu apríl til júní og lifa þá sem svif í 3 til 5 mánuði og verða botnlæg á tímabilinu 

ágúst fram í október (Emond, 2015) 

 

 

 3.3. Búsvæði 

Snjókrabbi er botnlæg, kuldakær tegund sem finnst aðalega við 0 til 5 ˚C og á u.þ.b. 0-450 m 

dýpi. Hann finnst helst á sand- og leðjubotni þar sem hann getur grafið sig niður að degi til 

(Pavlov, 2011) . Snjókrabbinn þolir hitastig niður að -1,5 ˚C og yngstu botnlægu krabbarnir 

virðast þrífast best við hitastig undir 3 ˚C, sem takmarkar útbreiðslu þeirra (Sundet, 2015).  

Mynd 2. Lífsferill snjókrabba (Eastern Nova Scotia Snow Crab).  
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Snjókrabbi er sviflægur í 3-5 mánuði á lirfustigi og þrífst vel við lágt hitastig til að aðlagast 

lágu hitastigi við botn, þegar hann verður botnlægur. Í doktorsverkefni Taka Yamamoto 

(2015) setur hann fram kenningu að kjörhitastig lirfanna sé -2,24 til 0,63°C, hann telur þó að 

þetta mætti rannsaka betur  

 3.4. Fæða 

Fullvaxnir snjókrabbar nota tvær mismunandi aðferðir við fæðunám. Önnur byggir á því að 

grípa bráðina með fremstu klóm, rífa hana í sundur og flytja upp í munnholið. Hin aðferðin 

byggir á því að sigta lífverur úr botnleðjunni sem rótað er upp með afturfótum. Í munnholi 

hefur krabbinn harðar tennur sem að gera honum kleift að tyggja og brjóta niður fæðuefni til 

að ná eins mikilli næringu af botninum eins og hægt er (Hansen, 2015) 

Litlar upplýsingar eru til um val snjókrabbans á búsvæðum og kjörfæðu hans þar sem flestar 

rannsóknir á fæðurnámi byggja á magainnihaldi (Hansen, 2015). Fæða snjókrabba hefur verið 

rannsökuð nokkuð, bæði í náttúrulegum heimkynnum krabbans við Nýfundnaland en einnig í 

Barentshafi þar sem krabbinn hefur náð bólfestu. 

Helsta fæða snjókrabba við Nýfundnaland er nokkuð fjölbreytt, eins og fram kemur í 

rannsókn sem gerð var árið 2000 og byggir á tæplega 1000 sýnum sem aflað var á landgrunni 

Nýfundnalands. Innihald magans var greint miðað við þyngd og var þá lang mest af rækju 

(u.þ.b. 65%) en næst koma fiskar, aðalega loðna (u.þ.b. 35%). Þriðja mikilvægasta fæðan 

miðað við þyngd voru smáir snjókrabbar, sem bendir til verulegs sjálfráns sérstaklega hjá 

kvendýrum. Sé hinsvegar litið til tíðni tegundanna í krabbamögum er mikið af burstaormum 

en einnig mikið af skeldýrum og rækju. Tíðni fiska var frekar lág þótt þeir vigti mikið í maga 

þegar þeir eru fæða snjókrabbans (Squires, 2003). 

Í rannsókn, sem gerð var á árunum 2000-2005 í Suðaustur-Barentshafi var maginnihald 

krabbans skoðað í 105 sýnum.  Sé innihald magans greint miðað við þyngd er mest af krabba-  

og rækjudýrum( 32%) ásamt burstaormum (18,9%). Einnig koma þar fram skeldýr (8,3%), 

skrápdýr (8,1%), fiskar (17,9%) og ýmsar tilfallandi leyfar af botni (11,9%). Sé miðað við 

tíðni var mest af burstaormum ( 52,6%) en einnig mikið af rækju og krabbadýrum (41,6%), 

skeldýrum (44,4%),  fiskar (27,5%) og skrápdýr (20,2%) (Agnalt, 2011). 
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 4.Veiðiaðferðir 
Snjókrabbi er helst veiddur í gildrur, dragnót, botnvörpur og net. Algengast er að notast sé við 

gildrur og sérstaklega á svæðum þar sem gerð er krafa um að aflanum sé landað lifandi, eins 

og í Nýfundnalandi.  

 

Mynd 3 Hefbundnar snjókrabba gildrur (Héberta, 2001). 

Gildrur eru algengasta veiðarfærið við snjókrabbaveiðar. Gildrurnar eru oftast keilu-, 

pýramída- eða kassalaga eins og sjá má á mynd 3. Beita er oft notuð til að lokka bráðina að, 

t.d. er notast við síld og makríl (Sherstneva, 2013). Við Nýfundnaland og Kanada er algengt 

að notast sé við japanskar keilulaga gildrur, sem eru með uþb. 6,5 cm möskvastærð. Hægt er 

að hafa sleppibúnað á gildrunum sem talið er að auki líkur á því að kvendýr og krabbar sem 

hafa ekki náð veiðanlegri stærð geti komist út af sjálfsdáðum (Winger, 2007). Í Barentshafi er 

einnig mest notast við gildrur og er krabbanum oftast landað frosnum og jafnvel pökkuðum í 
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neytendaumbúðir (Luettel, 2015). Japanir veiða snjókrabba í botnvörpur, dragnót, net og 

gildrur (Luettel, 2015) 

Ekki fannst mikið af upplýsingar hvernig skip væru helst á snjókrabbaveiðum en það geta 

verið bæði litlir bátar og meðalstórir togarar. Sem dæmi má nefna að við Nýfundnaland er 

aðalega notast við 17-20 metra skip og í Barentshafi eru norsk yfirvöld aðallega að veita 

kvóta fyrir 40-60 metra skip (Luettel, 2015). 
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 5.Útbreiðsla og veiðar snjókrabba 
Snjókrabbinn finnst í Vestur-Atlantshafi frá Grænlandi og Nýfundnalandi allt að Maine-flóa. Í 

Norður-Kyrrahafi finnst hann frá heimskautasvæði Alaska vestur til Norður-Síberíu og suður 

með Beringssundi til Aleuteyja, Kamsjatka, Japan og Kóreu (FAO, e.d.). Upp úr 1996 fer 

snjókrabbi að finnast í austanverðu Barentshafi og hefur nú dreifst um mest allt Barentshaf í 

verulegu magni (Sundet, 2014). 

 

Mynd 4.  Náttúruleg útbreiðsla  snjókrabba á heimsvísu. Stjarnan gefur til kynna nýtt útbreiðslusvæði í Barentshafi 
(Alvsvag, 2009). 

 5.1. Kyrrahaf 

Snjókrabbi er veiddur í ýmsum innhöfum úr Kyrrahafi bæði í Alaska, Rússlandi, Kóreu og 

Japan. Hér á eftir verður fjallað um veiðar og stöðu snjókrabba í Alaska, Rússlandi og Japan. 

Ekki liggja fyrir neinar aðgengilegar upplýsingar um snjókrabba í Kóreu.  

5.1.1. Alaska 

Í Alaska veiðist snjókrabbi á landgrunninu við norðanvert Kyrrahaf, aðalega í Beringshafi og 

Chukchi hafi. Á þessu svæði er algengt að krabbinn sé veiddur á innan við 200 m dýpi (North 

Pacific Fishery Mangement Council, 2011). Innan þessa svæðis eru höf sem eru ísi lögð hluta 

ársins, og þangað berast hafstraumar, sem fara gegnum Beringssund í Norður-Íshafið. 

Chukchi haf nær ca 800 km norður frá Beringsundi og er að meðaltali um 50 m djúpt . 

Snjókrabbaveiðum í austurhluta Beringshafs, sem liggur norðan Aleut-eyja, er stjórnað líkt og 
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um einn samfeldan stofn sé að ræða frá Alaska að Rússlandi. Þetta er í samræmi við nýlegar 

erfðafræðiupplýsingar, sem benda til þess að mikið genaflæði sé innan svæðisins (North 

Pacific Fishery Management Council (NPFMC), 2009) (Hardy, 2011). 

5.1.1.1. Veiðar 

Í Alaska eru snjókrabbar eingöngu veiddir í gildrur með beitu. Snjókrabbinn heldur sig 

aðallega á mjúkum botni og gildruveiðar hlífa þessum botni betur en togveiðar. Hins vegar er 

hætta á að fá meðafla í krabbagildrur, þar sem að aðrir krabbar og dýr veiðast einnig í þær. 

Þess vegna er gerð krafa um að krabbagildrur séu útbúnar með sleppibúnaði.  Gildruveiðin í 

Alaska byrjaði í kringum 1970 en náði hámarki uppúr 1990 með veiði upp á rúmlega 150 þús. 

tonn. Veiðin hrundi eftir 2000 vegna ofveiði og var þá undir 20 þús. tonnum. Síðan 2005 

hefur veiðinni verið stjórnað með kvótakerfi (North Pacific Fishery Mangement Council, 

2011) (Alaska Fisheries Science Center). 

 

5.1.1.2. Staða snjókrabbastofnsins 

Eins og fram kemur á mynd 5, sem sýnir fjölda veiddra krabba á hverja gildru sem lyft var úr 

sjó árin 1995-2014, eru miklar sveiflur í magni snjókrabba milli ára. Þetta magn hefur 

minnkað frá því það var hæst 346 krabbar 2007/08 niður í u.þ.b. 200 krabba 2013/14 

(Gaeuman, 2014). Af þessu tilefni var kvótinn í Alaska árið 2015 minnkaður úr 67 milljónum 

punda í 40 milljón pund 2016 (Ramsingh, 2015).  



11 
 

  

Mynd 5 Áætlaður afli á sóknareiningu (CPUE) á snjókrabba frá rannsóknagildruveiðum 1995-2013/4 í Beringshafi. 

Y-ásinn er fjöldi krabba á hverja sóknareiningu (Gaeuman, 2014). 

  

 

 

Magn (tonn) af fullvöxnum karl- og kvenkyns snjókröbbum hefur minnkað á árinu 1998 til 

2014 miðað við meðaltal 10 ára á undan, eins og fram kemur á mynd 6 (Daly, 2015). Hins 

vegar gefur aukning í magni ungviðis undanfarin 3 ár vonir um sterka nýliðun á komandi 

Mynd 6  Fyrri hluti myndarinnar sýnir magn fullorðins karlkyns snjókrabba og síðari magn fullorðins  
kvenkyns snjókrabba veiddum í togararalli The National Marine Fisheries Service austur Beringshafs. 
(Daly, 2015). 
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árum (sjá mynd 7). Hins vegar virðist líklegt að það magn verði lítið miðað við krabbaveiðina 

á sínu blómaskeiði. 

 

Mynd 7 Nýliðun ungviðis snjókrabba í Beringshafi (Daly, 2015).  

 

5.1.2. Rússland 

Við Kyrrahafsströnd Rússlands veiðist snjókrabbi fyrst og fremst á tveimur svæðum, annars 

vegar í Okhotsk hafi við norðurenda Sakhalineyjar og hins vegar í Beringshafi við 

Karaginskyeyju (Fish Source). 

Fyrstu skráðu veiðar í Rússlandi hófust í Beringshafi fyrir utan Kamchatka árið 1973 en 

skipulegar veiðar hófust við Sakhalin árið 1985 (Sherstneva, 2013). Veiðarnar, sem stjórnað 

er með kvóta, eru fyrst og fremst gildruveiðar en á þessu svæði eru miklar ólöglegar veiðar á 

krabba, sem gætu alveg eins verið meðafli í dragnót (Fish Source). Sem dæmi um hina miklu 

ólöglegu veiði má nefna að kvóti fyrir snjókrabba á svæðinu árið 2005 var 15 þús tonn en 

útflutningur á krabba frá svæðinu til Japan var um 39 þús tonn og leiddar hafa verið að því 

líkur að það megi margfalda uppgefnar veiðitölur með tveimur til að fá fram heildarveiði á 

rússneska veiðisvæðinu. Uppræting á ólöglegum veiðum telst vera forgangsverkefni en 

viðurkennt er að eftirlit á svæðinu hafi verið lélegt. 
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Mat á stofnstærð hefur einnig verið ófullkomið og því litlar upplýsingar um raunverulegar 

stofnstærðir á snjókrabba (Fish Source). 

Á tímabilinu 1992-1996 voru veiðar á snjókrabba í hámarki á þessum svæðum og frá 1998 til 

2001 voru veiðarnar nokkuð stöðugar. Eftir 2002 hefur orðið veruleg minnkun á veiðum fram 

til 2005 en þá varð nokkur aukning í veiðum fram til 2009 (Sherstneva, 2013).  

Lífmassi krabbans hefur hins vegar minnkað á árunum 2008-2012 sem vísindamenn telja vera 

afleiðingu ofveiði áranna 2009 til 2011 bæði í löglegum og ólöglegum veiðum (Fish Source). 

5.1.3. Japan 

Í Japan veiðist snjókrabbi aðalega í Japanshafi við vesturströnd Japan. Veiðin skiptist á milli 

nokkura héraða, sem bera nafn viðkomandi borga, og eru Kyoto og Fukui héruð með mestu 

veiðina í dag. Þessi 2 héruð hafa haft aukna veiði vegna aðgerða sinna á sviði veiðistjórnunar 

en sama gildir ekki um önnur héruð og því hefur heildarveiði minnkað. Veiðin í Japan fer 

fram með botnvörpu og milli 1964 og 1980 hrundi t.d.veiðin í Kyoto héraði úr 369 tonnum í 

58 tonn vegna ofveiði. Í kjölfari var sett upp friðunarsvæði (MPA) varðandi snjókrabbaveiðar 

í Kyoto héraði. Einnig hefur verið komið á kvótakerfi. 

Heildarveiði í Japan sést á mynd 8. Eins og þar kemur fram hefur veiðin í Japan frá 1970 

hrunið og er veiðin lítil miðað við aðrar þjóðir sem veiða snjókrabba (Yamamoto, 2015).  

 

Mynd 8. Magn af snjókrabba (Chionoecetes opilio) veiddum í hafinu umhverfis Japan, y-ás sýnir magn í þúsundum 
tonna  (Yamamoto, 2015). 



14 
 

 5.2. Atlantshaf 

5.2.1. Kanada 

Kanada er stærsta veiðiþjóð snjókrabba í heiminum og hefur verið að veiða í kringum 90.000 

tonn á ári frá árinu 2003, eins og sjá má á mynd 9 hér að neðan.  

 

Mynd 9 Heildaveiði á snjókrabba Atlantshafsmegin í Kanada (Fisheries and Oceans Canada). 

Við Atlantshafshluta Kanada finnst krabbinn á landgrunni Kanada fyrir utan Labrador og 

Nýfundnaland og Nova Scotia en einnig í St. Lawrence flóanum og við Cape Breton-eyjuna. 

Helstu veiðisvæðin eru rauðmerkt á mynd 10 hér að neðan. Snjókrabbinn er  

önnur verðmætasta útflutningstegund Kanada. Árið 2013 var útflutningsverðmæti  

krabbans 429,1 milljón kanadadollarar (Fisheries and Oceans Canada). Til viðmiðunar var 

útflutningsverðmæti þorsks á Íslandi árið 2013 tæpir 88 milljarðar íslenskra króna sem er 

u.þ.b. 900 milljón kanadadollarar (Hagstofa Íslands, 2013). 

Samkvæmt upplýsingum kanadískra stjórnvalda telja þeir að nóg sé af veiðalegum snjókrabba 

á þessu svæði en staða stofnsins sé þó breytileg innan svæðis og tengist þá helst 

loftlagsbreytingum sem hafa áhrif á ástand sjávar (Fisheries and Oceans Canada). 
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Mynd 10 Rauðu hringirnir sýna veiðisvæði snjókrabba í Atlantshafsmeginn í Kanada (Fisheries and Oceans Canada). 

Veiðar á snjókrabba í Austur-Kanada fara fram á 50 til 600 metra dýpi með gildrum. 

Veiðitímabilið er á vorin og sumrin og á sumum svæðum fram í nóvember (Fisheries and 

Oceans Canada). Snemma eftir að veiðar hófust bannaði kanadíska ríkisstjórnin notkun á 

botnvörpu til að veiða snjókrabba og takmarkaði fjölda á gildrum fyrir hvert skip. Ákveðið 

var að stærð krabbans þyrfti að vera 93 mm og settur voru reglur um að möskvinn þyrfti að 

vera það stór að kvenkrabbar slyppu. Þannig varð friðun á kvenkrabba ein af undirstöðum 

veiðanna (Fisheries Resource Conservation Council, 2005). 

 

 

Mynd 11 Staða fullorðins kvenkyns snjókrabba samkvæmt árlögum röllum vísindamanna frá Fisheries 
and Oceans Canada og Memorial Univerity of Newfoundland (Mullowney, 2014) 
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Vísindamenn frá Fisheries and Oceans Canada og Memorial University of Newfoundland 

hafa verið að skoða breytingar í stofni snjókrabbans og fækkun ungviðis við Nýfundnaland og 

Labrador. Fjöldi fullorðins kvenkyns snjókrabba hefur náð sögulegu lágmarki síðustu 3 ár 

eins og sjá má á mynd 11. Eins hefur kröbbum með minni en 50mm skjaldbreidd (cw) líka 

 

 

fækkað mikið síðan 2003 eins og sjá má á mynd 12. Frá 1999 hafa þeir verið að veiða u.þ.b. 

50,000-60,000 tonn. Sérstaklega var skoðað, hvort þetta stafi af ofveiði, botvörpuveiðum, 

sjúkdómum, afráni eða hækkun á hitastigi sjávar. Niðurstöður þeirra rannsókna benda til að 

ástæðan sé helst hækkandi hitastigs sjávar á þessu svæði. Bæði virðist hlýnunin hafa áhrif á 

nýliðun og hæfni krabbans til að lifa af (Mullowney, 2014). 

Mynd 12 Fjöldi karl snjókrabba eftir stærð úr haust röllum, ungviði svart og fullorðnir hvítir, x ásinn 
skjaldbreidd (CW) (Mullowney, 2014) 
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 5.3. Ný útbreiðslusvæði  

5.3.1. Útbreiðsla í Barentshafi  

 

Mynd 13 Sýnir áætlaða útbreiðslu snjókrabba í Barentshafi árið 2014 (Sundet, 2015). 

Snjókrabbi fannst fyrst í Barentshafi í maí árið 1996 í suðausturhluta hafsins (Kuzmin, 1998). 

Leiddar hafa verið að því líkur að snjókrabbi hafi borist í Barentshaf frá Austur-Síberíuhafinu 

með hafstraumum, þar sem lirfuskeið snjókrabba er 3 til 5 mánuðir, sem auðveldar tilflutning 

á honum milli fjarlægra svæða við lágt hitastig (Hardy, 2011; Sundet, 2015). Hinsvegar telja 

aðrir að hann hafi borist óviljandi með kjölvatni skipa (Dvoretsky, 2014).  Núverandi 

útbreiðsla á snjókrabba í Barentshafi er mest í norðurhluta rússneskrar lögsögu og á 

alþjóðahafsvæðinu (Smugunni). Tegundin er á góðri leið með að dreifast inn í austurhluta 

fiskverndarsvæðisins við Svalbarða (sjá mynd 13). Útreikningar rússneskra vísindamanna 

sýna að stofn fullvaxinna karl snjókrabba hafi verið u.þ.b. 75 þús tonn innan rússneskrar 

lögsögu árið 2014 og heildarfjöldi krabba í Barentshafi því verið um 370 milljón (Dvoretsky, 

2014). Það var gróft mat rússneskra vísindamanna að árið 2011 hafi magn snjókrabba í 

Barentshafi hafi verið tíu sinnum meira en  magn kóngakrabba (Sundet, 2015). 
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Í mastersritgerð Harald Sakarias Brøvig Hansen (2015) dregur hann þá ályktun að snjókrabbi 

í Barentshafi muni geta fundið fótfestu í verulegu magni á svæðum, þar sem 

 

hitastig er á bilinu -1 til 5 °C og varpar fram spurningu um það hvar í Barentshafi slík svæði 

séu. Hann ályktar að miðað við núverandi hlýnun á sjó muni allur suðvesturhluti Barentshafs 

vera of heitur fyrir snjókrabba en SA- og N-Barentshaf með Svalbarða svæðinu muni verða 

með kjörskilyrði fyrir krabbann, jafnvel þegar að hlýjast er (sjá mynd 14) (Hansen, 2015).  

Mynd 14 Meðaltals sjávarhitastig á árunum 1898-1993 í október í  mismunandi týpi (50, 100 og 200 m) í 
Barentshafi (Hansen, 2015). 
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5.3.2. Nýting 

Rússneskir fiskimenn veiddu fyrsta snjókrabbann í norskum hluta Barentshafs 2001. Fyrstu 

skráðar veiðar Norðmanna á snjókrabba eru frá 2003 þegar 2 krabbar veiddust fyrir utan 

Finnmörku. Síðan þá hafa krabbast veiðst sem meðafli bæði í reknetaveiðum við strendur 

Noregs og í rannsóknaveiðum og togveiðum í mið- og norður-Barentshafi (Pavlov, 2011). Í 

Barentshafi hófust skipulagðar veiðar á snjókrabba árið 2013. Það voru Norðmenn, sem hófu 

veiðarnar, en í dag eru um 15 stór alþjóðleg skip að veiðum. Landanir á snjókrabba í Noregi 

voru 173 tonn árið 2013 en jukust í rúm 4000 tonn árið 2014. Allar veiðar í Barentshafi hafa 

til þessa farið fram á alþjóðasvæðinu (Smugunni), þótt mesta magn af snjókrabba sé innan 

lögsögu Rússa (Sundet, 2015).  Samkvæmt upplýsingum frá Fiskistofu Noregs, sem fengnar 

voru í gegnumtölvupóstsamkipti var um 5700 tonnum af snjókrabba landað í Noregi 2015 og 

þar af tæp 1450 tonn inn á fiskverndarsvæði við Svalbarða. 

Norðmenn hafa gert útreikninga á mögulegum afrakstri af veiðum á snjókrabba í öllu 

Barentshafi. Samkvæmt þeim gæti verið hægt að veiða árlega á bilinu 50.000 til 170.000 tonn. 

Sé reiknað með 25 norskum krónum á kíló munu þessar veiðar vera að verðmæti á bilinu 1,2 

til 4,2 milljarðar norskra króna. (gengi 6/11 2015 18,3-60 milljarðar íslenskar kr) (Sundet, 

2015). 

Til viðmiðunar var kvótinn fyrir þorsk í Barentshafi árið 2015 894.000 tonn og 16.700 

tonnum  af rækju var landað árið 2014 (ICES, 2015). 

Rússneskir vísindamenn lögðu einnig mat á heildarmagn af snjókrabba í Barentshafi og 

komust að þeirri niðurstöðu að það hefði aukist úr 60 tonnum 1996 í rúmlega188 þús. tonn 

2013 eins og fram kemur á mynd 15 (Dvoretsky, 2014). Samkvæmt upplýsingum sem fengnar 

voru frá Alexander G. Dvoretsky, sérfræðingi hjá hafrannsóknarstofnuninni í Murmansk í 

tölvupóstsamskiptum í mars 2016, þá vildi hann meina að tölurnar sem komið hefðu fram í 

skýrslunni sem vitnað er í hér að ofan hafi ekki verið nægilega nákvæmar og væru því lægri, 

nær því að vera 137 þús. tonn árið 2013 og magn karlkyns snjókrabba í Barentshafi á 

alþjóðasvæðinu og innan rússneskrar lögsögu 2014 hafi verið 80,9 þús. tonn. Það magn, segir 

Dvoretsky ,að sé lægra en árið áður vegna breyttra aðferða við mælingar. 2015 hafi magnið 

innan rússneskrar lögsögu mælst 80,9 þús. tonn sem er aukning innan rússneskrar lögsögu. 
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Mynd 15 Sýnir lífmassa af snjókrabba í Barentshafi 2003-2013 (Dvoretsky, 2014) 

Norskir og rússneskir vísindamenn gera ráð fyrir að snjókrabbastofninn muni breiðast lengra 

norðvestur í Barentshafi og muni finnast á öllu Svalbarða landgrunninu (sjá mynd 16). Þeir 

sjá fram á að krabbinn  muni hafa veruleg áhrif á botndýralíf á því svæði og því sé 

nauðsynlegt að stunda rannsóknir til að afla upplýsinga fyrir þá sem fara með 

fiskveiðistjórnun á svæðinu (Sundet, 2014). 
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Mynd 16  Líklega framtíðarútbreiðsla snjókrabba í Barentshafi samkvæmt skýrslu Norsku 
hafrannsóknarstofnuninnar (Sundet, 2015). 

5.3.3. Hvernig barst hann í Barentshaf 

Enn hefur ekki verið staðfest hvernig snjókrabbi barst í Barentshaf en um það hafa verið 

ýmsar kenningar. Samkvæmt norskum erfðafræðirannsóknum virðast snjókrabbar í 

Barentshafi vera fjarskyldir sömu tegund sem finnst við Nýfundnaland, og því talið ólíklegt 

að hann hafi borist þaðan. Einnig hafa verið kenningar uppi um það að krabbinn hafi borist 

vestur á bóginn frá náttúrulegum stofnum í Chukchi hafinu austan Síberíu. Ýmislegt getur 

stutt þessa kennningu en hún hefur líka einhverja bresti svo sem þá staðreynd að ekkert hefur 

fundist af snjókrabba í Kara hafinu sem liggur næst Barentshafi að austan og einnig 

þróunarmunstur stofnsins í Barentshafi, sem var í litlu magni frá 1996 til 2011 en þá varð 

stórkostleg aukning í magni hans, sem líkist þeirri þróun sem verður þegar aðfluttar tegundir 

fara að verða ágengar (Sundet, 2014). Loks hefur verið sett fram kenning um að hann hafi 

borist í Barentshaf með kjölvatni skipa (Dvoretsky, 2014). 
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 6.Áhrif aðfluttra tegunda á nytjastofna 
Einu rannsóknirnar sem fundust, um hugsanleg áhrif snjókrabba sem nýbúa á nytjastofna 

útbreiðslusvæða voru rannsóknir tengdar 

Barentshafi. 

 Í nýlegri grein Dvoretsky og Dvoretsky frá árinu 

2014 var lagt mat á það hvort snjókrabbi hefði áhrif 

á nytjastofna svæðisins. Þeir báru saman magn 

snjókrabba á móti magni af loðnu, þorski, ýsu og 

rækju með mismunandi tímahliðrunum. Í þessum 

samanburði, sem sýndur er í mynd 17, komust þeir 

að því að sterk jákvæð fylgni væri milli magns af 

loðnu á ákveðnu ári og magns af snjókrabba 2-3 

árum fyrr ( fylgni r=0,71 og r=0,77). Á sama hátt 

var sterk jákvæð fylgni milli magns af þorski og 

magns af snjókrabba á sama ári (fylgni r=0,9). 

Jákvæð fylgni fannst milli magns af ýsu og magns 

af snjókrabba 4-6 árum fyrr. Hins vegar var 

neikvæð fylgni milli magns af úthafsrækju og 

snjókrabba 0-2 árum fyrr (fylgni r =  -0,6 , - 0,57 og 

-0,52 ). Þessi neikvæða fylgni gæti stafað af 

einhverju afráni krabbans á rækju þótt rækjan sé 

aðeins lítill hluti af fæðu hans og telja má að 

snjókrabbi hafi mjög lítil áhrif á rækjuna miðað við 

ýmsar fisktegundir á svæðinu. Niðurstaða  þessa 

samanburðar var því sú að snjókrabbi sem nýbúi í 

Barentshafi hefði lítil neikvæð áhrif á fiskstofna 

svæðisins, þar sem öll fylgni milli magns á 

snjókrabba og helstu fisktegunda var jákvæð. Sem 

norræn kuldakær tegund hefur snjókrabbi lítið 

sameiginlegt í útbreiðslu með helstu fisktegundum í Barentshafi, þótt vissulega sé ekki hægt 

að útiloka eitthvert afrán tegundanna á snjókrabba (Dvoretsky, 2014)  

Mynd 17 Krosstengls milli magns á snjókrabba 
og  magns nytjastofna í Barentshafi. 
Stjörnumerking sýnir þýðingarmikla fylgni 
(p<0.05). Y-ás sýnir fylgni og x-ás sýnir fjölda 
ára (Dvoretsky, 2014). 
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Samkvæmt ályktunum Haralds (2015) telur hann að án vafa hafi snjókrabbi áhrif á botndýralíf 

í Barentshafi í gegnum afrán og fæðuleit en erfitt sé að meta þessi áhrif. Þar sem snjókrabbi 

étur mjög fjölbreytta fæðu er ekki víst að hann hafi áhrif á einhverja eina tegund en þó líklegt 

að skeldýr verði fyrir mestum áhrifum (Hansen, 2015). Ef fjöldi og magn snjókrabba heldur 

áfram að aukast munu áhrif tegundarinnar aukast og verða sýnilegri, sem gæti haft mun meiri 

áhrif á botndýralífið.  

Samkvæmt niðurstöðum Haraldar telur hann að tegundir geti bæði haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif. Þá getur þjóðfélagið litið á slíkar breytingar sem annaðhvort jákvæðar eða neikvæðar. 

Eins og staðan er í dag virðist innrás snjókrabba í Barentshaf vera jákvæð fyrir þær þjóðir, 

sem í hlut eiga, þar sem tegundin getur haldið uppi verðmætum veiðum í framtíðinni og ekki 

hefur verið hægt að sýna fram á neiðkvæð vistfræðileg áhrif. Þrátt fyrir þetta getur verið 

nokkur áhætta með komu snjókrabba inn í vistkerfið og hugsanlega gætu afleiðingarnar orðið 

kostnaðasamar á síðari stigum og snjókrabbinn gæti því orðið til vandræða. Hinsvegar er 

uppræting krabbans úr Barentshafi óframkvæmanleg en líklegt virðist að ýmis 

umhverfissamtök (NGO‘s) í Noregi muni leita eftir því að snjókrabbi verði fjarlægður úr 

vistkerfinu líkt og þeir hafa gert varðandi kóngakrabba. Þótt ekki sé hægt að fjarlægja 

krabbann úr vistkerfinu væri alltaf hægt að auka veiðarnar til að halda stofninum innan 

ásættanlegra marka. Ef slík aðferðafræði væri valin ætti einnig að veiða minni krabba til 

viðbótar við fullvaxna karlkrabba (Hansen, 2015). 
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 7.Hafið við Ísland 

 7.1. Landgrunnið við Ísland 

Landgrunnið er yfirleitt skilgreint sem það hafsvæði sem hefur minna dýpi en 200 m og er 

flatarmál þess við Ísland um 115.000 km2 (sjá mynd 18). Flatarmál hafsvæðisins innan 

núverandi fiskveiðilögsögu er 758.000 km2. Ströndin við Ísland er mjög vogskorin nema 

sunnanlands, þ.e. frá Hornafirði vestur að Reykjanesi. Landgrunnið er hvað mjóst við 

suðurströndina, allt niður í 20 km sunnan við Dyrhólaey. Landgrunnið breikkar síðan eftir því 

sem vestar dregur og nær hvað mestri breidd út af Breiðafirði, yfir 100 km. Út af Norðurlandi 

er landgrunnið einnig tiltölulega breitt, en inn í það skerast álar sem eru framhald fjarða, og er 

Eyjafjarðaráll þeirra mestur. Þetta á einnig við um Austurland. Þegar kemur út að 

landgrunnsbrúninni snardýpkar í landgrunnshlíðunum, þar til komið er niður á 1000-1500 m 

dýpi, en eftir það verður hallinn minni niður á djúphafsbotninn (Steingrímur Jónsson, Hafið 

við Ísland). 

 

Mynd 18 Efnahagslögsaga Íslands með dýptarlínum (Landhelgisgæsla Íslands, 1999). 
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 7.2. Hafstraumar við Ísland 

Hafsvæðið umhverfis Ísland er á mótum heitra og kaldra strauma. Annars vegar streymir hlýr 

og saltur Golfstraumur úr Atlantnshafi, sem vermir suðurströnd landsins (sjá rauðar örvar á 

mynd 19). Að norðan kemur kaldur, seltuminni Pólstraumur frá Austur-Grænlanlandi, sem 

kælir norður og austur strönd landsins (sjá bláar örvar á mynd 19). Á myndinni má einnig sjá 

helstu yfirborðsstrauma sem ganga sólarsinnis umhverfis landið (sjá svartar örvar á mynd 19) 

(Hafrannsóknarstofnun, 2014). 

 

Mynd 19 Kort sem sýnir stöðvar þar sem fara fram reglulegar mælingar umhverfis Ísland og helstu strauma 
(Hafrannsóknarstofnun, 2014). 

 7.3. Hitastig sjávar við Ísland 

Hitastig sjávar við Ísland dregur dám af þeim hafstraumum sem ríkja við landið. Þannig er 

svæðið frá Hornafirði að Látrabjargi, sem er undir áhrifum frá Golfstraumnum, almennt mjög 

hlýtt og meðalhiti að sumri og hiti á 50 metra dýpi almennt yfir 8°C (sjá mynd 20). Hinsvegar 

er meðalhiti sjávar á 50 metra dýpi fyrir Norður- og Austurlandi undir áhrifum Pólstraumsins 

og fer sjaldan yfir 5°C. Þessi munur kemur til með að hafa úrslitaáhrif á hugsanlega  

útbreiðslu snjókrabba við Ísland, sem nú verður vikið að.    
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 8.Niðurstöður og umræður 

 8.1. Aðstæður fyrir snjókrabba við Ísland 

Mynd 20 sýnir meðalhita að sumri við Ísland á 50m dýpi í júní-september 1996-2012. (HV). 

Eins og þar kemur fram er sjórinn fyrir norðanverðu landinu að stórum hluta undir 5°C en 

hitastig fyrir suður- og suðvesturlandi allt frá Hornafirði að Vestfjörðum er að mestu leyti yfir 

8°C. Eins og fram hefur komið hér að framan þrífst snjókrabbi best undir 5°C en þegar hann 

sest á botninn sem ungviði er kjörhiti hans undir 3C. Botnhitastig við Ísland er því sá þáttur 

sem takmarkar útbreiðslu hans við landið og ljóst má vera, miðað við hitastig sjávar í mynd 

20, að aðstæður fyrir snjókrabba eru ekki hagstæðar á svæðinu frá Hornafirði að Látrabjargi. 

Því hefur botnhiti á landgrunni Íslands fyrir norður- og austurlandi fyrst og fremst verið 

skoðaður hvað varðar hugsanlega útbreiðslu snjókrabba við Ísland.  

  

Mynd 20 Sýnir meðalhita að sumri við 50 m dýpi umhverfis Ísland (Héðinn Valdimarsson, 2013). 

Mynd 21 sýnir tímaraðir meðalhita úr sjávarsúlunni nærri á botni við Siglunes, Langanes NA 

og Krossanes. Nákvæma staðsetningu mælistaðanna má sjá á mynd 19. Botnhitinn á 

landgrunninu er yfirleitt lægstur febrúar–mars og hæstur í ágúst-september eða jafnvel síðar á 

árinu. Árssveifan er mest þar sem grynnst er en minnkar með auknu dýpi. Utan við 

landgrunnsbrúnina fyrir norður og austurlandi er hiti við botn jafnan undir 0°C sem telst vera 

djúpsjór norðurhafa.  
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Mynd 21 Sýnir 3ára hlaupandi meðaltal botnshita við Siglunes, Langanes NA og Krossanes fyrir austurlandi á 
árunum 1971-2014. Á myndinni sjást einnig sveiflur (mjóar línur) í ársfjórðungslegum mælingum fyrir sömu 
mælistöðvar (Hafrannsóknarstofnun, 2014) 

Eins og sést á mynd 21 hefur botnshiti við Siglunes lítið breyst í gegnum árin, þar sem 

botndýpi er meira en á hinum tveimur stöðunum. Greinilega má hinsvegar merkja hærri 

botnhita við Langanes NA og Krossanes mælistöðina á síðustu árum sérstaklega á árunum 

2003 og 2010 (Hafrannsóknarstofnun, 2014). 

Myndin sýnir greinilega hversu lágur sjávarhitinn fyrir norðurlandi er yfir árið, einkum fyrir 

mið-norðurlandi (Siglunes) þar sem ársmeðalhitinn við botn er innan við 1°C. 

Þótt mynd 21 hér að ofan sýni mjög mikilvægar upplýsingar um botnhita fyrir norðurlandi 

þarf að skoða ákveðið tímabil á árinu, þegar ungviði snjókrabba er að setjast á botninn. Á 

mynd 22 sést botnhiti við Siglunes og Langanes NA í nóvember árið 2012 en gögn eru fengin 

af vef Hafrannsóknunarstofnunar um sjórannsóknir. Eins og sést á myndinni er meðalhiti 

sjávar við 500m meðaldýpi í nóvember við botn á landgrunninu fyrir Siglunesi innan við 2°C 

allt út í 90 sjómílur frá landi en þá tekur við enn kaldari djúpsjór. Á sama hátt er meðalhiti 

sjávar út af Langanesi NA miðað við 250m meðaldýpi fyrir sama tímabil undir 5°C út að 40 

sjómílum frá landi en þá tekur við kaldari djúpsjór. Ekki verður annað séð en að þetta séu góð 

skilyrði fyrir ungviði snjókrabba. 
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Mynd 22 Sýnir botnhitia við Siglunes og Langanes NA í nóvember árið 2012 (Hafrannsóknarstofnun, 2012). 

 8.2. Hvaðan mundi snjókrabbi berast? 

Þegar skoðað er hvaðan snjókrabbi gæti borist til Íslands, er hægt að setja fram tvær 

kenningar, annarsvegar að hann bærist frá Barentshafi, þar sem hann hefur nýlega náð fótfestu 

eða frá V-Grænlandi og Labrador, þar sem hann hefur verið á náttúrulegu útbreiðslusvæði. 

Mun nú verða rætt um líkurnar á því að krabbinn berist frá þessum stöðum og fyrst fjallað um 

útbreiðslu frá Barentshafi.  

Eins og fram hefur komið hefur snjókrabbi þegar borist inn á landgrunnið við Svalbarða. Á 

mynd 23 koma fram helstu hafstraumar í höfunum umhverfis Íslands og í nágrenni Noregs. 

Þar eru sýndar heitar og selturíkar kvíslar Atlantssjávar, sem berast alla leið til norður Noregs 

og allt til Svalbarða (rauðar örvar). Þaðan streymir til baka yfirborðssjór, sem er mjög ferskur 

og hefur lága seltu (S<4) (bláar línur). Þetta mikla ferskvatn stafar að mestu leyti af því 

ferskvatnsrennsli sem er til Íshafsins, og munar þar mest um síberísku stórfljótin. Þessi 

tiltölulega ferski pólsjór berst síðan út um Framsund, milli Svalbarða og Grænlands, og 

streymir síðan meðfram allri austurströnd Grænlands, meðal annars til Íslands ( Steingrímur 

Jónsson, Hafið við Ísland). Yfirborðshiti í efri lögum Grænlandsstraumsins (0-150m) sem 



29 
 

inniheldur pólsjó er 0°C og niður í frostmark (Gyory, 2013). Miðað við þekktan lífssferil 

snjókrabba má gera ráð fyrir að lirfur hans gætur borist með hafstraumum frá 

Svalbarðasvæðinu allt til Íslands, þar sem ungviði hans gæti sest á botn á landgrunninu fyrir 

norðurlandi. Einnig má gera ráð fyrir að landgrunnið á þessu svæði sé að stórum hluta 

heppilegt fyrir fullvaxinn snjókrabba. 

  

Mynd 23 Helstu hafstraumar í Norðurhöfum. Bláar örvar sýna pólsjó, rauðar Atlantssjó og grænar strandsjó 
(Report No. 12 to the Storting, 2002). 

Samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingi við Hafrannsókastofnunina í Murmansk (Alexander 

Dvoretky, sérfræðingur, munnleg heimild, 20 október 2015) telur hann að snjókrabbi muni 

innan tíðar berast til Íslands með hafstraum. Þetta rökstyður hann með því að snjókrabbi hafi 

borist inn í Barentshafið og myndað þar sjálfbæran stofn. Frá Barentshafi hefur snjókrabbinn 

borist inn í Karahafið, þar sem bæði ungviði og fullvaxnir krabbar hafa fundist. Hann telur að 

aðstæður við Ísland séu svipaðar þeim sem finnast á áðurnefndum svæðum, svo ekki sé hægt 

að útiloka útbreiðslu tegundarinnar til Íslands. 

Hér hefur verið komist að þeirri niðurstöðu að mögulegt sé að snjókrabbi berist til Íslands úr 

Barentshafi í gegnum landgrunnið við Svalbarða. En hverjar eru þá líkur á því að hann berist 
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frá sínum náttúrulegu heimkynnum við VGrænland og Labrador? Í byrjun er hægt að draga þá 

ályktun að snjókrabbi hefði átt að taka sér bólfestu við Ísland fyrir löngu síðan, ef hafsskilyrði 

og hafstraumar væru heppilegir fyrir tegundina. Sé litið á ríkjandi hafstrauma (mynd 23) sést 

að allir kaldir hafstraumar fyrir norðan Ísland liggja til vesturs og á sama hátt flæða kaldir 

hafstraumar við V-Grænland og Labrador til suðurs og kæla austurströnd N-Ameríku 

(Steingrímur Jónsson, 2004). Því liggja náttúruleg heimkynni snjókrabba mun sunnar við 

austurströnd N-Ameríku heldur en við vesturströnd álfunnar. Allir hafstraumar, sem flæða til 

austurs frá N-Ameríku, eru mjög hlýir og stærstur er Golfstraumurinn, sem vermir 

suðurströnd Íslands á leið  sinni til Evrópu og Noregs (sjá mynd 23). Þar sem snjókrabbinn er 

mjög kuldakær tegund og þrífst best við hitastig undir 3°C (Sundet, 2015) má telja útilokað að 

lirfur tegundarinnar gætu borist með Golfstraumnum og fundið kjörskilyrði á landgrunni 

Íslands, sem er raun staðfest með því að krabbans hefur aldrei orðið vart hér við land.    

Auk þeirra atriða sem hér hafa verið rædd er ekki hægt að útiloka að snjókrabbi berist til 

Íslands fyrir tilviljun með kjölvatni skipa. 

 

 8.3. Nýting og skaðsemi snjókrabba 

Eins og fram hefur komið í umfjöllun um útbreiðslu á snjókrabba í heiminum er ljóst að 

tegundin er mjög verðmæt og skilar verulegum tekjum fyrir veiðiþjóðirnar. Telja verður 

líklegt að það sama verði uppi á teningnum á Íslandi, ef krabbinn verður í veiðanlegu magni. 

Hins vegur þarf að hafa í huga að snjókrabbi er ekki veiðanlegur fyrr en eftir u.þ.b. 8-10 ár frá 

því að hryggningarstofn kemst á legg. Því er ótrúlegt að hér verði veiðanlegir stofnar fyrr en 

15 – 20 árum eftir að hans verður fyrst vart. 

Í umræðum um snjókrabba í Barentshafi hefur verið nokkuð rætt um hugsanlega skaðsemi 

krabbans gagnvart öðrum nytjastofnum. Slík áhrif hafa lítið verið rannsökuð og ekki staðfest 

vísindalega eins og kom fram í umfjöllun um Barentshaf (Dvoretsky, 2014). 

Ef snjókrabbi bærist til Íslands er með öllu óljóst hvort hann hefði neikvæð áhrif á íslenska 

nytjastofna og hugsanlega gætu ungviði krabbans orðið mikilvæg fæða fyrir einhverjar 

fisktegundir (t.d. þorsk). Þar til annað kemur í ljós má gera ráð fyrir að útgerðaraðilar myndu 

sýna áhuga á að veiða snjókrabba, sem gæti gefið góðar tekjur til þjóðarbúsins. 



31 
 

Út frá þessu er hægt að draga þá ályktun að innrás snjókrabba á íslenska landgrunnið gæti 

bæði verið til hagsbóta eða jafnvel til skaða. Engin leið er til að meta hvort verður raunin. 

Þess má þó geta að snjókrabbaveiðar eru taldar veruleg búbót í þeim löndum sem þær hafa 

verið stundaðar, jafnvel í Barentshafi þar sem tegundin er nýbúi. Þannig hafa Norðmenn á 

yfirstandandi ári bannað allar veiðar á snjókrabba innan sinnar lögsögu í Barentshafi, þar með 

talið Svalbarðasvæðið, nema með leyfi, og áætla að hafa skipulagða áætlun um veiðistjórnun 

fyrir árslok 2015. Því má telja að þeir gera ráð fyrir verðmætum veiðum enda hefur magn á 

snjókrabba margfaldast á undanförnum árum (Sundet, 2015)  

Upplýsingar um stöðu stofns og veiðar eru ekki mjög aðgengilegar í tenglum við Barentshafið 

og krabbinn ekki flokkaður eftir tegund í útgefnu efni, og  hjá Fiskistofu Noregs er hann t.d. 

flokkaður með öðrum ætilegum kröbbum (Cancer pagurus) í útgefnum skýrslum. Upplýsingar 

um magn snjókrabba þurfti því að fá skriflega frá norsku Fiskistofunni. Frá Rússlandi var 

sömu sögu að segja þar sem þeir gefa allar upplýsingar út á rússnesku og þurfti því einnig að 

hafa samband við þá í tölvupóstsamskiptum til að nálgast nýlegar upplýsingar. FAO 

aflagrunnurinn nýttist ekki þar sem þeir virðast ekki flokka krabbann rétt eða fá 

upplýsingarnar rangar (FAO, 2016). 
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 9.Lokaorð 
Eftir þessa rannsóknarvinnu varðandi hugsanlega dreifingu á snjókrabba til Íslands tel ég að 

miklar líkur séu á því að ungviði snjókrabba muni berast hingað til lands innan tíðar. Ég tel 

líklegt að áhrifin og möguleikar sem því fylgja yrðu okkur fremur til hagsbóta en til skaða. 

Hins vegar er ljóst að snjókrabbi verður ekki hér í veiðanlegu magni fyrr en eftir u.þ.b. 2 

áratugi ef hann skyldi berast hingað. Sú spurning vaknar hvort ekki megi búa í haginn og fá 

veiðireynslu með því að hefja snjókrabbaveiðar á alþjóðasvæði t.d. í Smugunni líkt og 

Færeyingar ætla sér að byrja á (Fiskifréttir, 2015).   

Íslenskt hugvit hefur nú þegar verið nýtt til að aðstoða Færeyinga við að breyta 50 metra 

línuskipi í hátæknikrabbaveiðiskip. Veitt verður með gildrum og er ætluninn að hefja veiðar 

2016/17.  Að breytingunum standa fyritækin Skaginn og 3X Technology og hafa þeir hannað 

og sett upp fulkomna vinnslulínu, sem mun fullvinna og frysta krabbann um borð. Það verður 

spennandi að fylgjast með þróun þessara mála og sjá hvernig þessar veiðar frænda okkar í 

Færeyjum koma til með að ganga. 

Það hefur verið mjög áhugavert að skrifa þessa ritgerð og ég vona að hún geti komið að gagni 

varðandi mat á framtíðarmöguleikum í íslenskum sjávarútvegi. Margt hefur verið að breytast í 

sjávarumhverfinu við landið og ýmsar nýjar tegundir komið fram á sjónarsviðið, svo sem 

makríll. Ef áframhald verður á loftslagsbreytingum er því líklegt að fleiri tegundir 

sjávarlífvera muni birtast á Íslandsmiðum innan tíðar, enda ljóst að það eina sem við getum 

verið örugg um er að vistkerfi líffvera, sem háð er breytingum á loftslagi auk veðurs og vinda, 

er sífellt að breytast.  

.  
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Viðaukar 
I. 

Tafla 1 inniheldur upplýsingar frá Fiskistofu Noregs um landaðan snjókrabba í Noregi 

2012-2015. Upplýsingar fengnar með tölvupóstsamskiptum við Fiskistofu Noregs. 

 

NOR = Norwegian Economic Zone 
RUS = Russian Economic Zone 
XSV = Fishery Protection Zone Svalbard 
XBS = International. Barents Sea 
 

II: 

Tafla 2 inniheldur upplýsingar um magn karkyns snjókrabba stærri en 100mm í 

Barentshafi. Upplýingar teknar úr skýrslu PINRO sem sett var upp af Dvoretsky eftir 

fyrirspurn frá höfundi ritgerðar. 

  

NOR RUS XBS XSV

2012 2,50

2013 160,00 22,00 7,40

2014 184,10 877,70 3195,40 64,60

2015 134,30 4216,90 1497,10

Landaður snjókrabbi í Noregi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rússneskt umráða svæði í Barenshafi 10,2 6,7 26,7 89,9 116,2 79,1 80,9
Opið svæði Barentshafs 2,4 2,4 4,7 6,9 20,8 1,8
Samtals 12,6 9,1 31,4 96,8 137 80,9 80,9

Magn karkyns snjókrabba stærri en 100mm í Barentshafi mælt í þúsund tonnum


