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Forskerne jobber beinhardt for å få leppefiskoversikt

SESONG PÅ HELL: «Daenerys» fra Eidnes i Sula i leppefiskfangsting i Åsefjorden i Ålesund før pausen begynte i slutten av september.

Foto: Einar Lindbæk

Forskerne jobber beinhardt for å få leppefiskoversikt
Foreløpig er det fisket 26,6 millioner leppefisk. Det er over 8 millioner mer enn havforskerne har
anbefalt.
Ifølge Fiskeridirektoratets tall er det i alt fisket 26,6 millioner leppefisk så langt i år. Bremsene ble satt på 30. september da
direktoratet innførte en tre ukers pause. Fisket startet opp igjen mandag denne uken.

- Vi er litt bekymret. Fiskerne har fisket 16 millioner leppefisk på Vestlandet. Vi anbefalte 10, sier Anne Berit Skiftesvik,
forsker ved Havforskningsinstituttet.
For hele landet anbefalte havforskerne et uttak på 18 millioner leppefisk.
- Vi har ikke data som sier de kan fange mer. Vi jobber veldig med å få mer oversikt. Det er mange arter, og fisket påvirker
dem ulikt, sier Skiftesvik.

- Hvilken betydning har 26,6 millioner leppefisk?
- Vi vet jo ikke helt. Det kan ha vært et godt år med masse rekruttering, men om man begynner å fiske ned på dem som skal
gyte til neste år, blir det mindre å fiske i årene som kommer. Det er logisk.
https://fiskeribladet.no/nyheter/default.asp?artikkel=56287
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Områder uten leppefisk
Pausen ble innført etter råd fra Havforskningsinstituttet.
- Vi hadde sagt 18 millioner, og plutselig var det fisket så mye mer. Om de hadde fått fortsette fisket, hadde det kanskje blitt
dobbelt så mye og lite å fiske på neste år, sier Skiftesvik.
Hun forteller at både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet får inn meldinger fra fiskere om områder hvor det nesten
ikke er leppefisk igjen.
- Det er nok overfisket i enkelte områder. I og med at leppefisken er så stasjonær, sprer den seg ikke så mye utover, og man
må vente til de små vokser opp igjen, sier Skiftesvik.

Tall klare snart
I tillegg til forskningen Havforskningsinstituttet selv har gjort, får de i disse dager inn data fra referanseflåten. Noen av
fiskerne har fått med seg dybde- og temperaturmålere ut, og så registrerer de alt i teinene som har hatt målerne på.
- Det er en svær jobb. Vi holder på å legge inn tallene nå og så skal vi regne på det. Vi håper å ha noe klart til reguleringsmøtet
og til evalueringsmøtene, sier Skiftesvik.
De siste to årene har Fiskeridirektoratet hatt ett evalueringsmøte i Oslo etter endt sesong. I år skal de i stedet ha fem møter fra
sør til nord, der det første er i Haugesund 14. november. I tillegg blir leppefisk en sak på reguleringsmøtet 8. og 9. november.

Forskernes forslag
I år er det blant annet fisket langt mer bergnebb enn tidligere år: 12,4 millioner mot 8,6 millioner i fjor. Bergnebben er mer
utsatt i og med at den vokser senere enn andre arter. Forskerne har foreslått maksmål for artene for å sikre overlevelsen til stor
gytefisk. For bergnebben kunne den for eksempel bli satt til 14 eller 14,5 centimeter, mener Skiftesvik.
- Det hadde vært greit å beholde dem for de får masse egg. Det er ikke så mange av dem, så fiskerne ville ikke tapt så mye,
sier hun og legger til. - Men dette må vi diskutere med fiskerne. Det er jo viktig at de er med på hvordan vi tenker.
Et annet tiltak kan være å innføre soner, og sørge for at det ikke fiskes hvert år i disse sonene. Dette må i så fall også
diskuteres med fiskerne, understreker forskeren.
- Da det var færre fiskere, gjorde de det selv slik at de fisket et sted et år og et annet sted neste år, sier Skiftesvik.

Ta av rentene
Skiftesvik er nysgjerrig på hvor mange som har satt i gang fisket igjen etter den tre uker lange pausen. Ennå er det litt for
tidlig å få en oversikt over det. På facebooksiden Leppefiske skriver blant annet noen at de skal kaste ut teiner igjen, andre at
været er for dårlig, mens atter andre er ferdig med kvoten.
Skiftesvik sier at det foreløpig er umulig å si noe om hvilket uttak forskerne vil anbefale for 2018.
- Om vi ser at det kan tas ut mer, vil vi selvfølgelig øke anbefalingen, men vi ønsker at fiskerne skal ta ut rentene, ikke
kapitalen.
Her er Fiskeridirektoratets oversikt over leppefiskuttaket per 17. oktober.
Art

2017

2016

2015

2 085 000

1 425 000

1 526 000

12 371 000

8 612 000

9 165 000

-

-

1 000

Gressgylt

616 000

543 000

290 000

Grønngylt

11 592 000

11 591 000

9 798 000

Rødnebb

4 000

1 000

2 000

Totalsum

26 667 000

22 172 000

20 782 000

316 000

243 000

210 000

Berggylt
Bergnebb
Blåstål/ Rødnebb

Totalverdi (1000 kr)

les mer FISKERI

KOMMENTARER
Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det
være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at
mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
https://fiskeribladet.no/nyheter/default.asp?artikkel=56287
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