
Fra: Sørdahl Elisabeth <Elisabeth.Sordahl@nfd.dep.no> 
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 10:08 
Til: Postmottak 
Kopi: Guro Gjelsvik 
Emne: VS: økning av bifangst av kongekrabbe  på bunnline fra 1 tl 2% 
 
Innspill til reguleringen av kongekrabbe.  
 
Videresendt melding: 

Fra: Øyvind Seipæjærvi <direktem@online.no> 
Dato: 19. oktober 2020 kl. 15:49:00 CEST 
Til: Terentieff Vanja <Vanja.Terentieff@nfd.dep.no> 
Emne: økning av bifangst av kongekrabbe  på bunnline fra 1 tl 2% 

  
  
Hei Vanja. 
Re møte i Bugøynes med Fiskeriministeren og vår oppfordring til å få økt bifangst av 
kongekrabbe på bunnline fra 1% til 2%. 
  
Som fortalt på kaia har  vi  kartlagt kongekrabbens påvirkning av bunnlinefiske i 
Varangerfjorden. 
Det vi undersøkte var  

- Hvor mange renspiste kroker ( spist av kongekrabbe) får vi normalt i et 
linesett 

- Hvordan unngå at krabben spiser agnet fra bunnlina 
  
Vedlagt følger rapporten. 
  
Konklusjonen er at   i snitt er 32% av linekrokene  renspist for agn.  I et sett med 12 
stamper ( som ble brukt i  forsøkene),  er  3,8 stamper ødelagt. 
Irritasjonen over renspiste kroker, og det økonomiske tapet pga tapt fiske er  stort 
blant oss fiskere,  egnekostnadene kommer i tillegg. 
  
I forsøkene fikk vi en brutto fangstinntekt per stamp på  kr 951. 
Egnekostnadene per stamp er kr 500. 
Økonomiske tap i et sett med 12 stamper  utifra fangst vi fikk i forsøkene: 

- Tapt fangst kr  951 x 3,8=            kr 3.614 
- Egnekostnader kr 500 x 3,8 =    kr 1.900 

                                                           ------------- 
Total tap                                          kr  5.514 

  
Bifangst av kongekrabbe: 
Reglene i dag tillater 1% bifangst på bunnline, mens bifangst i rognkjeksgarn har 5%. 
Fangsten per stamp i forsøkene var på 67 kg per stamp. 
  
12 stamper gir 804 kg, bifangst på 1%  gir  8 kg krabbe.  Normalt får vi 30-40 kg 
stor  lytefri hann-krabbe   pr sjøvær, men kan levere kun 1%. 
Verdien av bifangst med dagens krabbepriser:  8 x 220 =  kr 1.760. 
  
Som dere ser  kompenserer bifangsten  ca 1/3 av tapene. 
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Hvis vi fikk økt bifangsten fra 1 til 2%, vil  det bety svært meget for fiskere.  Vi vil få 
dekket alle egnekostnader, og en del av tapt fangstinntekt.  Og en økning på 1% 
betyr svært lite for bestanden.   
  
Samtidig  holder vi på   å teste ut metoder for å unngå krabbeplagen.    Resultatene 
av forsøkene er interessante,  og vi  vil  i løpet av høsten gjøre flere tester på å 
redusere antall oppspiste kroker, og  samtidig forbedre fangsten ved å bruke 
luktdeponier. 
Kanskje vi  fiskere med  vår  ekstra innsats på å bruke luktdeponier, og 
Fiskeriministerens initiativ med økning av bifangsten til 2%  fører til at  tapene blir 
redusert  såpass kraftig at vi får et normalt godt bunnlinefiske i Varangeren og andre 
fjorder i Finnmark? 
  
  
Vennlig hilsen 
  
Øyvind Seipæjærvi 
  
  
  
Øyvind Seipæjærvi 

Den Salte Åker AS  
P.O.Box 44 

N-9935 BUGØYNES, Norge  
  

Mobile:  (+47) 950 79 165 
email:  direktem@online.no 
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