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Vil starte dette skrivet med og si at vi er fornøyd med dagens ordninger når det gjelder teiner
og forvaltning av leppefisk. Etter vårt syn ser det ut til at bestanden er i veldig god forfatning
og det er vi meget fornøyd med. Vi opplever dessverre nå at fiskeridirektoratet vil gjøre store
endringer i bruket vi utøver fiskeriet med. Fiskeridirektoratet og HI vil nå innføre sirkelformet
60 mm innganger. I 2015 kom det og nye forskrifter om nye innganger uten at dette var
prøvd ut og dokumentert , dei går langt i å innrømme at dette ikke var vellykket i brev datert
29.04.2020 dette kostet fiskerne i 2015 ca 15% av årlig brutto omsetning , nå vil dei på ny gå
for ein sammeleis ordning uten tilstrekelig dokumentasjon , i tillegg vil dei ha tilbake heil rist
noe som var før og som fiskerne sa at var mykje bedre enn dagens ordning. Dette vil i 2021 ha
en kostnad på 20-25% av årlig brutto OMS. Dette hadde sjøvsagt vært en katastrofe om det
hadde eksempelvis vert Equinor ,både for selskap og landet forøvrig.
I møte 20.02.2019 i fiskeridir. sine lokaler blir det etterlyst dokumentasjon i vestlige deler der
berggylte bestanden er heilt ulik en den er nær forskningsstasjonen. Svaret vi fikk den gang
var: vi har ikkje penger. Dette er for tynt å lage en regulering på. Enkelte fiskere , og stamfisk
oppdrett sitter på dokumentasjon når dei har fisket stamfisk. Denne ville ikke HI ha, enda det
var deres proskjet dei første åra før det ble komersielt. Vi har ikke registrert hverken
havforskere eller referansefisker der vi mener berggylta er. Det er også blitt tilbudt
kompetanse for å finne mengde og størrelse , etter vår mening vil det gå som i 2015. , stor
forandring med negativ virkning. Ein av fiskerne HI har benyttet til referanse fisker , Per
Henning Gjuvsland med båten Becky H-22-AV forteller at han i 2018 tok opp 2859
Berggylter og i 2019 tok han 2970 stk og i 2020 tok han 3422 stk , han har i hovedsak fisket
på samme plassen alle 3 år i Langenuen . Dette er jo ein oppgående trend som vi hører fra alle
fiskere vi har vert i kontakt med.
Regjeringa har bedt næringa ta del i det grønne skiftet , dette forslaget taler motsatt vei , mye
større oljeforbruk for å få opp kvoten , mest sannsynlig blir det tatt livet av meir små fisk når
den blir fisket opp igjen gang på gang , antagelig mer lusemiddel og ingen gjenbruk er noen
av argumentene. Når fiskeridirektoratet på toppen av det heile sier at dette skal skje allerede i
2021 betyr det at vi må koste nytt bruk til ca 200 000 i tillegg til at vi må skifte alle teiner på
tau lenkene hvilket betyr mange dagers arbeid, så summen av alt blir ca 220 000 - 230 000 ,
dette betyr i praksis at vi snakker om ein kostnad som tilsvarer 20-25% av årlig brutto
omsetningen noe som vi vil påstå er nesten unikt i ein slik sammenheng. Vist dette blir
gjeldende snakker vi om nytt bruk som tilsvarer minst 185 containere noe som igjen vil være
heilt umuligt å oppdrive for teine leverandørene i følge Roy Gustav Hunskår hos Mustad
Havservice . Det virker nesten som om HI og Fiskeridirektoratet ønsker og stenge leppefisket
, og vist det er det som er intensjonen da håper vi at dei kommer på banen og seier det med
det samme slik at vi fiskerne slipper å ta disse store kostnadene 1 år for at det neste år blir det

stengt. Når HI er så redd for bestanden til berggylt hvordan har det seg sånn da at det har blitt
mer og mer berggylt som blir levert dei siste årene ? HI snakker om referanse fiskere , ja dei
som er referanse fiskere får 2-3 teiner som dei skriver ned data fra , det blir litt på lykke og
fromme når ein veit at hver fisker har 400 teiner i sjø , da blir mye av data berre tilfeldig.
Avslutningsvis ønsker vi ein ny vurdering av fiskeridirektoratet sin beslutning om nye
innganger , der vi kan være behjelpelig med kompetanse og riktig dokumentasjon. Vil og
minne om at det var fiskerne sjøl som ropte varsku og sa at vi måtte få fisket lukket og kvote
belagt.
Mvh. Per Henning Gjuvsland , på vegne av leppefiskere i Austevoll

