Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

eirik svardal <svardalnr1@gmail.com>
17. november 2017 18:06
Postmottak
Høring deltakerforeskriften 2018 leppefisk

Hei,Jeg har drevet med leppefiske i mange år
Her er mine innspill ang leppefisk 2018
For det første så kan man ikke sidestille de fiskerne som har drevet sporadisk leppefiske med små
åpne båter,med de som har innvestert i proffe båter fra 23 fot og oppover,med store leppefisk
tanker og god sirkulasjon i tankene,og har opparbeidet seg stor kunskap om leppefiske.
De små båtene har liten radius å fisker derfor ofte helt tomt i de områdene de greier å fiske på,de
har små tanker med dårlig sirkulasjon og må som regel mellomlagre fisken i små mærer før
levering.Dette gir stor dødlighet på leffefisken innen kort tid,pga stress og sår,samt dårlig
oksygennivå i tanken pga liten tank med liten pumpekapasitet.
De proffe båtene har store leppefisk tanker med stor sirkulasjonskapasitet,og kan fiske over store
områder langt vekke fra annleggene å bebygde strøk,å likevel levere kvalitet hver dag til
oppdretter.Dette betyr også at de ofte kun fisker en til to ganger over hvert område hver sesong
og flytter seg hele tiden.Leppefisken tatt med disse båtene,hvist det blir gjort rett,har mye lengre
levetid og kan ofte greie seg over vinteren og langt utover våren frem til leppefisket åpner igjenn.
På vestlandet er det store områder og svært verhardt og det er kun de proffe båtene som kan
levere jevnt hele tiden,dette er oppdretterne helt avhengig av,og skal man nå gi alle en lik kvote
så betyr det at de proffe må gi seg,mens de små ikke kan erstatte de store proffe.I teorien så kan
ca 4 små erstatte en proff båt,men i praksis så blir de små fiskende på stort sett de samme
områdene pga naturlige begrensinger ang aksjonsradius,og derved ødelegge bestandene der på
noen få år.
Det er lite leppefisk i forhold til behovet fremmover,da er det viktig at den leppefisken som blir
fisket har så god overlevelse som mulig,å helst kan overvintre å virke helt frem til laksen skal
slaktes ut.Dette kan stort sett kun de proffe båtene levere etter mitt syn.Jeg har drevet med
leppefiske i mange år og sett at det lar seg gjøre hvist man røkter leppefisken riktig igjennom
vinteren.Å fiske leppefisken er bare en liten del av jobben for å lykkes med leppefisk.
Jeg mener derfor at det må utstedes kvoter i hennhold til det hver enkelt fisker har fisket de 3
siste år før 2017,det vil sikre de som har innvistert i proffe spesialbåter og har leppefisket som
eneste fiske.
Dvs driver man med en liten båt og aldri har fisket mer enn 15-20000 stk så får man kvote etter
dette og har man innvestert i proff båt og fisket 90-110000 stk så får man kvote etter dette.For å
få dette til må det kanskje settes et tak på 90000 stk.Selv om dette er nesten et minimum av hva
man trenger for å drifte en proff båt der leppefisket er eneste fiske.
Det bør også kun gies kun en kvote pr fisker som oppfyller kravene de 3 siste år utenom 2017.Det
bør vere et krav om å ha fisket for mindst 300000 kr siden 2014 for å vere med i diskusjonen om
kvoter.

De som har drevet med flere båter kan i fortsettelsen kun drive med en båt,og det kan bare vere
en hovedeiger pr båt å han må stå i båten.
De som har leppefiske som eneste fiske å har hatt det mindst siden 2014,og derfor har investert i
proff spesialbåter og utstyr,bør prioriteres ang kvoter.
Det bør vere forbeholdt blad b fiskere å få kvoter evt med dispansasjon til kronisk syke fiskere på
blad a,som ikke har noe annet alternativ.
Det bør gies egne kvoter til de fiskerne på blad b som har kroniske sykdommer å derfor har
innvestert i spesialbåter for å holde seg i jobb,og ikke kan drive noe annet fiskeri enn leppefiske.
Mh
Eirik Svardal

SF-88-F MUNIN

