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2.3.5 Pelagisk snabeluer i Irmingerhavet

Flere tokt i løpet av de siste fem
årene har vist at mengden av
pelagiske snabeluer i Irmingerhavet nå bare er ca. 1/5 av hva den
var for ti år siden. Den offisielle
fangststatistikken viser også lavere fangster. Internasjonalt klarer
man ikke å enes om fangstkvoter
på det nivået ICES mener er riktig
for å stoppe bestandsnedgangen.

Denne (eller disse) snabeluer bestanden(e)
er på grunn av sin sene kjønnsmodning
og lave vekstrate svært følsom overfor
beskatningen. Grunnere enn 500 meter
har akustiske toktmålinger vist reduserte mengder av pelagisk snabeluer siden
1991–1995. Det siste toktet i 2005 viste at
målingene som ble gjort i 2003 trolig var
et underestimat, men at biomassen likevel
bare er ca. 20 % av det den var for ti år siden.
I dypere lag, hvor man ikke har tidsserier
av akustiske toktmålinger, indikerer imidlertid også reduserte fangstrater i toktene
en redusert bestand, selv om fangstratene
i det kommersielle fisket har holdt seg på
samme nivå siden midt på 1990-tallet.
ICES mener at dersom man skal høste denne
bestanden bærekraftig, må man årlig ikke
ta ut mer enn 5 % av den fiskbare bestanden
i havet. Mye tyder på at høstingsnivået over
tid har ligget på over 20 %. I sin rådgivning
legger ICES mest vekt på de fiskeriuavhengige toktresultatene og anbefaler for 2006
at fangstene ikke overstiger fangstnivået i
1989–1992 hvis man ønsker å hindre ytterligere bestandsnedgang. Dette tilsvarer en
fangst på under 41.000 tonn. NEAFC har
satt kvoten for 2006 til 62.416 tonn, hvorav
inntil 80 % kan fiskes før 1. juli.
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Norske trålere har fisket snabeluer i internasjonalt farvann i Irmingerhavet sørvest
av Island siden 1990. Denne ueren er en
egen oseanisk og pelagisk bestand (sannsynligvis sammensatt av to–tre bestander) og fiskes med flytetrål på 100–900
meters dyp over et bunndyp på 1500–3000
meter. På det meste (i 1996) er det internasjonalt totalt fisket 180.000 tonn, og opptil 19 nasjoner har deltatt. Norske fiskere
har på det meste fisket vel 14.500 tonn (i
1992 og 1993). Foreløpige tall for 2005
viser en totalfangst på 68.771 tonn. Dette
er en nedgang fra 112.761 tonn i 2004. Den
norske fangsten i 2005 var på 4.926 tonn.
Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon
(NEAFC) satte totalkvoten for 2005 til
75.200 tonn etter at ICES hadde anbefalt å
begrense fangsten til 41.000 tonn.
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Pelagic Sebastes mentella in the
Irminger Sea

Stock status is based mainly on the
perception of stock trends derived
from survey indices. The internationally coordinated acoustic-trawl
survey June/July 2005 indicates that
the stock size is low compared to that
in the early 1990s. ICES advises for

2006 that catches should not exceed
catches exerted in the period 1989–
1992, corresponding to less than
41,000 tonnes. The countries participating in this fishery have, however,
not succeeded in agreeing on catch
quotas corresponding to this recommended level.
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