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Orientering vedr. krabberådgivningen for årene 2013 og 2014
Nuuk 15. oktober 2013
Vedr. krabberådgivningen for 2013 og 2014
Den biologiske rådgivning for krabbefiskeriet afgives for en to-årig periode efter aftale med forvaltningen og nærværende rådgivning dækker årene 2013-14. Der vil fremover årligt gennemføres en vurdering af bestandens status og såfremt data viser tegn på markante ændringer, formuleres en ny rådgivning for de berørte områder. Data fra 2013 giver ikke anledning til at ændre rådgivningen for 2014.
For årene 2013-14 er rådgivningen for krabbefiskeriet uændret sammenlignet med 2012. Se vedlagte sammendrag. Konkret rådgives fortsat en lukning i Sisimiut udenskærs, idet bestanden fortsat vurderes at være på et lavt niveau. For indenskærs områderne i Sisimiut, Disko Bugt og Paamiut er rådgivningen henholdsvis 300 tons, 600 tons og 200 tons. For Paamiut udenskærs er rådgivningen fortsat 1.000 tons.
Krabbebestanden vurderes fortsat at være på et lav niveau og såfremt biomasse- og rekrutteringsindeks fortsat viser en nedadgående tendens, må der forventes en reduktion i de anbefalede
fangstmængder i 2015.
GN’s rådgivning har til formål at standse de nedadgående tendenser i krabbebestanden. Hvis der
ønskes en tilvækst til bestanden, skal fangstniveauerne reduceres yderligere.
Grønlands Naturinstitut anbefaler endvidere, at der indføres en fiskerisæson fra marts til juli for
at sikre: tilgangen af nye krabber til bestanden og en bedre udnyttelse af ressourcen ved at undgå
udsmid af ”bløde” krabber.
Tabel 1. Rådgivning af fangstniveauer i 2013 og 2014 krabber for de enkelte forvaltningsområder.
Rå dgi vni ng
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2013/14
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2013 i nden- og
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Di s ko Bugt

600

Ingen rå dgi vni ng

500

485

28

600

130

Si s i mi ut

300

Lukket for fi s keri

300* **

254

70

300

Lukket for fi s keri

300

77

23

800 **

329

455

200

1,000

430

266

2

Ingen

Ingen

2,230

1,411

578

1,100

1,130

Ma ni i ts oq
Nuuk-Pa a mi ut
Na rs a q - Ka p Fa rvel
Rå dgi vni ng/fa ngs ter i a l t

Ingen rå dgi vni ng Ingen rå dgi vni ng
200

1,000

Ingen rå dgi vni ng Ingen rå dgi vni ng
1,100

1,000

Fa ngs t i tons Fa ngs t i tons
Rå dgi vni ng
Rå dgi vni ng
2012
2012
i ndens kærs 2012 udens kærs 2012
i ndens kærs undens kærs

Ingen rå dgi vni ng Ingen rå dgi vni ng

* Udenskærsområdet i forvaltningsområdet Sisimiut har været lukket for fiskeri i 2011 og 2012
** I okt 2013, er kvoten forhøjet med 150 t i forvaltningsområdet Sisimiut og med 200 tons i forvltningsområdet Nuuk-Paamiut
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