
Hampus Eriksson          2006-02-06 
MFS-Stipendiat 
Samoa  
 
Reserapport efter fältarbete i Samoa 
 
Jag har påbörjat genomförandet av en bestånds bedömning av tillgängliga resurser av 
sjögurka i Samoa. Bedömningsarbetet i Samoa gick i huvudsak ut på kvantifiera bestånd 
(fiskeri oberoende) inom laguner i kustnära områden. Mitt arbete utförde jag med hjälp av 
personal och utrustning från Samoan Fisheries Division, och totalt genofördes arbete på sex 
’siter’. Jag använde mig av två skalor vid mitt ’vatten’-arbete, en generell bedömning av hela 
lagunområdet inom ’siten’, samt en resurs-specifik bedömning av områden där habitat var 
passande eller där sjögurkor förekom i höga tal. Att använda två skalor var ett försök att 
minimera variationen i datan eftersom sedentära evertebrater (inkluderat sjögurka) ofta 
förekommer i grupper. Mitt arbete kompletterar det arbete som Reef Fisheries Observatory 
vid Secretariat of the Pacific Community genomförde tidigare under 2005 (4 siter). Utöver 
detta genoförde vi också en hushållsundersökning genom intervjuer med frågeformulär. 
Denna data skall komplettera ’vatten’-arbetet.   
 
Vid min ankomst till Samoa upprättades på ett tidigt stadium en god relation mellan Samoan 
Fisheries Division och mig. Efter att ha gjort alla introduktioner påbörjade jag tillsammans 
med Anama Solofa, som drev Inshore Section (Kustnära fiske), och Antonio Mulipola, ACEO 
of Samoan Fisheries, att utarbeta hur projektet skulle genomföras, samt med vilka medel. Det 
stod tidigt klart att Fisheries hade en god insikt i att detta arbete var viktigt. Man hade under 
2004 och 2005 mottagit ett antal anbud från investerare, i huvudsak från Australien, som ville 
att fisket efter sjögurka skulle öppnas upp för export. Ett sådant beslut är man medveten om 
att man inte kan fatta innan detta arbete är färdigställt. Därför satte vi relativt snabbt ihop en 
budget över hur vi skulle förvalta de tillgångar vi hade. Vi vägde min kompetens och 
medhavda materiel mot att låna motorbåt, personal och utrusting för vattenarbete. Jag fick stå 
för bensin och tvåtakts olja, samt mat för personal när vi var ute i byarna och jobbade. Jag 
fick även utbilda personal i GPS (allt arbete är markerat med koordinater) och transekt-
metologi. Detta ger att Fisheries kan genomföra exakt samma bedömningar längre fram i 
tiden och jämföra mot de resultat jag kan presentera nu. 
 
Mitt arbete var rakt igenom fantastisk, trots en del strul och en viss frustration i att allt tog så 
lång tid och var så krångligt, så tog jag ändå varje dag med ett leende. Jag lyckades hitta ett 
bra ställe att bo på, Hidden Garden i byn Faatioa i utkanten av Apia. Där stannade många 
andra männsikor som var på resande fot vilket var ett välkommet avbrott mot att ständigt 
arbeta, och umgås över kultur-skillnaden mellan Samoa och Sverige. Jag fick många vänner 
inom Fisheries och var alltid hembjuden till ’familjen’ eller ’byn’ på söndagar. Min 
’counterpart’, Anama Solofa, var ursrungligen från Fiji men flyttade til Samoa efter att ha fått 
jobb på Fisheries. Hon var mycket duktig och jag hade aldrig kunna genomföra detta arbete 
utan henne. Dels såg hon till att jag alltid hade utrustning och personal, som vi roterade för att 
alla skulle lära sig arbetet, men hon satte dessutom ihop en lång-helg som jag fick tillbringa 
med hennes pojkväns familj i byn Salelavalu på ön Savaii. Där fiskade vi tillsammans med de 
lokala fiskarna efter den mest eftertraktade sjögurkan i landet Stichopus horrens (som jag fö 
gör ett extra arbete på) som är natt-aktiv och fiskas för sin viscera. När det gäller 
hushållsundersökningen satte jag ihop den tillsammans med Anama, sedan såg hon till att 
Extension section (de är kontakten mellan byarna och Fisheries) genomförde intervjuerna. 
Bara det är 5 veckors arbete och jag sitter nu på en databas från detta arbete som i sig själv 
säkert kan bli en rapport.  



Jag räknar med att sammanställningen av detta arbete kommer ta en större del av VT 2006. 
Detta för att jag aldrig tidigare jobbat med densitets data och att jag utöver att genomföra en 
bedömning av beståndet, även måste sammanställa en förvaltningsplan för hur fisket skall ses 
efter om exportförbudet hävs. En sådan plan kommer jag att arbeta fram tillsammans med Dr 
Kim Friedmann vid Secretariat of the Pacific Community i New Caledonia (som dessutom var 
min kontakt innan jag kom till Samoa). Jag har även hushållsundersökningen som jag måste 
inkludera i arbetet. Samt att jag jobbar på ett litet arbete om det småskaliga fisket av S.horrens 
i Samoa.  
 
 

 
 


