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Samoa ligger i södra Stilla Havet och består av två större öar. Fisket är en signifikant del av 
de kustnära samhällenas vardag och den samoanska befolkningens levnadsstandard, som 
karaktäriseras av självhushållning, är i mycket stor utsträckning beroende av landets kustzon 
för föda och inkomst. Fångsten äts inom familjen, ges bort som gåvor eller säljs vid 
vägkanten eller på marknaden.  Sjögurkor tillhör de evertebrater som fiskas. Sjögurkor har 
förutom ett traditionellt värde dessutom ett högt kommersiellt värde, eftersom de är mycket 
efterfrågade som ”beche-de-mer” (kokade och soltorkade sjögurkor) i ett flertal asiatiska 
länder. Denna efterfrågan har gjort att det kommersiella exportfisket har utarmat de naturliga 
bestånden, och de traditionella fiskerierna, i flera länder i regionen (senast Solomon Islands 
2006).  

Efter det att den Samoanska fiskerimyndigheten fått förfrågan om licenser att exportera 
beche-de-mer fattades beslutet att genomföra en beståndsbedömning av landets sjögurkor. 
Denna studie utgör huvuddelen av bedömningen och innefattar densitetsbedömningar 
baserade på flerskaliga transekter gjorda i sex laguner, samt landsomfattande socioekonomisk 
information samlad genom intervjuer med fiskare och ”konsumenter”. 
Studien fann totalt sju arter i de undersökta lagunerna, inga arter av högt kommersiellt värde 
noterades. En art, Stichopus chlororonotus, återfanns i relativt stort antal, dock i heterogen 
fördelning. Denna art har ett medelhögt kommersiellt värde och fiskas ej lokalt, varför en 
initiering av export av denna art är det enda alternativ som kan tänkas medföra relativt 
(ekologisk) hållbar ekonomisk tillväxt vid ett eventuellt öppnande av kommersiellt fiske. I 
övrigt fanns att det traditionella fisket efter sjögurka var signifikant och utgör en mycket 
viktig inkomstkälla och näringstillskott för den lokala befolkningen. Mot denna bakgrund 
(samt relativt låga densitet) rekommenderas att samtliga arter som utnyttjas traditionellt ej 
skall ingå i någon form av kommersialisering av Samoas fiskeri, utan snarare utgöra grunden 
för utvecklingen av ett förvaltningssystem av dessa resurser. 
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