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FORORD
Denne rapporten er vår leveranse til oppdragsgivere Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfinansiering (FHF) og Fiskeridirektoratet på prosjekt Optimalisering av fisket
med reketrål. Prosjektet har vært finansiert av FHF og Fiskeridirektoratet med tilnærmet
like andeler, samt egeninnsats fra Havforskningsinstituttet og UiT.
Prosjektet startet høsten 2016 og vi hadde en offisiell åpning av prosjektet med
prosjektmøte og forsøk i modelltanken ved Nordøcenteret i Hirtshals i januar 2017.
Under denne samlingen ble det diskutert mange løsningsforslag og styringsgruppen
kom med konstruktive innspill. Mange av de foreslåtte tekniske løsningene har blitt
testet gjennom de snart 4 årene som har fulgt. Det ble i mars 2019 lagt til en
arbeidspakke nr 5 for å teste ut bruk av krepsespalte i Nordmørsristen, og forsøkene har
av ulike årsaker også blitt videreført i andre halvdel av 2020. Verdien av fra resultatene
som er oppnådd er i første rekke at man har dokumentasjon – fakta - på hvordan ulike
systemer vil fungere i det praktiske fiskeriet. Det gjenstår ennå å analysere noen data
fra forsøkene og utfyllende beskrivelser vil komme i form av flere toktrapporter og
publikasjoner.
Samarbeidet mellom forskningsmiljøene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Ålesund har
vært givende og de gode relasjonene har gitt opphav til spennende diskusjoner og
praktisk samarbeid med utførelse av tokt og publisering av data. Samarbeid på
forskningsfartøy og vellykkede forsøk med flere kommersielle fartøyer (de fleste
representert i styringsgruppen) har vært inspirerende.
Vi er svært takknemlig for alle de gode samtalene og innspillene vi har fått gjennom
møter og skriftlig tilbakemelding fra styringsgruppen og våre oppdragsgivere. Vi håper
at rapporten i kortform eller i sin helhet kan komme brukerne til nytte.
Roger B. Larsen, Bent Herrmann, Manu Sistiaga, Olafur Ingolfsson,
Terje Jørgensen og Wenche Emblem Larssen
Tromsø, Hirtshals, Trondheim, Bergen og Ålesund,
31. oktober 2020
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Sammendrag
Forsøkene som er utført i dette prosjektet viser at det er store utfordringer ved å optimalisere fisket
med reketrål. Mange av teknikkene vi har dokumentert kan utnyttes til å forbedre seleksjon og
energiforbruk i fisket. Forskjellene fra sesong til sesong, store geografiske ulikheter og fiskernes
preferanser gjør det likevel vanskelig å lage en felles anbefaling for utnyttelse.
Med et bredt anlagt forskningsprosjekt har det primært vært en målsetting å fremme flåteleddets
behov for å videreutvikle det selektive reketrålfisket i norske farvann til en bærekraftig og lønnsom
industri. Prosjektet har vært nært knyttet opp mot forvaltningen av fisket.
Hovedmålsetting har vært å optimalisere fisket etter reke med trål med fokus på å redusere
uønsket bifangst generelt, redusere energiforbruk og undersøke overlevelse hos undermåls reker
som har gått gjennom seleksjonsinnretningene. Delmål har vært:
• Utvikle teknologi som gir bedre utsortering av fiskeyngel fra regulerte arter.
• Utvikle teknologi som gir bedre utsortering på reker under minstemål.
• Utvikle kunnskap om effektene av snøkrabbe i seleksjonsinnretninger.
• Utvikle nye trålsystem som gir lavere energiforbruk ved endringer på trålkonstruksjon og
grunntau.
• Undersøke overlevelse på reker som sorteres ut under fiske.
• Undersøke effektene av å anvende spalte i skilleristen for å fange sjøkreps effektivt.
Prosjektet har omfattet problemstillinger reist av fiskere fra både havfiskeflåten i nord og
kystfiskeflåten langs hele Norges kystlinje. Selv om problemstillingene kan være ulike i de enkelte
rekefiskerier, er mange av utfordringene som rekefiskerne arbeider daglig med også være
sammenfallende. Prosjektgruppen har bestått av følgende personer:
a)
b)
c)
d)
e)

UIT v/Roger Larsen med hovedansvar for arbeidspakke 1 og 4.
SINTEF F&H v/Manu Sistiaga/Bent Herrmann med hovedansvar for arbeidspakkene 2
HI v/Olafur Ingolfsson med hovedansvar for arbeidspakke 3.
Møreforsking Marin v/Wenche Larssen med hovedansvar for arbeidspakke 1- del 2.
HI v/Terje Jørgensen med hovedansvar for arbeidspakke 5.

Oppgavene i prosjektet har vært gjennomført som et nasjonalt prosjekt, der fiskere (næring v/Fiskeri
og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering), forvaltning (v/Fiskeridirektoratet), redskapsfabrikanter, og fire forskningsmiljøer har samarbeidet for å innhente svar så effektivt og raskt som
mulig. Prosjektet har blitt kvalitetssikret gjennom en styringsgruppe fra ulike deler av næringen.
Prosjektet har blitt ledet av Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø og de ulike
forskningsmiljøene har overlappet hverandre med praktisk gjennomføring og bruk av
forskningsfartøyer og andre fasiliteter. Prosjektet har en egen hjemmeside hos UiT og FHF har
opprettet en prosjektside (FHF 901303) hvor rapporter og annen informasjon kan lastes ned.
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Styringsgruppen for prosjektet har hatt en bred sammensetning av representanter fra næring og
redskapsindustrien. Gruppen har fortløpende kommunisert med prosjektledelsen via telefonmøter
og epost, men det har også vært avholdt flere arbeidsmøter (workshops) for å diskutere framdriften
og besørge at prosjektet holdt den kurs som forvaltning og næring er tjent med.
Navn
Dag Olav Mollan
Bjarni Petersen
Martin Andsås
Knut-Ove Øyra
Frode Jensen
Åsmund Breivik
Oddgeir Krag
Øyvind Johansen
Gert Sandvik
Jon Arne Larsen
Peder Asbjørn Pedersen
Geir Mikalsen
Harald Lausund
Rita Maråk
Forskere
Dagfinn Lilleng

Bedrift
Katla
Arctic Viking
Sjøvik
Arctic Swan
Tempofisk
Hermes
Sara Karina
Svanesund
Arctic Swan
Marina
Skagerak Trål
Refa Vonin
Mørenot
FHF
UIT/SINTEF/HI/MF
Fiskeridirektoratet

Område
Kyst nord
Hav Nord
Kyst Sør
Hav Nord
Kyst Sør
Hav Nord
Kyst Nord
Kyst Sør
Hav Nord
Kyst Nord
Flekkerøy
Tromsø
Ålesund
Nasjonalt
Nasjonalt
Nasjonalt

Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående seksjonsleder Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet), seniorforsker Eduardo Grimaldo (SINTEF Ocean AS) og professor Michaela Aschan
(UiT). Kun i spesielle tilfeller har prosjektgruppen konsultert referansegruppen.
I løpet av prosjektperioden er det utført totalt 12 tokt med innleide reketrålere og 12 tokt med
forskningsfartøy. I tillegg har det blitt utført kontrollerte forsøk i laboratorium. På bakgrunn av data
som er opparbeidet fra disse forsøkene er det utarbeidet dokumentasjon i form 12 vitenskapelige
publikasjoner (i anerkjente journaler) og minst ytterligere 5 er under publisering. Disse artiklene vil
være viktige grunnlag for videre bilaterale forhandlinger om målsettinger og tekniske reguleringer i
fisket etter reker. Prosjektet har i tillegg generert 3 mastergradsstudenter, det er skrevet 15
toktrapporter, det er holdt 16 konferansebidrag (nasjonalt og internasjonalt) og det er gitt 12 mediabidrag. En lang rekke med medhjelpere på hav og land har bidratt til å framskaffe resultatene. De
mange møtene med styringsgruppen for prosjektet ga nyttige innspill til hva som burde testes og
hvordan resultatene kunne utnyttes.
•

Vi har fått dokumentert under forsøk fra felt nord av 62oN at dypvannsreker (Pandalus borealis)
som sorteres ut av sekken under fiske viser stor evne til å overleve. Forsøkene ble utført i Troms
og ved Svalbard. Resultatene er bekreftet med dypvannsreker som er fanget med trål utenfor
Ålesund og undersøkt i laboratorium etter påvirkning av skillerist og maskesortering.

•

I havrekefisket i Barentshavet og i Svalbardsonen er de største utforingene forbundet med bifangst
av regulerte arter av fisk, særlig uer, blåkveite, torsk og hyse. Gapeflyndre, polartorsk og lodde
skaper tidvis store praktiske problemer i fisket med bifangst og tilstopping av skillerist. Når f.eks.
mange gapeflyndre ligger samtidig på ristflaten øker sjansen for å sortere ut også en betydelig
andel av rekefangsten. Bifangst av snøkrabbe (i den nordøstlige del av Svalbardsonen) er ikke
blitt rapportert som problem, men derimot er «fangst» av tapte teiner nevnt som et
tilbakevendende problem.
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•

I fisket nord av 62oN er de største utfordringene i kystrekefisket forbundet med innblanding
av fiskeyngel og i Varangerfjorden tap av de største rekene kombinert med bifangst av fiskeyngel.
I noen av fjordene lengre sør (Troms og Nordland) vil også undermåls reker tidvis skape vansker
for fisket. Også i denne delen av rekefisket vil bifangst av ikke-regulerte arter og søppel kunne
skape utfordringer.

•

I fisket sør av 62oN er de største utfordringene forbundet med undermålsreker og tilstopping
av skillerist på grunn av tang/tare og søppel. Bifangst av regulerte arter (bl.a. øyepål) skaper
tidvis utfordringer. Bruk av en 15 cm høy krepsespalte har vist å fungere hensiktsmessig for
fangst av kreps. Krepsespalten gir imidlertid økt bifangst, særlig av haifisk og flatfisk, men
reduserer ikke fangst av målarten, reke.

Mange av forsøkene har vist hva som kan bli effektene av å bruke tilleggs-anordninger til dagens
tillatte seleksjonssystem som i hovedsak består av en skillerist med maksimalt 19 mm spileavstand
og en maskevidde i sekken på minimum 35 mm. Mer inngående informasjon om de tekniske
reguleringene og lokale tilpasninger finnes i Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.
Så lenge dette ikke hindrer eller reduserer trålens seleksjonsevne, vil det ikke være noe hinder å
bruke slike tilleggs-innretninger. Eksempel på slike innretninger kan være et silepanel i forkant av
ristseksjonen, utslippshull bak skilleristen i sekkeforlengelsen, stormasket overpanel i trålbelgen
og ristseksjon, og annet.
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Summary
The results from experiments made during the project period revealed several challenges in
optimizing the Norwegian shrimp trawl fishery. Many of the techniques tested in this project can be
used on a voluntary basis for improved selectivity and reduced energy consumption. The differences
between seasons, areas in Norwegian waters and preferences between fishermen makes it
complicated to create global recommendations on how to utilize the results.
The focus of this project has been improved selectivity and development of a cost-effective industry.
The project has been linked to the management of the Norwegian shrimp trawl fisheries.
Main goals have been to optimize the shrimp trawl fishery by reducing unwanted bycatch in general,
reduce the energy consumption and examine the survival rate of shrimps being sorting out by the
selectivity devices during the capture process. Sub-goals were:
•
•
•
•
•
•

Develop technology to improve the size selectivity on quota-regulated species of fish.
Develop technology to improve the size selectivity on shrimps, focusing reduction on
undersized specimen.
Develop knowledge on the effect bycatch of snowcrab would cause for the mandatory
selection devices.
Develop trawl system (trawl design and footrope) to reduce energy consumption and carbon
footprints.
Examine survival rates on escaping shrimp during the fishing operation.
Examine the effects of using a slot in the lower part of the mandatory grid to improve retention
on Norway lobster (nephrops)

The project has been dedicated to questions raised by fishermen in the deep sea fleets and
inshore/coastal fleets along the entire Norwegian coast. The project group comprised:
f)
g)
h)
i)
j)

UIT: Roger Larsen (main focus work-package 1, 2 and 4).
SINTEF Ocean: Manu Sistiaga/Bent Herrmann main focus work-package (2 and 3)
IMR: Olafur Ingolfsson (main focus work-package 3).
Møreforskning: Wenche Larssen (main focus work-package 4).
IMR: Terje Jørgensen (main focus work-package 5).

The effort of these work-packages has been conducted as a national project. Stakeholders like
fishermen, the shrimp industry (represented by the Norwegian Seafood Research Fund -FHF),
management (the Directorate of Fisheries) and fishing gear suppliers have co-operated throughout
the project period with the four research institutes involved. The project was led by UiT the Arctic
University of Norway and the research groups overlapped during the experiments.
A steering committee was selected
from the stakeholders (fishermen and
the industry) to assure the quality of the
process. They held one or two meetings
annually with the project organization
(see map). A webpage was created and
FHF has created a page in their projectbase, i.e. project page (FHF 901303)
from where reports and other outreach
can be downloaded.
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During the project period 24 research cruises were performed, whereof half of them with research
vessels. Furthermore, controlled experiments (on shrimps) were made in a laboratory. Based on
data from these experiments results are described in 12 peer reviewed publications and five more
are under production. These papers will be important scientific documentation in further national
and bi-lateral negotiations about the technical regulations of shrimp fisheries. The projects has
produced three master degree candidates at UiT, it is written 15 cruise reports, held 16 national and
international conference contributions and it has been produced 12 media-contributions. A number
of participants on land and at sea have contributed to the project. The meetings with steering
committee gave important and constructive input on what to test and how results could be utilized
by the shrimp trawl fleets.
•

It is documented during trials in areas north of latitude 62oN that deepwater shrimps (Pandalus
borealis) passing between the bars of the Nordmøre grid and escape through the codend
meshes survive at a high rate close to 70%. These findings were confirmed during laboratory
tests (at Møreforskning, Ålesund).

•

In the offshore shrimp fishery (i.e. in the Barents Sea and the Svalbard zone) the major challenges
are bycatch of juvenile fish form quota-regulated species like redfish spp., Greenland halibut, cod
and haddock). Bycatch of snowcrab in the northeast area of the Svalbard zone has not been
reported or observed as a problem for the selective devices, but unintended capture of lost crab
pots is reported as a recurring problem.

•

In the inshore/coastal shrimp fishery north of 62oN the major challenges are made from
bycatches of undersized fish (of regulated species). In a local fishery in the Varanger fiord area,
the largest shrimp are sorted out by the mandatory grid. Experiments with larger bar-spacing in
the grid showed that bycatch numbers of juvenile fish increased dramatically. In areas further
west and south along the coast of Northern Norway, bycatches of juvenile fish, undersized
shrimps and plastic garbage dominate the challenges.

•

In the shrimp fishery south of 62oN the major challenges are made from bycatches of undersized
shrimps and clogging of the grid face by seaweeds (and garbage) resulting in lost shrimps and
fish. Bycatches of Norway and blue whiting cause problems during certain periods of the year.
The use of a 15 cm high opening in the lower section of the mandatory Nordmøre grid to retain
Norway lobster (nephrops) do not affect the shrimp catches, but it is shown to increase bycatches
of shark and flatfish species.

Many of the trials at sea have documented the effect by adding additional modifications to the
mandatory selective devices, i.e. a maximum bar spacing of 19 mm in the Nordmøre grid combined
with a minimum mesh size of 35 mm in the codend. Further details on the technical regulations can
be found in Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen.
Without reducing the selective properties of the shrimp trawl, there is no restriction in adaption and
use of such additional technical solutions. Examples of such devices are sieve panels in front of the
grid section, fish release openings behind the grid, large mesh panels in the upper section of the
trawl, etc.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn for prosjektet
Det har siden midten 2010-tallet vært stor interesse fra næringen for å få optimalisert fisket etter reker.
FHF og Fiskeridirektoratet har over de senere år finansiert prosjekter på reketrål hvor det trengs
oppfølging. I prosjekt-databasen til FHF finnes det for eksempel for årene 2015-2016 referanser til
blant annet “Forsøk med seleksjonssystem med vekt på utsortering av små reker i Nordsjøen og
Skagerrak og kystrekefisket i fjordområdene” (FHF-901100) og “Bifangstreduksjon i reketrål i
Barentshavet” (FHF-901175) (Barentshavet).
For kystrekefisket nord for 62°N er utfordringen ofte for høy innblanding av fiskeyngel som ofte
resulterer i at områder stenges for rekefiske. Fisket nord for 62°N domineres hovedsakelig av
havreketrålere som fryser fangsten om bord. Rekefisket i fjordene avtok dramatisk fram til tidlig
2000-tallet, og de fleste rekemottakene er lagt ned. I dag preges markedet av reker fra Lyngen,
Kvænangen (Nord-Troms) og Varangerfjorden (Øst-Finnmark).
Som følge av skiftet i de sirkumpolare rekefiskeriene (særlig ved Newfoundland og vestsiden av
Grønland) tyder mye på at havrekefisket i Barentshavet er på full fart tilbake igjen. På tross av økende
årlige landinger fra det nordlige rekefisket utgjør landingene per i dag kun en tredjedel av kvantumet
anbefalt av Det internasjonale rådet for havforskning (ICES). Imidlertid har bestanden på bl.a.
nordøstatlantisk torsk nådd rekordhøye nivåer og høy innblanding av fiskeyngel skaper store
utfordringer for rekefiskerne i Barentshavet. I henhold til gjeldende reguleringer om maksimal
innblanding av fiskeyngel i rekefangster er resultatet ofte stenging av områder for rekefiske. Ifølge
fiskerne er de største problemene skapt av svært strenge innblandingskriterier for rødfisk-arter (dvs.
yngel av vanlig uer og snabel-uer). Polartorsk og lodde er tidvis typiske innslag i det i det nordlige
rekefisket (særlig øst av Svalbard). Gapeflyndre er annen typisk bifangst-art som finnes over hele
Barentshavet.
Fra 1. januar 2019 ble påbudet om bruk av rekerist utvidet til å omfatte hele området sør for 62° N,
herunder også for fisket innenfor 4 nautiske mil. Etter nytt initiativ fra Fiskarlaget Sør ble det i samråd
med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet bestemt å gjennomføre en ny serie forsøk for å
skaffe til veie mer omfattende data for hvordan krepsespalte påvirket nivået av bifangst i forhold til
standard rist. Basert på disse forsøkene vil det så bli vurdert om det skal gis dispensasjon til bruk av
krepsespalte i rekefisket innenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene.
Gjeldende bifangstregler for reketrål i norske farvann pr. 10 kg rekefangst er:
• 8 torsk (Gadus morhua),
• 20 hyse (Melanogrammus aeglefinus),
• 3 uer (Sebastes spp),
• 3 blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides),
• 10% i antall av reker (Pandalus borealis) under 15 mm karapaks lengde

Et utvalg av reker og yngel av torsk, hyse og uer som har passert mellom spilene i en 19 mm Nordmørsrist.
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1.2 Bakgrunn for dagens reguleringer
I Norge skjøt arbeidet med utvikling av det selektive rekefisket fart tidlig på 1970-tallet 1 2, og på
midten av 1980 tallet kom skillenett i bruk 3 4.
Gjennom flere møter i den Blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen på slutten av 1980 tallet ble
det fremmet forslag om å øke arbeidet med seleksjon i rekefisket. Norske havforskere mente at det
økende rekefisket hadde medført betydelig bifangst og uheldig beskatning av yngel og ungfisk fra
kommersielt viktige fiskeslag som torsk, hyse, sei og blåkveite. Den russiske part var ikke uenig i
dette, men mente at innsatsen burde fokusere mer på å få bukt med uheldig bifangst av uer.
Kommisjonens krav og Fiskeridirektoratets engasjement i saken satte fart i utviklingen og det
virkelige gjennombruddet kom våren 1989 og ved inngangen av 1990 var Nordmørsristen utviklet 5.
I årene etter 1991 og fram til ca. 2004 ble det gjennomført en rekke forsøk i regi av Fiskeridirektoratet,
Fangstseksjonen ved Havforskningsinstituttet, NTNU og Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i
Tromsø for å teste ut og dokumentere effektene av nye varianter av Nordmørsrister 6. De viktigste
forsøkene og konklusjonene fra disse forsøkene er gjengitt i tabell 1 under.
Tabell 1. Teknikker som ble utprøvd og dokumentert i reketrål i løpet av perioden 1989 - 2005.
Forsøksopplegg
Konklusjon
Ulike design og fasonger av rister (rektangulære, Rektangulær fasong mest brukt
ovale, elliptiske, kvadratiske).
Ulike materialer (aluminium, stål, HDPE, PA).
PA og stål mest brukt i havreketrål, mens
noen ennå benytter aluminium i kystreketrål.
Ulike spileavstander: 16-17-19-20-21 mm.
Lav spileavstand øker utsortering på fisk, men
også på reker. For stor spileavstand øker
bifangst av små fisk.
Ulike vinkler på rist ((50-) 45-35-30-25 grader). Lavere vinkel ga bedret sortering på fisk,
(Forsøk utført langs vest-Svalbard).
mens rektapet ikke ble høyere enn 1,3% i vekt
selv ved 25 grader.
Ulike varianter av ledenett og ledetunnel foran
Ingen ledetunnel vil øke utsortering av fisk,
rist, eventuelt ingen ledetunnel.
men også gi økt reketap.
Ulike distanser mellom ledetunnel og rist.
Økt avstand (mer enn 50 cm) øker utsortering
på fisk.
Stormasket panel i deler av ristseksjonen.
Ingen klare resultater.
Stormasket panel i deler av overpanel bak rista.
Ingen målbare effekter.
Fjerning av nett over ledetunnel.
Fisk gis bedre sjanse til å unnslippe, men
ingen klare resultater.

1

Rasmussen, B., Øynes, P., 1974. Forsøk med reketrål som sorterer bort fisk og fiskeyngel. Fiskeridirektoratet, Særtrykk, Nr. 4, 1974.
Thomassen, T & Ulltang, Ø. 1975. Report from mesh selection experiments on Pandalus borealis in Norwegian waters.
ICES CM 1975/K:51.
3 Karlsen, L. 1976. Experiments with selective prawn trawls in Norway, ICES CM 1976/B:28
4
Karlsen, L. & Larsen, R.B. 1989. Progress in the selective trawl development in Norway. Proceedings of the World Symposium on
Fishing gear and Fishing vessels, St. John’s, Canada.
5 Isaksen, B., Valdemarsen, J.W., Larsen, R.B. & Karlsen, L. 1992. Reduction of fish by- catch in shrimp trawl using a rigid
separator grid in the aft belly. Fish. Res., 13: 335-352
6 Brinkhof, Jesse, 2015. Fire tiår med utvikling av det selektive rekefisket (rapportsammendrag), 136 sider. Fiskeridirektoratet.
2
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1.3 Nordmørsrist – praktisk bruk og optimal effekt
Bruk av Nordmørsrist har vært en udiskutabel suksess for norsk-russisk og internasjonal fiskeriforvaltning siden tidlig 1990-tall. Etter 30 års erfaring med Nordmørsristen, er mye av monteringsanvisningen som ble utarbeidet i 1989 fremdeles gyldig. Det er det ingen grunn til å endre prinsippene
som vist i vedlagte skisser (figurer 2.1-2.5). Resultater fra mange forsøk i denne 30-års perioden har
vist at i det nordlige rekefisket vil 95-100% av all fisk sorteres ut med et begrenset reketap på 1-3%
i vekt. Det finnes naturligvis lokale unntak fra disse veiledende verdier. I rekefisket sør av 62oN, i
Norskerenna og Skagerrak, vil utfordringene være svært ulik de problemer man møter nord av 62oN
og i Barentshavet.

1.3.1 Innmonteringsvinkel
Det er anbefalt å montere Nordmørsristen inn ved
45-50 graders vinkel. Forholdet mellom lengde på
rist (B) og innmonteringslengde i seksjonen (A), vil
når (forholdet) A/B =0.67 gi en ristvinkel på 48o.
Dette kan også skrives som [cos48o = 0,669] og
betyr at innmonteringslengden er 67% av ristens
lengde. Monteringsprisnippet er vist i figur 2.1 og
tabellen angir vinkel som oppnås ved gitt forhold
A/B.
Jo lavere vinkel som brukes, desto bedre
utsortering av fisk oppnås. Samtidig øker sjansene
for økt tap av reker. Ved for høy vinkel vil fisk,
tang og tare, stein og leire, søppel, etc. kunne
blokkere store deler av ristflaten og føre til unødig
stort tap av reker.
Figur 2.1. Montering av Nordmørsrist 7

Vinkel
Forhold A/B

50o
49o
48o
47o
46o
45o
44o
43o
42o
41o
40o
0.643 0,656 0.669 0.682 0.695 0.707 0.719 0.731 0.743 0.755 0.766

Anbefalt innmonteringsvinkel for Nordmørsrist er 45-48 grader.

7

Skissene i figur 2.1 og 2.3-2.5 er hentet fra Larsen et al. 1989. Utarbeidelse, montering og praktisk bruk av
sorteringsrist («Nordmørsrist») i reketrål.
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For de som har anledning til å bruke vinkel-/strømmåler (f.eks. Scanmar ristsensor) på risten, vil man
kunne følge endinger i vinkel og gjennomstrømming gjennom hele halet og oppdage eventuelle
problemer. I tilfeller der tang og tare, søppel, eller mye fisk blokkerer ristflaten, vil gjennomstrømming avta dramatisk. Ved å stoppe tauinga en kort stund vil Nordmørsrista reise seg (høyere
vinkel) og når tauinga gjenopptas vil risten for en kort stund få et fall i vinkel slik at urenheter glir av
og slippes ut gjennom utslippshullet.
For å sikre at Nordmørsristen står stabilt har det vært vanlig å bruke støttetau på to-panels seksjoner.
Disse tauene festes i øvre hjørne på hver side av risten og strekkes et stykke (2-3 m) framover og
festes i sideleisene. Lengden på støttetau avhenger av ristens størrelse og den vinkel man ønsker
Nordmørsristen skal stå i. Ved bruk av fire-panels ristseksjoner vil ristens vinkel være stabil i
utgangspunktet. Det er også verdt å nevne at en rekesekk som blir tyngre og tyngre vil gradvis føre
til lavere ristvinkel. Også under innhaling av trålen vil risten vinkel innta en lavere vinkel og en del
av rekene som er på vei inn i belg og inn mot ristseksjonen i denne fasen vil kunne tapes.

Figur 2.2. Montering av støttetau i en to-panels ristseksjon. Det er tatt utgangpunkt i at den 1.5 m lange risten er montert
i 48o vinkel. Dersom støttetauet festes 1.5 m foran leispunktet for risten, vil lengden av støttetauet bli 2.l m langt.

1.3.2 Ledetrakt (ledepanel)
Hensikten med ledetrakt/ledepanel er å unngå eller å
redusere til et minimum mulig tap av reker. Ulempen
med denne innretningen er at også fisk i alle størrelser
ledes ned mot bunnen i seksjonen. For de minste fisk vil
dermed sjansene for å passere mellom spilene bli stor.
Det er ingen eksakt oppskrift for hvordan ledetunnel eller
ledepanel skal lages, se et eksempel på en ledetrakt i figur
2.3 I forskriften er det imidlertid krav om at avstand fra
ledetrakt/ledenett til risten må være minst 50 cm. Jo større
avstand det anvendes med ledetrakten/-panelet og risten,
desto lettere vil det for fisk å slippe ut gjennom
utslippshullet i topp-panelet. Flere fabrikanter monterer
ledepanel som er montert inn ved lav vinkel slik at
ledepanelet blir relativ langt.

Figur 2.3. Montering av ledetrakt.
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1.3.3 Utslippshull
Det enkleste er å skjære ut en trekant (se fig. 2.4) som i
bakkant er like bred som risten, f.eks. 70 masker bred i
en firepanels seksjon for kystreketrål. Dersom hullet
skjæres ut langs stolperetningen, så blir lengden 35
masker. Dette tilsvarer en lengde opp mot 1,9 m i en 50
mm seksjon. Det kan oppfattes som dramatisk stort, men
erfaringene viser at dette gjør utsortering av fisk enklere.
For å beholde fasong (og styrke) i overpanelet i ristseksjon, kan det være fornuftig å tre et PE-tau gjennom
maskene i trekanten.

Figur 2.4. Montering av utslippshull.

1.3.4 Sopp- og steinutslipp
Under de første årene (1990-1993) med testing av
Nordmørsrist i havrekefisket i Barentshavet og i
Svalbardsonen, ble det flere ganger observert at sopp,
leire og stein kom inn i belgen og etter hvert inn i
ristseksjonen. I beste fall ble deler av ristflaten blokkert,
men flere ganger oppstod det skader på underpanelene i
ristseksjonen og risten. Noen ganger gikk hele fangsten
tapt.
For å unngå dette problemet ble det laget en enkel
løsning med to relativt små utslippshull i underpanelet
rett foran risten (se skissen). Hullene ble dekket av et
stykke «labbetuss» og montert på ordinær måte.
Labbetussen ble sydd fast foran og langs sidene til starten
av Nordmørsristen. Den siste 1/3-delen av labbetussen
var løs slik at sopp, leire og stein kunne frigjøres enkelt.
Vi har ved flere anledninger i senere år brukt dette
systemet for å unngå skader i f.eks. ristseksjoner.
Figur 2.5. Montering av steinutslipp.

1.4 Et kort historisk tilbakeblikk
Utfordringer i fisket med reketrål er ingen nyhet. Bifangst av fisk har vakt hodebry for både fiskere
og forvaltning i lang tid. Allerede da professor Johan Hjort 8 i 1898 gjorde de første vitenskapelige
forsøk med en liten reketrål lånt fra Danmark, viste fangstene i Oslofjorden at en småmasket bunntrål
ville være effektiv for fangst av både små og store individer. Det norske rekefisket kom forsiktig i
gang tidlig på 1900-tallet (total årlig fangst på 400-500 tonn) og foregikk de første årene fra
Oslofjorden til Rogaland med størst fangst henholdsvis i Østfold, Rogaland og Vestfold 9. Fra og med
1923 økte årlig fangstmengde betydelig da rekefisket også startet langs kysten av Møre og delvis i
Sogn og Fjordane.

8
9

Professor Johan Hjort (zoolog/marinbiolog) var også den første Fiskedirektør (1906-1918).
Thor Iversen, 1937. Trålfiskets historie. Fiskeridirektørens utgivelser.
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Rekefisket fikk lov til å utvikle seg fritt i mange år og på tross av lov av 13. mai 1908 - om forbud
mot fiskeri med bunnslepenot (trål) – ble det gjort unntak fra reglene om forbud mot tråling med
reketrål. En av begrunnelsene var at man ut fra de første års erfaringer mente at reketrål ikke medførte
fangst av fisk «av noen betydning». Men for å være på den sikre siden ble det inntatt en bestemmelse
om at reketrålens største tillatte mål skulle fastsettes av Kongen (se fig 2.6 under).
Denne bestemmelse ble gjentatt uforandret også i den reviderte trålerlov av 22. mai 1925. Etter hvert
som rekefisket økte i omfang, kom det klager fra andre fiskere om bifangst i rekefisket. I begynnelsen
av 1920-årene ble det klaget over at reketrålerne tok mye fisk, bl.a. i Oslofjorden. Klagene ble
foranledning til strengere reguleringer og bestemmelsen om reketrålens dimensjoner ved kongelig
resolusjon av 1. oktober 1926.
I 1925 startet fisket etter reker i Sør-Trøndelag og i 1927 i Nord-Trøndelag. De årlige fangstene hadde
da økt til 1.223 tonn. I 1929 starte man forsiktig med rekefiske i Nordland og i 1932 begynte rekefisket
i Troms og i 1935 ble det fanget litt reker også i Finnmark fylke. Total fangst i 1935 kom opp i 3.387
tonn. Rekefisket vokste gradvis etter 2. verdenskrig, men skjøt skikkelig fart etter at den Atlantoskandiske sildebestanden begynte å kollapse i slutten av 1960-tallet. Mye av den «overflødige»
flåtekapasiteten kom inn i utviklingen av havrekefisket i Barentshavet, i Svalbardsonen og langs
rekefeltene ved Grønland.
Fisket etter dypvannsreke har i perioder vært Norges tredje viktigste fiskeri målt i form av
førstehåndsverdi. De årlige landingene av reker fra begynnelsen av 1980-tallet varierte mellom 130
000 tonn og 40 000 – 60 000 tonn, men etter 2002 ble de gradvis redusert fram til 2013 da kun 14
000 tonn ble landet. Den samme utviklingen ble gjenspeilt i antall konsesjoner som ble tildelt i
perioden 1980 – 2014: Tallet ble redusert fra 157 til 70 konsesjoner (Fiskeridirektoratet, 2015). En
viktig årsak til den negative utviklingen i det norske reketrålfiskeriet i denne perioden ble tillagt de
lave fangstverdiene og høye kostnadene kombinert med den gode fangsttilgjengeligheten som har
vært i rekefiskeriet langs østkysten av Canada, Grønland og til dels Island (vest-Atlanteren).
Bestanden av dypvannsreke i vest-Atlanteren har de siste årene gått kraftig tilbake og bestanden anses
i dag som overfisket og rekefisket regnes ikke som bærekraftig.

Figur 2.6. Dimensjoner og utforming av reketrålen pr 1934. Kilde: Thor Iversen, 1937.
Merk: Maskestørrelse på 36 omfar = 34,9 mm
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1.5 Fangst av reker og kvoteråd for 2020
Ifølge statistikken fra Fiskeridirektoratet har den norske fangsten på dypvannsreke (Pandalus
borealis) hatt en viss økning siden 2016. I årene 2016-2019 ble det landet henholdsvis 18.590,
13.313, 28.220 og 28.035 tonn reker i Norge. I Norges Råfisklags distrikt har det i første halvdel av
2020 vært en nedgang i landinger av reker. Fram til og med uke 37 er det landet ca. 11.600 tonn.

1.5.1 Reke i Barentshavet
Fra Havforskningsinstituttet (pr. 16.01.2020):
Reke er den viktigste skalldyrressursen i NordAtlanteren, der den danner basis for et fiskeri på
ca. 250 000–450 000 tonn årlig. Arten finnes
også i de kaldere delene av Stillehavet.

1.5.1.1 Status og råd for år 2020
Rekebestanden i Barentshavet er sunn og
fiskeriet bærekraftig. Mengden av reker har
variert betydelig siden fiskeriet startet i 1970,
dels som følge av skiftende fiskeriintensitet
og dels på grunn av naturlig variasjon i rekens
leveforhold. Til tross for dette har bestanden
holdt seg innenfor sikre biologiske grenser.
Den totale mengden av reke har vært stabil på
et relativt høyt nivå siden 2005. I de senere
årene har vi observert at reken har flyttet seg
lenger mot øst og at det er blitt dårligere med
reke på de tradisjonelle fiskefeltene i de vestlige områdene.

Figur 3.1.Fangst av reker fra Barentshavet
i 1000 tonn i perioden 1970-2019.

1.5.1.2. Fiskeri
De årlige fangstene har variert mellom 20 000 og 130 000 tonn siden slutten av 1970-tallet. Målt i
førstehåndsverdi har rekefisket i lange perioder vært blant Norges tre viktigste fiskerier. Norske
fartøyer tar rundt 40 % av den totale fangsten, mens Russland og andre land (primært fra EU) står for
resten. Fiskeriet foregår hovedsakelig med store fabrikktrålere som bearbeider og pakker fangsten om
bord. Etter en lengre periode med dalende fortjeneste som følge av stigende priser på brennstoff og
fallende rekepriser, har denne trenden nå snudd.
På verdensplan har likevel rekefangstene vist en fallende tendens siden 2004, og vi har nå begynt å
se en effekt av dette i form av stigende rekepriser. Samtidig er brennstoffprisene redusert betydelig,
og interessen for dette fisket er dermed økende, hvilket også avspeiles i stigende fangster. Andre
problemer har imidlertid dukket opp for rekefiskerne i Barentshavet. Store bestander av fisk fører til
høy bifangst av fiskeyngel og til at rekefeltene derfor periodevis blir stengt for fiske. Da må fiskerne
finne nye felt. Siden reken samtidig er på flyttefot mot øst, blir det ekstra vanskelig å finne brukbare
forekomster.

1.5.1.3 Økosystemeffekter
Reke fanges med en finmasket trål som kan gi bifangst av fiskeyngel. I det norske fisket er denne
type bifangst relativ liten siden det benyttes sorteringsrist som sender mesteparten av fisken over en

14

SLUTTRAPPORT FOR FHF PROSJEKT 901303 OPTIMALT FISKE MED REKETRÅL

viss størrelse, ut av trålen igjen. Hvis bifangsten av yngel blir for høy til tross for bruk av
sorteringsrist, stenges det aktuelle fangstfeltet for rekefiske.

1.5.2 Reke i Norskerenna og Skagerrak
Fra Havforskningsinstituttet (pr. 11.03.2020):
Råd fra mars 2019: Anbefalt midlertidig kvote
første halvdel av 2020 (fangster): 6329 tonn.
Avtalt midlertidig kvote første halvdel av 2020
(landinger): 6329 tonn (basert på rådet fra mars
2019). Avtalt endelig kvote 2019 (landinger):
6163 tonn (basert på rådet fra mars 2019). Avtalt
midlertidig kvote første halvdel 2019 (landinger):
4608 tonn (basert på rådet fra november 2018).
ICES sitt råd (råd gitt i mars 2020): ICES
anbefaler i tråd med den langsiktige forvaltningsplanen at fangstene i 2020 ikke bør overstige 8736
tonn og at fangstene for første halvdel av 2021
ikke bør overstige 4552.
Figur 3.2. Fangst av reker fra Norskerenna og Skagerrak
i 1000 tonn i perioden 1988-2018.

1.5.2.1 Momenter som er relevant for rådet
Det oppdaterte kvoterådet for 2020 er 30 % lavere enn det opprinnelige kvoterådet (8736 tonn
sammenlignet med 12 439 tonn). Hovedgrunnen til denne forskjellen er at de faktiske fangstene i
2019 var 29 % høyere enn kvoterådet (faktiske fangster på 7944 tonn sammenlignet med kvoterådet
på 6163 tonn).
Høyere fangster i 2019 skyldtes overføring av ubrukt kvote fra 2018 til 2019 (768 tonn), utkast (368
tonn), mangel på korrigering for vekttap grunnet koking av store reker om bord (ca. 463 tonn) og
overfiske av 2019-kvoten med ca. 150 tonn. Den langsiktige forvaltningsplanen gjelder fra 1. januar
2019, og fremtidig overføring av kvote fra et år til det neste vil kun bli tillatt når bestanden er over
MSY B trigger .
Fangst-prediksjonen for 2021 avhenger av fisket i 2020, som er antatt å være likt kvoterådet (8736
tonn). Den langsiktige forvaltningsplanen antar at alle fangstene er basert på rå vekt. Nasjonal
landingsstatistikk bør korrigeres for å ta høyde for vekttap grunnet koking av deler av fangsten om
bord.
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2. Problemstilling og formål
Hovedmålet med prosjektet var å optimalisere trål-fisket etter reke med fokus på å redusere uønsket
bifangst generelt, redusere energiforbruk og undersøke overlevelse hos undermåls reker som har
gått gjennom seleksjonsinnretningene.
Gjennom hele prosjektperioden har det vært nær kontakt opp mot referansegruppen og
oppdragsgiverne Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og Fiskeridirektoratet.
Underveis, og på hver samling med styringsgruppen, har resultatene blitt evaluert og retningen på
prosjektet justert i forhold til de problemstillingene næringen har pekt på. På denne bakgrunn var
det i løpet av 2019 formålstjenlig å legge til arbeidspakke nr. 5 (krepsespalte i Nordmørsrist).
Denne delen av prosjektet har i sin helhet blitt ivaretatt av Havforskningsinstituttet.
I løpet av prosjektperioden har fokuset vært på å løse så mange som mulig av de problemene
forvaltning og næring sliter med i utøvelsen av fiskeriet. Det er tydelige forskjeller i
problemstillinger mellom rekefisket i nord og i sør og mellom kyst og hav. Fangst av
undermålsreker er som oftest utfordring i kystrekefisket i nord og i det sørlige rekefisket. I både
hav- og i kystrekefisket i nord vil bifangst av fiskeyngel dominere som en utfordring.
Hovedtyngden av forsøkene har vært på å redusere bifangst generelt, men det er også gjort arbeid
på blant annet, reduksjon av energiforbruk og på overlevelse på reker (se leveranser i seksjon 6).
Til tross for at prosjektet har bidratt med betydelig kunnskap innenfor rekefiske som blir til nytte for
næringa (se seksjon 5: hovedfunn og anbefalinger), er flere av utfordringene identifiserte ved
prosjektstart til en viss grad fortsatt til stede. Videre arbeid kreves i følgende områder:
• Seleksjonsinnretninger som kan bidra til maksimal utsortering av fisk og minimalt tap av
reker, f.eks. konstruksjonsendringer av trål, endringer av ristseksjon og trålpose (sekken)
og måtes reketrål rigges og opereres på.
• Forsøk på nye trålkonfigurasjoner (trål, dører, m.v.) som kan gi ytterligere reduksjon i
energiforbruk.
• Forsøk for å kvantifisere skadeomfang og overlevelse på reker som sorteres gjennom rist
og ut gjennom masker i trålposen (og belgen).
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3. Prosjekt-gjennomføring
Siden 2016 har vi samlet inn mye ny informasjon gjennom den nasjonale satsingen. Prosjektet
FHF901303 «Optimalisering av fiske med reketrål» ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfinansiering (FHF) og Fiskeridirektoratet, med egeninnsats fra UiT, HI og den øvrige
prosjektgruppen. Siden oktober 2016 og fram til d.d. har det vært gjennomført mange forsøk med
innleide trålere og forskningsfartøy, samt forsøk under kontrollerte betingelser (laboratorium). Vi har
skaffet god oversikt over problemstillinger som dominerer i kyst-rekefisket både nord og sør av 62.
breddegrad (62oN) og havrekefisket i nord (primært Svalbardsonen).
De aller fleste forsøkene og teknikkene som har vært testet er basert på innspill og dialog med
næringens representanter i prosjektet (styringsgruppen) og Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.
Noen av forsøkene har blitt preget av dårlig vær, ugunstige isforhold, tekniske uhell og annet, slik at
resultatene har blitt mangelfulle/usikre.
Listen av vellykkede forsøk er lang, men det er bare et begrenset antall av de utprøvde teknikkene
som kan anbefales å innarbeide i regelverket og froskriften som omhandler de tekniske reguleringene.
For at nye tiltak for å bedre seleksjonsevnen i reketrål (dvs. redusert bifangst av fisk og undermåls
reker) skal implementeres i regelverket, er det et absolutt krav at slike reguleringer kan kontrolleres
ute på feltene på en effektiv og akseptabel måte.
Dagens hovedregel er at det i rekefisket skal brukes et sorteringssystem bestående av en skillerist
(Nordmørsrist) med maksimalt 19.0 mm spileavstand kombinert med en trålpose med minimum 35
mm maskevidde. Mange som er involvert i rekefisket har stilt spørsmål ved om (de tekniske)
reguleringene av rekefisket er moden for revisjon. Utfordringene i rekefisket er ulike fra område til
område og fiskere har fremmet forslag om at det lages et mer differensiert regelverk. Ønsket om å ha
lokale/regionale reguleringer av rekefisket med ulike tekniske krav, vil gi et svært uoversiktlig
kontroll-regime. Det er ingen resultater fra våre forsøk som tilsier at Nordmørsristen bør fjernes i
noen norske rekefiskerier. Ordningen med skillerist har vært brukt i Norge siden 1990 og erfaringene
med denne teknikken har vært god.
Den tekniske utforming av seleksjonsinnretningene i reketrål er basert på en avveining av hensyn til
god utsortering av fisk uansett størrelse på regulerte arter (særlig torsk, hyse, blåkveite og uer)
samtidig som tapet av reker og sjøkreps over minstemål skal være minimalt.
Forskningsmiljøene ved UiT, SINTEF Ocean, HI og Møreforsking har ledet ulike deler av arbeidspakkene, men forsøkene har blitt utført med personell fra flere miljøer parallelt. Fokus-områdene 15 ble avtalt i 2016, mens område 6 ble lagt til prosjektet i løpet av mars 2019 (arbeidspakke nr 5).
Målsetting for FHF prosjekt 901303 optimalisering av fisket med reketrål var:
1.
2.
3.
4.

Utvikle teknologi som gir bedre utsortering av de minste fiskeyngel fra regulerte arter.
Utvikle teknologi som gir bedre utsortering på reker under minstemål.
Utvikle kunnskap om effektene av snøkrabbe i seleksjons-innretninger.
Utvikle nye trålsystem som gir lavere energiforbruk ved endringer på trålkonstruksjon og
grunntau (gear).
5. Undersøke overlevelse på reker som sorteres ut under fiske.
6. Undersøke om bruk av krepsespalte i rekerist øker omfanget av bifangst.
Forsøkene som er utført i dette prosjektet viser at det er store utfordringer ved å optimalisere fisket
med reketrål. Mange av teknikkene vi har dokumentert kan utnyttes til å forbedre seleksjon og
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energiforbruk i fisket. Forskjellene fra sesong til sesong, store geografiske ulikheter og fiskernes
preferanser gjør det likevel vanskelig å lage en felles anbefaling for utnyttelse.
Mange av forsøkene har vist hva som kan bli effektene av å bruke tilleggs-anordninger til dagens
tillatte seleksjonssystem. Så lenge dette ikke hindrer eller reduserer trålens seleksjonsevne, vil det
ikke være noe hinder å bruke slike tilleggs-innretninger. Eksempel på slike innretninger kan være et
silepanel i forkant av ristseksjonen, utslippshull bak skilleristen i sekkeforlengelsen, stormasket
overpanel i trålbelg og ristseksjon, og annet. Av forslag som bør vurderes tatt inn i regelverket er:
Endringer i trålsekkens oppbygging eller endringer i seleksjons-systemer som f.eks. Nordmørsrist,
kan påvirke mengden (antall) av ulovlig bifangst i reketrål i negativ retning (dvs. vil være til hinder
for optimal seleksjon). I slike tilfeller må det utarbeides nye forskrifter. Alle slike endringer vil bety
at det utarbeides klare beskrivelser med tydelige tegninger for å unngå misforståelser hos fiskere,
redskaps-produsenter og kontroll-organ.
•

Vi har fått dokumentert under forsøk fra felt nord av 62oN at dypvannsreker (Pandalus borealis)
som sorteres ut av sekken under fiske viser stor evne til å overleve. Forsøkene ble utført i Troms
og ved Svalbard. Resultatene er bekreftet med dypvannsreker som er fanget med trål utenfor
Ålesund og undersøkt i laboratorium etter påvirkning av skillerist og maskesortering.

•

I havrekefisket i Barentshavet og i Svalbardsonen er de største utforingene forbundet med bifangst
av regulerte arter av fisk (særlig uer, blåkveite, torsk og hyse). Gapeflyndre, polartorsk og lodde
skaper tidvis store praktiske problemer i fisket med bifangst og tilstopping av skillerist. Når f.eks.
mange gapeflyndre ligger samtidig på ristflaten øker sjansen for å sortere ut en betydelig andel av
rekefangsten. Bifangst av snøkrabbe (NØ Svalbardsone) er ikke blitt rapportert som problem, men
derimot er «fangst» av tapte teiner et tilbakevendende problem.

•

I fisket nord av 62oN er de største utforingene i kystrekefisket forbundet med innblanding av
fiskeyngel og i Varangerfjorden tap av de største rekene kombinert med bifangst av fiskeyngel. I
noen av fjordene lengre sør (Troms og Nordland) vil også undermåls reker tidvis skape vansker
for fisket. Også i denne delen av rekefisket vil bifangst av ikke-regulerte arter og søppel kunne
skape utfordringer.

•

I fisket sør av 62oN er de største utfordringene forbundet med undermålsreker og tilstopping av
skillerist på grunn av tang/tare og søppel. Bifangst av regulerte arter (bl.a. øyepål) skaper tidvis
utfordringer. Bruk av 15 cm høy krepsespalte er vist å fungere hensiktsmessig for fangst av kreps.
Krepsespalten gir imidlertid økt bifangst, særlig av haifisk og flatfisk, men reduserer ikke fangst
av målarten, reke.

Kombinasjon av Nordmørsrist og ulike teknikker som er testet ut i løpet av FHF prosjekt 901303
Optimalisering av fiske reketrål vi kunne gjøre reketrålfisket mer selektivt. Valgene vil måtte tilpasses
ulike fangstforhold og årstids-variasjoner. I perioder med mye rekeyngel og/eller fiskeyngel vil
kombinasjonen av Nordmørsrist og større masker f.eks. i trålposen kunne være gunstig. Effektene vil
avhenge av maskefasong. De beste resultatene oppnås med ordinært diamantnett og innkortede leiser
som gjør at maskene holdes åpne uansett fangstmengde.
I understående tabell er det gitt en samler oversikt over de tekniker som har vært testet i løpet av
prosjektperioden. Oversikten viser hva som kan tas i bruk (implementeres) på frivillig basis uten
endring i forskrifter og hva som krever slike endringer. Det er gitt en stikkords-beskrivelse av effekten
på seleksjon i reketrål ved å ta i bruk disse teknikkene.
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Kort oppsummering av teknikker som er utprøvd og dokumentert i reketrål i løpet av prosjektet FHF901303
«Optimalisering av fiske med reketrål» og hvilke effekter disse vil få under fiske.
Teknisk innretning i tillegg til 19.0 mm
Nordmørsrist og 35 mm maskevidde i
sekken
LED lamper langs fiskeline

Kan brukes på
frivillig basis

Krever
endring i
forskrift

Effekt på seleksjon i reketrål

Fangst av reker
(i volum)

Regulerte arter fisk
(i antall)

JA

Reduksjon

Økning

LED lamper langs overtelne

JA

Reduksjon

Økning

LED lamper i belg, overpanel

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

LED lamper langs Nordmørsrist, oppe

JA

Ingen effekt

Økning

LED lamper langs Nordmørsrist, nede

JA

Ingen effekt

Ingen effekt

Pelagiske tråldører

JA

Ingen effekt

Ingen effekt

Løftede sveiper

JA

Ingen effekt

Litt færre fisk

Semi-Circle Spreading Gear (SCSG)

JA

Litt økning

Litt økning

Økt avstand mellom ledenett og rist

JA

Ingen effekt

Færre undermåls

JA

Litt økning

Litt flere undermåls

Stormasket silepanel for ristseksjon

JA

Litt reduksjon

Færre fisk

Store masker i overpanel i ristseksjon

JA

Ingen effekt

Ingen effekt

Hull i overpanel bak rist

JA

Reduksjon

Liten effekt

Mindre spileavstand i Nordmørsrist

JA

Færre store reker

Færre undermåls

Firepanels sekker

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Innkorting av leisetau på sekk

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Nedkorting av sekkens lengde

JA

Ingen effekt

Ingen effekt

Store masker i overbelg

JA

Litt reduksjon

Færre fisk

Brattere, kortere trålbelg

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

T-45 Kvadratmasker (35 mm) i sekk

JA

Færre undermåls

Litt mindre småfisk

T-90o T-nitti masker (35 mm) i sekk

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Økt maskevidde i sekk (T0, T45, T90)

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Lang Nordmørsrist montert i 30

o

o

Ekstra rist bak/foran Nordmørsrist

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Økt spileavstand i Nordmørsrist

JA

Flere store reker

Flere undermåls

Regulert omkrets av sekk

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Regulert innkorting på leisetau, sekk

JA

Færre undermåls

Færre undermåls

Regulert lengde av sekk

JA

Ingen effekt

Ingen effekt
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4. Resultater
4.1. Kortfattet presentasjon av resultat som er oppnådd i 2016.
4.1.1. Bruk av LED-lamper i kystrekefisket
4.1.1.1. Bruk av LED-lamper i kystrekefisket
Basert på oppløftene opplysninger fra rekefisket i Oregon, vestkysten av USA, ble det gjort flere
forsøk med inntil 20 stk. grønne Lindgren-Pitman LED-lamper langs den 53 m lange fiskelina (og 45
m lang overtelne) for å redusere mengden bifangst av fisk. I ett av forsøkene med standard oppsett
med 19 mm Nordmørsrist og 20 stk LED lamper langs fiskelinen registrerte vi et reketap på ca. 9%.
Mengden av fisk var beskjeden, men antall fisk avtok; torsk med 22%, hyse 90%, øyepål med 26%
og gapeflyndre med 35%. Fra forsøk i fjorder i Troms ble erfaringene varierende, men ansett som lite
egnet for å fjerne fisk i større omfang. Forsøkene ble utført med F/F «Johan Ruud».

Effekten av denne endring: Det er tydelig at både fisk og reker reagerer på de grønne ledlampene, men resultatene er varierende og de fører til tap (9% i snitt) reker når de er
montert langs fiskelina. Det er verdt å merke seg at bifangst av fiskeyngel gikk ned.
Referanse: Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.; Tatone, Ivan, 2016. Further experiments with LED-lights
along the fishing line to reduce the by-catch of juvenile fish in the Norwegian shrimp trawl fishery.
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4.1.1.2. Bruk av LED-lamper i Havrekefisket
Etter anbefalinger fra Styringsgruppen gjennomførte Fiskeridirektoratet et forsøk med «Arctic Swan»
i Svalbard-sonen med slike LED-lamper og stormasket overpanel bak Nordmørsristen. Både plassert
på fiskeline og på overtelne tydet resultatene på at effekten av grønne LED lamper var: Mindre reker
og til dels betydelig mer fisk, særlig uer-yngel. Rent praktisk er det vanskelig å bruke slik lamper
fordi de knuses i trålbanene. 40 LED lamper langs den 72 m lange fiskelina ga mer enn 40% reketap
og mer bifangst av fisk. 30 LED lamper plassert langs den 64 lange overtelna ga reketap fra 60-70%
og mer bifangst av fisk. Forsøkene ble gjort i Svalbard-sonen med havreketråler «Arctic Swan»
høsten 2016.

Effekten av denne endring: De grønne LED lampene langs fiskeline ga betydelig tap av reker
og økt bifangst, særlig å uer-yngel. Ved å plassere grønne LEDs langs overtelna, økte reketapet
opp mot 70%. Referanse: Rapport fra Arctic Swan.
Med utslippshull i form av store masker (400 mm) eller langsgående tau, ble det registrert reketap på hhv 35% (rett bak
rist) og 75% (10 m bak risten) og liten virkning på bifangsten av fisk. Forsøkene ble gjort i Svalbard-sonen med
havreketråler «Arctic Swan» høsten 2016.

Effekten av denne endring: Utslippshullet ga betydelig reketap når det plassert rette bak rist og
enda større når det var plassert 10 m bak risten. Det ga liten effekt med hensyn til utsortering av
fisk. Referanse: Rapport fra skipper Gert Sandvik på «Arctic Swan».
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4.1.2. Redusert bunnkontakt (tråldører og sveiper)
Forsøk på et typisk reketrålfelt i Troms med pelagiske tråldører og sveiper løftet fra bunnen ble utført
med forskningsfartøyet «Johan Ruud». Datagrunnlaget ble begrenset, men det ble fanget 52-66%
færre gapeflyndre med størrelse 10-40 cm uten merkbar endring i fangst av reker. Med denne
riggingen ble den totale slepemostand og oljeforbruk redusert.

Effekten av denne endring: Ved å løfte dører og sveiper fra bunnen så er det en tydelig positiv
effekt på reduksjon av flatfisk (her gapeflyndre). Fangst av reker var i noen tilfeller litt større
med et slikt oppsett enn tradisjonell oppsett av trålen og trålen ble lettere å taue.
Referanse: Sistiaga, Manu Berrondo; Grimaldo, Eduardo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B., 2017. The effect
of semi-pelagic trawling on American plaice (Hippoglossoides platessoides) by-catch reduction in the northeast
arctic shrimp fishery. Journal of Ocean Technology 2017; Volum 12 (2) s. 60-75.
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4.1.3. Redusert bunnkontakt (grunntau/gear) I
Vi testet ut et Semi-Circle Spreading Gear (SCSG) bygget av HDPE-rør (50 cm elementer av Ø200
mm rør delt i halvmåner) med forskningsfartøyet «Johan Ruud» i fjordene i Troms. Basen på
forskningsfartøyet mente etter noe innkjøring/balansering at dette grunntauet var enklere å arbeide
med enn rockhopper-gearet (RH) og at SCSG fanget mer reker enn RH, samtidig som mengden stein,
leire, etc. avtok. SCSG grunntauet ble i årene etter brukt som standard grunntau på bunntrålen på
dette forskningsfartøyet (tatt ut av tjeneste og solgt våren 2020).

Effekten av denne endring: Det er en
generell oppfatning av at SCSG har bedre
fangstevne enn et rockhopper gear (se
også publikasjoner og rapporter fra forsøk
med torsketrål) og at det går lettere langs
bunnen enn et tradisjonelt gear.
Referanse: Brinkhof, Jesse; Larsen, Roger B.;
Tatone, Ivan, 2016. Further experiments with
LED-lights along the fishing line to reduce the bycatch of juvenile fish in the Norwegian shrimp
trawl fishery.
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4.1.4. Redusert bunnkontakt (grunntau/gear) II
I samarbeid med Fiskeridirektoratet fikk kystreketråleren «Katla» et Semi-Circle Spreading Gear
(SCSG) grunntau til utprøving. SCSG’et var bygget på samme måte som det som ble brukt på «Johan
Ruud». Det ble gjennomført 13 sammenlignings-hal en trål som hadde ordinært kysttrål-gear
kombinert med snurrevadskjørt. Forsøkene viste ingen store forskjeller mellom SCSG og et grunntau
som var av typen «skjørt» (grovmasket nett med kjettingvekt). Det ble i rapporten påpekt at det var
en del ulikheter mellom trålene slik at resultatene blir vanskelig å vurdere. Skipper Dag Olav Mollan
var ikke tilfreds med brukervennlighet av SCSG og forsøkene ble ikke videreført. Trål 1 var fartøyets
standardoppsett med gruntau av typen «skjørt» og trål 2 var utstyrt med SCSG.

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at fangst i reker var temmelig lik i begge trålene,
mens trålen med SCSG fanget litt mer fisk. Forsøkene ble ikke videreført.
Referanse: Pettersen, Hermann, 2017. Utprøving av ny type grunntau for kystreketrål i Varangerfjorden med MS
«Katla». 12.06 – 18.06. 2017.
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4.1.5. LED lamper i nedre del av ristseksjonen
Det ble gjennomført forsøk i Svalbardsonen med grønne LED-lamper plassert i nedre del av
Nordmørsristen. Det ble for artene torsk, hyse, rødfisk og gapeflyndre beregnet at 51–100% av
fiskeyngel passerte mellom spilene i risten. LED-lampene har effekt på fisk, men det ble registrert
kun moderate endringer i antall fisk som passerte gjennom risten (og som da fanges i sekken).
Forsøkene ble utført med F/F «Helmer Hanssen».

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at fangst i reker var temmelig lik med og uten
grønne LED, mens det ble funnet små endringer (men ikke signifikante) i antall fisk.
Referanse: Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brcic, Jure; Brinkhof, Jesse; Tatone,
Ivan. 2018. Could green artificial light reduce bycatch during Barents Sea Deep-water shrimp trawling? Fisheries
Research 2018; Volum 204. s. 441-447.

25

SLUTTRAPPORT FOR FHF PROSJEKT 901303 OPTIMALT FISKE MED REKETRÅL

4.1.6. LED lamper i øvre del av ristseksjonen
Mellom 80 og 100% av yngel fra artene torsk, hyse, rødfisk og gapeflyndre passerte Nordmørsristen
og endte opp i sekken. Ved å ha 5 LED langs åpningen for utslipp av bifangst, ble det fanget flere
hyse-yngel, men det ble ikke målt signifikant forskjell for andre arter, inklusive reker. Det ble utført
bare 5 hal med LED i denne serien, slik at datagrunnlaget blir nokså tynt. Forsøkene ble gjort med
F/F “Helmer Hanssen”.

G = grid cover, C = cod end

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at fangst i reker var temmelig lik med og uten
grønne LED langs utslipps-åpningen, mens det ble funnet små endringer (men ikke
signifikante) i antall fisk, med unntak for hyse der det ble fanget langt flere individer på grunn
av de grønne LED.
Referanse: Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brcic, Jure; Brinkhof, Jesse; Tatone,
Ivan. 2018. Could green artificial light reduce bycatch during Barents Sea Deep-water shrimp trawling? Fisheries
Research 2018; Volum 204. s. 441-447.

26

SLUTTRAPPORT FOR FHF PROSJEKT 901303 OPTIMALT FISKE MED REKETRÅL

4.1.7. Kombinert effekt av Nordmørsrist og tre ulike sekker – fokus torsk.
Bruk av det påbudt sorteringsteknologi som består av Nordmørsrist med 19 mm spileavstand
kombinert med ne trålpose med minimum maskevidde på 35 mm, gir utsortering av både store og
små individer. Den totale seleksjonsprosessen er komplisert og leder fram til en klokkeformet
seleksjonskurve. I dette forsøket som foregikk i februar måned i Svalbard-sonen, ble det fokusert på
torsk spesielt. De største individene sorteres bort med Nordmørsristen, mens torskeyngel (størst sett
innenfor lengdespekteret 5-25 cm) som passerer mellom spilene i risten utsettes for en
seleksjonsprosess i sekken. Førsøkene viset at med risten og en 35 mm sekk av diamantmasker, ble
risikoen størst for tilbakeholdelse for torsk med størrelse 12-20 cm. Effekten av å sette inne kvadratmasker i underpanelet av sekken eller å ha en sorteringstrakt (i kvadratmasker) foran sekken, ga
minimale og ikke-signifikante endringer. Forsøkene ble utført med F/F «Helmer Hanssen».

Figuren under viser resultatene for rist og de 3 varianter av
sekker vi testet:
Øverste rekke viser sannsynlighet for at torskeyngel
slipper gjennom risten.
Rekke i midten viser sannsynlighet at disse yngel holdes
tilbake i sekken
Nederste rekke viser den samlede effekt med hensyn til
tilbakeholdelse av torskeyngel.

Effekten av dagens seleksjonssystem og to endringer på sekken: Forsøkene dokumenterte på
hvilken måte fisk (og reker) utsettes for en dobbel seleksjonsprosess. Forsøkene var fokusert på
arten torsk, og den klokkeformede seleksjonskurven viste at torskeyngel mellom 12 og 20 cm
hadde størst risiko for å bli holdt tilbake.
Referanse: Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse, 2019. Effect of three
different codend designs on the size selectivity of juvenile cod in the Barents Sea shrimp trawl fishery. Fisheries
Research; Volum 219. ISSN 0165-7836.s doi: 10.1016/j.fishres.2019.105337.
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4.1.8. Endring av avstand mellom ledenett og rist
Det ble gjennomført forsøk i Svalbardsonen med standard 0.5 m avstand fra utløpet av ledepanel til
Nordmørsristen sammenlignet med en avstand 1.0 m. Selv om avstanden mellom ledenett og rist ble
økt til det dobbelte (fra 50 til 100 cm) ble det ingen større tap av reker. Det største effekten ble målt
på hyse ved at ble det sortert ut langt flere hyseyngel. Det var ubetydelige endringer for andre arter
som torsk, rødfisk og gapeflyndre. (En tilsvarende effekt kan oppnås ved å ha en høyere/større åpning
ved utløpet av ledetunnelen). Forsøkene ble gjort med F/F “Helmer Hanssen”.

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at fangst i reker var temmelig lik med begge
ledenettene (0.5 og 1.0 m avstand til risten). Det ble funnet små endringer (men ikke
signifikante) i antall fisk, med unntak for hyse der det ble utsortert langt flere individer.
Referanse: Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan;
Langård, Lise., 2017. Performance of the Nordmøre grid in shrimp trawling and potential effects of guiding funnel
length and light stimulation. Marine and Coastal Fisheries; Volum 9 (1). ISSN 1942-5120.s 479 - 492.s
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4.1.9. Effekt av ekstra rist bak Nordmørsristen
En stor andel av undermålsfisk og små reker passerer mellom spilene i risten og kommer inn i sekken.
Ved å montere en liten 9 mm skråstilt (15-20o) rist i underpanelet ca. 2 m bak Nordmørsristen fikk vi
betydelig reduksjon av undermålsreker opp mot 14 mm karapaks-lengde og en del utsortering av små
uer opp mot 10 cm og gapeflyndre opp mot 13 cm lengde. For reker ble mengden undermålsreker
redusert med 45 %, små rødfisk med 16% og små gapeflyndre med 32%.
Det ble også gjort et forsøk med 9 mm rister montert i en «timeglass»-fasong som viste god
utsortering, men det ble ikke tid til å samle inn nok data for seleksjonsanalyser. Forsøkene ble gjort
med F/F “Helmer Hanssen”.

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at en ekstra rist med 9 mm spileavstand fjernet en
stor andel (45%) av reker mindre enn ca. 14 mm karapaks lengde og en god andel av små uer
og gapeflyndre.
Referanse: Larsen, Roger B.; Herrmann, Bent; Sistiaga, Manu Berrondo; Brinkhof, Jesse; Grimaldo, Eduardo,
2018. Bycatch reduction in the Norwegian deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery with a double grid
selection system. Fisheries Research 2018; Volum 208. s. 267-273
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4.1.10. Effekt av omkrets og lengde på sekkene
Forsøkene ble gjennomført med den 15 m lange reketråleren Katla i kystfisket i Troms og
Finnmark, 15. - 27. november 2016 (tokt 1) og 21. juni - 01. juli 2017 (tokt 2), ved bruk av
dobbelttrålmetoden (testsekk på den ene siden og en finmasket på den andre). Sekkene hadde
nominellmaskevidde på 36 mm og ble brukt i kombinasjon med Nordmørerist. På tokt 1 ble to 24 m
rekesekker med omkretser på 75 og 300 masker testet (Fig. 1, A & B). På tokt 2 ble det testet sekker
med omkrets på 150 masker, den ene 12 m lang og den andre 24 m lang (Fig. 1, C & D).
For reke økte l50 (lengde hvor halvparten holdes igjen i sekken) fra 10,3 mm karapaks lengde for
den vide (300 maske) sekken til 13,7 mm for den smale (75 masker) (Fig. 2). SR (seleksjonsbredde,
forskjell i mm mellom l25 og l75) estimatet for den vide sekken var 2,6 mm og 5.5 mm for den
smale. l50 for 150 masker sekkene var 14,1 mm for den lange og 14,4 for den korte. SR for disse
sekkene var 5,7 mm for den korte og 7,5 mm for den lange.
På begge toktene ble det målt en del hyse fra 13 til 20 cm og på tokt 2 var det forekomster av uer fra
8 til 18 cm. Det var ingen tegn til seleksjon for disse artene. På tokt 1 var det en del torskeyngel fra
6 til 23 cm, men det var få individer under 8 cm. Seleksjonsestimatene (l50, middelseleksjon) var
8,6 cm for den smale sekken og 8,5 cm for den lange. Så å si all torsk over 10 cm holdes igjen i
sekkene Konfidensintervallene var svært vide, og estimatene er derfor usikre.

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at en sekk med 300 maskers omkrets holder igjen
så å si all reke over 15 mm karapaks lengde (~6 cm, minstemål) og mesteparten av reke over 10
mm karapaks lengde. Reduksjon til 150 masker reduserer fangst av undermålsreke uten tap av
kok-reker (> 20 mm karapaks lengde). Reduksjon til 75 masker i omkrets har ikke merkbar
effekt på seleksjon.
Referanse: Terje Jørgensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Kvalvik, Manu Sistia, 2020. Oppsummering av
resultater 2017-2019.
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4.1.11. Overlevelse på reker etter sortering gjennom rist og masker i sekken
Seleksjon av småreker er et prioritert område innen teknologiutvikling av trålfangst av reker. Dette
for å hindre unødig beskatning av småreker som ikke kan utnyttes kommersielt. Møreforsking har
gjennom et tankforsøk og tre ulike feltforsøk undersøkt overlevelse (vitalitet) hos undermåls reker
som har gått gjennom seleksjonsinnretningene. Det har blitt undersøkt om de utsorterte smårekene
tåler seleksjon gjennom rist og notlin (sekk), eller om dette vil medføre for mye skade til at de
overlever videre i sjøen.
I samarbeid med Mørenot fikk en utformet en minitrål som hadde en diameter i åpning på 50 cm og
som var i underkant av 2 meter lang. Trålen hadde en maskevidde på 40 mm diamantmasker.
Trålen ble spendt ut i enden av en lengde-strømsrenne som ender ut i et kar (figur 1). I forkant av
trålåpningen ble det montert opp en Nordmørerist, med spiler på 10 mm med 19 mm avstand, som
var festet i en 40 graders vinkel. En vannstrøm med hastighet på 2,15 l/s ble ført gjennom lengdestrømsrennen, gjennom rist og trål før det endte ut i oppsamlingskaret.

Figur 1 Oppsett tankforsøk; «Tråling av reker» gjennom lengde-stømsrenne, rist og trål til oppsamlingstank.

Trålfanget reker med en størrelse variasjon fra 13-25 mm CL ble benyttet i forsøket. Rekene ble
trålfanget i Vigrafjorden. Rekene ble overført direkte fra trål til vanntank og kjørt til Møreforsking
sine forsøkslokaler. Rekene ble deretter lagret på land i mellomlagringstanker, med
vanngjennomstrømming, der rekene fikk svømme fritt. Temperaturen på vannet var 8,2 grader.
Rekene ble her revitalisert i 3 døgn der døde og skadede reker ble sortert ut. 100 reker med topp
vitalitet ble etter revitalisering satt ut i lengde-strømsrennen der vannstrømmen ført rekene gjennom
rist og ut i trål. Forsøket ble gjentatt 3 ganger.
Etter 90 minutts eksponering for vannstrøm ble de rekene som hadde blitt selektert ut av trålen
overført til en ny revitaliseringstank der de ble oppbevart i 48 timer for registrering av skader og
dødelighet. Vitalitetsindeks utviklet av Larssen, et al. (2013) ble benyttet til å registrer skader og
dødelighet. Rekene i forsøket hadde en gjennomsnitts karapaks lengde på rundt 17 mm med maks
størrelse på 25 mm og minimumsstørrelse på 12 mm og en snittvekt på 3,46 ± 1,6 g, med maks
størrelse på 9,09 g og minimumsstørrelse på 0,70 g. I trålforsøket gikk henholdsvis 17, 35 og 32 av
100 reker gjennom trålen. Etter 48 timers observasjon etter tråling var alle reke i alle tre parallellene
i fin kondisjon og det ble ikke observert hverken skadde eller døde reker.
Effekten av sortering: De kontrollerte forsøkene i laboratoriet (Møreforskning Ålesund) viste at
100% av rekene overlevde denne behandlingen. Utvalget var på 100 reker.
Referanse: Larssen, W.E and Christophersen, G. (2018) Overlevelse av reker etter seleksjon i reketrål.
Toktrapport fra F/F Johan Ruud mai 2017 og januar 2018, og fra F/F Helmer Hanssen november 2017.
Møreforskingsrapport. 14s
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4.2. Kortfattet presentasjon av resultat som er oppnådd i 2017
4.2.1. Effekt av å bruke lang rist ved lav vinkel
Det ble gjennomført forsøk med standard rist (45o vinkel) og sammenlignet med lang rist montert i
30o vinkel. Standard Nordmørsrist montert i 45o var 1,5 m lang, mens risten montert i lav vinkel var
2,1 m lang. Begge ristene hadde 19 mm spileavstand. Med lang rist i av vinkel viste forsøkene på
2000-tallet at det generelt er lettere å få ut gapeflyndre og andre ting som kan blokkere ristflaten.
Sannsynligheten for tap av de største rekene (over 20 mm karapaks lengde) avtar med lang rist, mens
sannsynlighet for bifangst av fiskeyngel øker. Både torsk, hyse, uer og gape-flyndre økte i antall i
rekefangstene med lang rist. Forsøkene ble utført med F/F «Helmer Hanssen».

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at en lang rist med lav vinkel (30o) gir lavere tap av
de største rekene, men samtidig blir fanget flere undermåls fisk.
Referanse: Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Brinkhof, Jesse; Tatone, Ivan; Santos,
Juan. 2018. The effect of Nordmøre grid length and angle on codend entry of bycatch fish species and shrimp
catches. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 2018. Doi: 10.1139/cjfas-2018-0069.

32

SLUTTRAPPORT FOR FHF PROSJEKT 901303 OPTIMALT FISKE MED REKETRÅL

4.2.2. Effekt av ulike konstruksjoner av trålsekken
Det ble gjennomført forsøk med standard 19 mm Nordmørsrist kombinert med ulike oppsett på
trålposen: a) Vanlig to-panels 35 mm sekk, b) To-panels 35 mm sekk med underside i kvadratmasker
og c) 9 mm rister montert i en «timeglass»-fasong og kort to-panels 35 mm sekk. Sekken med
kvadratmasker i underpanelet forbedret seleksjonen av reker og fisk i relativt liten grad. Oppsettet
med ekstra 9 mm rister viste god utsortering på både små reker og små fisk gjennom disse. Forsøkene
ble utført med F/F «Helmer Hanssen».

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at sekken med 35 mm kvadratmasker i
underpanelet ga beskjeden ending i seleksjonen av reker og små fisk, mens en 9 mm ristkonstruksjon mellom sorteringsrist og sekk ga bedre utsortering på små individer.
Referanse: Sistiaga, Manu Berrondo; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Brinkhof, Jesse, 2019. Quantification of
bell-shaped size selectivity in shrimp trawl fisheries using square mesh panels and a sorting cone after a Nordmøre
grid. PLOS ONE; Volum 14 (9). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0222391.
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4.2.3. Overlevelse på reker etter sortering gjennom rist og masker i sekken
I samarbeid med UiT og SINTEF ble det gjennomført et innledende forsøket om bord i «Johan
Ruud» i mai 2017 og to hovedforsøk henholdsvis på «Helmer Hansen» i november 2018 og på
«Johan Ruud» i 2019. I det innledende forsøket ble det montert en finmasket oppsamlingspose over
bakre del av sekken for å fange opp reker som ble sortert ut i løpet av trålhalet (1 time på bunn). En
presenning ble festet over oppsamlingsposen for å minimere mekanisk påvirkning.
Oppsamlingsmetodikken ble forbedret i de to hovedforsøkene. Med bistand fra Mørenot ble en
innretting med oppsamlingspose som ente ut i en 50 liter tønne benyttet. Tønnen beskyttet de
oppsamlede rekene for slagskader under haling ombord i båten (figur 2).

Hoveddelen av reker selektert ut av en trålpose, med maskevidde på 38-40 mm, under haling vil
overleve. Det ble registrert en samlet dødelighet og skade på 27,4 % etter 48 timers mellomlagring
etter seleksjon i hovedforsøket om bord i «Johan Ruud». Til sammenligning hadde kontrollgruppen
en dødelighet på 0,64 %. Dødelighet og skader skyldes muligens noe skade som følge av tråling og
at reken ble selektert ut av maskene, men det er også en stor sannsynlighet for at rekene har fått
skade på grunn av oppsamlingsmetode i tønne bak trålposen.
I forsøkene på «Helmer Hanssen» var det få reker som gikk gjennom trålposen på grunn av liten
maskevidde (lysåpning <35 mm). Andelen døde i fangsten var i snitt 29%, mens dødeligheten
relatert til håndteringen og lagringen i etterkant var 4%.
Andelen skadete reker var 2-4%. I forsøkene med reker fra stasjonene 1658-1673 overlevde i snitt
96% av reken som var levende etter fangst i tønne. Den lavere andelen levende reker (55-66%)
relatert til totalt antall reker (levende og døde) rett etter fangst i tønne kan indikere at oppfangingen
av de selekterte rekene ikke har vært skånsom nok. Revitaliserte reker fra posen ble brukt som en
referansegruppe, og av disse overlevde 73-90%.

Resultatene fra disse forsøkene: Forsøkene viste at reker som sorteres gjennom 19 mm
Nordmørsrist og 35 mm masker i sekken har stor grad av overlevelse, opp mot 70%.
Referanse: Larssen, W.E and Christophersen, G. (2018) Overlevelse av reker etter seleksjon i reketrål.
Toktrapport fra F/F Johan Ruud mai 2017 og januar 2018, og fra F/F Helmer Hanssen november 2017.
Møreforskingsrapport. 14s
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4.2.4. Effekt av stormasket silepanel foran ristseksjonen
Det ble på «oppdrag» av Styringsgruppen gjennomført forsøk i Svalbardsonen med standard
Nordmørsrist og et grovmasket silepanel (150 mm kvadratmaske) foran ristseksjonen. Silenettet var
6 m langt og montert i en vinkel å ca. 10 grader. Dette ga relativt god utsortering av fisk ned til en
viss størrelse, men ga samtidig uakseptabelt stort tap av reker. Forsøkene ble utført med F/F «Helmer
Hanssen» i januar 2017. Forsøkene med silepanel ble videreført med forsøk i Svalbardsonen
desember 2017 med standard Nordmørsrist og 4 kombinasjoner med grovmasket silepanel (200 mm
og 300 kvadratmaske) foran ristseksjonen. Silepanelene var 6 og 3 m lange og montert i vinkel på ca.
10 og ca. 20 grader. Panelet med 300 mm (286 mm) kvadratmasker montert i 20 grader ga det beste
resultatet med hensyn til reketap. Reketapet var ca. 5% i volum. Fordelen med silenettet er at store
individer og eventuelt søppel kan sorteres bort før fisk og reker møter Nordmørsristen. Dermed
unngår man at risten tilstoppes under fiske og ristens virkemåte opprettholdes under hele halet.

Figuren under viser sannsynligheten for at reker, uer og polartorsk passerer gjennom de ulike oppsettene som ble testet.
NG = Nordmørsrist, SP = Silenett.

Effekten av denne endring: Forsøkene viste at de beste og eneste akseptable resultatene ble
oppnådd med et silepanel i 286 mm maskevidde montert i 10 graders vinkel.

Referanse: Jacques, Nadine; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.; Sistiaga, Manu Berrondo; Brčić, Jure; Gökçe,
Gökhan; Brinkhof, Jesse, 2019. Can a large-mesh sieve panel replace or supplement the Nordmøre grid for
bycatch mitigation in the northeast Atlantic deep-water shrimp fishery? Fisheries Research; Volum 219. ISSN
0165-7836.s doi: 10.1016/j.fishres.2019.105324.
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4.2.5. Effekt av kortere og brattere trålbelg
I november 2017 ble det gjort seleksjonsforsøk med kortere og brattere skåret trålbelg. Forsøkene
ble gjort både i kystrekefisket i nord og i Skagerrak. Resultatene under er utført med reketråleren
Tempo. Forsøkene ble gjort med dobbeltrålsystem og direkte sammenligning. Trål med kort belg
var 37% kortere enn standard trålen (se skisse under). Begge trålene hadde 40 mm maskevidde i
underpanelene og 35 mm maskevidde i sekkene. Resultatene viste betydelig utsortering på reker
mindre enn 15.5-16.0 mm karapaks lengde (nært minsteminstemålet), se nederste figur der
heltrukket line er størrelsesfordeling på reker i vanlig sekk og stiplet linje er resultatet med
nedkortertet trål. Det ble oppnådd en del utsortering av øyepål med kortere trål.

Resultatene fra disse forsøkene: Kortere og brattere skåret trålbelg gir god utsortering av reker
under minstemål (dvs. 15.5-16 mm karapaks lengde).
Referanse: Ingólfsson, Ó.A., Jørgensen, T. 2020. Shorter trawls improve size selection of northern shrimp.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 77(1): 202-211, https://doi.org/10.1139/cjfas-2018-0443.
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4.2.6. Effekt av korte leisetau på trålsekkene
I november 2017 ble det gjort seleksjonsforsøk med både en fire-panels rekesekk med leistau som
var 30% kortere enn selve sekken, og en vanlig rekesekk. Begge sekkene hadde en omkrets på 150
masker og lengde på 24 meter. Maskevidde i sekkene var 40 mm (innvendig). Forsøkene ble gjort
med kystreketråleren «Katla». Forsøkene viste generelt renere fangster og «bedre» seleksjon
(høyere l50 og brattere seleksjonskurve) for sekken med korte leisetau.

Fig 2 (øverste rekke). Reke; de to figurene til venstre viser seleksjonskurver og størrelsesfordeling
for reke med firepanels sekk med 30% kortere leistau og en konvensjonell sekk, 150 masker i
omkrets uten leistau. Blå kurve: seleksjonskurve. Grønn stiplet kurve: størrelsesfordeling fra
kontrollsekk. Grønn hel kurve: størrelsesfordeling fra testsekk. De to figurene til høyre viser
fordelingene av seleksjonsparametrene fra simuleringer (bootstrap) med de observerte data.
Fig 3. Torsk (nedre rekke). De to figurene til venstre viser seleksjonskurver og størrelsesfordeling
for torsk med firepanels sekk med 30% kortere leistau og en konvensjonell sekk, 150 masker i
omkrets uten leistau. Blå kurve: seleksjonskurve. Grønn stiplet kurve: størrelsesfordeling fra
kontrollsekk. Grønn hel kurve: størrelsesfordeling fra testsekk. Det er verdt å merke forskjellen i
størrelsesfordelingene i kontroll og testsekk for sekk med korte leis. De to figurene til høyre viser
fordelingene av seleksjonsparametrene fra simuleringer (bootstrap) med de observerte data.
Effekten av denne endring: Middelseleksjon for reke økte fra 13,2 mm for den vanlige sekken
til 14,8 mm for fire-panels sekken med korte leisetau (alle hal slått sammen, Fig 2), men
forskjellen var ikke statistisk signifikant. For torskeyngel var det en klar forbedring i seleksjon
og mesteparten av yngel under ~10 cm ble utsortert. L50 for vanlig sekk var 7,7 cm og 11,4 cm
for fire-panels sekken med korte leisetau (Fig 3). Bifangst av hyse ble også registrert og bestod
hovedsakelig av fisk med lengde fra 12 til 19 cm. Ingen seleksjon ble detektert, hverken i den
vanlige sekken eller den med kortere leisetau. Størrelsesseleksjon i kontroll- og testsekkene var
tilnærmet identisk.
Referanse: Terje Jørgensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Kvalvik, Manu Sistia, 2020. Oppsummering av
resultater 2017-2019.
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4.2.7. Effekt av LED lamper i trålbelgen
Forsøk med lys i bakre del av overbelgen ble gjennomført i november 2017 med reketråleren
Tempo. To identiske, korte tråler ble fisket samtidig og hvite, grønne og røde lys satt på den ene
trålen, i taket foran ristseksjonen. Resultatene viser markant økning i utsortering av småreke ved
bruk av lys. I forsøkene ble det benyttet partrål med to identiske tråler, begge med nedkortet belg.
På den ene ble det montert lys i bakkant av belgen, 6 m fremfor forkant av ristseksjonen. Relativ
seleksjon i trålen med lys i forhold til den uten ble så modellert. Det ble testet ut lyskilder med rødt,
hvitt og grønt lys. Relativ lengdeavhengig effektivitet for trålen med lys ble så modellert med
polynomisk logistisk regresjon.

Forsøkene viste forbedret størrelsesseleksjon i forhold til kontrolltrålen for alle lyskildene som ble
testet (Fig. 2), men grønt og hvitt lys ga høyere utsortering av småreker enn rødt lys. Dette
samsvarer med studier av spektral sensitivitet hos andre krepsdyr. Disse har øyne som er sensitive i
området 400-600 nm, med høyest sensitivitet for lys med en bølgelengde på ca 500 nm (grønt lys).

Resultatene antyder at rekene responderer på lyset ved å prøve å unnvike det (negativ phototaxis).
Siden det kun er fangsten av småreker som reduseres ved bruk av lys, er det sannsynlig at
seleksjonen skjer i bunnpanelene, og at rekene har en nedoverrettet fluktrespons. Bunn og
sidepanelene har større masker, og hvis seleksjonen skjedde her ville det også ha vært et tap av
større reker.
Effekten av denne endring: Resultatene tyder på at reker reagerer negativt (skremmes) av lys,
og særlig i det grønne spekter. Ved at det er småreker som tapes, tyder resultatene at
fluktreaksjon er nedover med utsortering i underpanelet.
Referanse: Terje Jørgensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Kvalvik, Manu Sistia, 2020. Oppsummering av
resultater 2017-2019.
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4.3. Kortfattet presentasjon av resultat som er oppnådd i 2018
4.3.1. Forsøk med 19 og 22 mm Nordmørsrist
Det ble gjennomført seleksjonsforsøk med 19 og 22 mm spileavstand i Nordmørsrist, 2 uker med
M/Tr «Gullholm» og F/F «Johan Ruud». Forsøkene ble utført relativt tidlig i sesongen av fisket på
Varangerfjorden. Det er ingen tvil om at det tapes en viss andel store reker med bruk av 19 mm rist.
Noen hal i starten av sesongen viste at mengden kok-reke (ca. 70 stk/kg) ble redusert med 25-50%
med 19 mm rist sammenlignet med 22 mm rist. Mengden (i kg) bifangst av fisk økte med 48-55%. I
slutten av mai var det tidvis betydelige mengder maneter som skapte uventede variasjoner i
resultatene fra hal til hal. I forsøkene med «Johan Ruud» var bifangst av fiskeyngel (spesielt hyse)
med 22 mm spileavstand i Nordmørsristen langt over dagens kriterier. Problemstillingen med fisket
på Varangerfjorden burde være grunnlag for et utvidet studium.

Effekten av denne endring: Resultatene viser at rist med 22 mm spileavstand vil fange flere av
de store rekene, men bifangsten av fisk blir uakseptabel stor.
Referanse: Vollstad, Jørgen, 2018. Sammenligning mellom 19 og 22 Nordmørsrist ombord i "Gullholmen" F500-M, Varangerfjorden 14-16 april 2018. SINTEF Nord.
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4.3.2. Forsøk med innkorting av leiestau og firepanels konstruksjon
I samarbeid med Fiskeridirektoratet ble det utført forsøk med forskjellig maskevidde i sekkene og
30% innkortet leis med «Arctic Viking» i Svalbardsonen, 2 uker i oktober. Forsøkene ble utført med
dobbeltrål system. Den ene trålen var utstyrt med et standard oppsett med 19 mm Nordmørsrist og en
to-panels 35 mm sekk. Den andre trålen hadde standard Nordmørsrist og en testsekk. Testsekk nr. 1
var fire-panels i 35 mm m/30 % innkortete leiser, testsekk nr. 2 var fire-panels i 40 mm m/30 %
innkortete leiser, testsekk nr. 3 var fire-panels i 40 mm diamantform nett (uten innstramming på
leisene) og testsekk nr. 4 var fire-panels i 35 mm m/30 % innkortete leiser som ble testet mot en
firepanels sekk i 35 mm (uten innstramming på leisene). Ved å øke maskevidden fra 35 til 40 mm i
sekkene og bruke 30% innkortet leis oppnås det god utsortering av små reker (undermåls og industristørrelse) og noe fiskeyngel. Det ble gjort registrering av antall reke pr kg fra hver sekk for hvert hal.
Fangst av reker ble delt inn i fire størrelseskategorier. Industrireker ble ikke talt, men totalvekten fra
hver sekk ble registrert i hvert hal. Det ble oppnådd relativt gode seleksjonsdata på reker og uer, mens
antall torsk, hyse og blåkveite var begrenset.

Effekten av endringene: De beste resultatene med hensyn til effektiv utsortering ble oppnådd med
fire-panels sekk i 40 mm og 30% innkorting på leis, men tap av industrireker (de fleste større enn
minstemålet) blir markant. I områdene med mye fiskeyngel er denne teknikken likevel ikke
tilstrekkelig for å løse bifangst-problematikken for fisk. For å unngå for stort tap av reker større
enn 15 mm karapaks lengde, vil en fire-panels sekk med 35 mm maskevidde som er skutt inn
30% på leisene være gunstig. På den annen side vil denne sekken gi liten effekt med tanke på å
sorterere bort uønsket fangst av fiskeyngel.
Referanse: Pettersen, Hermann. 2020. A catch comparison study on different codend designs to evaluate bycatch
reduction in the North-East Atlantic deep-water shrimp (Pandalus borealis) fishery. MSc thesis, UIT
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4.4. Kortfattet presentasjon av resultat som er oppnådd i 2019
4.4.1. Atferds studier på reker
Eksperimentet ble utført i en lys grå glassfibertank med to parallelle lengdestrøms-renner (figur 3).
Tanken ble delt i midten med en lyssikker presenning. En 50 cm åpning i hver renne tillot reker å
bevege seg fritt mellom hvert rom. Friskt sjøvann som hadde en temperatur på 7 ° C ble tilført
gjennom rennen. Ekstern belysning ble eliminert ved å dekke glassfibertanken med et lystett telt.
I forsøket ble lys med lik lysintensitet (± 5,1 µmol m-2 s-2) med rød, grønn og hvit farge ble testet
mot hverandre eller mot fravær av lys. Eksperimenter ble kjørt i duplikater, med totalt 100 reker
fordelt mellom de to kamrene der de fikk roe seg ned i 30 minutter før de ble eksponert for lys i 45
minutt. Åpningen på 50 cm mellom de to kamrene ga rekene muligheten til å velge den foretrukne
lyskilden. Etter 45 minutter var rekens aktivitet minimal og antall reker i hvert kammer ble
registrert. Ved å bruke nye reker ble eksperimentet gjentatt tre ganger, slik at en totalt har 6
replikanter for hver kombinasjon av belysning.

I preferanseeksperimentet ble et betydelig lavere antall reker funnet i områder opplyst med grønt
(530 nm) eller hvitt lys (425-750 nm) sammenlignet med områder med rødt lys (630 nm) eller hvor
det var helt mørkt der en ikke så forflytting mellom områder av betydning (figuren over.
Grønt(530nm), blått (480nm) og hvitt (425-650nm) lys gav et betydelig høyere antall fluktrespons
sammenlignet med reker utsatt for oransje (605nm) eller rødt lys (630nm) (figur 5). Totalt sett tyder
dette på at lys i det blågrønne bølgelengde-spekteret har en avskrekkende effekt på reker. Dette bør
tas i betraktning dersom en ønsker å benytte fangstredskap med belysning for å minimere bifangst.

Effekter av lyspåvirkning: Resultatene viser at lys i det blågrønne bølgelengde-spekteret har en
avskrekkende effekt på reker. Dette kan utnyttes med tanke på å minimere bifangst under fiske.
Referanser: Larssen, W. E. and Bakke, S. (2019). Behavioural responses of northern shrimp (Pandalus borealis) to
artificial light in laboratory experiments. In: International Perspectives on Regional Research and Practice: Orkana
Forlag. p13.
Larssen, W. E. and Christoffersen, G. (2021). Survival of shrimp slipping through the trawl net. Orkana Forlag.
(pub.in prosess).
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4.4.2. Forsøk med 17, 19 og 21 mm spileavstand i rist.
Forsøk med Norsmørsrist med 17 mm, 19 mm og 21 mm spileavstand ble gjennomført i Svalbardsonen i januar 2019. I tillegg ble det testet 3 fire-panels sekker (35 mm, 40 mm og 40 mm T-90) hvor
det ble brukt null og 30% innstramming av leisene.
Toktet ga et omfattende data-materiale (som ennå er under bearbeiding og publisering). Vi har fått
god informasjon om hva spileavstand vil kunne bety for fangst-effektivitet på reker og bifangstreduksjon (fisk og reker). Reduksjon av spileavstand til 17 mm gir bedre utsortering av fisk, men
fører samtidig til (større) tap av de største rekene. Ved å øke spileavstand til 21 mm er det svært liten
sannsynlighet for tap av Barentshav- og Svalbard reker, men innblanding av yngel fra regulerte arter
kan bli uakseptabelt høyt.
Resultatene med ulik spileavstand i Nordmørsristen kan bidra til å belyse hva som kan bli effektene
av f.eks. å bruke større spileavstand i enkelte områder som Varangerfjorden. Resultatene fra de ulike
trålsekkene har relativt liten verdi fordi leverandøren hadde produsert sekkene med ukurant
maskestørrelse.

Effekten av endringene: Toktet ga et omfattende data-materiale (som ennå er under bearbeiding
og publisering). Vi har fått god informasjon om hva spileavstand vil kunne bety for fangsteffektivitet på reker og bifangst-reduksjon (fisk og reker).
Referanser: Under bearbeiding
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4.4.3. Forsøk med kvadratmaskesekk i Skagerrak
Forsøk med 35 mm kvadratmaske-sekk bel sammenlignet med ordinær sekk med 35 mm diamant
masker med formål å redusere fangst av undermålsreker og bifangst av fisk som øyepål og kolmule.
Forsøkene ble gjennomført i Skagerrak i første halvdel av mai 2019 med reketråleren Monsun.
Kvadratmaskesekken sorterte ut opp mot 80% av bifangsten av øyepål og kolmule, men samtidig ble
så mye som 70% av rekene sortert ut.

Figuren under viser effekten på rekestørrelse ved å bruke 35 mm ordinær sekk og 35 mm
kvadratmaske sekk. Merk at tapet av reker mellom 10 og 20 mm karapaks lengde er betydelig for
kvadratmaske-sekken.

Effekten av endringene: Toktet viset at en 35 mm kvadratmaske sekk vil gi en god utsortering på
bifangst av øyepål og kolmule, men et uakseptabelt stort tap av reker.
Referanse: Jacques, N.; Cerbule, K.; Herrmann, B.; Larsen, R.B. & Lilleng, 2020. The effect on size selection
and the catch pattern by changing from a diamond to a square mesh codend design in the Skagerrak Northern
shrimp (Pandalus borealis) fishery. Cruise report from trials with “Monsun”, 3.-15. May 2019.
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4.4.4. Forsøk med krepsespalte
Fra 1. januar 2019 ble påbudet om bruk av rekerist i Skagerrak/Nordsjøen utvidet til også å omfatte
fiske innenfor 4 n. mil. Spørsmålet om bruk av rist med spalte ved fiske innenfor 4 n. mil ble derfor
på nytt aktualisert. I samråd med forvaltningsmyndighetene ble det bestemt å gjennomføre en ny
serie forsøk i 2019 for å skaffe til veie et bedre datagrunnlag for hvordan bifangst endres ved bruk
av spalte. Forsøkene, finansiert av FHF og Fiskeridirektoratet, skulle gjennomføres på kommersielle
fartøy i tre delområdet; Skagerrak øst (Hvaler), Skagerrak sør (Lindesnes) og Rogaland (Karmøy).
Havforskningsinstituttet fikk det faglige ansvaret for gjennomføringen.
Forsøket ble gjennomført som komparative fiskeforsøk, der fartøyet fisket med dobbelttrål med to
identiske tråler der den ene hadde standard rist og den andre tilsvarende rist med spalte. Etter ønske
fra Fiskarlaget Sør ble det benyttet en spaltehøyde på 15 cm. Begge trålene hadde montert standard
oppsamlingspose over ristutslippet. Forsøket i Karmøy-området ble utført i oktober/november, men
de to andre forsøkene gikk i hhv mars (Hvaler) og april (Lindesnes).
Trålen der rekerista med spalte var installert fanget generelt mer bifangst enn trålen med den
ordinære rekerista. Resultatene viser at fisk under 15-20 cm (avhengig av fiskens form) går mellom
spilene på rekerista, og krepsespalte bidrar derfor ikke til økning i fangst av fiskeyngel og småfallen
fisk. Større fisk (flatfisk >30-35 cm, torskefisk >40-45 cm, skater m.m.) holdes igjen i fiskeposen,
og vil derfor fanges uavhengig av om det brukes rist med eller uten spalte. Med bruk av
krepsespalte øker imidlertid fangst av 'mellomstor' fisk som er for stor til å gå mellom spilene og for
liten til bli holdt tilbake i oppsamlingsposen over fiskeutslippet i rista (også kalt fiskeposen). På
samme måte bidrar krepsespalte til økning i mellomstor kreps (ca.30-70 mm karapaks lengde).
Andel bifangst varierte betydelig mellom områdene. Den var lavest i Skagerrak øst, der bifangst
utgjorde 10% av totalfangsten, og høyest i Karmøy-området der nærmere 50% av totalfangsten var
bifangstarter. Forsøkene bekrefter at det er et markant tap av kreps ved bruk av rist uten spalte.
Forutsatt at all sjøkreps fanges ved bruk av spalte, var dette tapet på ca. 80% i Østre Skagerrak og
75% i de to andre forsøksområdene. I tillegg til kreps var det spesielt haifisk (svarthå, pigghå og
hågjel) og flatfisk som ga markant økt fangst ved bruk av spalte. Dette kan skyldes dårlig
svømmeevne med hensyn til å unngå spalten eller andre adferds-messige forhold. Fangstene av
torsk var lav i alle forsøkene, og de få individene som ble fanget var generelt større fisk. Østre
Skagerrak ser ut til være et yngelområde for lysing. Siden mye av lysingen er fisk under 15-20 cm,
gir imidlertid bruk av krepsespalte kun en begrenset økning i fangsten av denne yngelen.

Effekten av krepsespalte: Forsøkene har vist at fangst av sjøkreps berges uten at det endrer fangst
av reker, men bifangst av haifisk og flatfisk øker.
Referanse: Ingólfsson, Ó.A., Jørgensen, T., Sistiaga, M. 2020. Forsøk med krepsespalte i rekerist. Rapport fra
forsøkene i 2019. 5. mars 2020
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4.4.5. Studie på vertikal fordeling av reker og fisk
I løpet av et tokt i desember med «Helmer Hanssen» i Svalbardsonen undersøkte vi (ved hjelp av en
tre-delt ramme med sekk i hver seksjon) hvordan den vertikale fordelingen av reker og fisk er i
området hvor Nordmørsrist-seksjonen settes inn.
Forsøkene ga tydelige svar og det vil være interessant å diskutere med fiskerne om disse resultatene
kan brukes aktivt. Reketapet i den øvre 3-del av rammen ble målt til beskjedne 3,6%, mens utsortering
av fisk mindre enn 40 cm var markant: 18% for gapeflyndre, 23% for torsk, 20% for polartorsk, 33%
for rødfisk og 55% for hyse.
Vi har gjort vurderinger av hvordan disse talleene kan utnyttes i det kommersielle rekefisket.

Studiet viste: I den øvre 3-delen av trålen vil en god del individer av de typiske bifangstartene
befinne seg, men relativt lite reker. Ved å fjerne fisk i den øvre 3-delen før de entrer ristseksjonen,
kan det oppnås forbedret seleksjon i rekefisket. Resultatene vil bli fulgt opp med flere forsøk.
Referanse: Can vertical separation of species in trawls be utilized to reduce bycatch in shrimp fisheries? Under
publisering.
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4.4.6. Stormasket overbelg, innkorting av leis og omkrets i 4-panels sekker
Høsten 2019 ble det utført forsøk i Svalbardsonen med havreketråleren «Arctic Viking». Det ble
benyttet dobbeltrål, der den ene trålen som var rigget på ordinært vis og fungerte som kontroll. Det
ble montert et stormasket nett (200 mm i T90 retning) i overpanelene av den bakre del av belgen.
Dette ga ingen tap av reker, men god utsortering på en del av bifangst-artene; 68% av blåkveite, 19%
av polartorsk. Det ble ikke funnet merkbar reduksjon av uer.
Ved å korte ned leisetauene med 20% på en fire-panels sekken ble det fanget 34% færre polartorsk
og nesten 20% færre gapeflyndre. Hele 45% av små reker ble sortert ut med dette oppsettet, hvorav
bare 4% av disse rekene var over minstemålet (15 mm karapaks lengde). Ved å kombinere effekten
av innkortete leiser og reduksjon av sekkens omkrets fra 250 til 200 masker ble fangsten av undermåls
reker redusert med ytterligere 17%, 93% av de minste polartorsk og 68% av de minste gapeflyndre
ble sortert ut.

Effektene av endringene: Både stormasket panel i overbelgen og overgang til 4 panels sekker
øker utsortering av både fisk og små reker. Disse effektene forsterkes ved å åpne maskene mer
med innkortede leisetau og mindre omkrets i sekkene.
Referanse: Jacques, N.; Pettersen, H.; Cerbule, K.; Herrmann, B.; Ingolfsson, O.; Brinkhof, J.; Larsen, R.B. and
Lilleng, D. 2020. Improved size selectivity in the Barents Sea Deep – water shrimp fishery. Cruise report from
trials done onboard the M/TR ‘Arctic Viking’ in October of 2019.
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4.5. Kortfattet presentasjon av resultat som er oppnådd i 2020
4.5.1. Forsøk med to- og firepanels sekker
I juni 2019 og mai-juni 2020 ble det gjennomført seleksjonsforsøk med reketråleren Tangen fra
Egersund. I disse forsøkene ble dobbelttrålmetoden brukt, dvs. med en småmasket kontrollsekk på
den ene siden og den eksperimentelle sekken på den andre.
Det ble testet fire eksperimentelle sekker, alle med 150 maskers omkrets og med maskevidde på 38
mm. Sekkene var 16 m lange, de fremste 8 m var skråskårne fra 400 masker til 150 masker for å
tilpasses ristseksjonen. De bakerste 8 m var rettskårne. De fire eksperimentelle sekkene var rigget
som hhv to-panels sekk, fire-panels sekk, fire-panels sekk med 10% kortere leisetau og fire-panels
sekk med 20% kortere leisetau.
Forsøkene viste en klar økning i l50 med å gå fra to til fire panels sekk, l50 (middelverdi) økte med
1,6 mm fra 11,9 til 13,5 mm. Med å montere 10% kortere leisetau økte l50 til 16,1 mm og med å
korte leisetauene til 20% økte l50 til 18,8 mm. Bifangst av fisk ble målt og innkorting av leisetau
førte til økt utsortering av bl.a. øyepål og svarthå (dataanalyse av fiskedata gjenstår).

Forsøkene har vist: Forsøkene viste en klar økning i middelseleksjon med å gå fra to til fire
panels sekk, middelverdien økte med 1,6 mm fra 11,9 til 13,5 mm. Med å montere 10% kortere
leisetau økte den til 16,1 mm og med å korte leisetauene til 20% økte den til 18,8 mm.
Innkorting av leisetau førte til økt utsortering av bl.a. øyepål og svarthå.
Referanse: Terje Jørgensen, Ólafur Arnar Ingólfsson, Liz Kvalvik, Manu Sistia, 2020. Oppsummering av
resultater 2017-2019.
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5. Hovedfunn og anbefalinger
Tekniske løsninger som anbefales implementert i regelverket (nye forskrifter), og tekniske løsninger
som det anmodes om å ta i bruk, for å forbedre seleksjonen gjennom økt utsortering av små reker og
en del av de minste fiskeyngel, er:
1)
2)
3)
4)

Påbud om begrensninger i sekkens omkrets (og lengde).
Påbud om bruk av fire-panels sekk.
Anbefaling om økning av maskevidde i sekker med diamantformet nett.
Anbefaling om bruk av innkortede leisetau (minimum 10%-20%) på sekken.

•

Ad 1) Det er bevist gjennom grundig dokumentasjon at for stor omkrets i antall masker i sekken
(og lengde av sekken) vil føre til at maskeåpning blir begrenset og hindrer effektiv utsortering
av de minste individer.

•

Ad 2) Det er bevist gjennom grundig dokumentasjon at bruk av fire paneler (med fire
langsgående leiser) i sekken så vil maskene holdes mer åpne slik at de minste individene
sorteres enklere ut.

•

Ad 3) Det er bevist gjennom grundig dokumentasjon at økt minste maskevidde (f.eks. 40 mm) i
sekkene vil gi bedre utsortering av de minste individene.

•

Ad 4) Det er bevist gjennom grundig dokumentasjon at innkortede leisetau på sekkene vil åpne
maskene mer i tversretning og holde dem stabilt åpne under fiskeoperasjonen slik at det oppnås
bedre utsortering av de minste individene.

Disse forslagene vil kreve at det utarbeides beskrivelser med tydelige tegninger for å unngå
misforståelser hos fiskere, redskapsprodusenter og kontroll-organ.
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6. Leveranser
Alle dokumenter i form av publikasjoner, mastergradsoppgaver, toktrapporter, konferansebidrag og
media-oppslag som er listet opp i det understående, er produkt av dette prosjektet. Mange av
publikasjonene og rapportene finnes i FHF’s prosjektdatabase (FHF 901303) og flere av disse
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Sammendrag

Hensikten med dette studiet var å beskrive
skadeomfanget på snøkrabbe (Chionoecetes
opilio) ved interaksjon med torske- og reketrål i
Barentshavet. Prøvene ble samlet inn på F/F
Helmer Hanssen 10. – 30. november 2016 og 24.
februar – 6. mars 2017 ved å simulere et
kommersielt trålfiske etter torsk og reke, hvor
bunntrål av typen Alfredo nr. 3 fisketrål,
Egersund Polar 2800# reketrål og Campelen
1800# prøvetakningstrål (reketrål) ble benyttet. I
tillegg ble det festet undersekker under trålposene
slik at snøkrabben som ellers ville blitt overtrålet
av gearet, ble fanget opp. To ulike typer gear; det
konvensjonelle gearet ”rockhopper” (RHG) og et
relativt nyutviklet gear av typen ”semi-sirkel
sprednings gear” (SCSG) ble brukt på
bunntrålene. Snøkrabbene ble undersøkt for
skader og skadene ble beskrevet i detalj. Til sist
kunne en avklaring om hvilke faktorer som ga
opphav til skader beskrives.
Undersøkelsene viste at snøkrabbene hadde
skader i betydelig grad. Utfordringer med
innsamling av tilstrekkelig datamateriale under
toktene førte derimot til noe usikre resultater av
de statistiske analysene. Om skadene som ble
registrert oppstod i interaksjon med gearet eller
av andre årsaker var uvisst og gir også grunnlag for usikkerhet i denne oppgaven. I november 2016 var det en
klar forskjell i skadefrekvens mellom kjønn. I februar/mars 2017 var det en klar forskjell i skadefrekvens både
mellom kjønn og hvilken tråldel snøkrabbene ble funnet i (hovedtrål eller undersekk og oppsamlingsposer).
Toktet i februar/mars 2017 ble delt opp i to ulike statistiske analyser på grunn av enorme mengder snøkrabber
med skjoldbredde under 20 mm. De enorme mengdene snøkrabber ble samlet inn i løpet av kun fire tråltrekk,
i et område avsidesliggende fra resten av tråltrekkene utført på toktet. Da disse fire tråltrekkene ble ekskludert,
var skadefrekvensen mellom kjønn ikke lenger signifikant. Det ble derimot funnet en signifikant forskjell i
skadefrekvensen mellom hunnkrabber med skjoldbredde under og over 50 mm, hvilken tråldel snøkrabbene
ble funnet i (hovedtrål eller undersekk og oppsamlingsposer) og i forhold til hvor lenge tråltrekkene varte
(under eller over 50 min.).
Fra og med 2012 har det foregått kommersiell fangst på snøkrabbe i Barentshavet, men fremdeles finnes det
ikke en egen forvaltningsplan for denne arten. Fangstene øker hvert år, og den økonomiske verdien spås å bli
betydelig i årene fremover. Samtidig som
framtidsutsiktene for snøkrabbefisket ser lyse ut, har det oppstått konflikter i forbindelse med de allerede
etablerte bunntrålfiskeriene i Barentshavet. Ettersom bunntrål- og teinefiskeriene holder til i samme område
til samme tid rapporteres det om redskapskollisjoner. I tillegg er det usikkerhet knyttet til hvor stort
skadeomfanget på snøkrabben er ved overkjøring med bunntrål. Med en forventet ekspansjon av
snøkrabbebestanden i Barentshavet, og dermed også fisket etter denne arten, vil det være nyttig å diskutere
hvilke utfordringer som kan komme i tiden fremover. En beskrivelse av skadeomfanget på snøkrabben vil
derfor kunne gi et nyttig innspill i diskusjonen om en helhetlig forvaltningsplan og regulering mellom bunntrålog teinefiskeriene i Barentshavet.
Nøkkelord: Snøkrabbe, skadeomfang, rock-hopper gear, semi-sirkel sprednings gear, Barentshavet.
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Abstract
The aim of this study was to investigate
whether a sieve panel could be an alternative
to the Nordmøre grid or if a sieve panel could
combine with the Nordmøre grid regarding
bycatch reduction while simultaneously
maintaining shrimp retention in the Northeast
Atlantic deepwater shrimp (Pandalus borealis)
fishery. These gears are the two most
established bycatch reduction devices used
today in shrimp fisheries internationally.
Despite this, the incidental capture of nontarget species, in particular the juvenile
populations, continues to attract worldwide
attention. This challenge was addressed by
analyzing the selectivity of shrimp as well as
three different bycatch species when the sieve
panel replaced the Nordmøre grid.
Alternatively, selectivity with a combination
of the two was quantified using a special
bootstrap technique. Passage was examined
using four different sieve panel configurations
(adjusting mesh size and sieving angle). When
the sieve panel replaced the Nordmøre grid
shrimp loss was higher when the small mesh
size was used and unaffected with a large mesh
size. Bycatch exclusion with a small mesh size
was superior, with passage probability being almost consistently significantly higher through the sieve panel
than the Nordmøre grid. When the selective devices were combined, small meshes again led to much more
shrimp loss, while the large meshes added approximately just 3% shrimp loss.
Based on the results, this thesis demonstrated that a combination of a sieve panel, configured in the correct
way, followed by a Nordmøre grid provides an opportunity to significantly reduce bycatch while
simultaneously retaining shrimp. The results and the potential use of the methods in practice are discussed.
Keywords: Sieve panel, Nordmøre grid, shrimp fishery, bycatch
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Abstract
Currently, there is a growing interest in the NorthEast Atlantic deep-water shrimp (Pandalus
borealis) fishery with more actors expected to take
part in the coming years. As the species and size
of targeted shrimp varies globally, selectivity in
this fishery is based on a grid system in front of a
small mesh sized codend to avoid bycatch while
simultaneously maintaining shrimp catches.
However, small fish can still pass through the grid
and risk being retained in the codend. Thus, the
aim of this study was to analyze the selectivity of
a modified shrimp trawl codend using shortened
lastridges, an increased mesh size and a four panel
codend in combination with the Nordmøre grid
with the aim of reducing bycatch while
simultaneously maintaining the retention of
shrimp. This was carried out using a catch
comparison analysis between the different
treatment codends versus the compulsory two
panel, 35 mm diamond mesh codend used in the
fishery today. We found that applying shortened
lastridge ropes, along with a four panel codend
significantly improved the exclusion of redfish at
approximately 50 % in length groups below 7.5
cm while simultaneously maintaining shrimp
catches. However, a significant increase in catch
efficiency for the Greenland halibut occurred.
When all treatments were applied, a significant
reduction in shrimp was observed as well as a significant reduction in both redfish and Greenland halibut. An
additional experiment was undertaken observing the effect of shortened lastridge ropes while the baseline
codends used were configured with four panels rather than two. This caused a significant reduction in shrimp
as well as redfish and Greenland halibut in the treatment codend.
The results from this thesis demonstrates that applying 30% shortened lastridge ropes along with a four panel
codend may be a potential solution for the industry in reducing bycatch, but further exploration regarding the
exclusion of flatfishes is needed. Reducing the percentage of lastridge shortening may offer some more
clarity for these species’.
Keywords: Lastridge ropes, 4-panel, mesh size, shrimp, fishery, bycatch, Nordmøre grid, treatment tree,
codend, North-East Atlantic, Greenland halibut, redfish.
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