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FAGLIG PROSJEKTLEDELSE
Prosjektet ”Fangstkontroll i no iske e er
pelagiske arter” skal utvikle bedre instrumenter, metoder og hjelpemidler for overvåking
og visualisering av ﬁskes m og not under
fangst. De e kan bidra l et bedre grunnlag
for beslutninger under ﬁskeprosessen.
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Det første halvåret 2019 har det vært spesielt stor ak vitet i arbeidspakke 3, 4 og 5. Det er
bli gjennomført forsøk om bord på fartøy, samt på forsøksstasjonen l Havforskningsins tu et på Austevoll.

FANGSTOVERVÅKING: STIMNIVÅ ATFERD/AKUSTISKE METODER (AP 3)
I arbeidspakke 3 jobber vi med utvikling og tes ng av nye akus ske metoder som kan gi
bedre kontroll over fangstprosessen og bedre kunnskap om ﬁskes mens a erd under
fangst. På tokt med M/S Vendla i Nordsjøsildeﬁske i Juni testet vi en Simrad PX tråløye som
var modiﬁsert for bruk i not, NotØye. Målet var å undersøke om notøye kan gi informasjon
om hvor mye ﬁsk det er og hvor den står i nota under snurpefasen. Bedre kontroll over s m
og not under snurping kan redusere antall kast der man bommer på s men. Notøyet var
festet omtrent midt på nota 2-3 meter under ﬂåen, sendte akus sk stråle tvers gjennom
nota i en 30° nedovervinkel og ekkoloddsignalene ble sendt trådløst over l båten. Resultatene fra de første forsøkene er rela vt bra, men volumet som notøyet dekker (33° åpningsvinkel og 100 m rekkevidde) er li lite for å få en god oversikt over s men i forhold l not.
De e er noe man kan jobbe videre med. På toktet gjorde vi også preliminære forsøk med å
se e ut Simrads fri-ﬂytende bøye med 38 og 200 kHz svingere i noten for å se om vi klarer å
iden ﬁsere sildes men. På lenger sikt kan bøyen kanskje utvikles l å gi ny g informasjon
om fangsten før kast eller i en dlig fase av kastet.
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Figur # 1 ‐ Venstre: Skjermdump fra FV80 programmet der ekkoene fra notøyet blir visualisert. På
bilde ser man ﬁskes m ved kl 05:37:02 ved 40 m. Høyre: Bilde av notøye som er montert på nota re
før den blir ta ombord.
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Figur # 2 ‐ Fri‐ﬂytende bøye med ekkolodd ble sa ut i nota og man undersøkte om silde‐
s men kan iden ﬁseres.

FANGSTOVERVÅKINGSPLATTFORM (AP 4)
HI har nå utviklet fangstovervåkningspla ormer for å overvåke og
karakterisere fangsten, artssammensetning, størrelsesfordeling og
adferd, samt tallfeste miljøvariabler som temperatur og oksygen konsentrasjon inne i nota. Overvåkningspla ormene er i stand l å samle informasjon i de siste faser av fangstprosessen: i not under haling;
under pumping; og i RSW-tanker. I det siste forskningstoktet i Nordsjøen sildﬁskeri ble fangstovervåkningspla ormene brukt l systema sk innsamling av data fra 11 separate kaster.
Med dataene fra hvert kast, forbedrer vi vår forståelse for forholdene
ﬁsken opplever under fangst, håndtering og slak ng, og hvordan
disse varierer fra kast l kast. For eksempel påvirker fangststørrelse
direkte oksygennivåene i fangsten under pumping. For å es mere
den gjennomsni lige lengden på ﬁsken i fangsten har HI utviklet et
stereokamera system som skal brukes med overvåkningspla ormen i
fangsten. Førstegangsforsøk med WeView SID-stereokameraet var
skuﬀende når det gjelder målingsnøyak ghet. HI samarbeider derfor
nå med Mohn Drilling for å utvikle et stereokamera system ved hjelp
av et spesialisert robo kkamera lpasset undervannsbruk. Innledende kalibreringsresultater var lovende. Videre utprøving ble gjennomført på Austevoll i juni og dataene vil bli brukt l å op malisere antall
målinger som kreves av kameraet for å anslå den gjennomsni lige
lengden på ﬁsken i s men.

ført et større forsøk der man beny et tre ulike behandlinger; en kontrollgruppe som ikke var stresset, en moderat stresset gruppe og en
stresset gruppe. Stresset ble indusert hos ﬁsken ved trenging i not
under kontrollerte former. De e ble gjort som e ledd i arbeidet med
å undersøke hvordan fangst med ringnot påvirker ulike aspekter
kny et l adferd og fysiologi hos makrell. Under forsøkene så man på
blant annet adferd hos ﬁsken, tok blodprøver for å se på fysiologiske
responser l stress, samt fotograferte ﬁsken for å kunne undersøke
hvorvidt stress kan bidra l fargeendringer på skinn (se ﬁgur 4). Foreløpige resultater viser at trenging ini erer aku e fysiologiske stressresponser, inkludert noen av de høyeste verdiene av blodlaktat observert i ﬁsk. Stress under trenging synes også å påvirke kjø kvaliteten, som bløtere tekstur, økt rødhet i ﬁllet og gaping. En ny g indikator for stress er adferdsendringer eller "vitalitet/ livlighet". Når ﬁsken
blir stresset endres a erden, f.eks. svømme ak viteten og pustehasgheten kan øke raskt. For eksempel, under det siste forskningstoktet
på Vendla, ble det vist at sildens vitalitet påvirkes av lave oksygenkonsentrasjoner under pumping i større fangster— se ﬁgur 3.
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OVERVÅKNING AV STRESS (AP 5)
Formålet med AP 5 er å utvikle indikatorer for stress og vitalitet i
kommersielt ringno iske. Målet er å maksimere kvaliteten av ﬁsken,
samt øke overlevelsen av ﬁsk som er sluppet fra nota. I løpet av første halvår har det bli gjennomført forsøk med makrell ved Havforskningsins tu et sin forskningsstasjon på Austevoll. Her har forskere
fra HI, Noﬁma og SINTEF jobbet sammen for å undersøke hvordan
ulike behandlinger som ﬁsken utse es for påvirker stressnivået l
ﬁsken. I Februar ble det gjennomført et lite forsøk der man så på to
grupper med makrell der man hadde en kontrollgruppe og en gruppe
som ble utsa for stress. I e erkant av de e ble det i mai gjennom-

Figur # 3 ‐ Sildens vitalitet som funksjon av oksygenkonsentrasjon
under pumpeprosessen

Figur # 4 ‐ Bilder av makrell fra forsøk på Austevoll mai 2019. Bilder av fargen på makrell utsa for ulik grad av stress.
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