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Noen generelle trekk ved utilsiktet fiskedødelighet: 

• Artsforskjellene er store: 

– Mange bunnfisk som torsk, sei og flyndrer er hardføre 

– Hyse tåler litt mindre 

– De fleste pelagiske arter som sild, sardin og makrell er ekstremt følsomme for 

redskapsskader 

• Størrelsesforskjeller: 

– Små fisk er generelt mer sårbare enn større av samme art 

• Eksponeringstid  

– Faktorer som tauetid, varighet av trenging, tid på dekk etc. er kritisk 

 

 

Utilsiktet fiskedødelighet 
Dvs. dødelighet forårsaket av fiskeredskaper, men der fisken ikke 

landes 

Eksempler: Fisk som sorteres ut gjennom trålmasker og skades, ”ghost fishing” eller fisk 

som trenges hardt i not og slippes 



Norske pelagiske fiskerier (sild, 

makrell og lodde) foregår 

hovedsakelig med not (ringnot og 

kystnot): 

- Høyt fangstkvantum 

- God lønnsomhet  

Fanget kvantum villfisk i Norge2011 
Totalt: 2.290.000 tonn 

Lodde

Makrell

Sild

Annet pelagisk

Torsk

Hyse

Sei

Annen hvitfisk

Skalldyr og krill

Fangstverdi norske fiskerier 2011 
Totalt: 16.000.000 NOK 

Til sammenligning ble det 

produsert ca. 1,100 mill tonn 

laks og ørret til en verdi av 

nærmere 29.000 mill NOK 

Pelagisk 

fisk totalt 

7,1 

milliarder 

NOK 

Pelagisk 

fisk totalt 

1,368 mill 

tonn 



En snurpenot er et meget 

effektivt fiskeredskap 

Mange positive egenskaper. F.eks. 

- Lite bifangst 

- Ingen bunnpåvirkning 

- Lite energiforbruk pr. kg fisk 

Fiskestimer 

letes opp 

med 

avansert 

fiskeletings

-utstyr som 

sonarer og 

ekkolodd 



200 m 

1 km lang 

Fanger opp til 1000 
tonn fisk på en gang 

Snurpenotas oppbygging:  



Dødelighet i forbindelse med trenging og slipping er det 

største problemet i dagens notfiskerier (i Norge) 

• Sild og makrell fanges hovedsakelig med not. 

• Så godt som all fangst går til konsum og 

prisen avhenger av ulike kriterier som størrelse 

og kvalitet.  

• For å kontrollere om fangsten tilfredsstiller 

kvalitetskriteriene, må det tas ut en fysisk prøve 

av fangsten. Dette gjøres ved å snurpe sammen 

nota og trenge fisken mot skutesiden. 

• Uønsket fangst slippes.  

• I henhold til norsk lovgivning er det forbudt 

å slippe død eller døende fisk. 

• Et viktig spørsmål blir da: Er det sikkert at fisk 

som har vært trengt i en not vil overleve når den 

slippes? Hvis ikke, er det i prinsippet forbudt. 

 



• High Grading – pris avhenger 

av størrelse. Små fisk slippes 

(vanlig i makrellfiske) 

• Feil art i fangsten (f.eks. 

makrell/hestmakrell) 

• Uønsket kvalitet (for eksempel 

fettinnhold under  

matjessildfisket) 

• Fangsten er for stor i forhold til 

lastekapasitet (særlig i 

kystflåten) 

• Fangsten overskrider 

gjenværende kvote 

• Notsprenging (ikke planlagt 

/uønsket slipping) 

Hvorfor slipper notflåten fangst? 



Eksperimentelle studier for å kvantifisere 

dødelighet hos fisk som har vært trengt i not 



Metodikk 

Huse and Vold 2010 



Fangst og overføring til 

trengingsmerder: 

Opptil fire identiske merder ble fylt 

fra hvert notkast. En ble brukt til 

kontroll (ubehandlet), mens de 

andre ble trengt til ulike tettheter.  



Trenging og slipping av merder, 

•  Fisken ble trengt i 10 minutter ved å løfte opp bunnen av 

merden ved hjelp av en kran ombord på notfartøyet.  

• Trengingstettheten ble beregnet i ettertid ved å måle 

merdvolum og kvantum av fisk ved avslutning av forsøket. 



4-5 dagers observasjons-

periode etter trenging 

Under 

skiftene 

forhold! 



Avslutning: Levende og død 

fisk tas ombord, måles og veies 



Resultat fra trengingsforsøkene med makrell i 2006 og 07 
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I alle forsøkene vi har gjort med sild og makrell, er overlevelsen i kontrollmerdene 

som regel opp mot 100%, og alltid betydelig høyere enn i merdene med trengt fisk. 

 

Spesielt for makrellforsøkene: fisken ble trengt til den ”kokte”. 

Forsøkene med makrell var preget av metodeutvikling og burde vært repetert for å 

finne sammenheng mellom trengingstetthet og dødelighet.  



 

 
Røde symboler: Nordsjøsild;  

Svarte symboler: NVG-sild 
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Trengingsforsøk med sild 

Tenningen, M., Vold, A. og Olsen, 2012 og upubliserte data  

Forvaltningens dilemma: Hvor hard trenging kan tillates, og 

hvordan skal dette kontrolleres? 
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Hvorfor dør fisk etter 

redskapskontakt? 

• Korttidsdødelighet: 

  - oksygenmangel 

  - utmattelse 

  - fysiske skader 

• Forsinket dødelighet : 

             - f.eks. hud- og skjellskader 

kan lede til infeksjoner og  

 problemer med osmoregulering 

 

 



Hvorfor dør sild 
etter trenging? 
(resultater fra våre 
forsøk) 

Fra Tenningen, M., Vold, A. and Olsen R.E. 2012 

Oksygennivået i 

sjøen synker 

drastisk under 

trenging 

Silda blir ekstremt stresset. Det 
høye stressnivået varer i flere 
dager etter at trengingen er 
avsluttet 

Silda kommer i osmotisk ubalanse. 
Dette kan skyldes både skjelltap og 
stress. 

Silda kommer i negativ energibalanse. 
Kanskje er dette den ultimate 
dødsårsaken?  

Blå bokser: Kontrollgruppe 

Svaret bokser: Trengt sild 



Skjelltapsforsøk med sild 
utført i Matre april 2010 
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 From Olsen, Oppedal, Vold, Tenningen, 2012,  



Alle forsøk og indisier peker i samme retning: 

Makrell og sild er sårbare overfor de påvirkninger de utsettes for ved 
trenging og slipping i not. Ved slipping etter sterk trenging må vi regne 
en stor del av fisken som døende, og slik trenging bør ikke 
forekomme. 

Vår forskning i dag fokuserer på å utvikle instrumenter, redskaper og 
teknikker som skal gjøre at fisket kan utøves uten å drepe ned fisk.  



Dette foregår som et samarbeid mellom industri (Simrad, Scantrol, Egersund Trål, Nergård) 

og forskning (Havforskningsinstituttet og Norfima) i et senter for forskningsbasert 

innovasjon, kalt CRISP. FHF er også en viktig bidragsyter til dette arbeidet.  

Hvordan redusere behovet for trenging og slipping?  


