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Produktgrupper fiskeri og forskning

Ekkolodd Sonarer Trålinstrumentering

Simrad AS har utviklet og produsert ekkolodd, sonarer og 
trålinstrumentering til fiskeri og fiskeriforskning i snart 60 år



EK60 som internasjonal standard



Viktigste bruk av ekkolodd for forskning

Fiskemengdeberegninger som legger 
grunnlaget for fastsetting av fiskekvoter



Tradisjonell bruk av ekkolodd



Ekkogram med sild fra Ofotfjorden



Fiskefartøyer i forskning

F/V ”LIBAS” , Norway



Turistbåter i forskning

�Skibladner� på Mjøsa
Verdens eldste hjuldamper



Simrad i akvakultur

Teknologiløsinger:

1. Biomasse
2.  Størrelsesfordeling
3.  Tilvekst
4.  Fôrspill



FISKESTØRRELSE: MÅLEOPPSETT



Ekkostyrke - lengde
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Ekkostyrke - lengde

200 kHz: TS = 24,7log L(cm) - 69,3
R2 = 0,9956
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BIOMASSE: MÅLEOPPSETT



BIOMASSE
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Hva gikk galt?

1. Demping
2. Forward scattering
3. Atferd

Konklusjon: 
Bestemmelse av total biomasse i merd ved klassisk ekkointegrasjon
bryter sammen ved høye fisketettheter.
Annet oppsett kan gi noe bedre resultat



BIOMASSE: NYTT FORSØK

Integrasjon ved bruk av
sensor som senkes og heves.
Måler all fisk og atferdskomponent
fjernes.



SIMRAD fôrspillsensor

• Kompositt – deteksjon tett på
svingeransikt

• 34° åpningsvinkel – stort
deteksjonsvolum

• Kort pulslengde – god 
oppløsning



SIMRAD fôrspillsensor



SIMRAD fôrspillsensor



SIMRAD fôrspillsensor

Fôrspill
• Antall
• Hastighet
• Retning
• Størrelse

Robuste og kvantifiserbare parametre



SIMRAD fôrspillsensor

Fôrspill

Biomasse i fôringsområdet

Atferd

Sanntids visuallisering 

Fornøyd bruker



Konklusjon

• Størrelse på fisk kan bestemmes om enkeltfisk kan 
oppløses

• Biomasse kan bare bestemmes for lave 
fisketettheter/fiskestørrelser

• Fôrspill kan punktmåles, men forutsetter bur

Hovedproblem: ”For mye fisk i merda”


	Kunsten å se under vann –lærdom fra  fiskerinæringen(erfaringer med ekkolodd i merd)
	Produktgrupper fiskeri og forskning
	EK60 som internasjonal standard
	Viktigste bruk av ekkolodd for forskning
	Tradisjonell bruk av ekkolodd
	Ekkogram med sild fra Ofotfjorden
	Fiskefartøyer i forskning
	Turistbåter i forskning
	Ekkostyrke - lengde
	Ekkostyrke - lengde
	SIMRAD fôrspillsensor
	SIMRAD fôrspillsensor
	SIMRAD fôrspillsensor
	SIMRAD fôrspillsensor
	SIMRAD fôrspillsensor
	Konklusjon

