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1 Oppsummering og viktigste konklusjoner
Hovedmålet for prosjektet har vært å bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av
torsk. Det har vært fokusert på skader på notlin fra torskebitt: Oppdrettere observerer at torsken
biter og napper i nota, og det er grunn til å tro at dette fører til skader på nota og rømming av
torsk.
Kartlegging av problemstillingen og testing av notlin i merd
Inspeksjoner av nøter på notbøteri og i drift fortalte oss at flere av torskenøtene hadde betydelige
skader fra torskebitt og at både maskebrudd, større hull og oppfliset notlin var relativt vanlig på
nøter til torsk. Antall hull varierte for forskjellige anlegg og på samme anlegg over tid. Et
overordnet inntrykk var at dykkerne i gjennomsnitt fant ett hull pr not i måneden, og at det var
vanlig at disse skadene bar tegn til biting fra torsk. Områder som var spesielt utsatt for biting var i
nedre del av nota, i nærheten av tau og ved skjøter i notlinet og løse ender.
Vi har gjennom tester i merd og filming av torsk fått bekreftet at torsk biter på notlin, og kan
påføre notlinet betydelige skader. Torsk i alle størrelser bet i notlin, men det virket som om torsk
på ca 1 kg gjorde størst skade på notlin. Liten torsk så ut til å ha høyere bitefrekvens enn stor
torsk. Vi fant store skader på notlin allerede etter to uker i sjøen. Torsken bet både på feilfritt og
skadet notlin, både høyt oppe og lavt nede i merda, men så ut til å bli tiltrukket av
uregelmessigheter og løse ender. Torsken bet i notlin både med og uten knuter og med svart og
hvit farge, og bitingen førte til skader på notlinet, uten at vi ut fra disse testene kan uttrykke noen
forskjell på biteresistensen til de ulike vanlige notlinmaterialene. Notlin med primer, notlin av PE
og notlin med PVC-belegg viste best motstand mot torskebitt i testene i merd (datagrunnlaget for
PE-linet er noe mangelfullt).
Vi anbefaler torskeoppdrettere å velge maskestørrelse på notlinet slik at et enkelt maskebrudd
ikke kan føre til rømming. Halvmaskevidden til notlinet bør være mindre eller lik omkretsen til
den minste fisken delt på 10.
Basert på erfaring opparbeidet gjennom flere år med arbeid for å hindre rømming av torsk, ønsker
vi å gi følgende gode råd for å motvirke rømming av torsk:
• Bruk nøter av god kvalitet med hardslått notlin.
• Unngå småskader fra håndtering og gnag.
• Inspiser nota jevnlig for hull.
• Still krav til kvaliteten på bøtinga av nota.
• Hold nota ren.
• Sørg for at notlinet er godt utspilt.
• Kontroller at maskestørrelsen er tilpasset fiskestørrelsen.
• Sørg for at torsken er mett til enhver tid.
• Sorter fisken ofte.
Laboratorietester
Ut fra videoopptak av oppdrettstorsk lærte vi at torsken bet tak i notlinet for så å dra i det.
Torskebitt fører sannsynligvis til oppfliset notlin med preg av overbelastning i skjær og strekk på
filamentnivå. Notlin som trolig var oppfliset av torskebitt ble testet, og styrken i disse områdene
var lavere enn minstekravet til maskestyrke.
En ”bitejigg” ble utformet for å simulere lokal påkjenning fra torskebitt på vanlig notlin med
tilgjengelige multifilamenter. Løsslått knutefritt notlin viste lavest motstand mot simulert
torskebitt i bitejiggen. En nesten dobling i maskestyrke hadde ifølge disse testene ingen
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påvirkning på den lokale bitemotstanden. Hardslått notlin med og uten knuter varte hhv 2.5 og 2
ganger lenge enn løsslått lin, mens notlin med UHMWPE- og polyester-fibre (Dyneema/Spektra
o.l.) hadde fire ganger lengre levetid i bitejiggen.
Valg av notlinmateriale til torskenot
I et forsøk på å gjøre en enkel vurdering av hvilken eksisterende notteknologi som egner seg best
til oppdrett av torsk, ble resultater fra tester i merd, tester i bitejiggen, estimert lokal bitemotstand
og driftsmessige forhold sett i sammenheng (se tabell under). Vurderingen er basert på
undersøkelsene gjennomført i dette arbeidet, og vi tar forbehold om at grundigere undersøkelser
og framtidige erfaringer kan forandre på denne vurderingen.
Tabellen tydeliggjør at det antagelig ikke finnes et perfekt notlin-produkt for ei rømmingsfri
torskenot på dagens norske marked. Notlin-teknologien som samlet sett kom best ut av denne
vurderingen var notlin med primer. Dersom man skal gi konkrete råd om valg av notlin med
bakgrunn i disse undersøkelsene, vil det være å velge et hardslått notlin, gjerne knutelin. Utvikling
av nye materialer bør på kort sikt gå i retning av produkter og løsninger som gjør fibrene i notlinet
utilgjengelig (limer eller dekker fibrene) for torsken og som samtidig gir ei not som fungerer godt
i tradisjonell drift. Løsningen ligger i et materiale som enten tåler å bli bitt på og/eller et materiale
som torsken ikke ønsker eller klarer å bite i. Driftsaspektet er viktig for å hindre rømming og må
taes med i betraktningen når man skal velge notlin til torsk.

Oppsummerende vurdering av notlinmateriale til torsk basert på tester av paneler i merd,
bitejigg, estimert lokal bitemotstand** og en vurdering av generell drift*. Vurdering er gitt
på en skala fra 1 til 3, hvor 1 representerer et relativt godt resultat, mens 3 indikerer et
relativt svakt resultat.
Bitemotstand

Drift*
(håndtering,
soliditet,
styrke o.l.)

Tester i merd

Lokal
bitemotstand

N1(l), løsslått knutefri nylon

3

3

1

N1(h), hardslått knutefri nylon

3

2.5

1

K, knutelin

3

2

2

N2, hardslått notlin med kobberimpr.

3

2.5**

1

N3, hardslått notlin med primer

1

2.5**

2

N4, hardslått notlin m. primer og kobberimpr.

1

2.5**

2

N5, notlin av polyetylen

1

3**

2-3

N6, notlin med PVC-belegg

1

3**

3

N7, løsslått notlin med UHMWPE-fibre
3
1
1
*Drift inkluderer vurdering av generell styrke, håndtering, soliditet, stabilitet (knuteglidning,
sprekker o.l.) mm.
**Estimat basert på tester i bitejiggen og/eller generell vurdering av styrke. Sier ikke noe om
forventet relativ levetid til produktet, da vi ikke vet om torsken faktisk vil bite/gnage på notlinet.
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2 Innledning
Informasjon fra Fiskeridirektoratet viser at hull i oppdrettsnota sammen med havari er
dominerende årsaker til rømming av oppdrettstorsk. De fleste oppdretterne og utstyrsprodusentene
er enige i at nøter beregnet for oppdrett av laks, ikke er optimale for torskeoppdrett (fra
”Rømmingssikker not for torsk”). Flere notprodusenter lanserer derfor nøter spesielt beregnet for
torskeoppdrett. Med dagens kunnskap er det en stor utfordring for torskeoppdretterne å velge
riktig not-teknologi, da det ikke finnes dokumentasjon som forteller hvilke løsninger som vil
holde torsken på plass i nota. Alle nye nøter må tilfredsstille krav i NS 9415, men standarden
stiller ingen spesifikke krav til nøter som skal nyttes i torskeoppdrett. Derfor er det et behov for å
teste ut og vurdere de løsningene som finnes i dag for å søke å dokumentere deres egnethet for
oppdrett av torsk. Målet med dette prosjektet har vært å gi grunnlag for notprodusentene til å
utvikle gode og dokumenterte produkter for torsk.
Hovedmålet for prosjektet har vært å bygge kunnskap som kan bidra til å redusere rømming av
torsk. Prosjektet vil gi økt kunnskap og klarlegging av problemstillingen slik at
utstyrsprodusentene får mer kunnskap om hva som skal til for å utvikle rømmingssikre nøter, og
oppdretterne får en bedre basis for å velge ut den teknologi og de rutinene som vil kunne redusere
rømming.
SINTEF har definert fire hypoteser som kan forklare hvorfor det rømmer forholdsvis mer torsk
enn laks (fra ”Rømmingssikker not for torsk”):
1. Torsk er mer rømmingsvillig enn laks.
2. Torsk napper og sliter på nota.
3. Oppdrettsanlegg for torsk har for dårlig teknisk standard.
4. Når torsk settes ut i merder er den betydelig mindre enn laks.
Av disse fire punktene har vi i arbeidet med Torskenot-prosjektet fokusert på påstanden ”Torsk
napper og sliter på nota”, men de andre hypotesene har også blitt jobbet med der det var naturlig i
prosjektet. Oppdrettere observerer at torsken napper i nota, og det er grunn til å tro at dette fører
til skader på nota og rømming av torsk. Det er observert en spesiell type skade på torskenøter som
man ikke finner i nøter benyttet til laks, og som oppdretterne forklarer med denne adferden.
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3 Kartlegging av problemstillingen
Dette kapittelet gir en oversikt over teknologi og rutiner som anvendes hos de deltagende
oppdretterne, og informasjon om torsk og miljø på de involverte lokalitetene. Det inneholder også
en vurdering av omfang av skader på torskenøter. Notprodusentene har organisert sine notbøteri
til å fylle ut en enkel skade-rapport for nøter som har vært benyttet til torsk, og oppdretterne har
gjennomført regelmessige inspeksjoner av nøtene på de aktuelle anleggene vha dykkere.
Økonomisk analyse er gjennomført av Stiftelsen Norsk Sjømatsenter og resultatene fra denne
aktiviteten beskrives i en egen delrapport med tittel: Et økonomisk perspektiv på rømming i
torskeoppdrett. (Borthen, 2008).

3.1
Informasjon om oppdretterne i Torskenot
Alle oppdrettere i prosjektet ble intervjuet i løpet av sommeren 2006. Under intervjuet ble det stilt
spørsmål om lokaliteten, anlegget, utstyr, rutiner, fisk og merdmiljø. Hver oppdretter har i
samarbeid med SINTEF valgt ut to nøter på en lokalitet som ble fulgt gjennom prosjektperioden
og benyttet til testing av notlin. Resultatene fra intervjuene oppsummeres i det følgende.
Anlegg, nøter og fôring
Tabell 3.1 gir en oversikt over de forskjellige typer anlegg og nøter som oppdretterne benyttet ved
oppstart av prosjektet (sommeren 2006), deres rutiner for notinspeksjon og fôring. Denne
informasjonen gjelder for de utvalgte nøtene vi fulgte i prosjektet.
Tabell 3.1 viser at fem av seks oppdrettere hadde stålanlegg på den valgte lokaliteten. To av disse
hadde i tillegg enkelte plastringer tilknyttet stålanlegget, mens en av oppdretterne kun hadde
plastringer. Deltakerne i prosjektet investerte i nye nøter ved oppstart av driften, og ingen av
oppdretterne hadde nøter eldre enn 2 år i 2006. Fem av seks oppdrettere hadde nylonnøter, mens
en av oppdretterne hadde nøter av en blanding av polyester og Dyneema. Alle nøtene var
impregnert, de fleste med vanlig kobberimpregnering. En oppdretter hadde en såkalt miljøvennlig
impregnering uten kobber, og en hadde ”anti-bite”-impregnering. ”Anti-bite” er en vanlig
kobberimpregnering som i følge produsentens produktbeskrivelse er tilsatt ”aktive komponenter
som vil redusere gnaging på nøtene”. Ingen av oppdretterne tilknyttet prosjektet benyttet doble
nøter.
For utspenning av not ble betonglodd, kjettinger, bunnringer og blytau benyttet. To oppdrettere
hadde nøter med blytau (1 kg/m) og flere betonglodd à 30 kg. Betongloddene var festet til flyteren
og ble brukt ved behov for å unngå slakk i notlinet (for eksempel ved sterk strøm). Oppdretteren
som kun hadde plastanlegg brukte bunnring på 1800 kg for å spenne ut nota. To av oppdretterne
brukte kulelodd, mens en brukte kjettinger. Alle oppdretterne mente at god utspenning av nota er
svært viktig for å unngå at torsken napper på notlinet.
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Tabell 3.1: Tekniske data fordelt på antall oppdrettere i prosjektet (fra 2006).
Alternativ 1

Antall

Alternativ 2

Antall

Alternativ 3

Antall

Stål

3

Stål/Plast

2

Plast

1

Notlinmateriale

Nylon

5

Polyester /
Dyneema

1

-

Alder nøter

< 1 år

2

1 – 2 år

4

> 2 år

0

”Vanlig” med
kobber

4

"Miljøvennlig"
uten kobber

1

"Anti-bite"

1

Loddsetting

Punktlodd

5

Bunnring

1

-

Dykkerinspeksjoner

> 1 gang i
måneden

1

1 gang per
måned

4

< 1 gang i
måneden

Automatisk
appetittstyring

3

Ingen
appetittstyring

3

-

Anlegg

Impregnering

Fôring

1

Alle oppdretterne fôret fisken hver dag ved hjelp av fôringsautomater. Noen oppdrettere hadde
appetittstyrte automater, det vil si at fôrspill ble samlet opp og utfôring justert automatisk ut fra
mengde spilt fôr. Andre vurderte visuelt om torsken var mett, noen ganger ved hjelp av
videokamera.
Vi mottok lokalitetsrapporter fra de fleste oppdretterne. De fleste anleggene var plassert i områder
med moderat eksponering for strøm (klasse b i NS9415), med en strømhastighet på opptil 0.3 –
0.5 m/s (10 års returperiode). Eksponering for bølger varierte fra moderat (B) til stor (C), med
signifikant bølgehøyde på henholdsvis 0.5 – 1.0 m og 1.0 – 2.0 m.
Merdmiljø og fiskeadferd
For torskeoppdretterne var sommeren 2006 preget av uvanlig varmt sjøvann, med målte
vanntemperaturer på over 20 grader i lengre perioder. Dette var ugunstig for vekst, helse og
generell velferd for torsken, og ga seg uttrykk i at oppdrettstorsken generelt opplevdes som svært
rolig, den hadde liten appetitt og oppholdt seg i nedre del av nota det meste av tiden. Oppdretterne
beskrev torsken som slapp, og den var mer utsatt for stress og sykdommer.
Oppdretterne observerte at torsken spiste på alger og blåskjell som vokste på merda, og at den bet
i tau og notlin (spesielt tau til dødfiskhåv, kamera og lignende). Den minste torsken ble ofte
oppfattet som mer aggressiv enn større fisk, og virket mer hissig etter å bite i nota. I tillegg nevnte
en av oppdretterne at han syntes oppdrettstorsken ble mer aggressiv ved kjønnsmodning. En
annen fortalte at biting på not opplevdes som størst problem når fisken var rundt 1 kg og i sin
beste vekstfase. Man kan tenke seg at jo større fisken blir, jo mer skade kan den gjøre på nota, slik
at selv om den kanskje biter mer når den er liten gjør hvert ”angrep” større skade når fisken er
større.
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Adferd til oppdrettstorsk i forhold til oppdrettslaks er diskutert flere steder i rapporten
”Rømmingssikker not for torsk” (Moe m. fl., 2005), og det henvises til denne for mer
informasjon.
Uregistrert svinn
Oppdretterne i prosjektet opererte i 2006 med et uregistrert svinn fra 0 til 5 %. De fleste mente at
uregistrert svinn i hovedsak skyldtes at man ikke får tatt opp og telt all død fisk. Død fisk kan
sannsynligvis gå i oppløsning før dødfiskhåven blir tømt. Noe av den døde fisken kan også ha blitt
spist av fisk og andre predatorer både fra innsiden og utsiden av nøtene. Oppdretterne i prosjektet
observerte sjelden kannibalisme i merdene, og det ble derfor ikke oppfattet som et problem i
påvekstfasen i sjø.

3.2

Omfang av skader på torskenøter

3.2.1 Rapportering fra notbøteri
I alt åtte notbøteri deltok i prosjektet. Notbøterienes hovedoppgave var å sende inn en enkel
rapport for hver not de bøtte som hadde vært benyttet til torsk. I denne forbindelsen klipte de også
ut eksempler på skader i nota som kunne vært spist på av torsk.
I det følgende presenterer vi resultater fra 26 notinspeksjoner. Nøtene hadde fra 3 til i
størrelsesorden 100 skader med et gjennomsnitt på 30 (Figur 3.1). Totalt sett vurderte
notbøteriene at en tredjedel av disse skadene hadde blitt spist på av torsk (Figur 3.2). I tillegg fant
de som bøtte nota ofte områder med oppfliset notlin som ikke ble vurdert som så alvorlig at de ble
regnet som en skade og reparert (Figur 3.3). Denne oppflisingen mente de ofte skyldtes biting fra
torsk.
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torskebitt

Antall skader

90
80

alle skader

70
60
50
40
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Not

Figur 3.1: Antall skader på torskenøter. Rosa søyler gir antall skader som notbøteriene
mente var spist på av torsk, mens blå søyler viser totalt antall skader som ble funnet på
nota.
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Figur 3.2: Hull i notlin fra torskenøter. Venstre utklipp har tydelige skader fra torskebitt,
mens bildet til høyre viser et hull uten synlige biteskader.

På bakgrunn av rapporteringen fra notbøteri, ble fire typer skader definert:
Oppfliset notlin:
løse, brutte filamenter
Maskebrudd:
en røket stolpe (tråd) i notlinet
Flenge:
flere maskebrudd på rad
Hull:
sammenfallende maskebrudd i flere retninger

Figur 3.3: Oppfliset notlin.

(Figur 3.3)
(Figur 3.4)
(Figur 3.4)
(Figur 3.5)
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Figur 3.4: Maskebrudd (venstre) og flenge (høyre) med biteskader.

Figur 3.5: Hull i notlin.
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Venstre bilde i Figur 3.4 viser et maskebrudd som også er oppfliset fra torskebitt. Det er ikke
enkelt å si hva som kom først: Begynte torsken å bite i linet fordi det var et maskebrudd der eller
røk masken fordi torsken hadde bitt i den? Flengen til høyre i Figur 3.4 er en typisk mekanisk
skade man for eksempel kan få hvis nota hektes fast i noe. Det er tydelig at torsken har vært og
spist på dette området i etterkant.
Fra de 26 nøtene ble det mottatt totalt 36 utklipp av notlin med totalt 40 skader (enkelte hadde
flere typer skader). Utklippene representerte ett utvalg av skadene som ble funnet på nøtene, så
fordelingen av disse er ikke lik fordelingen av skader på nota. Utklippene fortalte oss likevel at
nøtene hadde betydelige skader fra torskebitt og at både maskebrudd, større hull og oppfliset
notlin var vanlig på nøter benyttet til torsk. Figur 3.6 viser prosentvis fordeling av type skader
som ble sendt inn. Ved flere anledninger kommentert bøteriene at de fant flere området med
oppfliset lin, så det er godt mulig at den prosentvise andelen med oppfliset lin er større enn
antydet i Figur 3.6.

11 %
39 %
oppflising
36 %

maskebrudd
hull
flenge
14 %

Figur 3.6: Prosentvis fordeling av type skader med tegn til torskebitt på tilsendte utklipp.

Notbøteriene oppga omtrentlig plassering av notlinet de klipte fra nøtene. Fordeling av disse
skadene er gitt i Figur 3.7. I bunnen kunne det være vanskelig å skille mellom plassering nær tau
eller i panelet, så kategorien ’i bunn’ består av skader både ved tau og midt i notlinpanelene. Av
Figur 3.8 kan vi lese at notlin i nærheten av tau er spesielt utsatt for maskebrudd, hull og skader
med tegn til torskebitt; ca 2/3 av skadene vi fikk tilsendt ble funnet ved tau. Dette stemmer over
ens med generelle vurderinger fra notbøteri. 2/3 av utklippene var fra nedre del av nota rundt
bunntau og i bunnen. Bare ett av utklippene var fra øvre del av nota i nærheten av hovedtauet. En
generell trend var at notbøteriene ofte fant flere skader i samme område.
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Antall utklipp
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oppflising
maskebrudd
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hovedtau
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i sidepanel
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Figur 3.7: Plassering av skader med tegn til torskebitt på tilsendte utklipp.

4%
19 %
33 %

ved hovedtau
ved sidetau
ved bunntau
i sidepanel
i bunn

11 %

33 %

Figur 3.8: Plassering av skader i prosent med tegn til torskebitt på tilsendte utklipp.

3.2.2 Resultater fra dykkerinspeksjoner
De fleste oppdretterne hadde dykkerinspeksjon ca en gang i måneden (Tabell 3.1), og oftere ved
mistanke om hull. Antall hull som ble avdekket hver gang varierte vanligvis fra 0 til 5 hull per
not, men mer enn 10 hull ble også observert. Enkle maskebrudd var vanligst, men større hull
oppsto også. Som et eksempel ble det i en periode på ca åtte måneder funnet i gjennomsnitt 2.5
hull pr not på et av anleggene vi fulgte, av disse var 80 % enkle maskebrudd og resten større hull
og flenger. Antall hull varierte på forskjellige anlegg og på samme anlegg over tid. I perioder
kunne det være i gjennomsnitt 2-3 hull pr not i måneden, mens i andre perioder oppsto det omtrent
ikke hull på samme anlegget. Et overordnet inntrykk var at dykkerne i gjennomsnitt fant ett hull
pr not i måneden, og at det var vanlig at disse skadene bar tegn til biting fra torsk. Områder som
var spesielt utsatt for biting var i følge oppdretterne rundt bunntauet, ved skjøter i notlinet og løse
ender.
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3.3

Diskusjon av resultater og mulige tiltak for å hindre rømming

3.3.1 Vurdering av årsaker til rømming av torsk
I rapporten ”Rømmingssikker not for torsk” defineres fem mulige årsaker (hypoteser) som kan
forklare hvorfor det relativt sett har rømt mer torsk enn laks de siste årene. Ingen av disse mulige
årsakene er vitenskapelig undersøkt i tilstrekkelig grad til å si om de er riktige eller ikke, og det
hersker uenighet om gyldigheten og betydningen av flere av dem. Kunnskap vi har tilegnet oss i
dette prosjektet gjennom samtaler med torskeoppdrettere og notprodusenter, inspeksjon av nøter
og testing av notlin i merd, underbygger hypotese 1, 2, 3 og 4:
1. Torsk er mer rømmingsvillig enn laks.
2. Torsk napper og sliter på nota.
3. Oppdrettsanlegg for torsk har for dårlig teknisk standard.
4. Når torsk settes ut i merder er den betydelig mindre enn laks.
Når det gjelder den femte hypotesen om at torsk er yndet føde for predatorer, forteller flere av
oppdretterne i prosjektet at de er mindre plaget med predatorer i forbindelse oppdrett av torsk enn
laks (fire av oppdretterne som var involvert i prosjektet har drevet eller driver fremdeles med
lakseoppdrett). Hypotese 5 er svekket basert på disse resultatene.

3.3.2 Valg av maskevidde i notlin
En av konklusjonene vi kan dra er at enkle maskebrudd i nøter er helt normalt. Maskebrudd kan i
følge disse undersøkelsene forventes å inntreffe i gjennomsnitt ca en gang i måneden per not over
tid. Vi anbefaler torskeoppdrettere å velge maskestørrelse på notlinet slik at et enkelt maskebrudd
ikke kan føre til rømming. En metode for å bestemme nødvendig maskestørrelse ut fra dette
kriteriet, er å sammenligne hullet et maskebrudd representerer med omkretsen til den minste
fisken.
Figur 3.9 viser notlin med maskebrudd. Dette har i utgangspunktet en omkrets som tilsvarer det
røde rektangelet. Den gule, stiplede sirkelen har samme omkrets som rektangelet og illustrerer
størrelsen på hullet i forhold til omkrets på fisken. Det røde rektanglet er omtrent en
halvmaskevidde høyt og to halvmaskevidder bredt.

Halvmaskevidde

Figur 3.9: Størrelse på hull fra et maskebrudd.
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Oppdretterne bør sørge for at omkretsen til den minste fisken er større enn omkretsen til dette
rektangelet. For et valgt notlin, bør omkretsen til den minste fisken (Ofisk) være større eller lik
omkretsen til hullet (Ohull) multiplisert med en sikkerhetsfaktor k:

O fisk ≥ Ohull ⋅ k = 6 ⋅ Halvmaskevidde ⋅ k
Omkretsen til fisken måles der den er tykkest, vanligvis bak gjellene (over brystfinne og fremre
del av øvre ryggfinne). Omkretsen til hullet er i utgangspunktet omtrent lik seks ganger
halvmaskevidden til notlinet.
k er en sikkerhetsfaktor som skal ta hensyn til usikkerhet i mål av omkretsen til fisken og hullet i
notlinet. I dette inngår at:
• det kan finnes fisker som er mindre enn de som er målt
• omkretsen til fisken kan variere i forhold til om fisken er sulten eller mett
• magen til torsken er myk og kan presses inn dersom den forsøker å trenge seg gjennom et
hull i notlinet
• torsken kan utvide hullet dersom den forsøker å trenge seg gjennom det
Ut fra kjennskap til fleksibiliteten til notlin gjennom strekktester (Moe m. fl., 2007: ”Tensile
properties for netting materials used in aquaculture net cages”), vet vi at det kreves en kraft på
omkring 30-40 N (3-4 kg) for å forlenge en våt notlintråd (av knutefri, raknefri type) med 22 %,
og at en våt notlintråd er ca 8 % lengre enn en tørr. Størrelsen på kraften som gir 22 % forlengelse
av notlintråden er avhengig av dimensjonen til notlinet, og tendensen er at en tynn tråd lettere
strekkes ut enn en tykk tråd. Det er ikke kjent hvor stor kraft torsken kan utøve på notlinet i et
forsøk på å presse seg gjennom et hull, men vi antar at torsken maksimal kan utvide hullet med 22
% (dette inkluderer ikke effekt fra rakning og torskebitt), slik at omkretsen til hullet da maksimalt
blir 30 % større enn et maskebrudd i tørt notlin. Regnestykket blir noe annerledes for impregnert
notlin, siden impregneringa reduserer maskevidden og øker stivheten til notlintråden for små
tøyninger. Av samme grunn er det konservativt å bruke ubehandlet notlin som utgangspunkt for
dette estimatet. Hvis vi antar at usikkerheten i mål av omkretsen til den slankeste fisken også er 30
%, ender vi opp med en sikkerhetsfaktor k = 1,3 ⋅1,3 ≈ 1,7 . Det er nødvendig med mer arbeid for å
bestemme sikkerhetsfaktoren k på best mulig måte, men som et utgangspunkt velges 1,7 slik at
formelen ovenfor kan skrives:
O fisk ≥ 10 ⋅ Halvmaskevidde
Omkretsen til fisken bør altså være større eller lik ti ganger halvmaskevidden.
For å regne ut nødvendig halvmaskevidde til notlinet for en torsk med kjent omkrets, kan vi snu
om på uttrykket over:
Halvmaskev idde ≤

O fisk
10

Halvmaskevidden til notlinet bør altså være mindre eller lik omkretsen til den minste fisken delt
på 10.
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Regneeksempel:
Dersom den minste fisken har en største omkrets på ca 5 cm (liten yngel), bør halvmaskevidden
maksimalt være:

Halvmaskevidde ≤

50 mm
= 5 mm
10

For større yngel med en omkrets på 10 cm, bør halvmaskevidden maksimalt være:
Halvmaskevidde ≤

100 mm
= 10 mm
10

Halvmaskevidden (definert i ISO 1107) kan enkelt måles ved å legge notlinet på et flatt underlag,
strekke det forsiktig ut i begge retninger og måle den totale lengden til 10 stolper langs
målebåndet (se Figur 3.10) og dele denne lengden på 10. I Figur 3.10 måler 10 stolper ca 23,5 cm
og halvmaskevidden blir da ca 23,5 mm.

10 stolper

Figur 3.10: Måling av halvmaskevidde.

3.3.3 Gode råd for å hindre rømming av torsk
Kartleggingen som er gjennomført i prosjektet ”Rømmingssikker not for torsk” ble oppsummert i
følgende gode råd for å hindre rømming av torsk:
• Bruk nøter av god kvalitet.
• Unngå småskader fra håndtering og gnag.
• Inspiser nota jevnlig for hull.
• Still krav til kvaliteten på bøtinga av nota.
• Hold nota ren.
• Sørg for at notlinet er godt utspilt.
• Kontroller at maskestørrelsen er tilpasset fiskestørrelsen.
• Sørg for at torsken er mett til enhver tid.
• Sorter fisken ofte.

Gjennom arbeidet med Torskenot har vi fått ytterligere kunnskap som underbygger at disse rådene
representerer viktige tiltak for å hindre rømming av torsk. Spesielt rådet ”sørg for at torsken er
mett til enhver tid” er bekreftet (Delrapport 1, Moe m. fl. 2006). Alle oppdretterne har fokus på
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dette og vi har et praktisk eksempel som kan underbygge viktigheten av dette. Figur 3.11 viser et
hull som en av oppdretterne fant i ei not sommeren 2006. Han hadde ikke vært plaget med hull i
nøtene det året, men dette ble oppdaget etter at fisken hadde vært sultet i to uker i forbindelse med
slakting. Dette er av erfaring en typisk skade som man regner med skyldes biting i not fra torsk.
Oppdretteren observerte også at torsken nappet i nota i denne perioden. Denne problemstillingen
er også diskutert i ”Rømmingssikker not for torsk” (Moe m. fl. 2005).

Figur 3.11: Hull i not som oppsto mens torsken ble sultet før slakting. Typisk eksempel på
biteskade fra torsk i form av oppfliset notlin.
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4 Testing av notlin i merd
Notlin ble testet i kommersielle torskeoppdrettsanlegg i to omganger. I test 1 ble forskjellige typer
vanlig notlin testet samtidig som vi søkte å kartlegge faktorer som kunne påvirke biting fra torsk. I
del 2 testet vi forskjellige notlin-konsept som ble benyttet eller var tenkt benyttet til
torskeoppdrett. Som en del av dette arbeidet ble torskens biteadferd mot notlin filmet og vurdert.

4.1 Møtet mellom tann og not
I denne aktiviteten forsøkte vi å beskrive i detalj hva som skjedde når torsken angrep nota.
Biteadferden til torsken ble dokumentert og studert ved hjelp av å filme paneler med notlin i
kommersielle torskeoppdrettsanlegg (http://www.torsk.net/site/video/biteforsoek_i_torskenot). Et
par bilder fra filmene er vist i Figur 4.1, men det er vanskelig å gjengi gode stillbilder av denne
aktiviteten. Det ble filmet til sammen ca 100 ”angrep” på panel med notlin i løpet av en periode
på cirka fire timer. Torskens angrep på notlinet kunne være svært kraftig: Det så ut til at den bet
tak i notlinet for så å rive i det ved å slenge kroppen fra side til side, antagelig til filamenter røk
eller torsken mistet eller slapp taket. Det ble filmet oppdrettstorsk på 100 gram, 1 kg og 3.5 kg
som bet i notlin. Torsken bet både på feilfritt og skadet notlin i panelet, både høyt oppe og lavt
nede i merda.

Den minste fisken virket mest aggressiv med størst bitefrekvens. Bitefrekvensen så ut til å bli
lavere med økt størrelse på fisken. Dette sammenfaller med erfaringene til oppdretterne (avsnitt
3.1).

Figur 4.1: Bilder fra filming av torskebitt. Fisk på 100 gram til venstre, fisk på 1 kg til
høyre.
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4.2 Testing av vanlig notlin (Test 1)
I Test 1 satte oppdretterne ut tre paneler (stålring med notlin) i to forskjellige merder, totalt seks
paneler (Figur 4.2). Panelene besto av forskjellige typer vanlig Nylon notlin: Svart knuteløst
notlin, hvitt knuteløst notlin og svart knutelin (vist i Figur 4.3 a-c og beskrevet i Tabell 4.1). Alle
panelene ble påført et maskebrudd i notlinet før utsett. Ingen av notlinpanelene hadde noen form
for overflatebehandling eller impregnering. Praktisk gjennomføring av utsett er forklart i detalj i
Delrapport 1.

Figur 4.2: Tre paneler med forskjellig notlin ble plassert 2 – 3 meter under vannoverflata i
ei merd.

a)

b)

c)

d)

Figur 4.3: Notlin benyttet i test 1 med maskebrudd. a) Knutefritt, raknefritt, sort, b)
Knutelin, sort c) Knutefritt, raknefritt, hvitt, d) Knutefritt, sekskantet, hvitt.
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Tabell 4.1: Vanlig notlin testet i merd (Test 1).
Notlin
(Figur 4.3)

Beskrivelse

Maskestørrelse
(oppgitt)

Halvmaskevidde

Tråd
nummer

Maskestyrke

a)

Knutefritt,
raknefritt, sort

25.5 mm
halvmaskevidde

25.5 mm

32

117 kg

b)

Knutelin, sort

34 omfar

18.5 mm 1)

18

71 kg1)

c)

Knutefritt,
raknefritt, hvitt

-

27.5 mm 2)

36 1)

136 kg

d)

Knutefritt,
sekskantet, hvitt

34 mm
maskeåpning

-
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95 kg

1)
2)

Beregnet/estimert
Målt

Oppdretterne satte ut panelene i løpet av perioden juni til desember 2006. En oversikt over
notlinpaneler som ble testet hos de 5 oppdretterne er gitt i Tabell 4.2. Oppdretter #4 hadde kun en
tilgjengelig merd og har derfor testet tre paneler i stedet for seks.

Tabell 4.2: Notlin testet hos de forskjellige oppdretterne (ref Tabell 4.1 og Figur 4.3)
Oppdretter

Merd 1

Merd 2

Panel 1

Panel 2

Panel 3

Panel 4

Panel 5

Panel 6

#1

b

b

d

b

b

d

#2

a

b

c

a

b

c

#3

a

b

c

a

b

c

#4

a

b

c

-

-

-

#5

a

b

c

a

b

c

#6

a

b

c

a

b

c

a) Knutefritt, raknefritt, sort
b) Knutelin, sort
c) Knutefritt, raknefritt, hvitt
d) Knutefritt, sekskantet, hvitt
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Fisk, vekt og tetthet
De utvalgte merdene for uttesting av vanlig nylon notlin hadde forskjellige generasjoner av torsk,
fra 100 grams fisk til slakteferdig matfisk på 3-5 kg. En oversikt over fisk og lokalitet for de
utvalgte merdene er gitt i Tabell 4.3. Opplysningene ble innhentet før oppstart av forsøket (se
avsnitt 3.1), så man må regne med at både størrelse og tetthet økter i løpet av prosjektperioden /
forsøkstiden.

Størrelsen til fisken i test-merdene var i følge Tabell 4.3 variert, noe som også var i fokus ved valg
av merdene. Fra samme tabell kan vi beregne at størrelsesvariasjonen blant fisken i de fleste
merdene var i størrelsesorden ± 20-30 %, med ett unntak hvor variasjonen var på 60 % (oppdretter
#3, merd 2). Biomassetetthet i de utvalgte merdene var lav. Den varierte fra ca 1 kg/m3 til 10
kg/m3 og økte med størrelsen til fisken. Alle merdene hadde fisk med bakgrunn i yngel fra
intensiv produksjon, bortsett fra en merd med poll-yngel. Kun to av oppdretterne hadde yngel fra
samme produsent.

Tabell 4.3: Opplysninger om fisk og lokalitet for de to utvalgte merdene på hver lokalitet.
Oppdretter

Merd 1

Merd 2

Lokalitetsklassifisering

#1

Vekt: 0.3 ± 0.07 kg
Tetthet: 5.5 kg/m3
Yngel: intensiv

Vekt: 1.8 ± 0.5 kg
Tetthet: 9.9 kg/m3
Yngel: intensiv

Bb

#2

Vekt: 0.4 kg
Tetthet: 7 kg/m3
Yngel: intensiv

Vekt: 0.5 kg
Tetthet: 8 kg/m3
Yngel: intensiv

Bb

#3

Vekt: 0.1 ± 0.02 kg
Tetthet: 1.4 kg/m3
Yngel: intensiv

Vekt: 0.7 ± 0.4 kg
Tetthet: 6.2 kg/m3
Yngel: intensiv

Cb

#4

Vekt: 0.5 kg
Tetthet: 2.2 kg/m3
Yngel: intensiv

-

Cb

#5

Vekt: 0.2 ± 0.05 kg
Tetthet: 2.3 kg/m3
Yngel: intensiv

Vekt: 0.2 ± 0.07 kg
Tetthet: 2.9 kg/m3
Yngel: intensiv

Cb

#6

Vekt: 1.5 ± 0.3 kg
Tetthet: ukjent
Yngel: intensiv

Vekt:1.4 ± 0.3 kg
Tetthet: ukjent
Yngel: poll

Cb
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4.2.1 Resultater fra Test 1
Panelene sto minst tre måneder i sjøen før de ble tatt opp, tørket og sendt tilbake til SINTEF for
analyse. Vi fikk tilbake testet notlin fra fem av seks deltakere. Oppdretterne fulgte med på
panelene underveis og så etter biteskader. De fleste oppdrettere rapporterte at det var få tegn til
biting i løpet av forsøket, men ved et tilfelle ble skader på maskebrudd oppdaget etter to uker i
sjøen. Dette indikerer at også nøter kan få betydelige skader på grunn av biting fra torsk i løpet av
få uker. Vi har gjennom prosjektet erfart at biteskader på notlin ofte vises dårlig når notlinet er
vått (i luft) og/eller begrodd, men at de kommer tydelig fram når notlinet har tørket. Derfor var det
ikke lett for oppdretterne å se skader når panelene ble tatt opp av merda for inspeksjon. Nye
maskebrudd og økt størrelse på hull kan derimot lett identifiseres også på vått notlin (Figur 4.4).

Figur 4.4: Opptak av test-paneler.
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Alle panelene vi fikk inn viste tegn til biteskader fra torsk i større eller mindre grad. Tabell 4.4 gir
en oversikt over vurdert skadeomfang på de forskjellige panelene og områder av panelene (kant /
notlin / maskebrudd) for de forskjellige oppdretterne. Skadeomfanget er gradert etter følgende
skala:
1
ubetydelige skader
(grønn, Tabell 4.4)
2
betydelige skader
(gul)
3
store skader
(oransje)

Skadene er vurdert som ubetydelige dersom kanten av notlinet, selve notlinet eller maskebruddet
viser ingen eller lite tegn til biteskader (oppflising). Ved større grad av oppflising er skaden
betydelig og kan dermed påvirke både egenskapene og styrken til notlinet. Når skaden
klassifiseres som stor, kan det for eksempel bety at maskebruddet har økt i omfang, eller at i
utgangspunktet skadefritt notlin har store skader. Eksempler på skader og skadeomfang er vist i
Figur 4.5. Legg merke til at torsken både har bitt opp knuter og dratt filamenter ut av trådene i
Bilde I og II (Figur 4.5).

Tabell 4.4: Skader på paneler (kant / notlin / maskebrudd). Skadene er vurdert på en skala
fra 1 til 3: 1 - ubetydelig, 2 - betydelig, 3 - stor skade.

Oppdretter

Merd 1

Merd 2

Notlin b

Notlin b

Notlin d

Notlin b

Notlin b

Notlin d

2/1/1

2/1/1

3/1/3

1/1/1

2/1/3

2/1/3

Notlin a

Notlin b

Notlin c

Notlin a

Notlin b

Notlin c

#2

2/1/1

1/1/1

1/1/1

2/1/1

2/1/1

2/1/1

#4

1/1/1

1/1/1

1/1/1

#5

1/1/1

1/1/1

1/1/1

1/1/1

1/1/1

1/1/1

#6

3/2/1

3/2/1

2/2/1

3/2/1

3/2/3

3/2/2

#1

a) Knutefritt, raknefritt, sort
b) Knutelin, sort
c) Knutefritt, raknefritt, hvitt
d) Knutefritt, sekskantet, hvitt

Det generelle inntrykket var at panelene fra oppdretter #4 og #5 viste lite tegn til skader (men alle
hadde små skader fra torskebitt, som oftest på kantene), mens panelene fra #1 og #6 hadde flere
og til dels store skader. Av 27 panel hadde halvparten kun ubetydelige skader, en fjerdedel
betydelige skader, mens den siste fjerdedelen hadde store skader. I 15 % av tilfellene (4 av 27
paneler) førte biteskader til økning i størrelsen på maskebrudd. Området rundt markeringen var
oppfliset på alle paneler hos oppdretter #6 (notlinet var markert med fargede plastmerker, se Figur
4.5 IV). Panelene hos oppdretter #1 hadde ingen markering.
I følge Tabell 4.4 hadde alle typer testet notlin alt fra ubetydelige til store skader, men vi kunne
ikke uttrykke noen forskjell i biteresistens til de ulike vanlige notlinmaterialene ut fra disse
testene. Forsøkene viste at torsken bet i notlin både med og uten knuter og med svart og hvit
farge, og at bitingen førte til skader på notlinet.
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I

II

III

IV

Figur 4.5: Eksempler på skader fra torskebitt. I) Sort knutelin / stor skade på maskebrudd,
II) Sekskantet hvitt notlin / stor skade på maskebrudd, III) Svart knutefritt notlin /
betydelig skade på kant, IV) Svart knutefritt notlin / betydelig skade på notlin.

Tabell 4.5: Sammenligning av skadeomfang med vekt og tetthet av fisk og
lokalitetsklassifisering.
Oppdretter
(merd)

Gjennomsnittlig
skade på panel*

Vekt
[kg]

Tetthet
[kg/m3]

Lokalitetsklassifisering

#1 (1)

1.7

0.3

5.5

Bb

#1 (2)

1.7

1.8

9.9

Bb

#2 (1)

1.1

0.4

7

Bb

#2 (2)

1.3

0.5

8

Bb

#4 (1)

1

0.5

2.2

Cb

#5 (1)

1

0.2

2.3

Cb

#5 (2)

1

0.2

2.9

Cb

#6 (1)

1.9

1.5

-

Cb

#6 (2)
2.3
1.4
*Beregnet basert på vurdering i Tabell 4.4.

-

Cb
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Oppdretter #1 og #6 hadde betydelige og store skader fra torskebitt både på forsøkspanelene og
nøtene, mens de tre andre hadde få skader på både panel og nøter. Det kan tyde på at den
generelle biteaktiviteten til fisken varierte mellom de forskjellige oppdrettslokalitetene. Det kan
skyldes flere faktorer som blant annet størrelsen til fisken og fôring.
Tabell 4.5 viser at både oppdretter #1 og #6 hadde sine paneler i merder med fisk på 1 – 2 kg
(unntatt merd 1 for oppdretter #2, men her var fisken ca 1 kg når panelene ble tatt opp). Vi har
tidligere poengtert at oppdretterne mener at fisk rundt 1 kg gir mest biteskader på nota (avsnitt
3.1).
Ved å plotte gjennomsnittlig skade på paneler med vanlig nylon notlin fra Test 1 og Test 2 (Tabell
4.5 og Tabell 4.7) mot vekt og tetthet ved utsett av panelene, får man Figur 4.6 og Figur 4.7. De
diskrete verdiene fra hver enkelt merd er gitt som blå punkt i Figur 4.6. Den røde linja viser
trenden som et 4.-grads polynom. Fisken vokste ca 300-700 gram i forsøksperioden. Resultatene
indikerer at fisk på rundt 1 kg gjorde størst skade på notlin, noe som underbygger den allerede
diskuterte teorien. Datagrunnlaget er for lite til å trekke konklusjoner, men man kan tenke seg at
jo større fisken blir, jo mer skade kan den gjøre på nota, slik at selv om den kanskje biter mer når
den er liten (slik filming av torsk i merd antydet) gjør hvert ”angrep” større skade når fisken er
større. Det er ikke mulig å se noen sammenheng mellom tetthet og skade på panelene (Figur 4.7).
Tettheten er relativt lav i de fleste merdene.

Gjennomsnittlig skade
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1.5
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0
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Figur 4.6: Gjennomsnittlig skade som funksjon av fiskens gjennomsnittlige vekt ved utsett
av panel.
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Gjennomsnittlig skade
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Figur 4.7: Gjennomsnittlig skade som funksjon av fiskens gjennomsnittlige vekt ved utsett
av panel (venstre) og tetthet (høyre).

Det er flere faktorer som kan ha påvirket resultatene. Blant annet var begroing av panelene variert
som vist i Figur 4.4, noe som sannsynligvis påvirket biteadferden til torsken. I tillegg kan det ha
vært tilfeller der veiing av fisk og utsett av paneler (Tabell 4.5) ikke sammenfalt fullstendig i tid.
Oppdretterne rapporterte i løpet av uttestingen at fisken tilsynelatende viste liten interesse for
panelene. De forklarte dette med to årsaker; unormalt høye vanntemperaturer som gjorde fisken
mindre aktiv, og relativt høy plassering av panelene i merda. Varmen i de øvre vannlagene førte
til at fisken trakk ned i nota, mens panelene hang 2-3 meter under vannoverflata. Det ble derfor
bestemt at oppdretterne kunne sette panelene lavere i merda hvis de ønsket det i Test 2.

4.3 Testing av forskjellige typer notlin og overflatebehandling (Test 2)
I test 2 satte oppdretterne ut paneler med nye typer notlin som var tiltenkt bruk i oppdrett av torsk.
Notlinet ble testet på samme måte som i Test 1, og sto i sjøen i minst 3 måneder. 4 av 6
oppdrettere returnerte testet notlin.

I denne runden ble åtte forskjellige typer notlin og overflatebehandling testet, inkludert vanlig
notlin med og uten impregnering. Panelene med vanlig notlin fungerte som en kontroll for
sammenligning av de nye typene notlin. I dette forsøket ble alle de seks panelene plassert i samme
merd.
Notlinproduktene som ble testet representerer følgende produkttyper:
• Forskjellig konstruksjon
• Forskjellige materialer
• Forskjellig overflatebehandling / impregnering
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De testede notlinproduktene var:
N1) Vanlig notlin (kontroll). Raschel-strikket, knutefritt nylon notlin med firkantede masker.
Relativt hardslått og av raknefri type (super knot).
N2) Notlin med kobberimpregnering. Raschel-strikket nylon notlin med sekskantede masker.
Svært hardslått og behandlet med vanlig kobberimpregnering.
N3) Notlin med primer. Samme notlin som N2, men uten kobberimpregnering. Notlinet var
belagt med primer som besto av en herdet kopolymer.
N4) Notlin med primer og kobberimpregnering. Samme som N3, men notlinet var først belagt
med primer så kobberimpregnering.
N5) Notlin av Polyetylen (PE). Knutelin med tråd av flettede Polyetylen monofilamenter. En
tråd besto av 40 filamenter med en tykkelse på ca 0.2 mm (ca 45 ganger tverrsnittsarealet til
et vanlig nylon-filament).
N6) Notlin med PVC-belegg. Notlin bestående av ensrettede polyesterfibre belagt med PVC.
N7) Notlin med UHMWPE-fibre. Raschel-strikket, knutefritt notlin uten ”super knot”. Notlinet
var løsslått og besto av ca 70 % UHMWPE-fibre (”Ultra-High-Molecular-WeightPolyethylene” tilsvarende handelsnavn ”Dyneema”), og ca 30 % Polyesterfibre.
Fibertykkelsen var ca 0.03 mm, dvs. det samme som i vanlig nylon notlin.
N8) Notlin med UHMWPE-fibre og voks. Tilsvarende N7, men belagt med voks.

4.3.1 Resultater fra Test 2
På samme måte som i Test 1 ble skaden på notlinpanelene vurdert på en skala fra 1 til 3, hvor 1
representerte ubetydelige eller ingen tegn til biteskader, 2 betydelige biteskader, mens 3
representerte stor skade (tilsvarende hull). Tabell 4.6 gir en oversikt over vurdert skadeomfang på
kanten av notlinpanelene, i selve notlinet, ved maskebruddet og markeringen. Noen av
notlinpanelene var enkle å skille fra de andre og var derfor ikke markert (antydet med ”-”). Tabell
4.7 setter skadeomfanget på paneler med vanlig nylon notlin (med og uten impregnering) i
sammenheng med vekt, tetthet og lokalitet. Tabellen antyder at skadeomfanget var størst for fisk
som ved utsett av panelene var ca 1 kg, mens skaden var relativt liten for liten og stor fisk (0.6 og
2.7 kg). Dette sammenfaller med resultater fra Test 1.

Tabell 4.6: Skader på paneler (kant / notlin / maskebrudd / markering). Skadene er vurdert
på en skala fra 1 til 3: 1 - ubetydelig, 2 - betydelig, 3 - stor skade.

Oppdretter

N1

N2

N3

N4

#1

2/1/1/1

2/1/3/-

1/1/1/1

#2

3/3/3/1 2/1/3/1 1/1/1/1 1/1/1/1

#5

1/1/1/1 1/1/3/1 1/1/1/1 1/1/1/1

#6

1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1

N5

N6
1/1/1/-

1/1/1/1/1/1/-

N8

3/2/1/1 3/1/1/2
3/3/1/2

1/1/1/1/1/1/-

N7

2/1/1/2
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Tabell 4.7: Sammenligning av skadeomfang med vekt og tetthet av fisk og
lokalitetsklassifisering.
Oppdretter
(merd)

Gjennomsnittlig
skade*

Vekt
[kg]

Tetthet
[kg/m3]

Lokalitetsklassifisering

#1

1.7

2.3

14

Bb

#2

2.5

1.1

10

Bb

#5

1.3

0.6

4

Cb

#6
1.0
2.7
13
Cb
* Gjennomsnitt for vanlig nylon med og uten impregnering (notlin og markering er lagt sammen
slik at tallene kan sammenlignes med tall i Tabell 4.5). Basert på vurdering gitt i Tabell 4.6.

Det var notlin med primer (N3 og N4), notlin av PE (N5) og notlin med PVC-belegg (N6) som
klarte seg best gjennom testene i merd, men to repetisjoner av paneler med N5 gir et litt for dårlig
datagrunnlag til å konkludere for PE-notlin.
Panelene sto ca 3 måneder i sjøen, noe som er kort tid i forhold til forventet levetid på not.
Likevel fant vi store skader på notlin N1, N2, N7 og N8, dvs. vanlig nylon notlin med og uten
impregnering og notlin med UHMWPE-fibre. Å sette det sistnevnte notlinet inn med voks så ikke
ut til å ha noen betydelig effekt ut fra disse begrensede testene (kun en test av N8).
Vanlig nylon notlin (N1) fra oppdretter #2 hadde omfattende og store skader fra torskebitt, mens
N1 fra oppdretter #5 og #6 hadde ubetydelige skader. Dette indikerer at de sistnevnte oppdretterne
hadde lite bitevillig fisk i den aktuelle merda i denne perioden. Det hardslåtte, impregnerte
notlinet hadde generelt lite skader bortsett fra kantene som kunne være noe oppfliset, og spesielt
maskebruddet som hos 3 av 4 oppdrettere var raknet og hadde økt i størrelse. I alle tre tilfellene
hadde notlinet raknet på samme måte som vist i Figur 4.8 II. For begge typer impregnert notlin
(N2 og N4) så det ut som om torsken hadde bitt bort impregneringa i noen områder (for eksempel
Figur 4.8 III). I mange av disse tilfellene var skaden på notlinet ubetydelig, spesielt for N4. Notlin
med primer viste lite tegn til skader både med og uten impregnering: Både kantene og
maskebruddet viste lite eller ingen tegn til oppflising eller rakning. Det samme gjaldt N5 (notlin
av PE) og N6 (notlin med PVC-belegg). Med det blotte øyet kunne man ikke se skader på N5 og
N6 fra torskebitt, men man kunne heller ikke utelukke at torsken hadde bitt, spesielt på kantene av
PE-linet og områder av notlinet med PVC-belegg hvor belegget ble skrapt bort før utsett. Ett av
N6-panelene viste tydelige tegn til at PVC-belegget hadde sprukket opp og blottlagt fibrene. Vi
kunne ikke se tegn til skader på disse fibrene.
Notlin kan være farget svart etter produksjon, noe som kan føre til at hvite filamenter blir blottlagt
når torsken biter i notlinet (Figur 4.8 II og III, Figur 6.2 og Figur 6.3). Det samme gjelder for
notlin med kobberimpregnering. Man kan tenke seg at dette kan virke ytterligere tiltrekkende på
torsken og føre til økt biting i disse områdene. Dette må selvsagt undersøkes nærmere før man kan
dra noen konklusjoner i så måte.
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Figur 4.8: Eksempler på skader fra torskebitt. I) Vanlig notlin (N1) med stor skade på
kanter og selve notlinet, II) Impregnert notlin (N2) med stor skade på maskebrudd, III) N4
med ubetydelig skade ved markering, IV) N7 med betydelig skade på notlin, V) N7 med stor
skade på notlin (rakning).
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5 Laboratorietester
5.1 Biteskader
Vi forsøkte å klarlegge hvilken type skade biting (napping) fra torsk påfører not og notlin og gjøre
generelle vurderinger av hvilke aktuelle notlinmaterialer som kan være resistent mot slik type
skade. Et viktig verktøy i denne sammenhengen har vært å studere notlin og bruddflater i
mikroskop som vist i Figur 5.1. Denne figuren gir en oppsummering av disse studiene. Vanlig
nylon notlin er konstruert av flere hundre monofilamenter (multifilament), hvor hvert filament er
ca 0.03 mm (30μm) tykt. Ved å studere videoopptak av torsk som bet i paneler med vanlig notlin,
lærte vi at torsken bet tak i notlinet for så å dra i det til filamenter røk eller torsken slapp eller
mistet taket i notlinet. Denne biteaktiviteten resulterte sannsynligvis i ”skjeggete” og oppfliset
notlin, hvor filamenter var dratt ut av notlinet og ofte røket. Torsken har svært spisse og glatte
tenner, og bruddene i notlinfilamentene bar preg av overbelastning i skjær og strekk. Filamentene
var stort sett uskadet i området rundt bruddet, uten abrasjonsskader (”gnag”-skader) som vist til
høyre i Figur 5.1.

Torskebitt
SINTEF Materialer og kjemi

SINTEF Materialer og kjemi

Figur 5.1: Studie av biteskader på notlin. Uskadet notlin til venstre, notlin med biteskader
til høyre.

I det følgende presenteres detaljer fra disse undersøkelsene. Kapittel 5.1.1 består av utdrag fra
notat med tittel ”Undersøkelse av brudd i notlin fra testede prøver i laboratorium og fra prøver fra
en fiskemerd” utarbeidet av Rune H. Gaarder i 2007. Kapittel 5.2.2 inneholder utdrag fra notat
med tittel ”Forslag til testoppsett for bestemmelse av ”napperesistens” til forskjellige notlin”,
utarbeidet av Rune H. Gaarder i 2007.
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5.1.1 Undersøkelse av brudd i notlin
Det ble foretatt visuell inspeksjon/undersøkelse av en rekke prøver av brudd i forskjellig notlin.
Visuell inspeksjon omfattet i dette tilfellet undersøk i sveipe elektron mikroskop (SEM) og i
stereo lysmikroskop. Hensikten med undersøkelsen var å se om man fant karakteristiske tegn på
bruddet som kunne benyttes til å bestemme hvilken type belastning notlinet hadde vært utsatt for
forut for bruddet. Prøver av notlin testet under kontrollerte betingelser i en strekkmaskin, så vel
som prøver klippet ut av notlin fra merd hvor torsk sannsynligvis hadde påført skaden ble
undersøkt.

Når det gjelder skader på fibrene, kan man snakke om skader som skyldes følgende:
1. Strekkbelastning. Med dette menes at fibrene er strukket på en måte som gjør at de ryker
uten skjærpåvirkning.
2. Skjærpåvirkning. Med dette menes en påvirkning som påfører fibrene en belastning mer
eller mindre normalt til aksen, for eksempel som om man klipper over fiberen i ei saks.
3. Abrasjon/slitasje. Med dette menes en repetitiv påvirkning på overflaten av fiberen som
gir opphav til mindre skader, sår, sprekker etc. som over tid og etter mange nok
påkjenninger gir brudd i fiberen.
Belastning av type 1 og 2 er lett å lage og dermed kan man benytte fibre utsatt for dette som
referanse for undersøkelse av skader grunnet ”torskegnaging”.

Strekkskade
Det ble foretatt strekktesting av notlin i en strekkmaskin hos SINTEF Fiskeri og havbruk og
SINTEF Materialer og kjemi, samt at det ble foretatt strekking av noen enkeltfilamenter festet til
tape ved rett og slett å dra de i stykker manuelt. Endene på fibrene ble så undersøkt i SEM og
under et stereomikroskop.

Figur 5.2 og Figur 5.3 viser brudd i fibre fra strekktest av notlin. Man finner igjen den samme
karakteristiske formen på bruddflater fra strekktesting i alle tilfellene som ble undersøkt. Flatene
var sjelden orientert normalt på fibrenes lengdeakse, men heller skrå i en vinkel på 30 – 45°.
Kanten kunne være ”skjeggete” og dette skjegget kunne være brettet bakover som om overflaten
røk sist og brettet seg bakover (kantarellformet). Det fantes få eller ingen fibre som hadde fibriller
eller hvor fiberdiameteren var redusert ved bruddstedet. Det fantes få eller ingen tegn på skader på
overflatene på fibrene andre steder enn i selve bruddet.
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Figur 5.2: Brudd i fibre fra knutefritt notlin strekktestet hos SFH.

Figur 5.3: Typiske bruddflater i strekktestede fibre fra Figur 5.2.
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Skjærbrudd
Vi har ingen typiske bilder av skjærbrudd da dette ikke har vært undersøkt spesifikt i SEM. Vi har
gjort noen enkle undersøkelser ved å kutte fiberbunter med ei saks. Typiske bruddflater fra en slik
påkjenning er skissert i Figur 5.4. Disse bruddflatene var helt plane og det var ingen tegn på et
ytre sjikt/hylster som var brettet tilbake over bruddflaten.

Figur 5.4: Typiske bruddflater som fremkom ved kutting av en fiberbunt ved bruk av ei
saks.

Brudd fra abrasjon av notlin
Det ble gjort noen enkle tester med en påkjenning som ga abrasjon av fibrene. Med abrasjon
menes i dette tilfellet en relativbevegelse mellom fibre og skarpe gjenstander (slipekorn). En bit
av et knutefritt lin ble nedsenket i vann. En hobbydrill med en konisk formet slipestift belagt med
små diamanter ble benyttet med meget lav hastighet. Stiften ble flyttet litt sideveis under
påkjenningen og notlinet var oppstrammet under påkjenningen. Kontakttrykket var meget lavt.

Figur 5.5 viser notlinet etter testen og de tre pilene viser bruddet i tråden. Det ene bruddet ble
meget flisete, mens de to andre trådene gikk mer eller mindre rett av. Trådene var stramme da
slipestiften ble ført i forsiktig kontakt og fullstendig brudd inntraff etter 10 – 15 sekunder ved den
laveste hastigheten på slipestiften.
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Figur 5.5: Knutefritt notlin utsatt for abrasjon (slitasje) med noen skisser av ødelagte fibre
med typiske observerte skader.

Som vi ser fra Figur 5.5 skiller bruddene seg sterkt fra de to andre skadetypene. Det er ingen tvil
om at små skarpe objekter kan føre til oppflising og avskrelling av deler av fiberen. Det ble også
lagd hakk i den og deler av den ble avvirket.

SEM undersøkelse av skadet notlin
Det ble gjennomført SEM undersøkelse av notlin med skader fra torskebitt. Figur 5.6 viser et
SEM-bilde av deler av en fiberbunt fra brukt notlin med knuter. Vi ser klart rester av
impregnering eller liknede som dekker store deler av fibrene. De to fibrene som er vist innsirklet
har trekk av strekkbrudd, men i stereomikroskopet ser man at den typiske formen snarere er
relativt rette bruddflater.
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Figur 5.6: SEM-bilde av fibre med brudd fra knutefritt notlin med biteskade.

Bruddene kan tyde på at notlinet har vært utsatt for en kombinasjonsbelastning av typen strekkskjær, med overvekt av skjær. Hvis enkeltfilamenter eller små bunter fanges mellom tennene på
torsken og denne kaster hodet fra side til side eller at hodet gjør en eller annen kompleks
bevegelse, så kan det tenkes at fibrene som er låst vil se en sammensatt belastning som kan gi de
bruddene vi har sett (Figur 5.6).
Figur 5.7 viser et typisk SEM-bilde av knutefritt notlin med biteskade. Vi ser en del rester av
impregnering eller annet som ikke stammer fra fibrene selv. Dette dekker deler av fibrene. Vi ser
også at det er få spor av abrasjon, dvs. hakkete, flisete eller andre typer skader som tyder på at
fibrene har vært utsatt for slik belastning.
Vi ser to bruddflater på bildet og disse er relativt rette. De mest dominante bruddflatene for denne
prøven er rette til svakt skrå flater eller kantarellformet ende. Tar man for seg et antall brudd, vil
man finne at det er en overvekt av forholdsvis rette bruddflater og ikke så mange med typiske
kantarellformete som i Figur 5.3.
Bruddene i denne prøven kan dermed sies å være en blanding mellom typiske strekk- og
skjærbrudd. Hvilken som er dominerende, er det vanskelig å si noe sikkert om uten å foreta en
systematisk og statistisk analyse, men inntrykket er at bruddtypen kan tyde på at påkjenningen er
noe skjærdominert.
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Figur 5.7: SEM-bilde av knutefritt notlin med biteskade.

Diskusjon
Å foreta undersøkelser av brudd i notlin er en relativt kompleks affære da bruddet i slike består av
brudd på forskjellige nivå, fra buntnivå til monofilamentnivå. Det ble ikke funnet entydige tegn på
at fibrene hakkes, rives eller ”tygges” i stykker, noe som vi tolker som en form for abrasiv slitasje
med påfølgende brudd. Torskens tannsett er kjennetegnet ved mange og skarpe tenner som sitter
relativt spredt og som ikke danner plane flater som kan bevege seg relativt til hverandre og gi
betydelig abrasiv slitasje.

Den mest sannsynlige årsaken til brudd kommer nok fra en kombinasjonsbelastning – en strekk
og/eller en skjærbelastning. En kan tenke seg at filamenter hektes fast i de små skarpe tennene og
blir så utsatt for en ”global” belastning ved at fibrene strekkes og en lokal belastning i
kontaktpunktet mellom tann/tenner og fiber(e). Mest sannsynlig vil fiberen(e) da ryke i
kontaktpunktet grunnet en sammensatt belastning.
En forbedring av tradisjonelt notlin bør ha en eller annen form for beskyttelse (impregnering,
skall, hud, kappe etc.), uansett fiber-materiale. Med andre ord, man kan med stor sannsynlighet
ikke lage et notlin med tynne fibre som stopper eller hindrer torsken i å forårsake skade, uansett
anvendt polymer materiale. Sterkere materialer vil kunne redusere hastigheten eller tiden det tar å
komme seg igjennom, men ikke alltid hindre det. Når det gjelder fibertype, så er den sterkeste
typen som er tilgjengelig UHMWPE-fibre (les: Dyneema og Spektra). Dyneema-fibrene har
enkeltvis ca. 3 ganger så høy strekkstyrke som typiske nylonfibre. Med andre ord må torsken
”dra” med 3 ganger så stor last for samme fibertverrsnitt i munnen før brudd inntreffer. Hvis
tverrsnittet er lite nok, byr ikke dette på problemer.
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5.1.2 Egenskaper til notlin med biteskade
Tre forskjellige biter av notlin med biteskader av typen ”oppfliset” (se avsnitt 4.2.1) ble studert,
for å få et inntrykk av hvor stor skade torsken utøver på notlinet. De tre prøvene ble valgt ut blant
utklipp sendt fra notbøteri i løpet av prosjektet. Prøvestykkene viste tydelige tegn til skader fra
torskebitt. Figur 5.8 viser prøvestykkene (kalt A, B og C) etter gjennomført maskestyrketester (to
per stykke). Testing av maskestyrke er beskrevet i ISO 1806. Vi kjenner ikke opprinnelig
maskestyrke for prøvene.

A

C

B

Figur 5.8: Notlin A, B og C med biteskader og maskebrudd fra maskestyrketest.

Det ble utført to maskestyrketester for hvert av prøvestykkene. Den ene testen ble utført i et
område som ble vurdert å vise ingen eller lite tegn til torskebitt, mens den andre ble utført på en
maske som var oppfliset fra torskebitt. Testene ble gjennomført på følgende måte:
1. Notlinet ble montert i en strekkmaskin med kroker for testing av maskestyrke. Krokene ble
festet i to motstående stolper som beskrevet i ISO 1806.
2. Masken ble strammet opp til en forspenning på 2-5 N.
3. Maskeåpning ble målt som avstand mellom innsiden av krokene. Den vil dermed kunne
avvike noe fra korrekt målt maskeåpning (”opening of mesh”, ISO 1107).
4. Masken ble strekt til brudd med en hastighet på 100 mm/min. Strekkraft og forlengelse ble
logget underveis.
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Resultatene er vist i Tabell 5.1 og Figur 5.9. De forteller oss at biteskader reduserte
maskeåpningen, som følge av at lengden til stolpene (tilsvarende halvmaskevidden, ref ISO 1107)
ble redusert når torsken dro i filamenter. Forskjellen i maskestyrke mellom de to testene som ble
utført på hvert prøvestykke var også entydig: Notlin som var oppfliset av torskebitt hadde en
betydelig reduksjon i styrke, i disse tilfellene 35-47 %. Det vil si at styrken i disse områdene
sannsynligvis var mindre enn minstekravet til maskestyrke på 65 % av styrken til nytt notlin (ref
NS 9415). Slike skader i notlinet bør derfor repareres.

Tabell 5.1: Egenskaper til notlin med og uten biteskader.
Maskeåpning

Reduksjon i
maskeåpning

Maskestyrke

Reduksjon i
maskestyrke

uskadet

36 mm

-

642 N / 65 kg

-

biteskade

34 mm

5%

338 N / 34 kg

47 %

uskadet

30 mm

-

879 N / 90 kg

-

biteskade

21 mm

31 %

553 N / 56 kg

37 %

uskadet

41 mm

-

903 N / 92 kg

-

biteskade

36 mm

14 %

584 N / 60 kg

35 %

Notlin
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B
C

1000
A uskadet
A biteskade
B uskadet
B biteskade
C uskadet
C biteskade

Kraft [N]

800
600
400
200
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0

10

20
30
Forlengelse [mm]

Figur 5.9: Resultat fra maskestyrketestene.
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5.2
Fysiske egenskaper ved torskebitt
I dette kapittelet beskrives en laboratoriemetode for å undersøke notlinets resistens overfor
simulert napping/biting. Med resistens menes i denne forbindelse antall og størrelse på napp/bitt
og med hvilken kraft de må utføres for å forårsake et komplett brudd i notlinet. Vi presenterer
også grunnleggende studier av torskens tenner, samt resultater fra anvendelse av bitejiggen på
forskjellige typer notlin.

Avsnitt 5.2.2 inneholder utdrag fra notat med tittel ”Forslag til testoppsett for bestemmelse av
”napperesistens” til forskjellige notlin”, utarbeidet av Rune H. Gaarder i 2007.

5.2.1 Torskens tenner
Kunnskap om torskens tenner er nødvendig for å utforme bitejiggen. Dette inkluderer lengde,
tykkelse, avstand og vinkel. Derfor samlet vi inn oppdrettstorsk av forskjellig størrelse og målte
tennene til torsken. Størrelsen på de 12 torskene som ble målt var fra ca 1.3 kg til 4.5 kg. For alle
disse fiskene ble kjevene skåret ut og frysetørket. Figur 5.10 og Figur 5.11 viser tennene til
torsken.

I prosjektet ”rømmingssikker not for torsk” (Moe m. fl. 2005) gjorde vi et litteratursøk for å finne
kunnskap om torskens tenner (se rapport for referanser). Da fant vi ut at torskens tenner er bøyd
bakover (Figur 5.11). Tennene er leddet mot kjeveknoklene ved bindevevsledd (en hengsel), slik
at de kan bøyes bakover mot svelget (en sene gir etter), men ikke den andre veien. Når kjeven
lukkes beveges hengslen slik at føden kan frigjøres og lett skyves innover i munnen, men ikke ut
igjen. Tennene blir kontinuerlig erstattet, nye generasjoner med tenner utvikles under eller nær de
gamle. Umodne tenner kan sees mellom modne tenner mens de bryter gjennom tannkjøttet (Figur
5.11). Tennene øker i høyde ved at materiale avsettes ved tannens fundament.

Figur 5.10. Frysetørket torskekjeve.
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a

b

c

d

Figur 5.11. a-c) Frysetørket underkjeve fra oppdrettstorsk, d) overkjeve.
1 cm

Av Figur 5.11 kan vi se at det er en betydelig forskjell mellom tennene i under- og overkjeven.
Tennene i underkjeven er relativt store med stor avstand, mens overkjeven har flere tette rekker
med små tenner. Første bilde i Figur 5.11 viser også hvordan notlinet lett hekter seg fast i tennene
i underkjeven som er ca like lange som notlintråden er tykk. Det er de største tennene som lettest
hekter seg fast, og det er sannsynligvis disse som gjør størst skade på notlinet når torsken biter.
Tennene er beskrevet med lengde, avstand og helningsvinkel for hver enkelt fisk i Figur 5.12 som
funksjon av vekt (gjennomsnittlige verdier og standardavvik). I disse plottene er det også antydet
en lineær trend. Lengden til tanna er her definert som avstanden mellom tannas rot og tupp (synlig
del av tannen). Avstanden mellom tennene ble målt som avstand mellom to nærliggende
tanntupper. Torsketennene har en kroket form med svært skarp tupp (Figur 5.13), og Figur 5.13 b)
viser hvordan tannvinkel ble målt.
Den målte lengden til og avstanden mellom tennene hadde stor variasjon, noe som antagelig
skyldtes at tennene stadig vokser og at nye dannes. Gjennomsnittlig lengde til tennene var ikke
proporsjonal med vekten til torsken, noe som indikerer at andre parametere enn vekt kan påvirke
tannlengden, for eksempel alder og kosthold. Det er mulig at lengden til tennene økte med vekten
til fisken, men datagrunnlag er for lite og har for stor variasjon til å fastslå dette. Men det virker
logisk at torsken får større tenner jo større den blir. Tennenes fasong, størrelse og plassering så
ikke ut til å være betydelig avhengig av størrelsen til fisken.
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Lengden til torsketenner
3.5

underkjeve
overkjeve
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3
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1
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0
1

2

3

4
Vekt [kg]

Avstand mellom torsketenner
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4
Vekt [kg]

Figur 5.12. Lengden til torsketenner, avstand mellom tennene og helningsvinkel.
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Resultatene fra Figur 5.12 er oppsummert i Tabell 5.2 med gjennomsnittlige verdier og variasjon i
gjennomsnitt. I gjennomsnitt var tennene i underkjeven ca 1.8 mm lange, mens tennene i
overkjeven var halvparten så lange. Helningsvinkelen til tennene i underkjeven var ca 65 grader i
forhold til tannkjøttet. I overkjeven ble ikke vinkelen målt.
Tennene i underkjeven var ca 1mm tykke ved roten og svært spisse. Studier i mikroskop indikerte
at tanna var ca 10μm (0.01mm) bred på tuppen (Figur 5.13 c). Til sammenligning er et enkelt
filament i notlinet 3 ganger så tykt.

Tabell 5.2: Torsketenners gjennomsnittlige lengde, avstand og helningsvinkel.
Underkjeve

Overkjeve

Lengde

1.8 ± 0.5 mm

0.8 ± 0.15 mm

Avstand

3.0 ± 0.6 mm

1.0 ± 0.16 mm

Helningsvinkel

65 ± 10 grader

-

a

b

c

Figur 5.13. a) Tannform, b) helningsvinkel, c) bilde tatt gjennom mikroskop av torsketannas
tupp, tverrsnittet til et notlinfilament er gitt på tilsvarende skala (30μm i diameter).
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5.2.2 Påkjenning fra torskebitt
Påkjenningen som notlinet vil utsettes for fra et torskebitt kan oppsummeres i følgende
hovedpunkter:
1. Torsken biter over notlinet.
2. Torskens koniske, ”tilbakestrøkne” tenner henger seg fast i notlinet. Tennene som utpeker
seg er tennene i underkjeven som har en lengde på 1 til nesten 3 mm, med en typisk
størrelse fra 1.5 til 2.2 mm for torsk fra 1.5 til 4.5 kg (Figur 5.12 a).
3. Torsken beveger hode og kropp kraftig slik at notlinet blir utsatt for en strekkraft. Dette er
vist på videoopptak fra prøver av notlin nedsenket i en merd (avsnitt 5.1).
4. I strekkprosessen med kraftige bevegelser av fisk og notlin, vil notlinet stort sett glippe ut
av munnen, men noen enkelttråder eller ”småbunter” vil henge så godt fast at de rives eller
slites av.

Etter noen bitt og napp vil notlinet flises opp, og til syvende og sist vil torsken kunne lage et
maskebrudd.
Figur 5.14 viser et stykke notlin som gjentatte ganger er hektet fast i tennene i underkjeven på en
torsk. Det viser seg å være meget enkelt å hekte noen monofilamenter fra notlinet fast i tennene og
så slite de av.

Figur 5.14: Notlin som er hektet fast i tennene på underkjeven på en tørket torskekjeve.

Gjentas dette en visst antall ganger, og man unngår å overbelaste tennene, så vil notlinet ganske
rask bli seende ut slik som vist i Figur 5.15. Notlinet blir oppfliset på grunn av løse filamenter
som har røket pga overbelastning i strekk og skjær påført av torsketennene.
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Figur 5.15: Notlin etter et visst antall simulerte torskenapp med underkjeven vist ovenfor.
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5.3
Laboratorietester
Et testoppsett ble utviklet for å simulere lokal påkjenning fra torskebitt på vanlig notlin, og en
”bitejigg” ble utformet basert på dette. Med vanlig notlin menes materialer bestående av
hundrevis av tilgjengelige filamenter (multifilamenter), dvs knutefritt notlin og knutelin uten
impregnering eller overflatebehandling av noe slag. Bitejiggen gir lokal bitemotstand til notlin i et
punkt på en tråd. Notlinkonstruksjonen sett i en større sammenheng har ingen påvirkning på
testene da prøvestykket er fast innspent i en ramme (rakning vil for eksempel ikke forekomme).
Vi har god kjennskap til den fysiske utformingen av torsketennene (avsnitt 5.2.1) og noe
kunnskap om selve bite-angrepet, men vi har ikke lykkes i å oppdrive informasjon om bite- og
drakraft til torsk (undersøkelser av dette har ikke vært en del av prosjektet). Derfor har vi i
utformingen av bitejiggen antatt at torsken i alle fall kan dra med en kraft i størrelsesorden sin
egen kroppsvekt i luft. Dette betyr at dersom filamentene som har hektet seg fast i tennene ikke
ryker ved denne kraften, vil torsken slippe taket i notlinet. Så lenge alle notlinprøvene blir utsatt
for den samme mekanismen/belastningen kan man uansett sammenligne resultatene. Vi kan
dermed si noe om relativ bitemotstand, men ikke gi realistiske verdier på hvor lang tid det vil ta
torsken å bite seg gjennom en tråd.

Bitejiggen er ikke et sted hvor torskens bitevillighet, dens adferd, bitebelastning etc. kan studeres.
Biteriggen representerer et forslag til en standardisert metode for å karakterisere noen ønskede
egenskaper til materialene og deres oppbygning i form av et notlin. Adferdsstudier kan aldri
blandes inn i slike lab-tester.
Avsnitt 5.3.1 og 5.3.2 inneholder blant annet utdrag fra notat med tittel ”Forslag til testoppsett for
bestemmelse av ”napperesistens” til forskjellige notlin” og ”Innledende forsøk med ”nappejigg”
for testing av notlin til mærer for torskeoppdrett”, utarbeidet av Rune H. Gaarder i 2007.

5.3.1 Beskrivelse av bitejigg
Bitejiggen ble bygd opp rundt en hydraulisk operert strekkmaskin som benyttes til utmatting av
materialer. Øvrig utstyr omfattet (Figur 5.16):
a. Kar med vann.
b. Ramme med lysåpning 150 x 150 mm2. Ramma var todelt og notlinet ble festet mellom
delene.
c. Ståltenner festet i en kraftbegrensende mekanisme (utløsermekanisme).
d. Utløsermekanismen ble festet til øvre del av testmaskina via ei lastcelle slik at kreftene
kunne overvåkes.
e. Måleteknisk utstyr for overvåkning av kraft og forskyvning ved nappesyklusene.

Figur 5.17 viser en 3D modell av oppsettet. Notlinet er modellert som et (rødt) gitter som er klemt
mellom rammehalvdelene. Figur 5.18 viser rammen med notlin, både idet tennene napper i
notlinet og etter to fullførte bitetester.
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Figur 5.16: Bitejigg.

Figur 5.17: 3D modell av et forsøksoppsett for simulering av torskebitt på notlin.
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Figur 5.18: Ramme med notlin. Venstre bilde viser tennene idet de napper i notlinet, høyre
bilde viser notlin med maskebrudd fra bitetest.

Ståltennene som settes i gjentatt kontakt med notlinet for å simulere nappeskader ble utformet slik
at de i størst mulig grad representerer en torsketann, men det ble også tatt praktiske hensyn: En
tann som er 1.8 mm lang med en helningsvinkel på 65 grader vil gjøre en uforholdsmessig stor
inngripen i notlinet, slik at det må store krefter til før filamenter slites av. Derfor er det valgt å
utforme to tenner som er henholdsvis 0.9 og 1.1 mm lange med en vinkel på 10° i forhold til
vertikalplanet (Figur 5.19). Tennene var i utgangspunktet spisse og hadde en diameter på ca. 1.2
mm i en avstand på 10 mm fra spissen.

Figur 5.19: Ståltenner i bitejigg.

Tennene ble lagd i herdet stål. Likevel viste det seg at tanna ble sløvet underveis i testingen. Mest
sannsynlig var det en spesiell type hard overflatebehandling som sløvet tanna (ikke inkludert i
rapporten). Ved videre utvikling og anvendelse av denne testmetoden bør derfor tanna lages i et
enda sterkere materiale som ikke vil slites ved bruk, og samtidig maskineres slik at den får helt
korrekt form og overflate. Bitejiggen som ble bygd må regnes som en første prototyp, og testene
som ble gjennomført avdekket svakheter (tannslitasje) som må utbedres. I tillegg bør det velges et
stabilt referanse-materiale som kan brukes til å kalibrere testutstyret og sjekke rutinene før hver
nye test-serie. Dette vil gi kontroll med repeterbarheten til testene, slik at man alltid kan
sammenligne forskjellige tester utført til forskjellig tid.
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5.3.2 Testing av biteresistens i bitejigg
Fra tester i bitejiggen kan vi vurdere biteresistensen til forskjellige notlin. Figur 5.20 viser noe av
informasjonen vi kan få ut fra resultatene. Biteresistens vurderes ut fra følgende:
1. Tid til brudd
2. Arbeid til brudd
3. Gjennomsnittlig nappekraft over tid

Tid og arbeid til brudd forteller om den totale biteresistensen til materialet, mens gjennomsnittlig
nappekraft over tid forteller oss hvor godt tak ståltennene får i notlinet. Figur 5.20 viser resultater
for en testrepetisjon i bitejiggen med knutelin. Negativ nappekraft oppsto når notlinet ble dratt
over tanna slik at tanna fungerte som en mothake, positive krefter oppsto når notlinet beveget seg
i retningen til tanna. Nappekraften var relativt lav i begynnelsen av testen, noe som indikerer at
tennene ikke fikk godt tak i notlinet. Sannsynligvis skyldtes dette at filamentbuntene er relativt
hardt tvunnet om sin egen akse. Etter at tanna hadde jobbet med linet en stund, fikk den bedre tak
og kreftene økte. På slutten fikk mothaken på tennene godt tak (de negative kreftene var jevnt
høye) og notlinet ble sakte, men sikkert slitt i stykker. Løst slått lin ga opphav til rask
skadeutvikling og oppflising, mens hardere slått lin gjorde at man nærmest opplevde en
inkubasjonsfase før notlinet ble oppfliset og mer mottakelig for angrep fra tennene.
Alle materialene som ble testet i merd ble også testet i bitejiggen, unntatt N6. Vi tror ikke at
torsken vil nappe i notlinet med PVC-belegg på samme måte som vanlig notlin bestående av
hundrevis av tynne filamenter, men heller bite hull og eventuelt rive av stykker med PVC.
Dermed er sannsynligvis denne testmetoden ikke aktuell for dette materialet, og i tillegg vil det i
praksis være vanskelig å gjennomføre bitetesten på dette notlinet (kontrollere forspenningen til
notlinet og kontakttrykket mellom tråd og tann). Det er også svært usikkert om denne testen er
gyldig for andre materialer uten tilgjengelige, tynne filamenter, dvs. notlin N5 med tykkere PEfibre og N3 og N4 (notlin med primer). Dette fordi vi ikke vet hvordan torsken eventuelt vil
angripe materialene.
Underveis i testene oppdaget vi at tanna ble sløvet og at filamentene ble utsatt for abrasjonslitasje
(Figur 5.21), noe som førte til at vi måtte forkaste en del av prøveresultatene. Tanna ble slipt opp
på nytt, men disse resultatene er usikre fordi friksjonsegenskapene (ruheten) til tanna antagelig ble
endret, og i verste fall kan ”mikroegger” ha oppstått og redusert bitemotstanden.
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Figur 5.20: Bearbeidede data fra en testrepetisjon av knutelin i bitejiggen.
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Figur 5.21: Notlin med abrasjonsslitasje fra bitejiggen med sløv tann. Bildene er tatt
gjennom mikroskop.

Biteresistens for notlin med multifilamenter
Tester i bitejiggen ga gode resultater for notlinmaterialene med multifilamenter uten
overflatebehandling. Med unntak av N7 (notlin med UHMWPE-fibre) hvor vi pga problemer med
”tannslitasje” endte opp med kun to gyldige test-repetisjoner. Testede notlinmaterialer med
multifilamenter og antall gyldige testrepetisjoner er oppsummert i det følgende (se også Figur
5.23 og Figur 5.22):

N1(h)
N1(l)
N1(t)
K
N7

Hardslått, knutefritt nylon notlin. Maskestyrke 95 kg.
6 gyldige testrepetisjoner.
Løsslått, knutefritt nylon notlin. Maskestyrke 95 kg.
7 gyldige testrepetisjoner.
Middels hardt slått, knutefritt nylon notlin med tykk tråd. Maskestyrke 170 kg.
5 gyldige testrepetisjoner.
Vanlig knutelin i nylon. Tilsvarer notlin b i Tabell 4.1. Maskestyrke 71 kg.
7 gyldige testrepetisjoner.
Løsslått, knutefritt notlin med UHMWPE-fibre. Maskestyrke 118 kg.
Kun 2 gyldige testrepetisjoner.

Resultatene i form av tid og arbeid til brudd er gitt i Figur 5.24. Figuren viser at løsslått og
middels hardt slått, tykt knutefritt notlin var de materialene som viste lavest motstand mot
simulert torskebitt i bitejiggen. En nesten dobling i maskestyrke hadde ifølge disse testene ingen
påvirkning på den lokale bitemotstanden. Dette kan skyldes at filamentene blir mer tilgjengelige i
en tykk tråd sammenlignet med en tynn. Hardslått notlin varte omtrent dobbelt så lenge som
løsslått lin i bitejiggen, og opplevde ca 40 % mer arbeid før brudd. Den sannsynlige årsaken til
dette er at filamentene var mindre tilgjengelige jo hardere slått linet var. Knutelin og notlin med
UHMWPE-fibre kom best ut av testen og tålte i følge disse testene lokalt hhv 2.5 og 4 ganger mer
biting enn vanlig, løsslått knutefritt notlin. Knutelinet var hardslått, og tråden var konstruert av tre
bunter tvinnede filamenter (Figur 5.23), noe som gjorde det vanskelig for ”tanna” å få tak i
filamentene. I knutefritt notlin er filamentbuntene som bygger opp notlinet ikke tvunnet på
forhånd, men de er ensrettede, noe som kan sees i SEM-bildet øverst til høyre i Figur 5.22.
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N1(h)

N1(l)

N1(t)

N7

Figur 5.22: Knutefritt notlin testet i bitejigg.

K

Figur 5.23: Knutelin testet i bitejigg. Oppbygging av knutelin er vist i skisse til høyre (ref.
Klust, 1982).
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Figur 5.24: Tid og arbeid til brudd for ulike notlin testet i bitejiggen (middelverdier med
standardavvik). N1 er vanlig knutefritt nylon notlin, hvor h står for hardslått, l løsslått og t
betyr tykk tråd. K står for knutelin og N7 er notlin med UHMWPE-fibre.

Det var stor variasjon i tid til brudd og absorbert energi / arbeid før brudd mellom
testrepetisjonene, noe vi kan se på det store standardavviket i Figur 5.24. Dette skyldtes i
hovedsak tilfeldigheter som avgjorde hvor godt tennene hektet seg fast i notlinet. Plukker tanna
noen få filamenter av gangen er det relativt stor sannsynlighet for at de fleste av disse vil ryke før
krafta blir så stor at tennene vipper ut av inngrep. Hvis tanna får godt tak vil notlinet strekkes
langt og tanna vil antagelig vippe ut når krafta blir høy (tilsvarer at torsken slipper taket i
filamentene), noe som hindrer at filamenter ryker. Dette siste scenariet gir opphav til relativt mye
arbeid før brudd inntreffer.

Testing av notlin med overflatebehandling og ”nye” typer notlin i bitejiggen
Bitejiggen ble designet for å simulere belastningen fra en torsk som biter i notlin med mange
tynne og tilgjengelige filamenter. Vi har også valgt å teste en del notlinmaterialer som ikke faller
inn i denne gruppen i bitejiggen. Tester i bitejiggen antyder at fysisk sett vil ikke torsken ha
vanskeligheter med å gnage seg gjennom impregnering (N2), primer (N3 og N4) og tykkere PEfibre (N5). Spørsmålet blir da om torsken vil gå inn for å bite på notlin uten tilgjengelige, tynne
filamenter. Dette har vi i dag for lite kunnskap til å svare på. Torskens eventuelle angrep på slik
notlin kan være av en annen natur enn det som ble observert for vanlig notlin.

Resultatene fra tester i merd og bitejiggen sammenfaller ikke alltid for disse materialene. Dette
kan skyldes både biologiske og konstruksjonsmessige faktorer. Vi har studert hvordan torsk
angriper vanlig nylon notlin strikket av multifilamenter, dvs. notlinet som består av hundrevis av
fibre med en tykkelse på 0.03 mm og en strekkstyrke på ca 50 gram. Notlinet hadde ingen form
for overflatebehandling. Bitejiggen ble designet for å simulere den observerte adferden der
torsken plukker tak i noen filamenter med tennene og drar. Når disse tynne filamentene ikke er
tilgjengelige, kan det føre til at torskens adferd overfor notlinet endres.
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Notlinet med PE-fibre (N5) viste samme tid til brudd som løsslått knutefritt notlin (N1(l)) i
bitejiggen, og opplevde ca 60 % mindre arbeid før brudd. Bruddflatene til PE-fibre som ble testet i
bitejiggen viste tegn til abrasjon (Figur 5.25); de tykke filamentene i PE-linet har antagelig glidd
over tanna i bitejiggen slik at de ikke har røket i første omgang, men blitt skadet av den skarpe
tanna. Ved gjentatte påkjenninger har tanna gnagd seg gjennom filamenter. Som sagt er det ikke
kjent om torsken vil gnage seg gjennom PE-filamentene på denne måten, da kunnskap om adferd
til oppdrettstorsk er mangelfull på dette området. Men torsken er sannsynligvis fysisk i stand til å
gnage seg gjennom dette notlinet like ”lett” som løsslått knutefritt nylon notlin. Det samme
gjelder antagelig for notlin med kobberimpregnering (N2) og notlin med primer (N3 og N4):
Impregnering og primer øker antagelig ikke den lokale bitemotstanden, men kan påvirke den
globale oppførselen til notlinet (for eksempel intern friksjon mellom filamentene) og biteadferden
til torsken.

a

b

Figur 5.25: a) Tydelig abrasjonsslitasje i brudd i PE-fibre fra test i bitejiggen. Bildet er
forstørret vha et mikroskop. b) Størrelse på torsketann i forhold til tverrsnittet til PEfilament.
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6 Oppsummerende diskusjon om valg av notlinmateriale til torskenot
I et forsøk på å gjøre en enkel vurdering av hvilken eksisterende notlinteknologi som egner seg
best til oppdrett av torsk basert på tester i merd (kap. 4.2 og 4.3), tester i bitejiggen (der det
foreligger, se kapittel 5.3), estimert lokal bitemotstand og driftsmessige forhold, har vi
oppsummert resultatene i Tabell 6.1. Vurderingen i Tabell 6.1 er basert på undersøkelsene
gjennomført i dette arbeidet, og vi tar forbehold om at grundigere undersøkelser og framtidige
erfaringer kan forandre på denne vurderingen. Resultat fra testene, estimert lokal bitemotstand og
driftshensyn er vektet på en skala fra 1 til 3, hvor 1 representerer et relativt godt resultat, mens 3
indikerer et relativt svakt resultat.

Tabell 6.1: Oppsummerende vurdering av notlinmaterialer til torsk basert på tester av
paneler i merd, bitejigg, estimert lokal bitemotstand** og en vurdering av driftsmessige
forhold*. Vurdering er gitt på en skala fra 1 til 3, hvor 1 representerer et relativt godt
resultat, mens 3 indikerer et relativt svakt resultat.
Bitemotstand

Drift*
(håndtering,
soliditet,
styrke o.l.)

Tester i merd

Lokal
bitemotstand

N1(l), løsslått knutefri nylon

3

3

1

N1(h), hardslått knutefri nylon

3

2.5

1

K, knutelin

3

2

2

N2, hardslått notlin med kobberimpr.

3

2.5**

1

N3, hardslått notlin med primer

1

2.5**

2

N4, hardslått notlin m. primer og kobberimpr.

1

2.5**

2

N5, notlin av polyetylen

1

3**

2-3

N6, notlin med PVC-belegg

1

3**

3

N7, løsslått notlin med UHMWPE-fibre

3

1

1

*Drift inkluderer vurdering av generell styrke, håndtering, soliditet, stabilitet (knuteglidning,
sprekker o.l.) mm.
**Estimat basert på tester i bitejiggen og/eller generell vurdering av styrke. Sier ikke noe om
forventet relativ levetid til produktet, da vi ikke vet om torsken faktisk vil bite/gnage på notlinet
(se diskusjon til slutt i avsnitt 5.3.2).

Resultatene fra testene i merd representerer ikke fullt ut hvordan de forskjellige notlin-typene vil
fungere i ei not. Det skyldes blant annet at torsken antagelig vil tiltrekkes panelene. Det var
tydelig under filming av torskebitt i oppdrettsanlegg, og observasjonen underbygges også av det
generelle inntrykket av at torsken tiltrekkes av ”uregelmessigheter” (”Rømmingssikker not for
torsk”). Vi vet for eksempel ikke om tilstedeværelsen av en type notlin i et panel vil påvirke
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biteskader på et annet panel. Det er også tydelig at kanten på notlinpanelene virket spesielt
tiltrekkende på torsken (Tabell 4.4 og Tabell 4.6), og slike kanter vil vanligvis ikke forekomme på
en uskadet not. Til tross for dette, gir disse testene verdifull informasjon om hvilken skade torsken
kan påføre de forskjellige typene notlin.
Driftsaspektet er viktig for å hindre rømming og må taes med i betraktningen når man skal velge
notlin til torsk. Notlinet må ha generelle gode styrkeegenskaper og tåle håndtering, belastninger
fra strøm og bølger og gnag mot andre komponenter som flytekrage og loddsystem. Det er også
viktig at soliditeten ikke er for høy, da høy soliditet gir større krefter på hele anlegget, noe som
kan øke faren for rømming. Begroing er ikke vurdert i dette arbeidet.
Tallverdier gitt i Tabell 6.1 er relative verdier, og hele skalaen fra 1 til 3 er benyttet. Dette betyr
for eksempel at det kan eksistere eller bli utviklet notlin som har bedre lokal bitemotstand enn
UHMWPE-fibre og som er mindre praktisk enn notlin med PVC-belegg.
Tabell 6.1 tydeliggjør at det antagelig ikke finnes et perfekt notlin-produkt for ei rømmingsfri
torskenot på dagens norske marked. Dersom man skal gi konkrete råd om valg av notlin med
bakgrunn i disse undersøkelsene, vil det være å velge et hardslått notlin, gjerne knutelin. Utvikling
av nye materialer bør på kort sikt gå i retning av produkter og løsninger som gjør fibrene i notlinet
utilgjengelig for torsken (limer eller dekker fibrene) og som samtidig gir ei not som fungerer godt
i tradisjonell drift. For de ”nye” notlin-typene vi har testet gjenstår det tilsynelatende en del
utvikling for å bedre drift-egenskapene og/eller øke bitemotstanden. Løsningen ligger i et
materiale som enten tåler å bli bitt på og/eller et materiale som torsken ikke ønsker eller klarer å
bite i.
I andre deler av verden benyttes metallnøter som trolig vil kunne stå i mot torskebitt. Slike nøter
benyttes imidlertid ikke i Norge i dag. Metallnøter fører med seg flere utfordringer og
problemstillinger blant annet i forhold til vekt og håndtering, noe som kan komplisere driften
betydelig. Vurdering av denne typen nøter ligger utenfor formålet med dette prosjektet.
I det følgende diskuteres bakgrunnen for vurderingene gitt i Tabell 6.1.

Knutefritt nylon notlin
Alle typer vanlig knutefritt nylon notlin uten noen form for spesiell overflatebehandling er i følge
undersøkelsene vi har gjort relativt sett mindre egnet til torskeoppdrett. Både tester i merd og
laboratorietester viste at torsken er i stand til å påføre stor skade på notlinet i løpet av relativt kort
tid (Figur 6.1). Dykkerinspeksjoner på kommersielle oppdrettsanlegg og inspeksjon av nøter på
notbøteri støtter opp om dette (kapittel 3.2). Hardslått notlin har i følge tester i bitejiggen økt
motstand mot torskebitt, mens økt tykkelse har ingen påvist effekt på bitemotstanden. I drift
fungerer knutefritt notlin relativt bra, det er jo denne teknologien (i tillegg til knutelin)
operasjonsrutiner og utstyr er tilpasset, og notlinet har til en viss grad fulgt den teknologiske
utviklinga til oppdrettsnæringa. Likevel er det fremdeles store utfordringer på dette området.
Krefter og skader på nota er ofte direkte eller medvirkende årsak til rømming av fisk.
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Figur 6.1: Biteskader på hardslått knutefritt notlin fra tester i merd.

Knutelin
Alle typer vanlig nylon fikk store skader fra torskebitt i tester i merd (N1, K og N2 i Tabell 6.1).
Helhetsinntrykket var likevel at hardslått knutelin viste noe bedre motstand mot torskebitt enn
knutefritt notlin, selv om torsken både har bitt opp knuter og dratt ut filamenter fra tråden i testpanelene (Figur 4.5 I og Figur 6.2). Inntrykket er også underbygd av tester i bitejiggen, hvor
knutelin viste større lokal bitemotstand enn knutefritt notlin. Dette skyldes antagelig at
filamentbuntene i knutelin er tvunnet og at trådene i notlinet er tykkere for samme maskestyrke.
Knutelin har noen svakheter i driftsøyemed, blant annet fare for knuteglidning (mer avanserte
knuter vil gi et forholdsvis tungt notlin og økt vekt og soliditet i forhold til knuteløst lin. Likevel
tilsier dagens kunnskap at hardslått knutelin kan være et bedre valg til torsk enn relativt løsslått
knutefritt notlin.

Figur 6.2: Biteskader på knutelin fra tester i merd.
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Notlin med primer
Hardslått knutefritt notlin med primer av herdet kopolymer kommer relativt godt ut i en
helhetsvurdering basert på undersøkelsene gjennomført i prosjektet. Den gjør det svært bra i
testene i merd, men resultatene fra tester i bitejiggen indikerer at primer antagelig ikke øker den
lokale bitemotstanden til notlinet dersom torsken får tak i filamentene. Primer ser derimot ut til å
ha gitt betydelig beskyttelse mot torskebitt i praksis (Figur 6.3). Det kan hende at torsken ikke får
tak i filamenter i notlinet som er avstivet og ”limt” med primer. Den stive konstruksjonen kan
være problematisk i forhold til håndtering, vask og bøting.

Figur 6.3: Biteskader på notlin med primer og kobberimpregnering fra tester i merd. Man
kan tydelig se at impregneringa er slitt av, men notlinet ser ikke ut til å ha fått noen
betydelig skade.

Notlin av Polyetylen (PE)
Notlinet av relativt tykke PE-filamenter viste gode resultater fra tester i merd, men to repetisjoner
av paneler med dette materialet gir et litt for dårlig datagrunnlag til å konkludere. Tester i
bitejiggen antydet at det fysisk sett ikke er noe problem for torsken å gnage seg gjennom PE-linet,
men her kommer det biologiske aspektet inn: Vil torsken gnage på linet? Våre tester i merd
indikerte at den foretrakk å bite på notlin med flere tynne multifilamenter, i motsetning til de mye
tykkere PE-filamentene. Siden vi ikke har studert hvordan torsken reagerer på dette notlinet,
forblir dette et åpent spørsmål inntil videre. Notlin med PE har noen svakheter i praktisk bruk pga
fare for knuteglidning, relativt lav elastisitet, at notlinet ikke synker og at trådtykkelsen og dermed
soliditeten kan bli større enn for nylon notlin av tilsvarende maskestyrke. Polyetylen finnes i flere
kvaliteter, og valg av kvalitet og notlinkonstruksjon vil påvirke drift-egenskapene. Derfor er driftegenskapene til PE-notlin med flettet tråd og knuter gitt en verdi på 2-3 i Tabell 6.1 med bakgrunn
i disse vurderingene.

Notlin med PVC-belegg
Notlinet med PVC-belegg viste ingen tegn til biteskader i testene i merd, selv om store skader ble
funnet på testpaneler med andre typer notlin i samme merdforsøk. Dette indikerer at torsken har
foretrukket å bite i andre notlin-materialer enn dette. PVC er et mykt og relativt svakt materiale,
og siden vi har vist at torsken fysisk sett er i stand til å bite seg gjennom relativt tykke PEfilamenter, vil den sannsynligvis også være fysisk i stand til å gnage seg gjennom PVC-belegget.
De løse, ensrettede polyester-fibrene er heller ikke en større utfordring enn vanlige

58

nylonfilamenter. Hvorfor torsken tilsynelatende ikke biter på dette notlinet i løpet av testperioden
er vanskelig å si ut fra dagens kunnskap, men det kan skyldes at nota er stiv og vanskelig å bite
tak i, eller at den er uinteressant for torsken. I den aktuelle utførelsen vil dette notlinet antagelig gi
flere driftsutfordringer. Testene avdekket at PVC-belegget kan sprekke opp og blottlegge fibrene.
Dette notlinet har ikke noen fysisk knute, og maskestyrken er lav siden stolpene i linet vil kunne
gli i forhold til hverandre ved belastning på tvers av stolperetningen i notlinplanet. Reparasjon og
håndtering av denne nota kan være vanskelig med dagens teknologi og drift, og i tillegg kan
notlinet ha en relativt tykk tråd og dermed høy soliditet.

Notlin med UHMWPE-fibre
Notlin med UHMWPE- og polyester-fibre er i utførelsen løsslått notlin uten ”super knot” følsom
for torskebitt. Selv om bitejiggen vitnet om et notlin som lokalt tålte betydelig større
bitepåkjenning enn alle de andre materialene som ble testet, viste dette notlinet til dels store
skader i testene i merd: Glatte filamenter og knuter uten ”rakne-sikring” førte til at notlinet raknet
som følge av torskebitt i ett av panelene (Figur 4.8 V). Man kan spørre seg om torsken kan finne
en tilfredsstillelse i å dra filamenter ut av dette relativt løse og glatte notlinet? Flere av
testpanelene hadde flere og til dels store områder med ”skjeggete” notlin (Figur 6.4), men torsken
hadde ikke bitt hull i notlinet eller utvidet eksisterende maskebrudd i noen av de fire panelene.
Det er en mulighet for at polyesterfibrene har røket mens UHMWPE-fibrene har holdt, men dette
har ikke blitt undersøkt. Men selv om disse UHMWPE-fibrene tåler ca 3 ganger mer i strekk enn
tilsvarende nylon-fibre, klarer sannsynligvis torsk av en viss størrelse å skade disse. Den lave
elastisiteten i fibrene og det faktum at notlinet kan flyte i vann kan være noe ugunstig for driften
av nota, men soliditeten kan være lavere enn for tradisjonelt notlin, noe som er svært positivt.

Figur 6.4: ”Skjeggete” notlin med polyester- og UHMWPE-fibre.
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