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Referat fra styringsgruppemøte og arbeidsmøte den 13. og 
14. februar 2017 på Nordsøcenteret, Hirtshals 

FHF prosjekt 901303 «Optimalisering av fiske med reketrål» 
Dette prosjektet er et spleiselag mellom FHF, Fiskeridirektoratet og forskningsmiljøene, der 
næringen selv (fiskerne og notfabrikanter) arbeider sammen med forskningsmiljøene for å 
finne gode løsninger for forvaltningen av det framtidige rekefisket. Skal vi lykkes med det må 
alle partene bidra fullt og helt. 
 
Vi valgte å avholde et kombinert styringsgruppemøte og arbeidsmøte for å få komme i gang 
med det praktiske arbeidet så snart som mulig. Grunnen til at vi valgte å kjøre møtet ved 
modelltanken i Hirtshals var å kunne demonstrere og teste ut (i modellskala) aktuelle 
løsninger for kommende forsøk som bakteppe for diskusjonene. Styringsgruppens viktigste 
oppgave var naturligvis å komme med innspill for å finjustere prosjektplanen til en endelig 
versjon. Den bredt sammensatte gruppen innehar rikelig kompetanse innenfor rekefiske og 
kunne derfor bidra med justering av eksisterende løsningsforslag og bringe inn nye ideer. 
Møtet og det praktiske opplegget med forsøk i modelltanken ble fulgt av Fiskeribladet*.  

Sju av tretten personer i styringsgruppen kunne delta på dette møtet slik at det ble god 
representasjon fra både kyst og hav og nord/sør. I tillegg deltok alle forskerne og 
oppdragsgiver og forvaltning var representert. Følgende personell var til stede: 

Rita Maråk Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond  
Dagfinn Lilleng Fiskeridirektoratet; Utviklingsseksjonen 
Dag Olav Mollan Båt: M/S Katla 
Martin Andsås Båt: M/S Sjøvik 
Knut-Ove Øyra Båt: M/S Arctic Swan 
Frode Jensen Båt: M/S Tempofisk 
Åsmund Breivik Båt: M/S Hermes 
Øyvind Johansen Båt: M/S Svanesund 
Geir Mikalsen Fabrikant: Refa Vonín 
Harald Lausund Fabrikant: Mørenot 
Olafur Ingolfsson Havforskningsinstituttet  
Terje Jørgensen  Havforskningsinstituttet 
Hanne Digre** SINTEF Ocean AS 
Bent Herrmann*** SINTEF Ocean AS 
Wenche Emblem Larssen  Møreforskning AS 
Roger Larsen Universitetet i Tromsø 

* Ved at dette prosjektet, og lignende problemstillinger spesielt i det sørlige rekefisket, allerede har vært omtalt i 
fiskeripressen, deltok journalisten Kjersti Kvile, Fiskeribladet, under deler av møtet.   

** Forskningssjef Hanne Digre deltok første dagen som erstatning for seniorforsker Manu Sistiaga.   

*** Bent Herrmann deltok første dag. Han har sin arbeidsplass på Nordsøcenteret og deltar spesielt under 
planlegging av forsøk, tokt og analyser/publisering av data.  

De fleste møtedeltakerne ankom Hirtshals søndag den 12. og noen av deltakerne holdt et 
første uformelle møte samme kveld. Alle deltakerne bodde på Montra Skaga Hotel vis á vis 
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Nordsøcenteret. Møtene ble til en stor grad kjørt i henhold til skissen som ble brukt til 
innkallelsen av møtet. Møtet ble avsluttet tirsdag den 14. kl. 15:00. 

Mandag 13.02: Vi ble ønsket Velkommen til modelltanken i Hirtshals ved seniorforsker/ 
driftsleder Kurt Hansen.  

Deretter brukte vi relativt lang tid rundt bordet slik at hver og én fikk presentert seg selv og 
forklart sin rolle i prosjektet. Kunnskap om hverandre er verdifullt i et forsknings-prosjekt 
som favner stort og vidt og hvor medlemmene i styringsgruppen ikke bare kommer fra ulike 
sider av næringen, men også fra ulike kanter av landet.      
 
Prosjektleder gjorde en kort presentasjon av hovedtrekkene i reketrålprosjektet, de 4 
arbeidspakkene og hvordan ansvarsforholdet for prosjektets oppfølging er fordelt mellom de 
ulike forskningsmiljøene. Ved universitetet i Tromsø er det for inneværende år allokert 3 
forsøksperioder (februar, mai og november) med forskningsfartøyene, mens HI ikke kunne 
søke tid på forskningsfartøyene i inneværende år fordi prosjektbeskrivelsen kom for sent i 
forhold til de interne søknadsfrister. Ved HI er det imidlertid lagt opp til at samarbeidet med 
reketrålere fortsetter også i 2017 (med fokus på kort belg og maskeseleksjon).  
 
Fagsjef for fiskeriteknologi Rita Maråk fra FHF og seniorrådgiver Dagfinn Lilleng fra 
Fiskeridirektoratet redegjorde for forventninger og målsettinger ved det nye prosjektet. I 
runden rundt bordet ga deltakerne er kort presentasjon av seg selv og hva deres motivasjon for 
å delta var. Det er tydelig at problemstillingene kan deles inn i 3 grupper; Hav Nord, Kyst 
Nord og Sør.  
 
Før vi startet visning og testing i modelltanken, så ga prosjektleder en kort introduksjon til 
hvordan man bruker og tolker data fra en strømningstank (se vedlegg). 
 
Program for modelltanken ble delt i to fokusområder, a) bifangstreduksjon med størst fokus 
på nordlig fiske og b) reduksjon av slepemotstand og reduksjon av små reker i fangstene, som 
er mest aktuelt nå for fiske i sør. 
 
Trål 1: Skala 1:10 modell av en 3100# havreketrål fra Mørenot med normal lengde på belg. 
Her monterte vi inn lang Nordmørsrist i 30 grader og en 4.5 m lang kvadratmaske-seksjon bak 
Nordmørsrista. 
 

Trål 2: Skala 1:12 modell av en 2400# i 60 mm (3600#) fra Skagerak Trål og Not med kort 
belg, som brukes i Nordsjøen. På denne trålmodellen monterte et semi-cirkel gear. 
 
Under demonstrasjonene ble det foretatt målinger av trålens geometri og slepemotstand, se 
vedlegg av måleskjemaer. 
 

Tirsdag 14.02: En del av gruppen startet dagen med et (iskaldt) besøk på Hirtshals 
fiskeauksjon. Vi fortsatte målingene i modelltanken og vi kjørte en kort demonstrasjon av den 
originale Tryggristen. Det ble gjort flere målinger med pelagiske tråldører, med sveipene 
direkte festet (oppe og nede) til dørene, med lodd på undersveipene i forkant av vingespiss og 
uten lodd. Møtet ble formelt hevet kl. 15 da de fleste måtte reise ned til Aalborg.  
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Oppsummering:  

Det er enighet i gruppen om at vi starter arbeidet med de forslagene som ble vist i 
modelltanken og diskutert under møtet. Vi var innom mulige modifikasjoner som kan foretas 
underveis, men det ble påpekt fra forskningsgruppene at vi må gå forsiktig og systematisk 
fram for å få gode, robuste resultater før konklusjoner kan trekkes. Fabrikantene vil i løpet av 
kort tid komme med forslag til ekstra panel foran Nordmørsrist-seksjonen, som er et opplegg 
som kan testes under dispensasjon av fartøyene i havrekefisket. Vi trenger ingen stor 
planlegging for forsøk hvor flåten selv bidrar aktivt med å teste ut ulike løsninger. Dersom 
forskere skal delta, så avtales dette mellom rederi, fiskeridirektoratet og forskningsmiljø.  

Oppgaver i 2017:  

Rammene for mengde og omfang av forsøk som kan gjennomføres er gitt i de bevilgninger 
som FHF og Fiskeridirektoratet har lagt på bordet, se prosjektplan og budsjetter. For 2017 vil 
følgende forsøk være ønskelig å få gjennomført: 

1) Innledende studier med overlevelse på reker som sorteres gjennom reketrålnett.  
2) Et referansestudie på maskeseleksjon i reketrål.   
3) Forsøk med ordinær og lang Nordmørsrist. 
4) Forsøk med rockhopper og semi-cirkel gear.  
5) Forsøk med kvadratmaskeseksjon bak Nordmørsrista. 
6) Forsøk med kort versus lang belg i reketrål. 
7) Forsøk med pelagiske tråldører/sveiper av bunnen.    

Ansvarlig for gjennomføring av de ulike forsøkene er i utgangspunktet skissert i 
prosjektplanen, men forsøk kan delvis kjøres parallelt mellom forskningsmiljøer og næring. 
Under punktene skissert over, vil følgende organisering kunne fungere:  

- Ad punkt 1): Møreforskning, HI og UIT samarbeider om innsamling av data og 
forsøksopplegget. 

- Ad punkt 2) og 6): HI i samarbeid med næringen utfører disse forsøkene i et dobbeltrål-
opplegg.   

- Ad punkt 3), 4) og 5): UIT/SINTEF og næringen samarbeider om innsamling av data.  
- Ad punkt 7): HI og SINTEF utfører forsøkene med en tråler i sør, dvs. dobbeltrål med 

pelagiske dører og redusert sveipekontakt.  

Viktig: Forsøkene som skal/kan kjøres på kommersielle reketrålere må planlegges så snart 
som mulig slik at utlysning av oppdraget kan komme ut i god tid. Her må de involverte 
partene se på timeforbruk og kostnader innenfor rammene som er disponible. 

Neste styringsgruppemøte: Tidlig høst 2017 i Bergen. Fiskeridirektoratet vil være vertskap 
og Dagfinn Lilleng sørger for at vi også får med en kort orientering om forvaltningens rolle i 
forhold til rekefisket.  

Roger B. Larsen, 
27. Februar 2017 
 
 

Vedlegg: Utdrag fra presentasjon, måleskjemaer fra trålforsøk og skisse av testseksjon. 
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Forsøksoppsett som testes med F/F «Helmer Hanssen» februar-mars 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 


