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Vi kom hit i 1989 med følgende regulering
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1) Minimum 35 mm maskevidde i sekk
2) Nordmørsrist med maksimum 19.0 mm spileavstand

NORDMØRSRIST

SEKKEN



Kort oppsummering av snart 50 år med norsk 
innsats på temaet “selektiv reketrål”:
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1) På de neste lysarkene 4-22 har jeg hentet fram et mer eller mindre representativt utvalg av 
teknikker som har vært prøvd ut i det nordlige kystrekefisket og havrekefisket. 

2) Jeg har satt inn referanse på den artikkel/rapport som først omtaler systemene. 

3) Mange av skissene finnes i Fiskeridirektoratets rapport (2015): «Fire tiår med utvikling av 
det selektive rekefisket», Jesse Brinkhof, Fiskeridirektoratet oktober 2015. 
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Fangst av alle organismer i tillegg til mål-arten (mål-artene). 

For reketrål vil mål-arten i norsk fiske være dypvannsreker av arten Pandalus borealis. (Det 
samme gjelder i alt internasjonalt rekefiske i nord-øst Atlanteren og ved Island, Grønland, 
Newfoundland og Labrador). For flåten sør av N62o regnes bifangst av fisk som målarter.

a) Ulovlig bifangst: Kun problemer ved alt annet enn reker større enn 
minstemål.

b) Uønsket bifangst: Merarbeid og redusert kvalitet på målart(er).

c) Lovlig bifangst: En velsignelse (og ren netto) for økonomien!

BIFANGST PR. DEFINISJON
(OG PRAKTISK BETYDNING)



Noen viktige beslutninger for nord-østlantisk/norsk rekefiske
for å redusere problemene med bifangst
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1977: Kvoter og TAC på viktige bestander

1979: Flytetrål etter torskefisk forbudt nord av N62o

1982: Minstemål økes på torsk og hyse

1983: Maskeividden økes til 135 mm i fisketrål

1983: Bi-fangst regler innføre i rekefisket

1984: Periodevis stenging av felt (yngelvern)

1984: Sorteringsnett (HH-nett) i reketrål

1990: Nordmørsrist innføres i nordlig rekefiske

1993: Nordmørsrist i hele nordøst Atlanteren

(1997: Sorteringrist i torsketrål i nordøst Atlanteren)

2009: Landingsforpliktelse

11. april 1975: Etablering av den Blandete Norsk–Russiske Fiskerikommisjonen

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT

(EU implementerer den nye CFP 2015-2019; 
Utkastforbud og landing av all fangst



Områder for fiske med bunntrål NØ Atlanteren og langs kysten av
Norge nord av N64o.  De viktigste artene (med TAC2016) og

to tallrike ikke-regulerte arter. 
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Polartorsk Gapeflyndre

NEA torsk;
TAC: 805.000 t
MLS: 44 cm

NEA Hyse;
TAC: 223.000 t
MLS: 40 cm

Vanlig uer;
TAC: 0 t (2016)
MLS: 30 cm

Snabeluer;
TAC: 30.000 t
MLS: 30 cm

Lodde; 
TAC: 0 t (2016)
MLS: 11 cm 

Blåkveite;
TAC: 19.800 t
MLS: 45 cm

NEA Sei;
TAC: 140.000 t
MLS: 45 cm

Alle fiskebilder er kopiert fra internet

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT



Innblandingskriterier i rekefisket nord av N62o

Art Latinsk navn Maksimalt antall/10 kg reke

Torsk Gadus morhua 8

Hyse Melanogrammus aeglefinus 20

Uer Sebastes norvegicus & S. mentella 3

Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides 3

Polartorsk Boreogadus saida Ikke bestemt
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Reker (Pandalus borealis): Maksimalt 10% under minstemål (15 mm cpx/60 mm total lengde)

Generelt er det forbudt å fange fisk (og skalldyr) under minstemål. Det er forbudt å 
kaste ut død eller døende fisk (og skalldyr) av regulerte arter.  



Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene
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1968-1974 maskeviddeforsøk
Tore Thomassen & Øyvind Ulltang 1975. Report from mesh selection experiments on Pandalus borealis in Norwegian waters. ICES CM 1975/K:51  

1974 seleksjonsforsøk

Maskev. L50% ca. SR 

30 12.1-13.5 mm cpx 2.5 mm

36 15.5-16.1 mm cpx 5.5 mm

41 20.7 mm cpx 8.0 mm

1968-1971 seleksjonsforsøk

År Maskev. L50%

1968 35 16 mm cpx

1969 40 19-21 mm cpx

1971 35 16.5 mm cpx
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene

1970-1974 nett i trålåpningen
Birger Rasmussen and Per Øynes, 1974. Experiments with shrimp trawl to reduce by-catch of fish and juvenile fish. 

Dr. Birger Rasmussen (UIB) 
og Per Øynes & Albert Strøm
(Fiskeridirektoratet) gjorde
mange forsøk med denne
teknikken. 



10Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT

Ulike sorteringsnett teknikker for å redusere bifangst i
norsk reketrål: Noen eksempler fra de siste 50 årene
1975-1989 FTFI perioden med sorteringsnett i trålen

1

2
3 4

Fiskeriteknologisk forskningsinstitutt FTFI, Bergen teamet var: Ludvig Karlsen, John W. Valdemarsen og
Bjørnar Isaksen. FTFI ble sammenslått med HI i 1991.  

Ludvig Karlsen, 1976: Experiments with selective prawn trawls in Norway, ICES CM 1976/B:28 

1) Vertikale sidesorterings paneler;  ca. 35 m2 pr side; 60 & 80 mm maskev.
2) Vertikalt nett i trålåpning; ca. 60 m2; 60 mm maskevidde. 
3) Skråstilt nett i trålåpningen; ca. 60 m2

4) Skråstilt skillenett i bakre trålbelg: 5.7m2; 40-60 mm maskevidde. 
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene

1975-1976 sorteringsnett i bakre trålbelg
Ludvig Karlsen, 1976: Experiments with selective prawn trawls in Norway, ICES CM 1976/B:28 

Kom aldri i praktisk bruk
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene
1982-1983 Sidesorteringsnett (FTFI)

3

1

2

Björnar Isaksen, 1983; Experiments with vertical side-sorting panels in Norwegian trawls 1982-1982. ICES, CM 1984/B:10.
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene
1983-1989: HH-nett i bakre trålbelg

Ludvig Karlsen and Roger B. Larsen 1989. Progress in the selective trawl development in Norway. Proceedings of the World Symposium on Fishing 
gear and Fishing vessels, St. John’s, Canada.

Roger B. Larsen 1986. Further experiments with sorting panels in shrimp trawls. Results from model testing in a flumetank and fishing trials in Varangerfjorden, 
Northern-Norway. ICES FTFB WG (Hull). 

Maskevidde: 60–70 mm
Kvadratmasker
Knutenett
PE eller PA tråd
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene
1984: Siamesisk tvillingtrål (FTFI)

J.W. Valdemarsen & B. Isaksen 1984: Siamese twin trawl developed in the Norwegian shrimp fishery. ICES CM 1992/B:37.
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene
1985: Trakt i bakre trålbelg (FTFI)

John W. Valdemarsen 1985: Funnel section – an alternative to reduce by-catch of fish and small shrimps in the shrimp fishery. Report , FTFI.  
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene

1983-1985: Kvadratmaske nett i trålposen
Ludvig Karlsen 1986. Fishing experiments with square mesh codends in Norwegian shrimp trawls. ICES WG Meeting, Hull. & Ludvig Karlsen and Roger B. Larsen 1989. 
Progress in the selective trawl development in Norway. Proceedings of the World Symposium on Fishing gear and Fishing vessels, St. John’s, Canada.
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Ulike teknikker for å redusere bifangst i norsk reketrål: 
Noen eksempler fra de siste 50 årene
1989: Nordmørsrista gjør sitt inntog

Isaksen, B., Valdemarsen, J.W., Larsen, R.B. & Karlsen, L. 1992. Reduction of fish by- catch in shrimp trawl using a rigid 
separator grid in the aft belly. Fish. Res., 13: 335-352

Påbudt siden 1990/1993                 
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Fangst i sekken: 
Reker + bifangst

Utsortert bifangst
(fangst i oppsamlingspose) 

Blåkveite og torsk Hyse og sei Reker og ulike ikke-.
regulerte arter

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT

Blåkveite

Gapeflyndre

Seleksjonsforsøk 1989-2016:
En finmasket oppsamlingspose blir

Brukt under slike forsøk for å få
et bilde av ristens effektivtet

Torsk og hyse
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1991-1992: Inter-Nordisk prosjekt finasiert av Nordisk Råd.
«Selectivity in the Shrimp Fishery»

V-shaped grid for shrimp size selectivity

Double V-shaped grids for shrimp and fish selectivity

Double V-shaped grids for shrimp and fish size selectivity

V-shaped grid for fish reduction

Grid system for shrimp size selectivity

Kompliserte tekniske løsninger med 
varierende og for dårlige resultater

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT

John W. Valdemarsen 1993: Selectivity in the Shrimp Fishery. Report to RCN, project 1701-2100.061.



Perioden 1989-2005: Vi gjorde en rekke forsøk for å teste ut 
spileavstand, materialer i rist, størrelse på rist, etc. Syrefast stål er 
fremdeles det materialet som foretrekkes i det nordlige rekefisket. 
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HDPE er stort sett borte fra norsk fiske.
En rist laget av PA-ramme og spiler av
glassfiber har vist gode sorterings-
egenskaper og brukes av både norske 
og utenlandske reketrålere. 
En del kystreketrålere bruker ennå 
rister av aluminium.

Larsen, R.B, Grimaldo, E., Vollstad, J., Jensvoll, T. & Bertelsen, B. 2003: Comparison between two types of Nordmøre grids made from plastics in the Shrimp 
fishery along Svalbard. Report, University of Tromsö.

PA + glassfiber
HDPE



Perioden 1990-2000. Praktiske forhold som ble testet inkluderte:

Fasong: Rektangulær, elliptisk og rund. 
Materialer: Aluminium, stål, HDPE & PA plast, glassfiber, kompositt.
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En Kanadisk HDPE 
rist fra Nordsea Ltd; 
19 mm (2.0x1.5 m)

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT

Den mest brukte havrekerist
produsert i Norge; 19 mm 
syrefast A1 stål (1.3x2.5 m).

Roger B. Larsen, 1996. Experiments with a new, larger type of fish/shrimp separator grid with comparisons to the standard Nordmöre grid. ICES FTFB W.G. 



1995: Med en 2.5 m lang Nordmørsrist oppnådde vi til dels 
svært god bifangst-reduksjon, spesielt med lave vinkler
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Rig 3: 30o Rig 4: 25o

Rig 1: 45o   Rig 1: 40o   

2x16 floats (Ø200) along sides + 6 floats 
along the top, inside the net

E. Maurstad and R.B. Larsen 1995: Experiments with a new, larger Nordmöre grid in deep sea shrimp trawl. Report.   

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT
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• Ulike design av rister (rektangulære, kvadratiske, ovale, elliptiske). Rektangulær fasong mest brukt. 

• Ulike materialer (aluminium, stål, HDPE, PA). PA og stål mest brukt i havreketrål.

• Ulike spileavstander: 16-17-19-20-21 mm. Lav spileavstand øker utsortering på fisk, men også på reker.

• Ulike vinkler på rist ((50-)45-35-30-25 grader).  Lavere vinkel gir bedret sortering på fisk, mens 
rektapet ikke ble høyere enn 1,3% i vekt selv ved 25o.

• Ulike varianter av ledenett og ledetunnel foran rist, eventuelt ingen ledetunnel. Ingen ledetunnel 
vil øke utsortering av fisk, men også gi økt reketap.

• Ulike distanser mellom ledetunnel og rist. Økt avstand (mer enn 50 cm) øker utsortering på fisk. 

• Stormasket panel i deler av ristseksjonen. Ingen klare resultater.

• Stormasket panel i deler av overpanel bak rista. Ingen målbare effekter.

• Fjerning av nett over ledetunnel. Fisk gis bedre sjanse til å unnslippe, men ingen klare resultater.

Forskjellige systemer som har vært prøvd i havreketrål (i regi av UIT/NFH):

(Dagens regelverk for utforming av selektiv reketrål er et kompromiss mellom mange hensyn)

De fleste forsøkene ble gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet
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Forskjellige systemer som har vært prøvd i havreketrål (i regi av UIT/NFH):

(Dagens regelverk for utforming av selektiv reketrål er et kompromiss mellom mange hensyn)

• Sorteringsvinduer (exit windows) i ristseksjonen. Ingen merkbar endring på utsortering av fisk.

• Sekundær rist for å fjerne undermåls fisk og reker. Ristene klogges hurtig, mister effekt. 

• LED lys langs fiskelina (Fi.Dir./UIT). Ingen klar effekt på fisk, men det oppstod tap av reker.

• Exit hull i topp-panelet bak Norsmørsrista (Fi.Dir./UIT). Ingen/liten effekt på fisk, og noe reketap.  

• Kvadratmasker i sekken. Data presenteres senere i dag.

• Sorteringssystemer i 4-panels seksjoner (timeglass, ekstra rister, endring ledetunnel, led-lys). 
Data presenteres senere i dag.

• Grunntau (gear) og sveipeområde (SINTEF). Data presenteres senere i dag.

(og sikkert en hel del flere ting som er gått i glemmeboka)



Hvor er vi pr september 2016?: 
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a) Med Nordmørsrista (19 mm) klarer vi 
å skille alle større individer på en enkel 
og praktisk (og fornuftig) måte fra rekene.

c) Bifangst-problemet er isolert til: 

Mellomstore fiskeyngel og småreker

b) Med en del tilleggs-teknikker (kvadrat-
masker, ekstra rist, m.v.) kan vi ta bort de 
aller minste individene av reke og fisk. 

Spørsmålet blir: Hvordan klare å 
separere fiskeyngel som har samme 
størrelse som lovlig rekestørrelse og
få «helt» rene rekefangster? 



Ulike hensyn bestemmer hvilke tekniske 
reguleringer vi søker i norsk rekefiske: 

Forvaltningsmessige hensyn (yngelvern, unngå utkast) 
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Vi må ha et klart og entydig regelverk 

Bifangst-kriteriene (bør de renoveres?)

Hensyn til brukerne (regler og løsninger   
må være praktiske og funksjonelle)



Utfordringen: Å finne effektive teknikker for å 
minimere bifangst under tråling  

Roger B Larsen, the Arctic University of Norway UIT 26

?

Foto: 
Bjørnar Isaksen, 
IMR



Takk for 
oppmerksomheten

Roger B. Larsen, Førsteamanuensis
UIT, BFE, Norges fiskerihøgskole

9037 Tromsø
Forskningsgruppe BRIDGE

roger.larsen@uit.no
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