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Først som sist - og uten sammenligning:
Av alle teknikker som er prøvd ut gjennom
tidene, så markerte de første forsøkene med
Nordmørsrist våren 1989 på Altafjorden et
historisk gjennombrudd for selektivt rekefiske.
Teknikken er i bruk i mange deler av verden.
Nordmørsrista (tilpasset utsortering av fisk og
yngel) er trolig det viktigste bidraget vi
redskapsforskere noensinne har levert til
fiskeriforvaltningen (nasjonalt og internasjonalt).
Utforming av rist, innmontering og valgt
spileavstand har stått nesten urørt i 26 år!
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(1975) 1983-1989: Forsøk med HH-panel av Ludvig Karlsen (og RB Larsen).
NB! Ludvig Karlsen rapporterte de første norske forsøk med selektiv reketrål i 1976!

HH-panelet sorterte ganske bra
på større fisk, men reke-tap på
+/- 10% gjorde at teknikken var
lite populær (og «innovasjonsevnen» var stor blant fiskere for å
sabotere seleksjonsegenskaper) .
HH-panelt var påbudt i perioder i
kystrekefisket i Nord-Norge fram
til 1989 (primært for vern av
torske- og hyse-yngel).
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1983-1989: Vanskelig med korrekt montasje. Mange varianter og maskestørrelser ble testet.
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Slik L Karlsen og RB Larsen så det i 1988.
Noen sentrale referanser er gitt i
dette konferansebidraget
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FTFI v/Ludvig Karlsen startet det første norske prosjektet med selektiv reketrål
(HH-nett) i perioden 1975-1978. Andre forskere (Isaksen og Valdemarsen) ved
FTFI (dagens Fangstseksjon HI) arbeidet også med HH-nett og mange andre
løsninger. Her er to av John W. Valdermarsen’s mange forslag:
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Ludvig Karlsen’s håndtegning
som jeg fikk med til toktet

1989
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Den russiske sparetrålen….. (1989)

Bakteppe: Det var den russiske part i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som la press på Norge om å
øke innsatsen på selektiv reketrål og som gjorde at vi fikk fortgang i utvikling av Nordmørsrista.
Det verserte rykter om at russiske rekefiskere brukte «sparetrålen» med særdeles gode resultater. Etter mye om og men fikk
Bjørnar Isaksen og undertegnede under et møte i Murmansk i 1988 fravristet dem en tegning av dette «vidunderet». Den
ble testet av UIT i 1989. Vi fikk god utsortering av fisk, men reketap på nesten 50% var ikke særlig lovende. Våre russiske
kolleger lo godt da vi rapporterte resultatene tilbake. De fortalte oss så at dette var en trål som kun eksisterte på papiret og
som ble vist fram som ren propaganda.
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1989

Det ble de første årene med Nordmørsrist
arbeidet mye for å finne optimal innmontering
(stabil ristvinkel), utforming av ledetunnel, m.v..
Forsøkene med åpen nettkonstruksjon og
timeglass bak risten ga bedre utsortering av
fiskeyngel, men fiskerne var skeptiske til et slikt
arrangement.
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1985
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Havrekefisket 1989-2014: Vi har så godt som lagt all fokus på å teste ut seleksjonsparametere for ulike varianter av
Nordmørs-rister av aluminium, stål, HDPE og PA.
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1995-2000: Utprøving av rister i stål og HDPE plast
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Forsøk i 1995 med stor stålrist og ristvinkel på 45o-35o-30o og 25o.
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1997: Forsøk i havreketrål med rister for multi-sortering på reker og fisk. Erfaringene viste at
de nederste kammer i risten ble blokkert nokså fort og teknikkene ble ikke fulgt opp.
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2002-2004: Utprøving av rister i Nylon PA plast
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Typisk seleksjonsresultat for torsk med havrekerist viser at nesten ingen fisk mindre enn
15 cm blir skilt ut med 19mm Nordmørsrist.
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Typiske seleksjonsresultat for de viktigste bifangstartene med 19mm Nordmørsrist .
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Vi er enige om at Nordmørsrista er fantastisk og at den reduserer mengden av bifangst med 95-100% (med et
minimalt reketap), men problemet er fisk og yngel mindre enn 15-20 cm lengde.

1988

Sorteringseffekt med 16 m lang kvadratmaske-sekk i 35 mm nylon
(etter at reker og småfisk har passert et 70 mm HH-panel)
Sammenligning
Reker: 9-15 mm CPX
Polartorsk: 8-15 cm lengde
Langebarn: 10-25 cm lengde

1
81%
82%
97%

2
90%
90%
93%

3
66%
88%
-

4
51%
79%
87%

De mest interessante resultater på reduksjon av småfisk
og yngel ble trolig oppnådd i 1988 med poser av
kvadratmaske-nett (45o dreid knutenett av nylon),
Karlsen & Larsen 1989.
Jeg ønsker å gjenta disse forsøkene!
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2015: Så har vi sett lyset……….. (men det sluknet litt for hurtig?)
Hannah & Jones (Oregon, USA) rapporterte (i aug. 2014) oppsiktsvekkende gode resultater på bifangst reduksjon
ved å feste 10 stk grønne LED lys på fiskelina. Det ble gjort 42 tråltrekk med dobbeltrål og det ble oppnådd
signifikante effekter i alle hal. Store deler av rekeflåten i Oregon bruker nå LED lys for å redusere bifangst av fisk.

Med lys

Uten lys
NB: Når LED lysene ble plassert ved/nær
rista, så økte bifangsten betydelig!

Electrolume LED lys
fra Lindgren-Pitman
(USA)
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Februar 2015: Vi satte 20 stk LED lys på fiskelina
på en kystreketrål, men resultatene er ikke mye
å skrive hjem om………..
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Noe av det som har vært prøvd i havreketrål (i regi av UIT/NFH):

(Dagens regelverk for utforming av seksjon med Nordmørsrist er et kompromiss mellom mange hensyn)

•
•
•
•

Ulike design av Nordmørs-rister (rektangulære, kvadratiske, ovale). 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 (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 effekt.
Fjerning av nett over ledetunnel. Fisk gis bedre sjanse til å unnslippe, men ingen klare resultater.
Sorteringsvinduer (exit windows) i ristseksjonen. Dette ga ingen merkbar endring på utsortering av fisk.

(og sikkert flere ting som er gått i glemmeboka)
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Status pr. mars 2015:
Nordmørsrist med 19 mm spileavstand tar bort nesten
all bifangst i reketrål, men det alene er ikke godt nok!
Hvor går veien videre for å fjerne små fisk og yngel av
kommersielt viktige arter som havner i rekesekken?
Vedlegg: Referanser til publikasjoner, konferansebidrag og rapporter som berører bifangst-reduksjon i reketrål med RB Larsen
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Publikasjoner vedrørende bifangst-reduksjon i rekefisket:
* Nguyen, Hai Phong; Larsen, Roger B. 2013. Effect of codend mesh size increases on the size selectivity of commercial species in a

small mesh bottom trawl fishery. Journal of Applied Ichthyology 2013; Volum 29 (4). ISSN 0175-8659.s 762 - 768.s doi:
10.1111/jai.12177.
*Nguyen, Hai Phong; Larsen, Roger B.; Hoang, Hong H.. 2011. “Trash Fish” in a Small Scale Fishery: a Case Study of Nha Trang
Based Trawl Fishery in Vietnam. Asian Fisheries Science 2011; Volum 24 (4). ISSN 0116-6514.s 387 - 396.
*Grimaldo, Eduardo Vela; Larsen, Roger B.. 2005. The Cosmos grid: A new design for reducing by-catch in the Nordic Shrimp
Fishery. Fisheries Research 2005; Volum 76. ISSN 0165-7836.s 187 - 197. Doi: 10.1016/j.fishres.2005.06.010
* Fonseca, P; Campos, A; Larsen, Roger B.; Borges, TC; Erzini, K. 2005. Using a modified Nordmore grid for by-catch reduction in
the Portuguese crustacean-trawl fishery. Fisheries Research 2005; Volum 71. ISSN 0165-7836. Doi: 10.1016/j.fishres.2004.08.018
* Fonseca, P; Campos, A; Mendes, B; Larsen, Roger B.. 2005. Potential use of a Nordmore grid for by-catch reduction in a
Portuguese bottom-trawl multispecies fishery. Fisheries Research 2005; Volum 73 (1-2), pp 49-66. ISSN 0165-7836. Doi:
10.1016/j.fishres.2005.01.005
* Broadhurst, Matt K.; McShane, Paul E.; Larsen, Roger B.. 2000. Effects of twine diameter and mesh size in body of prawn trawls
on bycatch in Gulf of St. Vincent, Australia. Fishery Bulletin 2000. ISSN 0090-0656.s 463 - 473.
* Broadhurst, Matt K.; Larsen, Roger B.; Kennelly, Steven J.; McShane, Paul E.. 1999. Use and success of composite square-mesh
codends in reducing bycatch and in improving size-selectivity of prawns in Gulf St. Vincent, South Australia. Fishery Bulletin 1999;
Volum 97. ISSN 0090-0656.s 434 - 448.
* Larsen, Roger B.; Kristjansson, Joel; Marteinsson, Jon Einar. 1993. Vertical size distribution of shrimps (Pandalus borealis) in the
water column 0 to 8 m off the seabed. ICES Marine Science Symposia 1993; Volum 196. ISSN 0906-060X.s 207 - 210.
* Isaksen, Bjørnar; Valdemarsen, John W.; Larsen, Roger B.; Karlsen, Ludvig. 1992. Reduction of fish by-catch in shrimp trawl
using a rigid separator grid in the aft belly. Fisheries Research 1992; Volum 13. ISSN 0165-7836.s 335 - 352. Doi: 10.1016/01657836(92)90086-9
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Konferansebidrag og rapporter vedrørende bifangst-reduksjon i rekefisket:
* Karlsen, L. and Larsen, R.B. 1986: Experiments with square mesh codends in shrimp trawls. Institute of Fisheries, University of Tromsö.
Serie E: 1/86. 54 pp.
* Karlsen, L. and Larsen, R.B. 1988: Progress in the Selective Shrimp Trawl Development in Norway. In: Proceedings of the World Symposium on Fishing Gear and
Fishing Vessel Design, St. John's, Canada: 30-35.
* Larsen, Roger B. 1988: A review on the application and selectivity of square mesh netting in trawls & seines. Square Mesh Workshop Vol. II, Nov. 1988, St. John's,
Canada. Mass. Division of Marine Fisheries, Boston: 13-36.
* Larsen, R.B. 1997: An introduction to by-catch reducing trawls in the North East Atlantic fisheries. Presentation at Fish-Africa97, Cape Town, South Africa,
October 1997. 5 pp.
* Larsen, R.B. and Isaksen, B. 1999. Nordic symposium on new methods for fishing gear selectivity. Report IMR/NFH. 12 pp.
* Larsen, R.B. 1999: Modern trawling and by-catch reducing devices in the North Atlantic shrimp fisheries. Presentation at the International Pandalid Shrimp
Symposium, Halifax, 8. – 10. September 1999. 8 pp.
* Broadhurst, M.K., Campos, A., Fonseca, P. Borges, T. & Larsen, R.B., 2001: Preliminary assessment of the effects of sweep length on catches of crustacean trawls
off the coast of Algarve, Portugal.
* Broadhurst, M. and Larsen R.B. 1998: Composite square-mesh codend to reduce by-catch - The Gulf of St. Vincent experience. Infofish International 2/98: 55-59.
* Broadhurst, M., Larsen, R.B., McShane, P. and Kennelly, S. 1998: Industry adoption of selective gear in the Gulf of St. Vincent prawn-trawl fishery. Professional
fisherman 3/1998: 22-24.
* Borges, T.C.; M.E. Costa, M. Cristo, K. Erzini, A. Malaquias, A. Nortista, S. Olim, C. Pais, A. Campos, P. Fonseca, J. Santos, R. Larsen and A. Eide. – 2002.
Managing by-catch and discards: A multidisciplinary approach (BYDISCARD). Final Report to the European Commission, DG XIV-C-1, Study Project No. 99/058.
* Engelstoft, J., Isaksen, B., Larsen, R.B., Rosing, M. & Zachariassen, K. 2001: Studies of technical methods for secure shrimp fishery in the Redfish Box, East
Greenland. Project report for the Nordic Strategy for the Environment and Fishereis. Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut.
* Isaksen, B. and Larsen, R.B. 1993: Size selectivity for shallow water shrimps by using a rigid metal grid in the aft and top section of the trawl. Experiments
performed along the Mocambiquan coast 9-24 February1993, on board the commercial shrimp trawler "Arpem IV". Institute of Marine Research, Bergen/the College
of Fishery Science, University of Tromsö. 48 pp.
* Isaksen, B., Valdemarsen, J.W. and Larsen, R.B. 1990: Reduction of fish bycatch in shrimp trawl using a solid separator grid in the aft belly. Coun. Meet. int. Coun.
Explor. Sea., 1990/B:47. 13 pp.
* Larsen, Roger B. 1985: Model tests scaled 1:10 and 1:3 using separator panel in a 1424 mesh shrimp trawl. Institute of Fisheries, University of Tromsö. 25 pp.
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Konferansebidrag og rapporter vedrørende bifangst-reduksjon i rekefisket:
* Larsen, Roger B. 1986: Further experiments with sorting panels in shrimp trawls. Results from model testing in a flumetank and fishing experiments in
Varangerfiord. ICES W.G. Meeting, Hull, England 86. 34 pp.
* Larsen, Roger B. 1987: Shrimp trawls with sorting panels - manual for construction and application of different panels. Institute of Fisheries, University of
Tromsö. 35 pp.
* Larsen, Roger B. 1989: Norwegian selective shrimp trawl designs and the results obtained. Joint meeting, PINRO, Murmansk, April 1989. 17 pp.
* Larsen, Roger B. 1989: Selectivity experiments and experiences with the "Nordmöre" shrimp trawl grid. Report, the Norwegian College of Fishery Science,
University of Tromsö (NFH) , 16 pp.
* Larsen, Roger B. 1989: Experiments with different fish-shrimp separators on board the R/V "Johan Ruud", June 1989. Report NFH. 8 pp.
* Larsen, R.B. 1995. Development of bycatch reducing devices for trawls. Infofish int. 3/95. pp 55-59.
* Larsen, Roger B. 1996. Experiments with a new, larger type of fish/shrimp separator grid with comparisons to the standard Nordmöre grid. ICES FTFB W.G.
Meeting, Woods Hole, April 1996. 18 pp.
* Larsen, Roger B. 2000. A short review of the development of modern trawling and by-catch reducing devices in the North-Atlantic shrimp fisheries. Selfi a.s.
Tromsø. 7 pp.
* Larsen, Roger B. 2006: Final report for the NFR project nr 153002/I10 “Studies on alternate techniques on selective fish and shrimp trawls”. The College of
Fishery Science, University of Tromsö. 16 pp.
* Larsen, Roger B. 2007: Final report for the NFR project nr 159820 “Selectivity and by-catches in the northern trawl fisheries for shrimps and fish”. The College of
Fishery Science, University of Tromsö. 7 pp.
* Larsen, Roger B.. 2010. Sorteringsristens betydning for et mer skånsomt fiske – Nye fiskemetoder og bifangstproblematikken. Forskningsmaraton Forskningsdagene UIT 2010.
* Larsen, R.B., Bakrie, Z. and Yahya, M.A. 1991: Experiments with selective shrimp trawl using the "Nordmöre-grid". Report, NCFS-UIT, 4 pp.
* 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. The College of Fishery Science, University of Tromsö. 119 pp.
* Larsen, R.B. and Isaksen, B. 1993. Trials with the Nordmöre grid on fishing grounds along Svalbard islands during November and December 1992. NFH. 52 pp.
* Larsen, R.B. and Isaksen, B. 1999. Nordic symposium on new methods for fishing gear selectivity. Report IMR/NFH. 12 pp.
* Larsen, R.B, Karlsen, L., Isaksen, B. and Valdemarsen, J.W. 1991: Sorting grid in shrimp trawls 1991. Technical manual. Fisheries Directorate. 26 pp.
* Maurstad, E. & Larsen, R.B. 1995. Initial experiments with a new and large type of fish/shrimp separator grid. NFH. 38 pp.
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