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Agenda

• Prioriteringer
• Nye prosjekter 
• Noen resultater



Mål

Visjon
Næringsrettet FoU for en 
bærekraftig, lønnsom
sjømatnæring i vekst

Overordnet Mål
FHF skal skape merverdi for 
sjømatnæringen gjennom 
næringsrettet forskning og 
utvikling

«Grand Plan»
Næringsnytte gjennom handling
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Prioriteringer

Fangst- prosessen

• Fangstkontroll

• Beslutningsstøtte-
systemer

• Redskapshåndtering

• Fartøy, design, drift

Fangsthåndtering

• Automatisering

• Restråstoff

• Levende sjømat

Produksjon

• Full-automatiserte 
linjer

• Energiøkonomisering

• Kvalitet

• Restråstoff



Ny teknologi som kan gi smart fiskeri
• Fiskeletende autonome farkoster
• Effektiv fiskeleting vha lavfrekvent sonar
• Optimalisere fiskeriet og bestands-overvåkning gjennom 

automatisk prosessering av  oseanografiske data 
utvekslet mellom fiskeflåte og forskning



FiskInfo

Utvikling av helhetlig 
løsning for digital 
distribusjon av viktig 
informasjon til 
fiskeflåten. 



Fangstkontroll – nye prosjekter

• Bifangstreduksjon i reketrål i Barentshavet
• Artsseleksjon pelagisk trål
• Kvalitetsvurdering av trålfanget fisk
• Teknologi for å unngå uønsket bifangst i 

garnfiskerier
• Nedbrytbare garn



• Levendelagring av snø- og kongekrabbe: 
Betydning av lagringstid og lagringsbetingelser for 
dyrevelferd og produktkvalitet



Noen resultater

900865 Fangstkontroll snurrevad
• Mengdebegrensning. Effektiv og enkel løsning 

under testing. Utøverne er gitt dispensasjon 
til å bruke løsningen. 

• Artseleksjon:
• Skiller mellom torsk og hyse under 

fangst 
• Skiller mellom torskefisk og flyndre 

under fangst
• Størrelsesseleksjon. Utviklet en nedskalert 

seleksjonssekk til den minste kystflåten 

900891 Runddorg – Ny teknologi for kystfiske
• Viser foreløpig bra resultater
• Fiskevegn AS nytt NFR prosjekt for 

videreutvikling og kommersialisering



«Beste praksis» for slipping fra 
not

FHF-prosjekt fra 2014 – 2016
Gjennomføres av Havforskningsinstituttet i samråd 

med styringsgruppe
Prosjektgruppe: Mike Breen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland og Aud Vold



Ved en Workshop på Gardermoen i desember 2014 
ble man enige om følgende kriterier for «Beste 

praksis»: 
• Kontrollert fangstregulering skal foregå over notas bryst (notas 

kortende, geil). Ukontrollerte situasjoner kan imidlertid oppstå der fangst svømmer fritt ut 
når flåen er «nede».

• Lengden på det ferdig felte notbrystet skal maksimalt være felt inn 
25 % i forhold til lengden på strukket lin. 

• Lengden på notbrystet (geila) skal ikke være kortere enn 18 m. 
Riggingen av brysttauet må ikke redusere lengden på det ferdig innfelte brystet. 

• Utslippsåpningen må kunne justeres med et hjelpetau fra fartøyet 
til notøret, slik at fisken til enhver tid kan svømme fritt ut under 
fangstregulering.  

http://www.fhf.no/
http://www.fhf.no/


I 2015 testet vi «Beste 
praksis» om bord på 

kyst- og ringnotfartøy 
i makrell og sildefiske

Måleoppsett:

http://www.fhf.no/
http://www.fhf.no/


Håndtering og konstruksjon
• Systemet var enkelt å håndtere – ingen store 

problemer under kasting og slipping
• Det var enkelt å regulere utslippsåpningens 

bredde (og dermed dybde) ved hjelp av 
støttetau fra øret til vinsj på bakken

Problem: Det danner seg ofte 
folder av notlin fra de siste ringene 
mot flå/øret som delvis kan stenge 
for utslippsåpningen
(Kan vi gjøre noe med rigging / 
design for å forbedre dette?)
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y = 0.4716x 2 - 4.6843x + 0.9709 
R² = 0.9995 
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Svart kurve er observert åpning, mens blå 
er teoretisk maksimum for utslippsåpningen 
som «hengende kjede». Dette er en av de 
beste tilpasningene vi målte.

Svart kurve er observert åpning, mens blå er 
teoretisk maksimum for utslippsåpningen som 
«hengende kjede». Her er utslippsåpningen 
deformert av strøm / propeller.

To hovedtyper av form på utslippsåpningen, 
avhengig av strømforhold mm 



 

 
 

Målt utslippsåpning var alltid mindre enn den 
teoretiske åpningen man får dersom geila 
henger som et kjede mellom to punkter

http://www.fhf.no/
http://www.fhf.no/


Fiskens atferd under slipping
• Det tar som regel noe tid før fisken søker ut 

av nota.
• I begynnelsen av en slipping svømmer fisken 

oftest ut i velorganisert stim
• Lenger ut i prosessen blir det stadig mer fisk 

som svømmer ustrukturert ut («veltes over 
geila»)

• Jo større kast, jo mer kaos



Konklusjoner så langt

• «Beste praksis» er et godt skritt framover med hensyn til å 
utvikle en metode for ansvarlig fangstregulering i not

Men
• Er utslippsåpningens størrelse og form optimal eller kan den 

forbedres?
• Hva kan vi gjøre for å redusere «kaos» i fiskens atferd ved 

slipping?
• Gode ideer til ytterligere forbedring av slippeprosessen? 

http://www.fhf.no/
http://www.fhf.no/


Her monteres en ny flåsnurpe, som skal hindre sild i å «renne» over flåa i store 
kast, inn hos Fiskenett på Manger. Siste versjon er laget i sterkere notlin. 



Prøvetakingskanon

Presenter
Presentation Notes
Internasjonal miljøpris



http://www.fhf.no/har-du-innspill-til-fhf/

http://www.fhf.no/har-du-innspill-til-fhf/
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