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1. Matrialvalg i cod end; vanlig lin med knuter v.s. knuteløst lin og effekt på synlige 

fangststskader og  størrelsesseleksjon på torsk og hyse.                          
            Leif Grimsmo, Manu Sistiaga, Ekrem Misimi, Bent Herrmann and Ida Aursand 

1. Automatisk fangstbehandling ombord  
2. Oppsummering og konklusjon 

Teknologi for forbedret fangstkvalitet på trålfanget fisk 
Leif Grimsmo, SINTEF Fiskeri og havbruk, prosessteknologi 
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• Hypotese; bruk av knuteløst 
og mykere codend lin gir 
mindre fangstskader og 
bedre fiskekvalitet enn 
tradisjonelt lin. 
 
 

• Begge codend var70 masker 
lang, 70 masker omkrets 
med en nominell 
maskevidde på 135 mm.  
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Matrialvalg i cod end; vanlig lin med knuter v.s. knuteløst lin; 
redskap 
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Matrialvalg i cod end; vanlig lin med knuter v.s. knuteløst lin; 
fangstdata (forsøk  m "Jan Mayen" i slutten av november på Nordkappbanken og 
Malangsgrunnen) 
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• Ultracross knuteløst lin ga 
signifikant mindre synlige 
fangstskader både for torsk 
og hyse 

 
• Ikke signifikant forskjell i 

rigorutvikling, pH eller 
blodlaktat. 
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Matrialvalg i cod end; vanlig lin med knuter v.s. knuteløst lin; 
fangstskader 
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• Større og mer effektive fiskefartøy og redskap er tatt i bruk uten en tilsvarende 
teknologisk utvikling i prosessering av fisken ombord.  
 

• Automatisering av fangstbehandling, herunder automatisk bedøving og bløgging av 
fisk, er et av de viktigste tiltakene næringen selv har påpekt for å styrke 
konkurranseevnen 
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Automatisk fangstbehandling ombord; bakgrunn 
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Automatisk fangstbehandling ombord; oversikt 
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Automatisk fangstbehandling om bord; fangstoperasjonen 
Shooting Towing Sinking Surface Retrieving Pumping 
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• Hurtig vs normal vinsjehastighet  
• Sekkens stigehastighet øker med fangststørrelse  
• Resultatene antyder at hurtig vinsjehastighet gir lavere dødelighet og mindre 

stresset hyse 
• Ellers ingen store forskjeller mht fangstskader og finneskader for hyse og torsk 

 
 

•  Pumping vs sekking: 
• Høyere dødelighet, finneskader og fangstskader ved sekking (hyse+torsk) 
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Automatisk fangstbehandling om bord; foreløpige konklusjoner – 
fangstoperasjonen 
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Automatisk fangstbehandling om bord; utstyr ombord "Gunnar K" 

Artssortering, levedyktighet? og telling 

Levendefisktanker Elektrobedøver 



Teknologi for et bedre samfunn 10 

Automatisk fangstbehandling om bord; sekking v.s. pumping 

 
 

Pumping (foto W. Ona) 

Sekking 
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Hyse sekket n=50 /dobbeltpumpet n= 52, torsk sekket n=47 / dobbeltpumpet n=50. 
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Automatisk fangstbehandling om bord; sekking v.s. pumping 

 
 
 
 

• Hyse sekking: signifikant dårligere resultat for; "skjelltap og slitasje", "bloduttredelser skinn" og "bloduttredelser finner og hode"  
• Torsk sekking: signifikant dårligere resultat "skjelltap og slitasje" 
• Torsk dobbeltpumpet: signifikant dårligere resultat for "bloduttredelser skinn", men 80 % av fisk ved pumping var feilfri og resterende 

20% en gjennomsnitts score på 0,54 av 2 noe som viser at bloduttredelser i skinnet ikke er et stort problem ved dobbeltpumping av 
torsk. 

Konklusjon: Selv om vi fant signifikante forskjeller for noen av egenskapene i våre forsøk kan vi ikke 
si at dobbeltpumping er negativt for torsk eller hyse 
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Automatisk fangstbehandling om bord; bedøving 
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Automatisk fangstbehandling om bord; fiskeadferd etter bedøving 
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Automatisk fangstbehandling om bord; bedøving 

• 1 og 10 fisk i elektrobedøveren, logging av spenning (frekvens på 400 Hz) med oscilloskop 
• Impulser mellom 5 og 85 volt med et gjennomsnitt på ca. 40 volt (DC) 
• Ingen vesentlig endring i spenningsbildet med ulikt antall (1-10) fisk samtidig i bedøver 
 

1 fisk 10 fisk 
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• Uansett metode gir blodtapping av fisken umiddelbart etter opptak (0 min) best 
utblødning 

• Dersom starten på blodtappingen utsettes i 30 min etter at fisken er tatt opp fra sjøen 
er utblødningen vurdert som betydelig dårligere 

• Tid fra opptak til bløgging er en viktigere faktor enn bløggemetode  
• Torsk som blir direktesløyd etter tre timer og utblødd 30 min i rennende sjøvann var 

nesten like dårlig utblødd som ubløgget fisk. 
• Konklusjon; for å oppnå optimal utblødning må fisken bløgges snarest mulig 

og innen 30 min etter død med utblødning i vann i 30 min. 
Eriksson et al., 2004. Forholdet mellom redskap og kvalitet på fisk, råstoffbehandling om bord i fartøy. Suttrapport 
SINTEF. 
Akse et al., 2005. Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk. Nofima Rapport 9/2005. 
Digre et al., 2010. Fangstbehandling i snurrevadflåten. Sluttrapport SINTEF. 
Akse et al., 2012. Blodtapping av torsk. Bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying. Nofima Rapport 
19/2012 
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Automatisk fangstbehandling ombord; utblødning 
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Automatisk fangstbehandling om bord; fiskeadferd etter bedøving 

Torsk, utspilte gjellelokk en stund 
etter bedøving 

Sei, utspilte gjellelokk, men 
umiddelbar lukking 

Hyse som sei 
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Automatisk fangstbehandling om bord; utblødning  
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Automatisk fangstbehandling om bord; deteksjon og sortering 
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Automatisk fangstbehandling ombord; FoodScanner (Mini primo 
2013) 
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Automatisk fangstbehandling ombord; FoodScanner (Mini primo 
2013) 
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Pelagic fisheries: On board handling systems  
Knowledge based development 
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Design Prototype Proof of concept New vessel 
(pelagic fish) 

Automatisk fangstbehandling ombord; pelagiske fiskerier 



Technology for a better society 22 



Technology for a better society 23 



Teknologi for et bedre samfunn 

1. Materialvalg i redskap (redskapsutvikling seleksjon e.t.c.) 
2. Fangstoperasjonen (muligheter til å påvirke denne) 
3. Ombordtaking (metode) 
4. Umiddelbar sortering (art, levedyktighet o.s.v) 
5. Bufferlagring før"Slaktelinje" ombord  
6. Automatisk bedøving og blodtapping 
7. Produktdifferensiering ombord  flere produktmuligheter>bedre produksjons- og 

salgsplanlegging  høyere pris 

Uavhengig av redskap: Topp kvalitet flere produktmuligheter og høyere pris / økt 
verdiskapning 
• Takk til;  
• Norges Forskningsråd (MAROFF, BIA, Matprogrammet) 
• Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfornd 
• Norge fiskerihøgskole / Universitetet I Tromsø 
• SINTEF Fiskeri og havbruk (grunnmidler) 
• SEASIDE, Melbu Systems, MMC, C-Flow, "Gunnar K", "Hardhaug",  m.fl. 
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Teknologi for forbedret fangstkvalitet på trålfanget fisk, 
oppsummering og konklusjon 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

