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bakgrunn
• Fiskeridirektoratet  nedsatte 

en arbeidsgruppe  i 2012 for 
å se på tekniske løsninger 
for å redusere problemet 
med store fangster.

• Fiskeridirektoratet innvilget i 
2013 dispensasjon til 
fartøyer  for å kunne benytte 
fangstbegrensningssystemet 

• Skaffe erfaring med 
systemet i to-panels tråler



«hellig ku» 

• jhjbvb

Rist og store fiske konsentrasjoner er ein 
dårleg kombinasjon

vanskeleg å konrollere fangstmengde



• Formål; Slippe ut fisk skånsomt på fiskedypet

Fiskelåsen skal hindre fisken i å komme ut av 
luka når sekken er i overflata





• Tette konsentrasjoner,
store fangster

• Store fangster kan medføre;
• Redusert kvalitet på fisken pga lang 

produksjonstid
• Sprenging - utilsiktet fiskedødelighet
• Sikkerhetsrisiko for mannskapet

Situasjonen i Barentshavet



• Observert tap av fisk ut utslippshullet før trålposen fylt opp 
med ønsket fangst

• Stålramme rundt utslippshull for svak 

• Gummimatte for stiv

• Rigid system – tungvint å justere fangstmengde



• Testing av nye matter over utslippshull, samt 
utslippshull  påmontert tau og strikk 

• Funksjonalitet til nye matter/utslippshull ikke skikkelig 
dokumentert

fNotlin Slitematte
Utslippshull-strikk/tau

Videreutvikling (HI)



Lettere kvardag på feltet

• Bedre logistikk i fabrikken
• Lettere å planlegge produksjonen
• Populært blant mannskapet 
• Lav hastigheit ved vasshaling gir 

levende fisk 
• Betrakteleg betre kvalitet
• Mindre vrak



BERRE TULL?

Kriterie: «fisken skal slippes ut på 
fangstdypet»

Betre med åpne leiser?



Status
• Vil funke greit med justeringer 
• Vi bruker  fortsatt ein prototyp 

• Umulig å justere fangstmengde
• Næringa mangler tillit til innovasjon
• håplaust å drive innovasjon der alt skal 

dokumenterast på forhand. 
• Rista funker dårleg i kombinasjon med fangstutslepp

•



KONKLUSJON:

• Lang tid før vi er i mål
• Fangstbegrensing kommet for å bli
• Systemet blir brukt av stadig fleire
• Myndighetene må bli meir fleksible med 

å gi dispensasjoner til ristfritak.

• Spørsmål?


