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Vannøya: Maks 50 av de tidligere 80 ansatte på Karlsøybruket kan regne
med å få jobben tilbake. Produksjonen har nå startet ved klippfisktørkeriet etter
konkursen i fjor høst. Foreløpig kjøpes det ikke fisk, melder NRK Troms.

Dropper
øko-tokt
❚ HAVFORSKNING
Havforskningsinstituttet
har bestemt seg for å
droppe det store økosystemtoktet på høstparten i 2009 for å
spare penger.
Terje Jensen
Harstad
Inntil videre er det snakk om
ett års pause i påvente av bedre
tider. Men for de involverte er
det trist, likevel. I all forskning
er lange tidsserier ekstra verdifulle. Økosystemtoktet har
nå pågått i fem år, og i mars i år
skal det internasjonale havforskningsinstituttet vurdere
om torskedata fra dette toktet
kan brukes som en del av
grunnlaget for å gi kvoteråd i
framtiden. Akkurat da blir det
stopp.
– Trist, sier lederen av toktet,
Kathrine Michalsen. – Nå får vi
hull i en oppstartsfase av en
tiddserie som kunne blitt viktig, ikke bare for torskeforskningen, men også på en rekke
andre områder.

Storsatsing.
Økosystemtoktet har nemlig
utviklet seg til å bli ei storsatsing fra instituttets side med
flere nasjonale forskningsinstitutter involvert. Toktet dekker hele økosystemet fra de
minste bunndyr til sjøpattedyr
og sjøfugl. Spesielt verdifullt er
det at man akkurat på dette
toktet har fått et spesielt godt
samarbeid med de russiske

forskningssmiljøene, og da i
flere fagmiljøer.
– Hele toktet har vært flagget
høgt som det kanskje viktigste
utslaget av ei ny helhetlig tenkning på instituttet med vekt på
interaksjoner mellom bestander og klimaendringer og klimapåvirkning. Da er det uheldig at dette blir det første som
rammes av nedskjæringer,
synes Harald Gjøsæter som
leder bunnfiskseksjonen på
instituttet.

Enkelttokt
I og med denne beslutningen,
er man i 2009 tilbake på det
gamle opplegget med separate
0-gruppetokt (august - september) og loddetokt (september oktober). Begge disse har de

Nå får vi hull i en
oppstartsfase av en
tiddserie som kunne
blitt viktig...
Kathrine Michalsen,toktleder

siste fem årene inngått i økosystemtoktet, men blir nå egne,
separate tokt.
For Kathrine Michalsen er
dette rett og slett svinaktig ergelig. – Etter fem år følte vi nå
at det meste var på plass, ikke
minst med samordnet utstyr
og prosedyrer mellom oss og
russerne. Toktet var også i ferd
med å bli viktig i forhold til bestandsestimatene. Nå får vi
bare håpe at det bare er snakk
om et hvileskjær, og at vi kan gå
i gang igjen fra og med 2010,
sier en tydelig skuffet toktsjef.
Terje. Jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

MERKER KRISA: Havforskningsinstituttet kutter ut økosystemtoktet til høsten. Toktleder Kathrine
Michalsen merker ofte torsk. Nå merker hun krisa. ARKIVFOTO.

Prioriterer rapporter og vedlikeholdsarbeid
Forskningsdirektør Ole Arve
Misund innrømmer at prioriteringene inneværende år
innebærer ei renonsering av
de faglige målene på instituttet
om økosystemtilnærming. –
Men vi mener dette er riktig å
gjøre akkurat nå til fordel for
en del andre viktige ting. Så får
vi heller komme sterkere tilbake til neste år, sier han.
Havforskningsinstituttet
har gjennom mange år hatt
stor feltaktivitet, og materiale
fra en rekke tokt har ifølge
Misund rett og slett hopet seg
opp uten at de har kommet ned
på papir i grundige rapporter.
Dette er en av de tingene som

prioriteres i 2009. Det handler
om blåkveitetoktene, økosystemtokt både i Norskehavet
og i Barentshavet og den store
turen til Antarktis i polaråret.
Blant annet. – Vi har gjort mye
feltarbeid. Nå må vi sørge for å
oppfylle de forpliktelsene vi
har når det gjelder å rapportere, for eksempel i forhold til
de oppgavene vi har påtatt oss
for forskningsrådet. Vi må rett
og slett bidra til den vitenskapelige litteraturen, forteller
Misund.
I tillegg til alt papirarbeidet,
så gir også redusert feltinnsats
rom for nødvendig vedlikehold
på hardt belastet forsknings-

skip. «Johan Hjort» er 20 år
gammel, og nye «G.O. Sars» er
det nærmest drevet rovdrift på
de siste årene i og med alle
dets gode egenskaper. Nå skal
begge pusses og stelles med.
Begge får 30 dager mindre på
havet i 2009 enn i 2008.
Misund avviser at dette først
og fremst er ei økonomisk prioritering, og hevder at det heller er snakk om omprioriteringer enn innsparinger, og
hva som er rett totalt sett og
faglig akkurat nå. – Vi er i en situasjon hvor vi føler oss komfortable med bestandssituasjonen for svært mange viktige
bestander. Det er ikke kritisk å

ta ned feltinnsatsen akkurat
nå. Heller ikke på torsk hvor vi
selv starter vintertoktet i disse
dager, mens russerne har sitt
viktigste torsketokt seint på
høsten, hevder Misund.
Forskningsdirektøren er
heller ikke så bastant som ivrige underordnede når det gjelder hvor skjebnesvangert det
er å miste ett år i en tidsserie. –
Det er på langt nær skjebnesvangert når man begynner å få
en vedvarende tidsserie over
flere år, mener Misund. Men
han er klar på at toktet skal på
plass igjen allerede fra neste
år av dersom torsketallene
herfra blir godkjent.

KOMMER STERKERE TILBAKE: Forskningsdirektør Ole
Arve Misund sier de kommer
sterkere tilbake neste år.
FOTO: TERJE JENSEN

