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T O K T R A P P O R T

Fartøy:

F'eder Rønne stad,

Avgang:

Berger ?0/9-1962a

Ankomst~

Bergen ll/10-1962n

Personell:

Arne

Hevl-J_,,~im~

Steinar Haraldsvik, Sigmund Agdestein,

Hennin.g Tv ed t
Område~

~·

Revet

Q

Norskerenna fra Utsira til Torungen - Hirtshals.·

( ch:r "

Formål:

Få en overa1kt over forekomster av makrell og Nordsjøsild i

nevnte or1råde, Garnforsøk, fiske med harp,

merkeforsøk ned makrellv
Resultat:
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Makrell,.,
..... ...
........
...
-~

-~-

_.._

_...

På Revet vest av Utsira - J~ren fant en ikke makrell.
I

dett,::-~

borte

L.

o.mråc:,3 har i

he le år så og si makrellen vært

T1dligere på året kunne det ha sin årsak i

tempera turfo:rholdono i

sjøen har vært mindre gUnstige.

De bosts forekomster sto i
og- til sør
F~sken

Nord av

d-,,r

sto i

Landa1 -

l~ris

onrådet sørvest av Egerøy
tiansand S.

don vestlige og sørlige del av Renna til

Hir~shals

var forekomstene mindre og besto

for det Deste av småmakrell
I

at

2-3 og 4

å~s

fisk.

de vestlige områder var det også stor innblanding

av yngre mak:coll ~ 4·-~ og 5 års fisk. At det også her
var store rnengder makrell tilstede, viser de svære
kvanta som ble ilandbragt av harpe-fiskerne, og

- 2 -

.•

deltagel sen i harpefis ke var også i år meget stor.

Sild:
Det ble ialt utført fire fiskefor søk med drivgarn .
En benytte t da sild- og makrellg arn i samr.1e lenk.
Drivgar nstasjon ene vil fremgå av vedlagte kartskis se.
Sildefan gstene varierte fra to halvkass er opp til
14 hl•
r1ateria let er(ennå) ikke ferdig bearbeid et.
Fangsten e i Skagerak var en blanding av høstgyte nde,
vårgyten de og umoden sild.
8111' av Egersund fikk en i det
ene tilfelle t hovedsa kelig utgytt sild, i det annet
en blanding av utgytt og modnend e sild.
Registre ring av sild med asdic og ekkolodd påviste meget
spredte forekom ster på Revkante n fra S\{ av Egersund
og inn i Skagerak .

Bergen, den 17. oktober 1962.

Steinar Haraldsv ik

Arne Revheim

