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- Gjenfang st av sild merket med magnetis ke mikrome rker.
Samarbe id med Marine Laborato ry, Aberdeen .
Leitetje neste for fiskeflå ten
Video-op ptak fra sonar-fa rgeskjer m

GJENOMFØRING, RESULTAT:
Det meste . av undersøk elsene ble gjort på østsiden av Shetland , 12-20
mil fra kysten. En del stimer ble registre rt øst av Lerwick og omkring
Pobie Bank. 10 kast ble gjort på østsiden , 7 av disse ga fangst på
tilsamme n 3895 hl. På vestside n ble det gått en enkel kurs langs 12
mils-gre nsen. Noen stimer ble registre rt vest for Esha Ness og sørvest
av Foula. Et kast ble gjort uten fangst.
Detekter ingen ble foretatt ombord v.h.a. et detekto rrør
Marine Laborato ry, Aberdeen . 5 merkete sild ble registre rt.

leid

fra

Fra hver fangst ble ca 200 fisk lengdem ålt, og vekt, lengde, kjønn,
stadium og otolitte r ble tatt fra 100 fisk. Mestepa rten av lengdefordelin gene lå imellom 24 og 31 cm, med topper på 27 cm og 29 cm.
Fangstfo rholdene var gode i første del av toktet, mens vedvaren de
nordlig vind gjorde forholde ne vanskeli g den siste uken.
Fangsten e ble levert til fabrikk i Herøysun d
(3.juli) .

(22.juni )

og

Ulvøysun d

Aldersm aterialet vil bli opparbe idet ved Havfors kningsi nstitutte t, og
den videre analysen av gjenfan gstresul tatene vil bli utført ved Marine
Laborato ry, Aberdeen .
Tilsamme n ble det gjort 180
Disse vil bli analyse rt senere.

min. video-op ptak fra sonar-sk jermen.

Detektor en som ble benyttet er konstru ert for å ta ut magneti serte
merker. Etter toktet ble 50 sild merket med norske innvendi ge stålmerker og kjørt gjennom detektor en. Alle ga utslag. Dette tyder på at
de innvendi ge stålmerk ene er tilstrek kelig magneti sert til å bli
detekte rt.
Mer detalje rt rapport foreligg er ved avdeling Pelagisk sør.
Asgeir Aglen
toktlede r.

