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On the cruise R. V. «G. O. Sars» carried out a n echo survey
combined with trawling applyirig a teclinique described by
DIIAGESUND,
MIDTTUNarid OLSEN(1970).
During the clays 1-1 1 August a joint Icelaiidic-Norwegian
survey was accomplishecl i11 the Irmiiiger Sea alid Deninark
Strait. T h e primary aiin was to iiivestigate the distribution and
abundance of O-group fislies. Prelimiliary results of these investigatioiis were preseiited at the ICES nieeting i11 Copeiiliageri iii October 1970 (ANON.1970 a).
Prior to aiid after the joiiit survey «G. O. Sarsn worked in the
Norwegian Sea alid iii the area from Icelaiid-Jati
Mayen to
Spitsbergeii iii order to investigate if pelagic fishes were available for coinmercial purposes. Scattcrecl slioals of blue whiting
were observed over a wicle area except in the iiorthwestern part.
T h e observed conseiitratioiis, liowever, were too scarce for
utilizing theril coniniercially.
INNLEDNING

I tiden fra 1. til 11. augiist ble det gjennomført et
islandsk-norsk samarbeid i Irn~iiigersjøenog Dan-

markstredet. Unders@kelserie i dette områdel tok
sikte på 5 kartlegge utbredelsen at pelagiske lislieiorekonister, i første rikke O-gruppe fisk. Detaljerte
planer for uiidcrsøkelseile blc utarbeidet på et møte
i Reykjavik den 11. august. Etter at samarbeidet t ar
avsluttet, ble det arrangert et mote i Akureyri for å
samoi-dne ohservasjonene. Det ble da utarbeidet en
rapport som ble lagt fram på ICES-møtet i Københav11 i oktober 1970 (ANON.1970 a).
I tidcn 12.-21. august fortsatte «G. O. Sars» undersnkeisene ideil vestlige delen av Norskehavet tor å
undersøke uthredelw og rneilgde av pelagiske fisk. I
begynnelsen av toktet, p i vei fra Bergen til Island, ble
det også foretatt undersøkelsei i området øst av Island der det i juni ble observert forekomster av kolmule (BLINDHEIM
et al. 1971 a).
Kurser og stasjonsnett fra toktet er vist i Fig. 1.
Deil vitenskapelige og tekniske stab på F/F «G. O.
Sars» bestod av S. Agdestein, 8. Alvheim, J. Blindheim, E. Bratberg, O. Dragesund (toktledei), P.
Eide, I. Hoff, I. Huse, T. Jakobsen, F. ICjelstrup-

Fig. 1. Kurser og stasjoner. 1) Hydrografisk stasjoli, 2) baihystasjoli, 3) trålstasjori. [Courselines
aiid stations. l ) Hydrograpliic station, 2) bathystatioil, 3) trawl statioii].

'Tabell I . Aldersfordeling av lodde fanget med Engeltrål 10.
august 1970 i posisjon 67"201i\j, 25"27'O. [Age composition of
capelin caiigIit with Engeltiawl 10 Augrist 1970 in position
67"20JN, 25"27'E].
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Olsen, S. Lygren, B. Myrseth, A. Storlcr og O. 'I'orgerseii. Fartøyet Isle ført av H. Østervolcl.
MATERIALE OG METODER

For innsanlling av a21iustiske data ble clct nyttet
soiiar og ckkolodcl i tilltnytriilig til ekltointegrator
som beskrevet av BLINDHEIM
et al. (1971 b). Disse

dataene ble sarnmenlioldt med trålfangstene for 2
vurdere utbredelse og mengde av de forskjellige
artene. Denne metoden er heskrevet av DRAGESUND,
MIDTTUN
og OLSEN(1970). Fiskeprøver ble tatt med
pelagisk trål. For inilsamliilg av Iiydrografislte data
ble det nyttet valinhentere, bathytermograf og en
tesmo-salinograf son1 gis koiltiiiuerlige registreringer
av temperatur og c;altl-ioldigheti overflatelaget.
RESULTATER
FIYDROGRAFI

På toktet ble det tatt I! hydrografiske snitt. Fig. 2
viser et silitt som ble tatt mellom Værskipsstasjon
Alfa (62"00fN, 33'00'V) og I h p p Tordeilskjold. Videre ble det tatt et snitt mot sorøst fra Kapp Dan.
Fig. 3 viser temperaturfordelingen i 50 m dyp i områclet Iriningersjøen--Dannlurkstredet.
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Fig. 2. Temperatur og saltholdighet i et snitt Varrskipsstasjoii Alfa-Kapp
[Ternperature arid salinity in a section Ocean Weather Statioil Alfa-Cape

Tordeilskjold.
Tordeilskjold].
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Fig. 3. Isotermer i 50 illeters clyp. [Isotherms at 50 inctres cleptl-i].
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Fig. 4. Lengdefordeling av voksen lodde i området nordvest
av Island. [Lengti distributioil of mature capelin from the
area northwest of Iceland].

BIOLOGISKE UNDERSØKELSER

Fig. 5 indikerer tettheteil av eltkoregistreringeile. I
Irmingersjøeii er dette hovedsaklig registreringer av
O-gruppe fisk, men maneter og andre planktoniske

arter har også gitt bidrag. I Danmarkstredet bestod
de tetteste forekomstene av voksen lodde og tildel?
kolmule eller øyepål. Voksen lodde av alder varieiende fra I til 3 år ble observert utenfor bankplatået
nordvest av Island i et område rundt 67"N og 2.5' V
(Fig. 4, Tabell 1). Registreringene som ble antatt å
riære kolmule eller øyepål, ble observert i et område
fra 65'40' til 66'00'N og 27'30' til 28"301V, inen på
grunn av vanskeliglieter med trålen ble dis5e ikke
identifisert.
Av O-gruppe fisk ble det Isovedsaltlig registrert
lodde og uer. Det ble fanget bare noen få eksemplarer av O-gruppe torsk og hyse. Mer detaljert beskrivelse av undersokelseile i Irmingersjøen-Danmarkstredet er gitt av ANON.(1970 b).
I den siste delen av toktet ble det foretatt undersøkelser i området fra Tslaild til Jan Mayen og Svalbard og videre sørover til Vesterålen (Fig. 1). Som
det frenigår av Fig. 5, var det for det meste svært
på denne
spredte og tildels ingen ekl~oregist~eringer
strekiiingen. Mellon1 Island og Jan Mayen var det
for det aller meste kolmule :om ble registrert. På
trålstasjon 48 sør av Jan h4ayeil ble det tatt en fangst
13522 111 pr. tråltime. Forekomstene stod lier i et slor
mellom 25 og 50 m dyp. Lengdeiordelingen i denne
failgsten er vist i Fig. 6 A. Gjennomsnittslengden a\
kolniula var 30,3 cm.
Langs kursen ilordover fra Jan Mayen var det så
å si ingen registreringer før er1 kom i mer Atlantisk

Fig. 5. Iiidikeriiig av ekkoillcngdc langs kursene. 1) Meget spicdt, 2) spredt, 3) tett, 4) ineget tett. 5) Isgreiise. [Indication
of echo abuiidaiice along tlie courses. l ) Very scattered, 2) scattered, 3) dense, 4) very dense. 5) ICCborder].

Fig. 6. Lengdefordcliilg av koliilule. A) Sør av Jail Mayeii, B)
vest av Svalbard, C) i Bareiiishavet og D) ost av Island. [Leiigth
distributioii oi bl~icwhitiilg. A) South of Jan Mayeii, B) west
of Spitsbergeii, C) in the Bareilts Sea and D) east of Iceland].

vailil vest av Svalbard. Her var det igjen pelagislie
forekomster av liolmule, men for det meste svzrt
spredt. Trållangsteiie. varierte fra noen f å stykker til
ca. 19 li1 pr. tråltime. Den største fangsten ble her
tatt på trålstasjon 53 i posisjon 76'22'N, 09"15'0,
Forekomstene stocl i et slor fra 20 til 300 m dyp. Kolmula l ~ a d d el-ier en gjerinomsi~ittsleilgde på 30,O cm
ined lengdefordeling sol11 vist i Fig. 6 B.
I området vest av Spitsbergen ble det også observert foreliomster av O-gruppe fisk. På trålstasjon 52
i posisjoil 77'17'N, 11°13'0 ble det således tatt 129
O-gruppe torsk og 87 0-gruppe hyse i blandiilg med
yngel av en clel andre arter.
I slutten av august og begynnelsen av september
i
foretok F/F <ifol-iaiiHjort» 0-gruppe ~tndersøkelse~
clen vestlige delen av Bareiltsl~avetog i området vest
av Sørkapp-Bjøi-nøya (ANON.19701s). Hcr var det
også e11 del kolmule i fangsteile. Vest av Bjørnøya
og Spitsbergen var lengdefordelingen den samme solri
i «G.. O. Sais» sine observasjoner.
I Barentshavet var det en annen lei~gdefo~deliilg
idet ungfisken utgjorde en stor clel av fangstene. Den
voksne Itolmula hadde der en større gjeiiilomsi~ittslengde enn lengre vest. På stasjon 28 i posisjon 71"
32'N, 27'18'0 var således 78q/o av fangstell ungfisk
med en gjennomsnittslengde på 22,5 crn inens den
~~olisiie
kolmula i fangsten var 34,O cm i gjeiinomsllitt.
Leilgdefordelingen er vist i Fig. 6 C.

Fig. 7. El<l<ograriisom viscr koliiiuleslnr i 200-250 m clyp. [Eclio recorcl sliowiiig slioals
of bluc whitiilg at clepths bctwceri 200 and 250 m].

I området øst av Island var Corekoinsteiie i sluttei?
av juli mere spredte eiiii i juni. De tetteste foreltomstene stod i et slør iiiellom 200 og 250 m (Fig. '9).
Dette ekl<ogramrnet viser registreriilgene fra trf~lstasjon 25 der fangsten ritgjorde ca. 7 111 kolm-trle pr.
tråltime. Lengdefordelingen i ia~~gsteii
er vist i Fig.
6 D. Gjeiiiiomsnttslc:ng.den var 31,2 cm.
Fig. 8 viser temperatrirfordeliiige~i langs Iturseii
mellom Island og Jan Mayen (øverst) og 13%kursen
inn mot Spitsbergeii, Figuren viser livordali kolmula
~ ~ i i i g temperaturer
år
under ca. 2OC-

l

Utbredelse11 av O-gr~lppelodde og uer vest av Isand indikerer at l970 %r.sl<lasseni dette området cr

relativt tallrik. Forekonisteiie av 0-gruppe torsk og
hyse var derimot små, og det er saiiiisynlig at 1970
årsklasseli av disse arteiie er svak. Ilet må imidlertid
tas i betraktning at dette tiar første gangeil det lslc
foretatt O-gruppe undersøkelser ved Island, og dciic
gjør Isedoinmelsen a v observasjoneiie vaiiskelig idit
gr~mnlagfor saiiiinenligliing mangler.
Kolniilleuiidersøkelsene viser at denne arten srocl
spredt over store havområder på denne årstideil. Deii
opptrådte ikke i temperaturer uiider Z0C, og det Iilc
således ikke registrert noen forekomstel- i clei~iioi.clvestlige delen av Norskeliavet (GrønlaiidsbasengcI).
Deii totale mengcle I<olmule synes å vzre stor, 11ic11
da forekomstene om sommeren står spredt, er det
va~iskelig% fange større meilgder med de redskal~er
eii til cfeniie tid liar brukt. Det er iinidlcrtid mulig at

Fig. 8. Koliiiuleregistrcri~~gcr
(sliravert) i rrlasjon ti! teiilperaturlordeliiig, [Blur whitiilg records (fiatched)
i11 relatioil to temperature distribution].

koImuia i perioder opptrer i tettere konsentrasjoner.
i enkelte områder. Det er sailnsynlig at forekomsteile
står tettere i gyte-tideii (mars - april), og muligheten
for fangsting på deniie tid av året bar iindersokes.
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