TORSK, HYSE, HVITTING, RBDSPETTE
OG TUNGE I NORDSJBEN

B E S K A T N I N G AV

['lhc state of the North Sea cod, haddock, whitiiig, plaice and sole stocks]

ARVIDHYLEN
Fislteridirektoratets I-iavfoiskiiiiigsiilstitutt

0s
DIDRIKS. DANIELSSEN
Statens biologiske stasjon Flødevigen
INNLEDNING

Den permanente komniisjon for fisket i det nordøstlige Atlanterliav nedsatte på sitt 4. årsmøte en ad
hoc komite som skulle analysere virkningen på fangstkvantumet av torsk, liyse, hvitting, rødspette og tunge
i Nordsjoen ved forandringer i maskevidden i trålredskapene. Rapporten ble avgitt i 1955 (ANON.
1957). Den innel-iolder en rekke beregninger, den
summerer opp vår viten og påpeliei livilke data som
var mangelfulle eller manglet på det tidspunkt. I sin
rapport til I<omn~isjoneiifor fisket i det nordøstlige
Atlanterliav i 1967 (ANON.1968) uliderrettet Liaison
kommitteen i Det interiiasjoiiale råd for Ilavforskning Kommisjonen om sine planer om å beregne tilstanden i de viktigste buiinfiskbestander i Nordsjøen. Hosten 1967 ble det nedsatt en arbeidsgruppe
som fikk i oppdrag å 1) analysere utvililingen i fisket
gjennom tidene, 2) beregne den nåværende tilstanden
i de viktigste bestandeile og 3) lseregne liva forandringer i maskevidde11 og fiskeintensiteten ville bety for
faiigstlivantumet.
Arbeidsgruppens rapport foreligger trykt (ANON.

1969), og denne vil bli kort summert. I det følgende
er det brukt uttrykket: faiigst pr. enhet fangstinnsats
som er et relativt mål for bestandens størrelse.
ILANDBRAGT FANGST O G ILANDBRAGT FANGST PR.
E N H E T FANGSTINNSATS

TORSK

Den storste delen av torskekvaiitumet blir fanget i
de midtre og iiordlige deler av Nordsjøen. De totale
landinger av torsk viste en tilbakegang fra 156000
tonn i 1920 til 71000 tonn i 1938 (Fig. l ) . I årene
1946-1951 sank laildingene fra 131000 tonn til
65000 tonn. Fra 1952 liar de totale landinger steget
igjen. I 1966 nådde landingeile opp i 228000 tonn
(250000 tonn i 1967). Den sterke økningen i landingene i de senere år er for en stor del forårsaket av
en serie sterke årsklasser. I deil sørlige del av Nordsjoeii 11ar 1963 årsklassen vært meget sterk, og i de
sentrale og nordlige deler av Nordsjøen liar 1961,
1964 og 1965 årsklassene vært meget rike.
De årlige variasjoner av ilandbragt fangst pr. enhet fangstinnsats viser samme forløpet som det totale
årlige utbyttet (Fig. 1). E11 legger også merke til at
ilandbragt fangst pr. enliet fangstiilnsats har vært
høyere i årene etter krigen eiin for, og den har etter
1950 vist en økende tendens. Det kan imidlertid være
at etterkrigsdataene er for høye i forliold til dataene
fra forkrigs-perioden på gruiiil av de tekniske forIledringer som Iiar foregått i fisket.
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Fig. l . Torsk. l ) Alle lailds totale ilaiidbragtc faiigst, 2) og 3)
ilandbragt fangst pr. enhet fangstinnsats for henholdsvis engelske og skotske trålcre. [North Sea cod. l ) 'Total laildings by
all countries, 2) and 3) landings per unit effori by English and
Scottisli trawlers respectively].

I-Iele 99 % av hyse fanges i de midtre og nordlige
deler av Nordsjoen. De totale landiiiger av liyse var
lioyc i årene straks etter første verdenskrig, og i 1920
nådde de opp i 239000 tonn. I årene fra 1920 til 1936
viste landingene en synkende tendens (Fig. 2). Straks
etter siste verdenskrig var igjen landingene liøye,
men de avtok raskt, og i årcne 1947-1963 liar de
variert omkring 80000 tonn. Variasjonene Itan tilskrives gode og dårlige årsklasser (JONES 1966). Fra
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Fig. 4. Radspette. 1) Alle lands totale ilandbragte fangst og 2)
ilandbragt fangst pr. cnhet fangstinnsats for britiske trålere.
[North Sea plaice. 1) Total landings by all countries, 2) landings
per unit effort by British trawlers].

siste årene. De engelske data for ilandbragt fangst pr.
enhet fangstinnsats fra den midtre delen viser derimot
en stigning.
TUNGE

De totale landinger av tunge liar vzert økende siden
1924 (Fig. 5). Før 1939 var landingene gjennomsnittlige på ca. 5000 tonn. I 1950-årene økte de til l 0 20000 tonn pr. år, i begynnelsen av 60-årene var de
kommet opp i over 20000 tonn, og i 1966 ble det landet totalt 32000 tonn. Variasjoner i landingene skyldes
forskjeller i årsklassenes styrke og virkningen av de
kalde vintrene 1924, 1929, 1947, 1950, 1958, og
1963. I slike vintre er det blitt tatt større fangster
enil vanlig, og dette sammen med en økt naturlig

dndelighet har resultert i en nedgang i bestandens
tallrikhet. På den annen side er kalde vintre vanligvis
blitt fulgt av årsklasser av mer enn gjennomsnittlig
styrke, og disse har i sin tur resultert i større landinger.
Dette var særlig tydelig etter de kalde vintrene i 1924,
1929, 1947 og 1963.
Ilandbragt fangst pr. enhet fangstinilsats gjenspeiler
variasjonene i det totale fangstkvantum (Fig. 5) unntatt årcne straks etter siste krig og årene etter 1963.
Etter 1963 I-iar bestanden av tunge vErt så liten at
engelske trålere om våren liar forlatt de tradisjonelle
banker. Følgen liar vært lav ilandbragt fangst pr.
enlzet fangstinnsats. For hollandske trålere som brulter
enten vanlig trål eller såkalt beam trål i fisket etter
småtunge, liar ilandbragt fangst pr. enhet fangstinnsats derimot steget fra 1964165.
En analyse av fisket på mindre fangstfelter i Nordsjøen indikerer at ilandbragt fangst pr. enhet fangstinilsats økte til et maksimum i årene 1953-57 i de
sentrale deler av Nordsjøen, men etter denne tid kan
det spores ei1 nedgang. I den sørlige delen av Nordsjøen økte ilandbragt fangst pr. enhet fangstinnsats
i perioden 1923 til 1938, og den har siden endret seg
lite. I den nordlige delen av Nordsjøen var det også
en økning fra 1923 til maksimum ble nådd i perioden
1948 -52. Det synes å ha vzert en økning i tallrikheten av bestanden over en lengre periode i de midtre
deler av Nordsjøen, til ei1 viss grad også i den nordlige
delen, men i de senere år har tallrikheten avtatt
igjen. Økningen i fangsten fra 1924 og fremover tilskrives økningen i tallrikheten av bestanden, hvilket
var forårsaket av klimatiske forandringer i perioden.
Reduseringen av tallrikl-ieteii fra midten av 50-årene
svarer stort sett til det en måtte vente som følge av
okniligeil i fangstinnsatsen fra 1955. Etter 1963 11ar
fangstinrisatsen steget enda raskere, vesentlig som
følge av økt liollandsk fiske og introduseringen av
beam trålen.
V I R K N I N G PÅ FANGSTKVANTUMET VED
FORANDRINGER AV MASKEVIDDEN

Fig. 5. Tunge. 1) Alle lands totale ilandbragte fangst, 2) og 3)
ilandbragt fangst pr. enhet fangstinnsats for henholdsvis engelske og hollandske trålere. Pilene angii kalde vintre. [North
Sea sole. l ) Total landings, 2) and 3) landings per unit effort
by English and Dutch trawlers respectively. [arrows show cold
winters].

Virkningene av forandringer i maskeviddeil i trålredskaper på utbyttet av torsk-, hyse- og hvittingfisket ble bare beregnet på grunnlag av britiske lengdefordelinger slik at beregningene av det øyeblikkelige tap og virkningen på lenger sikt ved bruk av
større maskevidder bare gjelder
for de britiske fiskeriene. En gjør oppmerksom på at disse beregninger
er avliengig av den dødelighet som fiskeil er utsatt for
fra den slipper ut gjennom de små maskene til den
blir lioldt tilbake av de større maskene. For hvittingens vedkommende og i en viss utstrekning også for

hyse vil dødeligheten i denne tiden øke på grunn av
fisket med sinåmasket trål. Dette fisket vil på lenger
sikt redusere noe av vinningen som kan oppnås ved
bruk av større maskevidder i trålfisket etter fisk til
konsum.

TORSK

Den oyeblikkelige reduksjon i fangstkvantumet som
vil følge av ei1 okiling i maskevidden viser seg å vzre
liten. Selv ilår maskevidden økes fra 80 til 100 mm
vil den ikke bli mer enn ca. 5
På lenger sikt vil
virkning på fangstkvantumet også bli liten. For den
samlete britiske flåten vil en maskeviddeokning fra
80 til 90 mm eller fra 80 til 100 mm inedfore en varig
økning i fangst pr. rekrutt på l-ieriholdsvis 3 og 7

x.

x.

fangstkvantumet vil bli av størrelsesorden 4-9%
med den nåvserende fangstinnsats.
RØDSPE T T E

Rødspetteils muligl-ieter til å slippe gjeilnom maskene er liten og en økning av maskevidden opp til
100 mm vil derfor resultere i et meget lite oyebliltkelig tap. På lenger sikt vil en okning i maslievidden til
100 mm gi ei1 ubetydelig okning i faiigstkvai~tumet.
Årsaken til dette er først og fremst at fisket vesentlig
foregår i områder livor fiske11 gjennomgående er
større enn den som liar muligheter til å slippe gjenilom trålposer med en maskevidde på 100 mm. Dette
medfører at få småfisk får ailledniilg til å vokse mer
som folge av ei1 akning i maskeviddeil før de blir gjenstand for fangst.

HYSE

TUNGE

Ei1 maskeviddeøkiling i trålredskapene vil ramme
de forskjellige deler av den britiske fiskeflåten noe
iorskjellig. En okiliilg fra 75 (80) til 90 mm vil medføre et øyeblikkelig tap for engelske trålere på 8 %
mens tapet for skotske si~urrevadlsåter vil bli liele
24%. I gjeniiomsnitt for samtlige redskaper vi1 det
øyeblikkelige tapet bli l 0 for en okiiiiig i maskevidden til 85 mm og 34% for en økning til 100 min.
Økningen i fangst pr. rekrutt på lenger sikt som følge
av en maskeviddeølining ville bli større for de engelske
trålere enn for de skotske snurrevadbåter. For alle
redskaper samlet vil det maksimale varige fangstkvantum kunne oppnås ved e11 maskevidde på 85 min,
og økningen i fai~gstkvantumetvi1 bli av størrelsesorden 6-27 %.

Det oyeblikkelige tapet i fangstkvantumet vil
kunne bli ganske stort selv ved en liteil okiliiig av
maskevidden. Ved en okllillg av maskevidde11 fra 75
til 100 mm vil tapet nå ca. 70
Teoretisk ville alle
deltagende fiskere kunne oppnå hoyere utbytte på
lenger sikt ved å øke maskeviddeii til 100 mm, mei1
en slik okniiig av masltevidden har imidlertid sine
betenkeliglieter. Som tidligere nevnt blir bestailden
av tunge sterkt desimert i kalde vintre. I periodeil
1924-1963 har disse vintre i gjennomsnitt opptrådt
livert åttende år, og mellom 1947 og 1963 hvert
femte år. Ei1 okiiiiig i maskevidden til 100 mm vil
medføre at rekrutterii1gsalderei1 til fisket vil bli 6,s
år. Dette vil i virkeliglieten bety at ei1 oker inuliglieteil for at en årsklasse vil bli sterkt redusert av en
kald vinter for deil llar vcert gjenstand for fiske. Nøyere uildersøkelser er nodveildige for å vurdere llvilkeil
maskevidde som vil gi den største fangstokniilg på
lang sikt for de forskjellige fiskeflåter og hvordan
fangstokiliilgeil vi1 fordele seg på de enkelte fiskeflåter.

HVITTING

Det ojreblikkelige tapet av Ilvittii~gved en aknilig
av maskeviddeil vil bli minst for engelske trålere og
størst for skotske siiurrevadbåter. Tapet ved en okning i maskevidden til 80 mm vil samlet bli ca. l l %.
For maskevidder over 80 min øker det øyeblikkelige
tapet raskt, og det vil lsli 80 for eii maskcviclde på
100 mm. Økningen i fangstkvantumet på lenger sikt
ved en økning i maskeviddeii vil bli størst for engelske
trålere og minst for skotske snurrevadbåter. luens
engelske trålere vil oppnå viniling på lenger sikt ved
å øke maskeviddeil til 90 mm, vil engelske snurrevadbåter og skotske trålere og s~~urrevaclbåter
lide
tap for maskevidder større enn 85 mm. Samlet vil
det britiske fisket oppnå maskimalt utbytte ved en
maskevidde på 80 mm, og deil varige økningen i

x.

VIRICXING PA FANGSTKVANTUMET VED
FORANDRINGER AV FANGSTINNSATSEN

Sammenliei~geiimellom faiigstdodeligliet (faiigstinnsats) og fangst pr. rekrutt og fai~gstdøcleliglieten
og fangst pr. rekrutt pr. enhet fangstiilnsats er blitt
bercgriet. Beiegniilgeiie for de 5 artene ble foretatt
med 2 forskjellige verdier av den naturlige dodeligIiet. For hvitting ble det decsuteii tatt et visst hensyn
til fisket etter Iivittiiig med trål laget av småmasket
not.

FANGSTDØDELIGHET ( F l

Fig. 6. Torsk. 1) Faiigst pr. rekrutt, 2) fangst pr. eiihet fangstiiinsats for varierende verdier av fangstdodeligheteri (F) og for
to verdier av naturlig doclelighct ( b l ) . [Noitli Sea cod. 1) Yield
per reertiit, 2) catch per uiiit effort per recruit plotted against
fishirig mortality (F) for two figurcs of ilatural iiiortality (M)].

TORSK

For begge verdieile av naturlig dødelighet vil ei1
reduksjoii i fangstdødeliglieten føre til en økili~igbåde
av fangstkvailtumet og fangst pi. eilliet faiigstinnsats
(Fig. 6).
H 17,SE

For Iiyse vil failgstkvaiitumet kuiinc økes ved ei1
redultsjoil av fai~gstdødeligliete~~
dersom deil naturligc dødeligliet M er 0,10 (Fig. 7) meiis en reduksjon av fangstclødeliglieten ved ei1 naturlig dødeligliet
på M = 0,25har liten betydning. Ei1 reduksjoil av
fangstdødeliglieteli vil derimot føre til c11 okiling av
iailgst pr. eilliet Cangstiilnsats for begge verdier av
den natiirlige dødeligliet.

Fig. 8. Hvitting. l ) Faiigst pr. rekrrrtt, 2) faiigst pr. eriliet fangstiiiiisats i konsuii~fisketfor variereiicle verdier av faiigstdodeiigheten (F) i dette fisket og to verdier av naturlig dødelighet (M).
Fangstdødeligheten cr variert i sariiiiie grad i kons~iinfiskctsoiii
i industrifisket. [North Sea whitiilg. 1) Yicld 13cr recruit, 2)
catcli per unit effort iii the fisheries for liuman coiisumptioii
plotted against fishiiig iiiortality (F) ill these fislieries for two
figures of natural niortality (M). T h e fishiiig nicrtality is varied
by proportioilality the same ainouiit in the fisheries for human
consuinption arid i11 the fisheries for iiidustrial purposes].

H VI T TING

Utbyttet pr. relirutt og fangst pr. eilliet fai~gstiiinsats pr. rekrutt er beregnet på to måter for Iisket til
koilsum. f første tilfelle (Fig. 8) er fangstdødeligheteil
variert i samme grad bådc i fisket til konsum og til
industriformål. Eii reduksjoii i fangstdøcleliglietci~
vil for dette tilfellet medfare olinii2g i fangst pr. rekrutt i fisket til koiisum for begge verdier av iiatuilig
dødeligl-iet. Det samme vil også skje om faiigstdødeIigheten bare varierer i fisket til Iioilsum (Fig. 9).

FANGSTD~DELIGHET( F )

Fig. 7. Hyse. 1) Faiigst pr. rekrutt, 2) fangst pr. enliet fangstiiinsats for varierende verdier a v farigstdodeligheten (F) og for
to verdier av iiaturlig dodeligliet (M). [North Sea liaddocl<. 1)
Yield per recruit, 2) catch per unit effort per recruit plotted
against fishing iilortality (F) for two figures of natural mortality (M)].

Fig. 9. Hvittiiig. l ) Fangst pr. rckriitt, 2) faiigst pr. c i ~ h efaiigstt
iiirisats i koiisumfisket for variereiide verdier av fangstdodeliglieteii (F) i dette fisket og to verdier av iiaturlig dødelighet (M).
Fangstdodeligheteii er barc variert i fisket til koiisuin. [North
Sea whiting. 1) Yield per reerriit, 2) catcli per unit effort in the
fisheries for humaii coiisumptioii plotted against fisliing niortality
(E) in these fislieries for two figures of natural niortality (M).
Tlie fishing niortality is varied only in the fislieries for liuman

Fangstokilingen i konstimfisket vil imidlertid bli
storre når faiigstdodeligl~etei~blir redusert i begge
fiskeriene. Xår fangstdodeligheten bare reduseres i
fisket for konsum, vil utbyttet pr. rekrutt øke ved en
naturlig dødelighet på 0,10 mens det ikke vil bli noen
forandring ved en naturlig dodeligllet på 0,25. I
begge tilfeller vil det bli en økning i fangst pr. enhet
fangstinilsats for begge de valgte verdier av den
naturlige dodeligliet (Fig. 8 og 9).
RQDSPE T S E

Ved en naturlig dødeligllet på 0,10 vil utbyttet pr.
rekrutt øke ved en reduksjon av fangstdødeligl-ieteii
til 0,125 (Fig. 10). Ved en naturlig dødelighet på
0,20 vil økningen i utbyttet pr. rekrutt derimot bli
svært liten ved e11 reduksjon av fangstdødeligheten.
Fangst pr. enhet faiigstinnsats pr. rekrutt vil derimot
øke ved en reduksjon av fangstdødeligheten for begge
verdier av den naturlige dødelighet (Fig. 10).
TUNGE

Ei1 reduksjon i fangstdødeliglieten vil for begge
de valgte verdier av naturlig dødeligliet (0,035 og
0,105) teoretisk fore til en oltning i utbyttet av tunge

Fig. 11. Tungc. 1 ) Fangst pr. rekrutt, 2) fangst pr. enhet fangstiiinsats for varierende verdier av fangstdødeligheten (F) og
to verdier av naturlig dødelighet (M). [North Sea sole. 1) Yield
per recruit, 2) catch per unit effort plotted against fishing mortality for two figures of natural mortality (M)].

pr. rekrutt (Fig. 11). Redusert fangstdødelighet vil
imidlertid øke gjennomsnittsaldere~ii bestanden til
mer enn 10 år, og effekten av de kalde vintre vil
kunne gjøre seg sterkt gjeldende. En reduksjon i
fangstdødeligheten til 0,35 -0,40 vil sannsynligvis gi
den største fordel. For begge de valgte verdier av
den naturlige dødelighet vil fangst pr. enhet fangstinnsats pr. rekrutt øke ved en reduksjon i fangstdødeligheten (Fig. 11).

Fig. 10. Rodspette. 1) Fangst pr. rekrutt, 2) fangst pr. enhet
fan~stinrisatsfor varierende verdier av fangstdødeligheten (F)
og to verdier av naturlig dødelighet (M). [North Sea plaice.
1 ) Yield per recruit, 2) cntch per unit effort plotted against
Iisliing niortality (F) for two figures of ilatural mortality (M)].

De øyeblikkelige tap en må regne med i fangstkvantumet av torsk, hyse, hvitting og rødspette, i
følge omtalte rapport (ANON.1969), dersom maskevidden i trålredskapene blir økt, er av samme størrelsesorden som beregnet av den forrige arbeidsgruppen
(ANON.1957). For tunge er imidlertid det ventede
øyeblikkelige tap i foreliggende rapport noe større
enn i den første rapporten. De ventete forandringer i
fangstkvantumet av torsk, hvitting og rødspette på
lenger sikt ved forandringer i maskevidden er sammenlignbare i de to rapportene. Det optimale utbyttet
av hyse vil etter de siste beregninger kunne oppnås
ved en noe mindre maskevidde enn funnet av forrige

arbeiclsgruppe. En av årsakene til dette kan vare at seines used by the cornmercial fleets, were estimated
det tilgjengelige materiale er øket i de senere år. Re- for cod, haddock, whiting, plaice and sole.
sultatene av beregningene for tunge i omtalte rapport
Cod. Even witli an increase to a 100 mm mesh
(ANON.1969) er i god overensstemmelse med de resulthe immediate loss were unlikely to exceed 5 %.
tater en spesiell arbeicl~g~uppe
på tuiige liar kommet
The mean values for long-term gains were estitil (ANON.1963).
mated to 3 % witli a 90 mm mesh and 7 % witli
Ut fra figurene 6 -1 1 er det mulig å angi en fora 100 mm niesh.
Iioldsvis nøyaktig prosentvis forandring i fangstutHaddock. Immediate losses raiiged for all gears
byttet og fangst pr. enhet fangstiiiiisats ved en gitt
combined from 10 % with a 35 mm mesh to 44 %
forandring i fangstinnsatsen. Det må imidlertid påwitli a 100 mm mesh. The maximum long-term
pekes at for enlielte arter vil det maksimale utbyttet
gains, of tlie order 6 -27 %, tvere predicted with
pr. rekrutt oppnås når bestandene er meget store.
approximately a 80 mm mesli.
Hos torsk vil for eksempel det maksimale utbyttet
Whiting. Tlie immediate loss for all gears commed en naturlig dødeligliet på 0,10 k~riineopl~iiås
liised ranged from 11 % with a 80 mm mesh to
ved en tailgstdødeligliet på 0,10. Under stabile for80 % witli a 100 mm mesh. Maximum longhold vil faiigst pr. enhet fangstinnsats som ei: et relaterm gains, of tlie order 4-9 %, were predicted
tivt mål for bestandens størrelse, bli av størrelsesorden
for all gears with approximately a 80 mm mesh.
9,5 ganger den nåvarende. Økningen av deil fangPlaice. An iiicrease in mesh size to 100 mm would
bare bestaiid til et slikt nivå kan fore til nedsatt velist
result in very small immediate losses, and negliog økt naturlig dodeligliet, hvilltet igjen fører til redugible loiig-terrn gains.
sert utbytte. Beregniiigeiie indikerer derfor bare i
Sole. Even small increases in mesli size could
l-ivilkeii 1-etniiig foraiidringene i fangstutbyttet pr.
result in large immediate losses. Theoretically,
rekrutt og faiigst pr. enhet fangstinnsats vil forandre
long-term gains are expected witli raising meshseg ved små forandringer av fangstdødeligheten.
size u p to 100 mm, but raising mesh size could
Kort summert viser beregningene at ei1 liten redukliave otlier repercussioiis. I t is observed that
sjon i faiigstclødeligliete~ivil riledføre: 1) en økning i
soles are severely affected by extremely cold
faiigst pr. eiiliet fangstinnsats for alle arter, og 2) for
conditions. A 100 mm mesli would raise the
ingen arter er det ventet reduksjon i fangst pi. rerecruitment age to the fisliery to 6.3 years, and
krutt. For enkelte arter kan resultatet endog bli eii
the c.onsequeiises by increasing the mesh size to
øliniiig.
100 mm would be that yearclasses would be
considerably reduced by low temperatures before they recruited to t1-i.efislieries. Cold winters
have over tlie period 1924-63 occurred every
Tlic Working Group oil Assessment of Demersal
eiglzt years and between 1947-1963 every five
Species iil the Nortli Sea was set up by tlie Interilayears. Thus it would be unlikely tliat the theoretioiial Council for the Exploitatiori of the Sea at the
tical
gain from raising mesh size would be reali1967 Counsil Meetiiig. Tliis working group niet in
sed.
However,
further researcli is needed.
Copenhagen from April 25th-iaay 3rd 1968. A
sliort sumrnary of the Worlting Group Report (ANON.
1969) is givcn in tliis paper.
T11e objcctives of tlic Group (ANON.1969, page 3)
«\vere to produce, for cacli of die stocks of cod, liaddocli, tvliiting, plaicc and sole in tlie North Sea:
a) a liistorical review of the fishery, and

b) an assessment of tIie present stage of these
stoclis witli particular reference to tlie effects
of clianges in mesh sizc and fisliing eflort».
1. Statistics of nominal catches and catch per unit
effort for cod, haddock, whiting, plaice and sole are
plotted in Figures 1-5.
2. Immcdiate loss and long-term cliaiige in yield
following an iiicrease in mesh size of trawls and Danisli

3. I n order to study the probable relationsliip between fisliing effort and yield tlieoretical curves kvere
constructed on the basis of the colistantant parameter
model (Figures 6 -1 1). Precise statements of percentage chaiiges in yield and catcli per unit effort
that miglit be expected from a chaiige in fisliiiig effort
would be possible by using these curves. However, it
might be daiigerous to accept these curvcs as tliey
stand over a wide range of fishing mortalities. Iiicreasing stock density is following a decrease in fishiilg
mortality, and the maximum yield per recruit is for
rome species associated with a high stock density,
Tlie expected long-term gajns miglit under these circumstaiises easely be offset by derisitydependent
clianges in growtli or natural mortality. I t appear

tl~ereforesafe to conclude that a small rcductioii 111
elfort Irom its presciit level should be associated with
«an increase i11 catch pcr uiiit effort for all species
aiid 110 decrease in yielcl per recruit for any species
aiid witli a decrease for sornc» (AIYON.
1969, page 14).
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