FISKEFORSØK ESTER "@KREPS

1964

Fiskeridirektoratets Havforskniilgsiiistitutt

Sjøkrepsen (Nefil~l-ofls~ z o ~ v e g i c u ser) kjent blant
fiskere under forskjellige betegnelser som f. eks. boltstavhumn~er,trollhumnier, dypvannsliuinmer, sand-hummer, jomfruhunlrner, Iteiserhuminer, kongereke
eller relteltonge. Sjøkrepsen blir opptil 24 cm lang.
Den er lett å kjenne på de kantete og tornete klypeklør som er mye spinklere og svakere enn hos den
alminiielige hummer. Fargen er også forskjellig.
Oversideil hos sjøltrepsen er for det meste blek rød,
gjerne med et skjær av gult eller grått. Sjøltrepsen
lever på bløt bunil bestående av leire eller sandblandet liludder, og vi finner den i stor utstrekning
på dyp rnelloin 20 og 200 m. Sjøkrepsen graver seg
gjerne ned i mudderet. Szrlig synes dette å være
tilfelle for de rognbærende hunner, som derfor er
mindre utsatt for å fanges nied trålredsltaper. Meget
av den sjøkreps som bringes i land lier i Norge er
gjerne tatt som bifangst under trålfisltet etter reker.
Fisket etter sjøkreps har hatt økt betydning i de
senere år i flere land. Blant annet har interessen
vært stor i Daninark med Færoyane, Sverige, Storbritannia og Island. En har hatt lite kjennskap til
hvor vidt sjøkrepsen foreltoinmei- langs Norges kyst
i slike inengder at den kunne bli gjenstand for et
kommersielt fiske. Fiskeforsøkene i 1964 var tenkt
som en begynnelse til kartlegging av eventuelle foreItomster i farvann som ligger opp til Norge. I første
omgang har vi tatt sikte på å undersøke forlioldeile
i Skageralt og langs eggaltanten nordover til Karmøya. En tar sikte på å fortsette disse undersøkelser i
lioinn~endeår ilordover langs kysten helt til Finnmark.

i

TRALSTASJQNER
Sjdkrrps

Fig. 1 . Trålstasjoner under forsøksfisket etter sjøkreps
august 1964.

Et fiske etter sjøkreps i Norge vil mest hensiktsinessig kunne drives av fartøyer som er engasjert i reketrålfisket. Det er stort sett samme type
og størrelse trål som brukes. Trålen bør ha en undertelne som skraper bunnen bedre enn en vanlig reketrål. Ellers brukes vinsjer og utstyr som reketrålerne
allerede har fra før. I det høyt utviklete fiske i
Daninark brukes en spesiell krepsetrål med kjettinglenker på bunntelna og med større maskevidde enn
i reketrålen. Ellers Itan krepsen fanges med forskjellige redskaper. På Færøyane f .eks. bruker man
snurrevad, krepsetrål og til dels vanlig reketrål, mens
man i Storbritannia anvender meget snurrevad i
fjordene, og trål med 7 eller 8 cm strukket maske
på de ytre felt. Den spesielle krepsetrål som danskene har utviklet er vel i dag det mest effektive
redskap son1 mest hensiktsmessig kunne taes i bruk
av norske båter som akter å gå i gang med dette fiske.
I Norge er det fastsatt et minstemål på 13 cm for
sjøkreps, målt fra spissen av pannetornen til halespiss. I mange tilfelle ilandbringes bare halene av
sjøkreps, og det tilsvarende minstemål på halen er
7 cm.
Til undersøkelsene sommeren 1964 ble leiet reketråleren «Solfrid I» av Åkrehamn, Karmøya. Fartøyet
var 65 fot lang med 325 hestekrefter maskin og .5
manns besetning. Under forsøkene ble det brukt både
vanlig reketrål samt en dansk krepsetrål innkjspt i
Skagen. Under alle trålforsøk ble der framfor trålvingene brukt 10 favner hanefot og 60 favner sveipline. Alle tråltreltk ble gjort med ca. 3 knops slepefart. En detaljert oversikt over tråltrekkene og
fangstene er gitt i tabellform bakerst i denne rapport.
P2 kartsltissen fig. 1 er vist trålstasjonenes beliggenhet.
Den 5. august gikk vi fra Åkrehamn og gjorde de
første trekk med krepsetrålen på Karmøyfeltet (st. 1).
Dette ble et «sopphal» med en fangst på bare 4 stk.
sjøkreps. Deretter gikk vi ut til vestkanten av Norskerenna og forsøkte 5 tråltrekk omkring Utsiraholen
(st. 2-6). 4 av halene ble gjort med krepsetra1 mens
det på siste lia1 ble skiftet over til reketrål. Det ble
bare små fangster av sjøkreps, 10-15 stk. i halet. På
st. 5 var det dårlig bunn. Krepsetrålen ble revet, og
der var store rullesteiner i fiskeposen. 'E dette hal
var der ingen fangst av sjøkreps.
Etter noen dagers landligge på grunn av kuling

satte vi kursen mot Fladeiigrrt~infor å forsøke der.
På Fladen ble det gjort 6 tråltrelili i forslijelligt:
lokaliteter (st:. 7-12), hvorav i trelili med krepsetrål og de øvrige med reketrål. De beste fangster
av sjolrreps ble gjort på st. 9 og 10, hvor dybderi
var henholdsvis 146 og 139 meter. Failgstene på disse
stasjoiler ble lieiilioldsvis 172 sjøkreps i reketrålen og
373 stk. i ltrepsetrålen. På st. 11 og 12, hvor reketråleii ble nyttet, ble der tatt henlioldsvis 25 og 40
kasser småfisk, mest hyse og hvitting. Vi fant det:
vanskelig under disse forhold å fortsette våre undersølielser på Fladeiigrui~ii.
Den 12. aug-cist gikk vi østovei- igjeii for å undersøke forl~olderiepå Egersundsliaiiten. Her ble gjort
2 tråltrekli mecl reketrål og 2 med krepsetrål i forslijellige lolialiteter (st. 13-16). Her ble det fisket
på dybder inellom 128 og 275 ineter. Fangstene
varierte mellom 3 og 56 stk. sjøltreps pr. hal. De
beste fangster av sjøltreps ble her gjort med reketrål
på 128-225 meters dyp.
Vi giltlt nordover for å forsøke på rekefeltet son1
ligger på vestsiden av norslterenna vest til sør av
Egersund (konsolselitor 4). Her ble det tatt et trelili
nied krepsetrål (st. ly), som ga et lovende utbytte,
nemlig 195 stk. kreps av fin stcrrrelse. På grunn av

Fig. 2. Storrrlsesforclcliiig av sjoki.el:s fra Fladcngi.unn (5 10 irid.)
og Egcrsuildbaril<eri (674 iiicl.).
j-. . . . . . -;-- huiiner, o- - - - - -O liaririei.,
totalfarigst.

værforholdene måtte imidlertid videre forsmk i dette
område avbrytes.
Deil 17. arrgrist: ble det- foretatt undersmlrelser laiigs
innover i Sliagerak (st. 18-19-20). På st. 18
var det soppbuiia og krepsetrålen ble revet. På st. 19
og 20 var dybden lienlioldsvis 205 og 105 nieter, men
ingen sjølireps ble funnet her. Vi returnerte til det
lovende felt i lronsolsektor 4 vest til sør av Egersund. 2 trelik Iler med lirepsetrålen på 223-275
meters dyp ga lieillioldsvis 368 og 100 stk. sjøkreps
av bra størrelse. Fler var det bra bunnforhold nied
rene og fine trekk. Et stylzke lenger nord (st. 23)
ble fangsten bare 5 stk. sjnkreps.
Vajrforl~oldeileble s% uiiiulige foi- videre undersøkelser at inan fant det urå å arbeide videre med
trålforsolrene. Tolitet ble avsluttet den 20. august.
En oversilit over alle trålstasjonei- er gitt i vedlagte
tabell.
Son1 det vil framgå av foraiistående var det bare
2 lokaliteter som ga lovende fangster, nemlig Fladengrunn (st. 9 og 10) og den nordlige del av EgersundsI~aiikeii (st. 17-21-22). Det var en del forskjell i
sjøltrepsens størrelse i de to lolialiteter (fig. 2). På
Fladengrunn besto fangsten av 78 prosent hanner og
22 proseiit hunner. Størrelsesfordelingen lios hanner
viser to tydelige maksima, ett på ca. 10 cm og ett
aiinet på ca. 14 cm. Den gjeiiiiomsnittlige størrelse
av hannene var 13 cm. Gruppen av hunner besto av
sinåfalne individer nied ei1 gjennomsnittsstørrelse av
bare 9,3 cm. Blant liuniiene var det ett enkelt individ
1x313 cm ined utrogn. På Fladengrunn var gjennomsiiittsstørrelseil av alle kreps i prsven, hanner pluss
hiinner, 12,2 cm.
På Egersuiidsbailken var sjøkrepsen mer jevnt
storfalleiide. Her besto fangsten av 52 prosent han.iler og 48 prosent hunner. Stmrrelsesfordelingen er
lier nier jevn enn på Fladengrunn. Hannene hadde
en størrelse på gjeiinomsnittlig 14,3 cm og hunnene
12,9 cni. Gjennomsnittet for Iiele fangsten var 13,6
cin. Av huiinene hadde 21 prosent utrogn. Individer
iiiecl utrogn varierte i størrelse fra 10;5 til. 15,5 cm.
Soni det vil framgå av foranstående var det forskjell på saniiiiensetiiingen av fangstene på Egersundsbaiilien og Fladengrunn. På Egersundsbanken
er det flere hunner, og disse er større og er rognbaerende i større antall eiin på Fladengrunn. Det er
iiiulig at dyhdeforlioldene spiller inii på disse foi-hold. På Fladei~grunnvar tråldybden 139-146 meter,
ii-iens det på Egersundsbanken ble trålet mellom 146
og 275 meter, med de beste fangster på 229-275
nieter.
I Norge er fastsatt et minstemål på 13 crn totallengde for sjølireps. Våre forsøk viste at på Fladen-

grunn var 57 prosent av antallet individer i fangsten
s inder dette minstemål, mens Egersundsbanken hadde
bare 39 prosent undermåls.
Disse første undersøkelser etter sjøkreps ble foretatt om soninleren. Man må gjøre regning med at
fangstene av sjøkreps kail variere med årstiden, og
de foretatte forsøk ltan neppe ansees soin i-epresentative for mengden eller størrelseil av den sj~ltreps

som er til stede på de enkelte felt, f. eks. til andre
årstider. Etter opplysninger gitt av rekefiskere skal
de største mengder sjøkreps forekoinme i reketråltrekkene om høsten og vinteren i Nordsjøen. Det er
derfor mulighet for at forekomstene av sjøkreps er
atskillig bedre enn det som antydes av fiskeforsøkene
g,jennomfmrt sommeren 1964.
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Annen fangst

Sopphal, litt skittfisk.
3 småkveite, 6 blålange, litt skittfisk.
10 blålange, 3 brosme, 5 torsk, 3 ucr,
samt 1 kasse skittfisk.
2 store skate, librosine, 2 kasser skittfisk.
Fast i bunnen, store rullesteiller i posen.
Trålen revet.
20 kg stor reke, 25 lange, 4 torsk, 3 brosme,
l skate, 2 kasser skittfisk.
60 kg småreker, 4 torsk, 8 breiflabb, 5
skater, 10 kasser skittfisk, mest små
leirflyndre og endel hyse 25-30 cm.
5 1 reker, 20 store torsk, 1 kveite 70 cm,
10 kasser skittfisk, mest øyepål, leirflyndre, litt hvitting, hyse.
5 1 småreker, 25 store torsk, 15 kasser
skittfisk mest oyepål, leirflyndre.
18 store torsk, 5 breiflabb, 4 skater, 2
kasser skittfisk inest yøepål og leirflyndre
10 1 småreker, 12 torsk, 1 kveite 80 cm, 2
lange, 8 breiflabb, 25 kasser skittfisk
mest hyse 30-35
cm og hvitting
30-35 cm.
20 store torsk, 1 kveite 60 cm, 5 breiflabb,
1 skate, 40 kasser skittfisk, 60% hvitting
24-35
cm, 30% hyse 25-32
cm,
10% leirflyildre.
7 kg reker, 3 sei, 2 torsk, 40 kasser skittfisk,
hvoraf 80% øyepål, 15% kolmule.
Trålen revet. 5 kasser skittfisk, 80% eyopål
15% kolmule, 5
annen fisk.
5 lange, 1 liten kveite, 5 kasser stavsild.
6 store torsk, 4 langer, 1 liten kveite, 1 kasse
skittfisk, mest stavsild.
9 torsk, 4 langer, 1 stor lyr, 1 hyse, 1 kasse
skittfisk, mest stavsild og oyepål.
Trålen revet på ujevn soppbunn.
5 store torsk, 2 sei, 1 kasse skittfisk, mest
stavsild, oyepål, leirflyndre.
30 store torsk, 100 pigghå, 10 hyse, 2 sei,
2 lyr, 1 kasse skittfisk.
3 torsk, 1 liten kveitc. Reilt fint hal.
4 store torsk, 3 lange, '/2 kasse skittfisk,
inest øyepål, kolmule, stavsild.
4 torsk, 5 langer, 1/2 kasse skittfisk.

SILDEUNDERSØKELSER I NOKDSJØEN OG SKAGEKAK MED
F/F «JOHAN HJORT» 18. OICTOBER-10. NOVEMBER 1965
Av

STEINARHARALDSVIK
Fislreridirektoratets Havforskningsinstitutt

T de to siste årene har det skjedd en eventyrlig
utvikling av sildefisket i Nordsjøen og Sltagerak. En
stor, inoderne snurpeflåte har landet betydelige kvanta
sild fra disse områdene. Sildefisket i Nordsjøen har
fra å varre et sesongfiske utviklet seg til å bli et
helårsfislte riied størst intensitet i Sltagerak høst og
vinter og området Egersundsbanken-Vil~ingbanlten

vår og surnines. T år har vi dessuteii hatt et godt
sildefiske øst for Shetland i juli-august.
I alle disse områdene er det liovedsakelig i Nordsjøens liøstg~teiidebanksildstamme som beskattes.
Denne sildestammen gyter i vestlige del av Nordsjøen fra Doggerbank til Shetland i tiden augustoktober. Etter gyting vandrer silda mot Norskerenna

Fig. 2. Utgåtte kurser, silderegistreringer og stasjoner og
teinl>eratiir i overflaten under toktet med FIF «Johail
Hjort» 1.-3. noveml~er1963.

og har de siste årene vesentlig overvintret i området
Koralbanken-Skagerak.
Havforskningsinstituttet har siden 1961 hver høst
hatt sildeundersøkelser i nordøstre del av Nordsjøen
og i Sliagerak. Arbeidsprogrammet for toktet i 1965
ble en del utvidet saminenliknet med tidligere år.
TOKTPLAN
1. Icartlegge utbredelsen av sild i nordøstlige del
av Nordsjøen og i Skagerak.
2. Samle inn sildeprøver fra forskjellige lolzaliteter.
3. Merke sild.
4. Foreta hydrografislie observasjoner.
5. Foreta lake-lzjoling eksperiment av sild.
DELTAKELSE
Den vitenskapelige og tekniske stab besto av: S.
Haraldsvik, G. Sangolt, O. Martinsen, B. Brynildsen,
W. Løtvedt, O. Cliruiclishank, V. Dahl (18. oktober3. november). Sliipet ble ført av kaptein P. Myrsetli.
'TOKTBESKRIVELSE

På fig. 1, fig. 2 og fig. 3 er tegnet inn de utgåtte
kurser, stasjonsnettet, samt merkelokalitetene.
«Jollan Hjort)) gikk fra Bergen 18. oktober, og i
tiden fram til 26. oktober ble området fra Viking-

banlzeii til S av Oksø undersølzt. Vi krysset iledover
yttersideile av Norskerenna og delvis inn på Nordsjoplatået. Vest for Lindesnes var der kuli spredte
silderegistreringer, mcn gode forelzomster av makrell
i området Egersundsbanken-SW av Lista. Snurpeflåten gjorde gode fangster i dette området, og i
uken 18.-23. oktober ble det landet ca. 500 000 hl
inakrell.
Den 24. oktober fikk vi gode silderegistreringer S
av Ryvingen-Olisø, men silda sto dypt og var ikke
tilgjengelig for snurperne. En stor utenlandsk trålerflåte arbeidet i dette området, og en hadde inntrykk
av at de fisket bra.
Fra 26.-29. oktober ble områdene utenfor Sørlandslzysten og nord av danslzekysten unders~kt.I
sistnevnte område hadde en spredte registreringer
av sild.
Sltipet anløp Frederikshavn 29. olztober. På grunn
av uvær i Skagerak anlcret vi opp ett dogn i le av
Skagen.
I tiden 1.-3. november foregikk undersøkelsene i
Skagerali, og der var til dels gode slør-registreringer
av sild N av Hirtshals-Skagen.
Natt til 4. oktober undersøkte vi igjen området
S av Ryvingen, og en hadde kontakt med både sild
og makrell. Snurpeflåten kom ut til dette feltet etter
en ukes landligge og fikk lier et par gode fangstdager. Der ble også tatt noen få sildefangster, og
vi fikk sild til merliing.
Fra 5. til 7. november ble det arbeidet i det østlige
Sliagerak. Utenfor svenskekysten hadde en kontakt
med sild, og det ble en del kasting i dette oinrådet.
Silda var sterkt oppblandet med mussa, slik at
fangstene ble små. Det ble merket 2 300 sild i dette
området.
Etter å ha avsøkt onirådet utenfor Jomfruland
krysset vi nordover Norskerenna. Toktet ble avsluttet
i Bergen 10. november.
HYDROGRAF1

Fig. 1 og fig. 2 viser telilperaturen i overflaten.
Denne er gjennomgående 2-4OC høyere enil ved
tilsvarende tokt i tidligere år (DEVOLD1964). Av
vertikal-snittene (fig. 4) framgår det at en i Skagerak
har et tykt, homotermt varintvannslag, som på yttersiden av Norskerenna går iled til ca. 125 m. Teriiiolilinen hever seg noe midt i Norskerenna, hvor
en får et markant temperaturfall mellom 30 og 50 m.
Dette at termoklinen ligger så dypt er ekstraordillært
for årstiden. Vanligvis vil den i oktober ligge et sted
inellom 10 og 30 in lilidt i Norskerenna og melloin
10 og 40 m langs yttersiden av Norskerenna.

SILDAS FORDELING

Av fig. I, fig. 2 og fig. 3 vil sildas fordeling
framgå slik vi har kunnet registrere den ved hjelp
av ekkolodd, asdic og fiskeforsøk.
Silderegistreringer liadde vi fra Koralbanken, langs
Norskerenna til svensliekysten. De beste liontaktene
var S av Ryvingen-Olisø, N av Hirtshals-Skagen
og utenfor svenskekysteri mellom Paternoster fyr og
Hå110 fyr. I de to første områdene ble silda registrert
som slør både oril dagen og om natten. S av Ryvingen-Oksø sto silda i et sainmenhengende belte,
ca. 15 n. in. langt og ca. 2 n. m. bredt. Om dagen
sto silda melloin 200 og 300 m, og hevet seg 0111 natten til mellorn 50 og I50 m. Utenfor kysten HirtshalsSkagen var der også gode sammenheilgeilde registreringer, so111 sto mellom 120 og 150 m om dagen.

Her var det også spredte slør-registreringer om natten i de øvre 50 In, men ingen kontaliter som var
brukbare for snurperne.
Utenfor svensltekysten gikk silda mer samlet i
stimer. Om ilatten hadde vi flere mindre stimer
inellom I 0 og 50 111, som 0111 dagen senliet seg til
mellom 70 og 150 in. Silda her nst var utelukkende
umoden sild.
Ilovedtyngden av den kjønnsmodne silda holdt
seg om dagen i vannmasser ined temperatur 6-8OC
og hevet seg oin natten opp til temyeiatursprangskiktet.
Den elistruordinare hydrografisl<e situasjon i Skagerak ser derfor ut til å være årsaken til svikten i
sildefisliet siste halvdel av oktober og første halvdel
av noveinber. Silda ble stående for dypt for snur-

perne, og det var bare sporadiskt at snurpenøtene
nådde ned i silda når denne lievet seg om kvelden.
Makrell-registreringer hadde vi fra Egersundsbanken til SE av Oksø. S av Ryvingeil sto inakrellen
lenger ute enn silda, og var szerlig konsentrert mellom dybdekotene 150 og 200 in. Makrellen gilik
samlet i stilner i de øvre 50 rn og var lett tilgjengelig fos snurperne.
Den l-iydrografislze situasjon i Sltagerak kan på
deilne årstiden endre seg raskt, og ved avlijoling av
de øvre vannlag inå en regne med at makselleil vil
søke mot builneil og at silda igjen blir tilgjengelig
for snurperne.
INNSAMLING AV SILDEPRØVER

På grunn av svikten i sildefisket under dette toktet ble det kun sltaffet til veie 5 sildeprøvei-.

HANTSHOLM

slnr 332

Lengde- og alders ammen setning ei^ (fig. 5) viser
en tydelig forskjell melloin de tre vestlige prøver
og de to østlige prøver.
De vestlige prøvene består Iiovedsakelig av utgytt
bank-sild. Sariiinensetningen i disse prevene er stort
sett deil samme soin en tidligere i soininer hadde ved
Shetland, bare ined den forslzjell at de yngre årsklasser (1962 og 1963) er bedre representert.
Prøvene fra det østlige Slzagerak består av umoden
sild. Hvirveltalls-undersølzelsene tyder på at disse
også tilliører Nordsjeens bailk-sildestamme. Lengdeog aldersammensetningen av disse prøvene viser god
overenssteinmelse rned prøver fra Egersuildbanken
tidligere i soinmer og høst.
Der var liteil iilnblandirlg av vårgyteride sild.
(Tabell I).
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Fig. 4. Isotermer i de forskjellige snitt.

Sammensetning av hltst- og vårgytende sild
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Det ble i alt merket 4 000 sild med innvendige
stålmerker. Merkingen var fordelt på to lokaliteter
(fig. 3 og tab. 2). Sild til rnerlzefors~keneble skaffet
til veie av snurpefartmyer, idet en førte sild fra
snurpeliast direkte over i en merlze-merd. Merkingen
loregilik under ideelle v ~ r f o r h o l d ,og all sild som
ble merket var i gocl kondisjon.
Tabell 2.
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Pr. I Pr. 2 Pr. 3 Pr. 4, Pr. 5 Total

Høstgytere ........ 93.0
Vårgytere ......... 4.0
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I

l

PR. 5

Lake-kjøling eksperimentet av sild ble utført som
planlagt. Dette materiale er oversendt Fiskeridirektoratets Kjemisk teliilisli forsknings institutt for videre bearbeidelse.

8 7 1 1.-65

S W AV J O M F R U L A N D
GARN

1 = 25.32 C M

n = 100
-

20-

I

20

I

22

I

24

I

26

I

I

I

28 3 0 32

3'4

l

36

I

m
,

Li'l'TERATUR:
,

,

62 6 0 58 56

CM
ARSKLASSER
Fig. 5. Lengdeiordeling og aldersammensetning
av hostgytende sild ( O / o ) .

DEVOLD,
F. 1964. Sildcuildersøkelser vintereil 1963/64. <<Fiskets
Gang» 50: 464-468. Fisken og Havet ( G ) : 1-5.

OVERSIKT OVER TOKTENE 'E 1965
Oniråclc

Toktleder

Undersøltelser
l

((Johari Hjort))

Norskehavet, Norskckystrli.
Norslrehavct, Norskekysten.
Vest-Grøiilaiicl.

Norskekysten - Svalbard.
Saiiiordiiirig «Asterias».
Ost-Grønland.
Bareiitsliavet, Nord-Norge.
Sainordiling «G. O. Sars)).
Nordsjøen, Skagcrak.
Nord-Norge.

«G. O. Sars))

Røst- Nordkapp.
Kystba~ilieileMore -- Barentshavet og Lofotcii.
Møre- Vesterålen.
L o f o t e n SvalbardBarentshavet.
Norskehavet, Island,
Jail Mayen.
Grip-Nordliapp, Bjørnøya,
Jali Mayen.
Barentshavet, Nord-Norge.
Saniordliing ((Jolian Hjort)).
Shetland, Orknøyene.
Barentshavet,

Silde~iiidcrsøliclser.Hydrografi.
Sildeundersølielser. Hydrografi. i
Torske- og kveiteri~idersøkclscr. l
Hydrografi. Seleksjorisforsøk.
Plaiikton.
Hydrografi. Strømrnåling.
Elikoliryssing. Planktoil.
Torske- og kveiteundersøkelscr.
Hydrografi.
Yiigel- og sildeuiidersokclscr.

1

Dcvolcl.
Devold.
Biaiberg.

Midttuti.
Bratberg.

1 Olseii.
Sildeundersølielser. Hyclrografi. 1 T-Iaraldsvik.

Silde~iildersøkelser.

l

Sildeundersokelser. Hydrocrafi. 1
Skrei- og seiundersali clser og seleksjorisforsøk. Hydrografi.
Yiigel og planktoilundersøkelser l
Hydrografi.

Devold.
Dragesilild.
Olsen.
Dragesund.
Eggviii.

Ostvedt.
Silde- og plaiikton~~~idcrsøkelser./
Devold.

Møre. Øst-Island, Færøyane.

Sildeundersokelser.
Hydrografi.
Yiigel- og sildeundersøkelser.
Hydrografi.
Pigghåundersøkelser.
Loddeundersølielser.
Hydrografi.
Sildeundersøkelser. Hydrografi.

Frøyabankeil- Oslofjordeii.
Frøyabariken- Oslofjordeii.
Møre og Lofoteil.

Piggliåuiidersøkelser.
Piggliåundersøkelser.
Prøver og merking av torsli.

Revheim.
Revheini.
Hylen/
Annaniasseii.
Revlieini.
Tiviborg.

Hydrografi og strønimålirig.
Merkeforsølr, makrell.
Makrell~i~~clersøkelser.

Ljøen.
Revhciiii.
Revlieim.

Undersøkelse av lysefangster.
Uiidersøkclsc av lysefaiigster.
Uiideisølielse av lysefangster.
Undersoltelse av lysefaiigster.
I<rillundersøkelser.

Øynes.
Øyiles.
0)~iies.
0y11cs.
Wiborp.

Salhusfjordcii.
Hjcltefjordcii.
Hjeltefjorden.
E-Ijelteijordeil.
Hjeltefjorden.
Hjeltefjordeli.

Iiistruriieiitforsøk.
Hun~mei-uridersolielser.
Huiniiierundersokelser.
Hunimer~~iiclersøkclser.
Huniillerundersøkelser
H~inin~er~indersokelser.

A~istevoll- Hardanger.

Hunirncr-, ål- og brislingundersøkelser.
Humriier-, ål- og brislingundersøkelser.

Wiborg.
Gundeiseii.
Gulldersen.
Gunderseii.
Gundersen.
Gundersen/
Indrevær.
Gundersen/
Indrevær.
Indrevær.

Nordsjøen, Sltagerak.
Fjordene og liysteri Bergeii
Alesund.
Nordsjøen, Skagerak.
Hordaland, Rogaland.
Nordsjøen, Skagerak,
Vestlandet.
Feiisf,jorcleii-- Masfjordeli.
Feiisfjordeii- Masfjordcii.
Sogn og Fjorclane.
Sogn og Fjordane.
Bergeiisorilrådet.

Hardanger.

Dragestind.
Midttun.
Aasen.
Olsen.
Haraldsvik.

Fartøy

Undersøkelser

Tidsrom

Hardanger.
Hardariger.
Austevoll.
Hjeltefjorden.
Hjeltefjorden.
Hjeltefjorden.
Iljelteljordcn.
Hj eltefjorden.
Hjeltefjorden.
Hjelteljorden.
Hjeltefjorden.
Hjeltefjordeli.
Hjeltcfjorden.

Ål-undersøkelser.
Ilriinnier-, brisling- og åluiidersokelser.
Huinn~eru~idersokclser.
Huininerundersøkelser.
I<rabbeundersokelscr.
Krabbemerkii~g.
Krabbemerl<irig
Icrabbenierki~ig.
Krabbemerking
Krabbemerking.
Icrabbeinerking.
I<rabben~erl<irig.
Krabbemerking.

Toktleder

Bakken.
Gundersen.
Gundersen.
Gundersen.
Gundersen.
Guriderseil.
Gundersen.
Gundersen.
Guilderseii.
Gundersen.
Gundersen.
Gundersen.
Gutldersen.
Ljøeri.
Kjelstrrip-Olsen.

Sørlandet.

Hydrografi, clikolodclliryssii~g,
iiistruillentprøving.
Hydrografi, ekkoloddkryssing,
instrumeiltprøvirig.
Sl~cllrr~idersølielser.

«Thor Iversen))

Nordsjøeii- Skagerak.
Hjeltefjorden.

Makrellundersøkelser.
Prøving av egneinaskin.

Revheiin.
Tvedt.

«Alrvariebåten»

Fjellspolleil.

h4erlieforsøk og sildeundersakclscr.
Merkeforsøk og silde~indcrsøkelser.
Merkeforsøk og sildeundersøkelser.
Planktoilinnsan~lirig.
Merkeforsøk og sildesøkelser.
Merkeforsøk og sildc-

Østvedt.

Rogaland- Møre.
Rogaland- Møre.

Fjellspollen.

Hjeltefjorden.
FjellspolIeii.
Fjellspollen.

Bølilc.

Østvedt/Dahl.
Østvrdt.
Sangolt.
Dahl.
Dafil.

rii ide rak el ser.
Fjellspollen.
Lysefjorden.
«Sputnik»

«Asterias»

Merkeforsøk og silde~inclersøkclscr.
Merkeforsøk, mussa.

Dahl.

Merkeforsøk og sildc.iildersøkelser.
Merkeforsøk og silde~ndersøkelser.
Merkeforsøk, mussa.

Sangolt.
Dahl.
Sangolt.
Kjelstrup-Olsen.

rroiiis og Finiiinarli.
Samordilirig «Jolian Hjort)).
Nord-Norge.

Moller.
Fiskemerking og prøvctakiilg.

«Snorre»

Ilaraldsvik.

Anilaniassci~.

({Volstad Sen.»

Biscaya, Madeira, Azorene,
Cap Verde, Kanariøyelle,
Bermuda, Aiitillene, Cape
Hatteras.

Aasen.

Garnbåter

Lofoteil -Finnmarli.

Møller.

«Perlon»

Hainre.

21

Fartøy

Tidsrom

Område

Undersøkelser

Tok tleder

«Polarhav»

Ne\vfo~~ndland.

Selundersøliclser.

«Kilinaren»

Lofoten.

Skreiundersnkelser.

Monsen.

«Svaleng»

Lofoten.

Slireiunclersøkelser.

Østberg.

«Salvator»

Vestiscn.

Hjclpetjcileste.

Frøland.

«Polarheinleil»

Østisen.

Seluildeisølielscr.

Øynes.

«Hisø»

Vestisen.

Selundersøliclser.

Øritslancl.

Tråler.

Finnmark.

Torsk- og hyseui~c1ersøliclscr.

Kalvenes.

Tråler
Tråler

Finninarli.
Finnmark.

Torsk- og hyscundersøkelser.
Torsk- og hyseuildersøkclser.

H . E. Olsen.
H. E. Olsen.

«Gliint»

Møre.

Flyndreurideisøkelser.

Stålesen.

Motorbåt

Sørlandet.

Makrelluilcler~økelscr.

Nilsen.

Reketrålere

Nord-Norgc.

Flyndre- og bifangstuiidcrsøkelser.

Ståleseil.

«Leveildefisli 11))

Vestfjorden.

Blåkveiteuildersøkelser

«Utvik Seil. »

Troms-Bjørnøya.

Blåkveiteundersøkelser

«Fangst»

Wlesund-Brcrnerl~afei~.

Haiuiidersnkelser.

LahilJohannessen.
LahnJohannessen.
Myklcvoll.

«Arilafjord»

Bergeil- Oslo.

Selunctersøkclscr.

Øynes.

«Rijrililoud 111))

Nordsjøen.

Oljeleting.

Frøland.

«Nils Lysø»

Finnmark, Lofoten.

Prøver og merking av torsli
og sei.

Motorbåt

Fjellspolleil.

Sildeundersølielscr.

Ostvedt.

«Arnafjord»

Hordaland.

Undersøkclscr av lysefangster.

Øynes.

((Lcvendefisk 11))

Vordland.

Iiinsamling av torskeblod.

Nzvdal.

Tråler

Finnmark.

Torslie~~i~dersølielser.

«Anton Dohrn»

Vordsjocn.

Sildcincrking.

«Hardhaus»

3gersuiidfeltet.

B1odt)~peundersøkelser.

Yzvdal.

«Smyl»

Vord-h4ørc.

Seiundersøkelser.

H. E. Olsen.

Motorbåt

~jellspollei~.

Sildeuildersøkelscr.

Dalll.

