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Kan snurpenot fiske selektivt?
Kan smHmakrell sorteres levende ut av makrell-nota? Er det mulig 4 gjore seinota selektiv,
slik at undermlls fisk blir sleppt ut under fangsting? Torsk og sild g&r ti1 tid er i
loddestimer kan dette problemet ldst!~ved 4 dore loddenota selektiv?
Havforskningsinstituttets Fangstseksjon arbeider med disse problemene, og vil i host b1.a.
dore forsok med rist- og maske-sortering i makrellnot.
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I motsetning ti1 trill, line og gam blir snurpenot
regnet som et ikke-selektivt redskap, der
millsetningen er A fange alle s~mlsesgmpper
det fiskes p% De fleste land i verden har derfor
ikke regler for minimum maskestdmlse for
snurpenot i sin fiskerilovgiving.

Valg av maskeswrrelse i ei snurpenot
bestemmes ut fra hvilken fiskeart og -starrehe
det skal fiskes PA. Maskeswrrelsen bgr v ~ r e
starst mulig for A redusere vmotstanden
under fangstoperasjonen, men samtidig sA liten
at fisken ikke kler i maskene, medfare
redskapsskader og hhdteringsproblemer.
Selektiv makrell-not?
Stprrste delen av makrellen som fiskes av Norge
i dag blir eksportert frossen til Japan i 1991
140.000 tom. Japan er mest interessert i
makrell over 600 gram og betaler en betydelig
hayere pris for denne enn for mindre makrell.
Makrellstimene som det fiskes pa i Nordsj@en
best& imidlertid av flere Arsklasser med
innblanding av mindre fisk. Dersom denne
mindre makrellen kunne bli selektert levende ut
av nota far den ble tatt ombord, ville dette ha
stor gkonomisk betydning for fiskeme og ikke
minst for ressursen. Dette forutsetter imidlertid
at fisken som blir selektert ut overlever.
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I seinotfisket er stimene ofte ogsA oppblandet
rned undermills fisk, og fiskefelt mA dexfor
stadig stenges. Dersom undermills sei kunne bli
selektert ut av nota, ville dette ha store
gkonomiske fordeler bAde for fiskeme og
fiskeindustrien.

Havforskningsinstituttet har for 1992 fatt
bevilget rnidler fra NFFR til et pmsjekt pA
seleksjon i snurpenot. Vi vil i fprrste omgang
konsentrere oss om seleksjon av makrell og sei.

Stormasket, stivt nett
NAr det gjelder makrell, vil det ti1 hBten bli
gjsrt. fonak bade med ristsoaring og soaring
gjennom masker montert i tarkeposen pa nota.
Ristsortering har vist seg velegnet ti1 seleksjon
bade i trill og snumvad, og ti1 starrelsessortering av laks i oppdrett. I ei snurpenot kan
det imidlertid oppstll en del operasjons- og
hkdteringsmessige pmblemer med rist. Den
kan ikke kjares gjennom innhalingssystemet,og
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