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Import av fiskeyngel ti1 norske farvann?
Under tokt etter fiskeyngel langs norskekysten i juli 1988 og 1989 ble det
oppdaget loddeyngel utenfor Romsdalskysten langt ti1 havs. Dette er langt
S8r for de ssrligste kjente gytefeltene ,,.
for lodde, som i nyere tid har strukket
seg S8r ti1 Senja. Nir en s i vet at strsmmen langs norskekysten g i r nordover,
er dette litt underlig.
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Rundt khundreskiftet ble det sporadisk funnet
voksen lodde sgr ti1 Trondheimsfjorden, og det
ble ti1 og med pistitt at den gytte her. I 1880 ble
det funnet stimer like ned ti1 Haugesund, og i
1860-irene ble enkeltindivid registrert i
Christianiafjorden! Utbredelseskartet tyder p2
at loddeyngelen som ble funnet utenfor Romsdalskysten er komrnet vestfra. Nzrmeste kjente
loddegytefelt vest for Norge finner vi langs sgrkysten av Island. Importerer vi lodde fra Island!?
.la, det svmt sannsynlig! Flere drivflasker fra
Island har havnet iangs norskekysten og omkring
halvparten har havnet s@rfor 67"N.
Lengden p i loddeyngelen viser at den ble kfekket iret fgr. Forklaringen pi? at lodde ble funnet
fra "Frondheirnsfjorden og s@roveri det forrige
irhundrede kan derfor v z r e at den kom fra Island. Ikke nok rned det: i 1992 ble det levert levende lodde ti1 akvariet i ~ l e s u n dsorn var fanget i Vigrafjorden! Hvor vanlig er s i dette? At
loddeyngel ble funnet begge irene undersprkelsen strakte seg ti1 Stad tyder p i at det kan vaere
en irlig foreteelse. Men denne lodda bidrar likevel lite ti1 det norske loddefisket!
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Fordelirzg a;/ loddeyngel i jtlli 1898.

Er det andre arter som kan ko
Havforskningsinstituttet har i mai siden 1985 hatt
et tokt etter seiyngel langs norskekysten fra Lindesnes ti1 Vesterilen. Under disse toktene har vi
funnet konsentrasjoner av sildeyngel i sarnrne
omr5det der det ble funnet loddeyngel i juli.
Lengden viser at de er klekket Aret f@rog de er
ganske sikkert kommet fra Island.
Under disse maitoktene finner vi sildeyngel over
hele ornridet fra Lindesnes ti1 Vesterilen. Mange
av disse er klekket langs norskekysten nord for
Stad, men lengden p i enkelte av dem tyder pS at
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