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 30 % av den totale fangsten på rundt 90 millioner tonn fanges med not 

- Lite energiforbruk pr.kg fanget fisk 

- Liten bunnpåvirkning 

 Stor spennvidde mellom nasjoner 

             §  reguleringer/ kontroll  §§§§§ 

  

 

Globalt notfiske 
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Nasjonalt notfiske 

 Ca. 33 % av «norsk fiskefangst» ble tatt med not i 2014  

 

 Artene makrell og NVG sild utgjør hovedmengden, men i tillegg kommer nordsjøsild, lodde, 

hestemakrell, brisling og sei 

 

   Synkende antall deltakeradganger gir større fangstmengde pr. enhet. 

 

   Tall for overpumping gjennom elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata (ERS)………….  
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Prosesslinje i notfiske 

 

  

 

  Observasjon før kasting        Haling                   «Hvit blåse»              Notøre                Stressreaksjon      Pumping    Overpumping 

og under kasting 
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Prosesslinje vs forskning- og 
utvikling (FoU) 

1. Økt kunnskap om «stimen» under observasjon, før kasting og under innhaling av not     

 

  

 

  
Observasjon før kasting        Haling                 «Hvit blåse»           Notøre              Stressreaksjon             Pumping     Overpumping 

og under kasting 

«Havforskningsinstituttet arbeider i vidt samarbeid for å utvikle 

løsninger som kan bidra til økt kunnskap om art, biomasse og 

størrelse  FØR kasting. Dette er kommet langt på sild og makrell. For 

2015 vil forsøk bli videreført på makrell og for lodde i 2016 og 2017. 

Data (algoritmene) fra forsøkene blir allerede innarbeidet hos en 

sonarleverandør»   

 

Gjennom prosjektet REDSLIP vil dette arbeidet bli videreført med 

tilsvarende datainnhenting ETTER kasting.   
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Prosesslinje vs FoU 

2.  Sammenholde ulike rigginger, løsninger og gjennomføring av fangstregulering – «Best practice»      

 

  

 

  
Observasjon før kasting        Haling                 «Hvit blåse»               Notøre                 Stressreaksjon      Pumping     Overpumping 

og under kasting 

«Prosjektet er forankret i næringsorganisasjoner 

(Fiskebåt og Pelagisk forening) og Fiskeridirektoratet. 

Prosjektet har som målsetting å komme frem til en 

anbefalt slippemetode for makrell og sild i fiske med 

not. Arbeidet sluttføres i 2016»  

 

«Anbefalt slippemetode kan også vurderes i relasjon 

til regelverk» 
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Prosesslinje vs FoU 

3. Redusert dødelighet under slipping i notfiske etter makrell gjennom økt kunnskap om interaksjoner og adferd     

      

 

  

 

  

Observasjon før kasting        Haling                 «Hvit blåse»                Notøre                Stressreaksjon      Pumping     Overpumping 

og under kasting 

«Dette er et 3 årig prosjekt (RedSlip) finansiert av Norges 

forskningsråd, hvor Havforskningsinstituttet er ansvarlig. 

Oppstart mars 2015. Prosjektets referansegruppe har 

både nasjonale og internasjonale deltakere. 2 norske 

notfartøy (Eros og Asbjørn Selsbane) deltar i prosjektet»  
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Prosesslinje vs FoU 

4. Bedre kontroll under bord pumpingsprosessen     

 

  

 

  
Observasjon før kasting        Haling                 «Hvit blåse»                Notøre              Stressreaksjon        Pumping     Overpumping 

og under kasting 

«SINTEF arbeider med tekniske løsninger for 

automatisk prøvetaking, men også økt visualisering av 

vitale punkt under om bord pumpingsprosessen for å 

ha bedre kontroll med denne  

prosessen» 

 

Bilder: SINTEF 
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Prosesslinje vs FoU 

     

 

  

 

  
Observasjon før kasting          Haling                   «Hvit blåse»           Notøre                 Stressreaksjon     Pumping    Overpumping 

og under kasting 

 

                                                  

 
  I sum vil resultat fra flere ulike FoU prosjekt bidra til økt kunnskap om mengde (biomasse) og 

størrelse (individ) før og under kasting. Eventuell slipping gjennomføres på en måte med minimalt 

stress og dødelighet. Dette vil også være viktig av hensyn til «miljøstandard for bærekraftig fiske»  

 

  Flåtens egenutvikling med høyere kjøle- og tankkapasitet (også økt mottakskapasitet på 

anleggene) samt bedre utrustning til å håndtere utfordrende situasjoner bidrar positivt.  

 

  Denne utviklingen samt kvotefleksibilitet mellom kvoteårene reduserer behovet for overpumping, 

men overpumping vil fortsatt være en viktig «sikkerhetsventil» for å ivareta hele fangsten etter at 

muligheten fangstregulering er passert.   
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Prosesslinje vs FoU 

4. Overpumping av makrell – effekt på fangstkvalitet     

 

  

 

  

Observasjon før kasting          Haling                       «Hvit blåse»           Notøre              Stressreaksjon    Pumping    Overpumping 

og under kasting 

3 årig prosjekt (2012 – 2014) i regi av Fiskeridirektoratet med 

SINTEF som faglig ansvarlig. Såkalt «pumpet makrell» har 

vært et belastet begrep med mye tvil og tro mellom fisker og 

kjøper angående kvalitet og pris. Slik usikkerhet blandet med 

negativ erfaring eller rykte representerer en fare for at 

situasjoner med dumping ikke kan utelukkes.  
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Skipperens valg på feltet i en situasjon hvor det 

er fangst «til overs». 

 

 

FANGSTFARTØY 

OVERPUMPINGSFARTØY 

Følge normale prosedyrer og 

regelverk 

- Bruk av tid til overpumping 

- Ingen som vil ha fisken? 

«Rask» fangst i relasjon til 

tilgjengelighet på feltet 

 
-Hvor stort var kastet? 

-Størrelse og åte? 

-Egen erfaring med leveranse 

av pumpet fisk? 

-Hvor godt følger kjøperen 

med? 
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Viktige variabler ved fangst og 
overpumping 

 

                                                       

Det er nesten uendelig med variabler som kan oppstå i 

en fangst- og overpumpingssituasjon. Alle disse kan 

ikke fanges opp i et prosjekt, men det er fanget opp og 

tatt hensyn til svært mange av disse og det kan 

konkluderes med at alle forsøk ble gjennomført 

innenfor «mulighetsnormal».  

 

 

Noen av disse er: 

 Ringnot vs kystnot 

 Åte 

 Ulike fangstfelt 

 Værforhold 

 Tidspunkt i sesongen 

 Døgntid (dag/natt) 

 Ulike fangststørrelser 

 Ulik varighet på operasjonen 

 Ulike pumper 

 Ulike slangedimensjoner 

 Ulike kjølebetingelse 

 Ulike tid mellom fangst og leveringer 
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Grunnlag, metode og prøvetaking 

 

                                                       

 SINTEF innleid som faglig ansvarlig. Vurderes som «uhildet» og høyst kompetent    

 

 2 forsøk med kystnot (2012 og 2013), 1 forsøk med ringnot (2014). Totalt 6 fangster levert ved ulike 

anlegg innenfor strekningen Egersund - Kristiansund 

 

 1 forsker på hver båt. Løpende prøvetaking under pumping til fangstfartøy, til overpumpingsfartøy og 

under lossing. 

 
 Prøvetaking:   
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Prosjektresultat 

 

                                                       

 Makrellens levetid i pumpefasen. 
• Fangstfartøy: gjennomsnittlig overlevelsesrate 53,4% (tilnærmet 100 % ved pumpestart) 

• Overpumpingsfartøy: gjennomsnittlig overlevelsesrate 23,9% 

• «Operasjonstid» var kortest for ringnot, selv med størst fangst 

 

 

 Nedkjøling, kjøling og transport.   
• Varierende nedkjølingstid, men ingen stor forskjell mellom  

      kjøleforløp på fangstfartøy og overpumpingsfartøy 

• Raskest nedkjøling i ringnot (også lavest lagringstid i RSW) 

• Kortest transporttid med ringnot 

 

 

 

 

 

 

 Det ble observert åte (ikke såkalt «kruttåte») i ca. 50% av fisken. Målinger viser at overpumpet fisk 

har lengre «holdbarhet» grunnet «åtetap» før overpumping.    
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Prosjektresultat 

 

                                                       

 Pumpehastighet (mengde).  

• Kystnot: under 2 tonn/ min 

• Ringnot: ca. 8 tonn/ min 

• Ca. 400% høyere hastighet for ringnot enn for kystnot målt i mengde/ min   

 

 Relativ lik slangelengde og antall «bend» i forsøk med kystnot og ringnot 

 

 Høyere løftehøyde og større dimensjon på pumpeslanger i ringnot 

 

 Måling av G-krefter under forsøk med ringnot viste at «overpumpingskreftene» fisken er utsatt for er 

ca. 30 % høyere i relasjon til egenpumping, mens «lossekrefter» ved iland pumping utgjorde bare 

48% av egen- 

      pumping. 

 

 

 

27 sek 

48 sek 
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Prosjektresultat oppsummert  

 

                                                       

 Kystnot. 
•      Det ble ikke registrert signifikante forskjeller i kvalitet mellom egenpumpet og overpumpet 

                    makrell på feltet eller ved lossing. 

•      Målinger viser noe dårligere lagringsbetingelser på tank, enn for ringnot. 

•      Ingen kvalitetsreklamasjon eller prisreduksjon fra mottaker.  

 

 Ringnot. 
•      Det ble registrert kvalitetsavvik mellom egenpumpet og overpumpet makrell på 

           feltet. Dette er beskrevet som skader på skinn og finner samt blod på skinn, øyne og  

           gjellelokk samt en begrenset andel filet med blodflekker.        

•      Ved lossing av overpumpingsfartøy ble det også registrert et tilsvarende kvalitetsavvik  

           skader på skinn og finner samt blod på skinn, øyne og gjellelokk samt en noe høyere andel   

           filet med blodflekker og «gaping», som medførte prisreduksjon (ca. 14%) på deler av  

           fangsten (45%).  
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Takk for oppmerksomheten 

 

 

  

 

  Observasjon før kasting        Haling                   «Hvit blåse»              Notøre                Stressreaksjon      Pumping    Overpumping 

og under kasting 

 
«Mange utfordrende oppgaver som næring, forvalting og 

forskning løser best gjennom dialog og samarbeid» 

Gjermund Langedal 
 

Ressursavdelingen 
Utviklingsseksjonen 

 

478 tonn 


