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INNLEDNING
I januar 2005 ble det avholdt et møte på Havforskningsinstituttet mellom Jan Roar Storesund,
Leif Høvring, Snorregruppen, Omar Gudmundsen fra Fiskeridirektoratets Regionkontor
Rogaland og Jostein Saltskår, Dag M. Furevik, Havforskningsinstituttet.

Jan Roar Storesund og Leif Høvring var allerede kommet godt i gang med utvikling av
bunntrål for fangst av sjøpølse. Havforskningsinstituttet ble spurt om de ville være med i en
videre utvikling/utprøving av bomtrålen. Dette ble vi enige om og det ble sendt en søknad til
LUR programmet om støtte til et forprosjekt.

Denne søknaden fikk vi støtte til og forsøkene ble startet opp høsten 2005 i Karmsundet i
området utenfor Kopervik.

Selve forsøksfisket pågikk i ca 4 måneder fra 19.10.05 til 21.02.06. Men både før og etter,
samt i forsøksperioden, har det vært flere interne og eksterne møter hvor metodikk og
redskapsutvikling har vært diskutert.

MATERIALER OG METODER
Forsøkene ble utført med en 3 meter bred bomtrål (Bilde 2) med kjettinger og sabb som skal
vippe sjøpølsen inn i trålposen. Vekten på selve bommen er ca. 100 kg. Til bommen ble det
festet en trålpose som hadde en minimum maskevidde på 70 mm. Til forsøkene ble det brukt
en liten sjark (24 fot). Redskapen ble satt og tatt inn over hekken med en egenutviklet
anordning (Bilde 4). Tauehastigheten var vanligvis ca. 1,2 knop.

Bilde 2. Bomtrål.
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Bilde 4. Trålspill.

Når observasjonsutstyret ble brukt, ble det festet på selve bommen og slik at det kunne dreies
i forskjellige retninger (Bilde 5). Tauet som dro bomtrålen ble festet i en hanefot som igjen
var festet i selve bommen.

Bilde 5. Haleanordningen på hekken.
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Underveis ble det gjort flere modifiseringer. For å unngå og få større steiner inn i trålen, ble
det påmontert et kjettingpanel i front (Bilde 6). Dette så ut til å fungere bra og vi unngikk
større steiner i trålposen.

Bilde 6. Kjettingpanel montert.

For å prøve og redusere problemet med slam og tare i trålposen, ble en trålpose montert med
kvadratmasker slik at maskene alltid står helt åpne. I tillegg til dette tok vi og ”lisset”
sammen panelene i enden av sekken istedenfor å snøre sekken sammen bak slik vi gjør med
en vanlig trål. For hvert trålhal ble det fylt ut et fangstskjema med bl.a. tauetrål, antall
sjøpølse og bifangst.
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Tabell 1. Fangstdata for 12 trålhal.

Hal
Dato

Trål
ut

Trål
inn

Antall
sjøpølser Bifangst Kommentar

19.10.05 10:00 10:20 98 1 lysing, 1 krabbe, noen få
trollhummere og sjøpinnsvin

24.10.05 13:45 14:00 102 2 smørflyndre, 2 kreps, 2
trollkrabber

26.10.05 10:30 11:15 8
Fart ca 1,5 knop
Trålen har gått for
lett

29.10.05 14:00 14:25 160 3 smørflyndre, 3 krabber, noen
trollhummere og sjøpinnsvin

30.10.05 12:00 12:25 125
2 smørflyndre, 4 krabber, 1
trollkrabbe, noen trollhummere
og sjøpinnsvin

04.11.05 11:40 12:00 150 1 smørflyndre, 2 kreps, noen
trollhummere

08.12.05 14:45 15:15 104 1 breiflabb, 2 smørflyndre, 3
trollkrabber, noen trollhummer

Trålen hang noen
ganger

17.12.05 10:00 10:30 180 3 smørflyndre, 1 krabbe, noen
trollhummere og sjøpinnsvin

20.12.05 09:30 10:40 70 1 smørflyndre, 2 kreps, noen
trollhummere og sjøpinnsvin

Trålen stoppet opp
etter 10 min. Store
steiner og skrot.

25.01.06 12:00 12:30 155
4 smørflyndre, 2 kreps, 3
trollkrabber, 2 havmus, 40
trollhummere

Trål med
kjettingpanel

11.02.06 14:00 15:00 230
3 smørflyndre, 4 krabber, 3
kreps, 2 trollkrabber, mye
trollhummer, noe sjøpinnsvin

Kjettingpanel måtte
gå ut, slam og leire
flere ganger
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Resultater
I Tabell 1 er listet fangstdata fra 12 typiske trålhal. Vi ser at alle halene er korte og
hovedgrunnen til det er at det etter hvert samles slam og leire i trålsekken. Dette gjør det
tyngre og tyngre å dra redskapen.

Det har med varierende hell vært prøvd å vaske ut slam og leire ved å øke farten over en gitt
tid. Men enten vi prøver å vaske ut slam og leire eller tauer videre, vil kvaliteten på fangsten
etter hvert bli sterkt forringet.

Vi ser også av tabellen at ved hal uten fastsetting av trål, uten fangst av store steiner og skrot
og ved 1,2 knops fart er fangstene av sjøpølse veldig jevn. For 20 minutters hal ligger
fangstene fra 100 til 150 sjøpølse. Når farten økes til 1,5 knop reduseres bunnkontakt og
følgelig også sterk reduksjon i fangst av sjøpølse.

Generelt må vi si at bifangsten er lav både av fisk og skalldyr. Smørflyndrene var stort sett
små individer. Bruken av kjettingpanel for å unngå større steiner i trålsekken fungerte bra og
så ikke ut til å redusere fangst av sjøpølse. Montering av kvadratmaskepanel i trålsekken
hjalp noe på å redusere ansamling av slam og leire. Tauetiden kunne økes noe, men det var
ikke godt nok.

Undervannsopptakene ble av redusert kvalitet på grunn av mange partikler i vannet. Men vi
fikk sett at bomtrålen gikk meget stødig og jevnt på bunn. Sjøpølsene ble observert å ligge
eksponert oppå substratet.

Diskusjon
Ansamling av slam og leire i trålsekken, eller søyleproblematikken som Storesund kaller det,
er en stor utfordring, og må reduseres betydelig.

Effektiv tauetid blir svært kort og mye tid går med til haling, setting og utvasking av slam og
leire. I tillegg blir kvaliteten på fangsten redusert. Fra reketråling er det kjent at i en del
områder i Karmsundet er det veldig bløt bunn. Alle forsøkene ble gjort her og det er mulig at
vi i andre områder med noe fastere bunn kan oppnå lengre tauetider.

Men på den annen side nevner Storesund tidligere forsøk andre steder, hvor det også var
problemer med søyle. Vi vil videre her diskutere søyleproblematikken både internt og
eksternt med eksperter på trål og tauede redskaper. Dette for å få frem ideer og forslag som
kan utprøves. Dette problemet må løses ellers kan effektiviteten bli så lav at det vil bli et
problem å få fiskere til å satse på dette.

Bifangst av fisk er lav, men dersom vi ønsker å redusere denne ytterligere, kan det være en
løsning å montere større kvadratmasker i deler av trålsekken. Det er flere grunner til den lave
bifangsten av fisk. For det første er redskapen bare 3 meter bred og med bare en høyde på ca.
0,5 meter. Videre er tauehastigheten lav, noe som gjør at fisk lettere unnviker redskapen.

Når det gjelder bunnpåvirkning har denne redskapen som andre sleperedskaper en gitt effekt
på bunn. Men vurdert opp mot andre aktuelle redskaper som modifisert reketrål og krepsetrål,
mener vi at denne i hvert fall ikke skal ta noen større effekt på bunn en disse.
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Appendiks I

Trålforsøk i perioden 19.10.05 – 21.02.06
I de 4 månedene som prøvefisket etter sjøpølse har foregått, er det gjort rundt 40 trålforsøk
totalt. Tråltiden har ligget rundt 20-25 minutter i snitt per hal. Jeg har som vedlegg tatt med
12 trålhal.

Forsøkene er i denne perioden gjort på et og samme område (59o17,150 til 59o16,000, i
Karmsundet rett sør for Kopervik). Dybde i det aktuelle området er 175-200 meter. Dette ble
gjort med hensikt da vi alltid ville ha de samme bunnforholdene etterhvert som trålen/bruket
ble endret/forbedret.

Det er brukt en 3 meter bred bomtrål i forsøkene. Denne bomtrålen har underveis blitt
ombygd en rekke ganger. Til å begynne med hadde vi 4 stk. kjettinger + sabben som ”vippet”
sjøpølsen inn i trålposen. I januar 2006 lagde vi en ”steinmatte” etter tegninger vi mottok fra
Havforskningsinstituttet. Denne steinmatten hindret større steiner å komme i trålen. Heller
ikke ble det mindre fangst av sjøpølse, som først antatt.

Det er videre prøvet med lang og kort trålpose, maskevidde fra 70-100 mm. En trålpose ble
laget med maskene lagt på tvers (firkantmasker). Forkjellige typer gitter er også prøvd
montert, rett etter sabben. Dette for å få sjøpølsen til å klatre 30-45 grader oppover mens
søylen var tenkt å gå gjennom gitteret. I andre tilfeller har vi hatt lodd på 15 kg forbundet
med 1 meter tau på undersiden av trålposen, på oversiden brukte vi trålkuler for å løfte hele
trålposen. Også dette for å ”sile” ut søyle.

Bomtrålen fungerer som regel fint de første 10-15 minuttene, men så begynner farten gradvis
å avta.  Det er vel kanskje slik at det begynner å legge seg små ”søyleklatter” på noten, og litt
etter litt blir den tyngre for til slutt å skjære seg ned i bunnen. I alle fall så skjer dette nesten
etter klokken hver gang. Videofilme denne ”begivenheten” vil være veldig vanskelig i og
med alt søylestøvet som dannes av kjettinger og steinmatte. Sjøpølsen trives som kjent på
bløtbunn, der det er liten forskjell på selve vannmassene og toppskiktet av bløtbunnen.

I september 2004 da vi begynte de første trålforsøkene etter sjøpølse, brukte vi en 2 meter
bomtrål. Vi gjorde forsøk vest av Karmøy, Boknafleet, Falkeidfleet samt noen andre små
områder med bløtbunn. Det har vist seg under våre forsøk at tettheten av sjøpølse er veldig
jevn (100-150 sjøpølser pr. 20 min.). Men også her var det samme problem med søyle.

Sjøpølsen er en delikatesse. Slik det nå en gang er, så må slikt råstoff behandles deretter.
Dette vil etter vår mening bety at i fangstprosessen, så må det forekomme ingen eller veldig
lite søyle og stein. De gangene vi har hatt ”søylefri” fangst, så har sjøpølsen hatt en mye
hardere konsistens i kjøttet. Ved mye søyleinnblanding har sjøpølsen av og til sett ut som
ballonger der luften har gått ut…

Vedavågen, 29 mars 06
Jan Roar Storesund
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Appendiks II

Konklusjon
Det er opp gjennom tidene blitt utviklet redskaper til å fange forskjellige arter bunndyr.
Det er jo da en mulighet at det allerede eksisterer et redskap som kunne være egnet til
skånsom fangst av sjøpølse.

Vi har opplevd masse opp og nedturer siden vi begynte å drive forsøksfiske etter sjøpølse.
Det som vi med en gang har lyst å konkludere med er; søyleproblematikken er flaskehalsen.
Når det gjelder fangst pr. minutt med 3 meter bomtrål, samt båt (24 fot) og utstyr på båt, har
fungert, så mener vi at dette er veldig oppløftende med tanke på et eventuelt kommersielt
fiske i fjorder og langs kysten. Den dagen vi kan tråle sammenhengende i 2 timer eller mer,
vil det være regningsvarende å holde på.

Men en av forutsetningene må være at sjøpølsen er fri for søyle og stein. En annen ting som
er vel så viktig (som ikke inngår i dette prosjektet), er behandlingen av sjøpølsen ombord,
oppbevaring, sløying, transport til land o.s.v. Skal det være mulig å oppnå akseptabel pris på
sjøpølsen, så må det tenkes kvalitetssikring før vi går fra kai.

Vi har i vårt arbeide i denne perioden bygget oss en testtank, der vi har testet ut modeller av
forskjellige typer trålideer. I bunnen av tanken hadde vi skjellsand. Det har nok hjulpet oss
litt på vei, men forholdene på havbunnen er nok en hel del annerledes.

Vi har fra 15 oktober i fjor og frem til i dag lagt ned utallige timer i konstruering, bygging og
trålforsøk. Direkte kostnader samt overskytende timer er selvfinansiert. Vi har jobbet etter
elimineringsmetoden, men må nok si at her er det en hel del mer å eliminere, før vi kan si at
vi er i mål.

Den 21. februar dette året ble det satt punktum for den trålen vi hadde brukt siden
prosjektstart. Vi slet av trålen i noe som viser seg å være en forlist sandbåt (Pos. 59o16,000N
– 5o20,600Ø). I ettertid har vi bygget om en gammel 2 meter bomtrål. Vi har ikke vært ute og
fisket med denne, da været ikke har tillat å drive det forsvarlig. Vi føler vi har fått mange svar
i denne prosessen. Allikevel så er det vel et faktum at det må legges betydelig arbeid ned, om
vi skal klare å få til et egnet bruk der kvaliteten på sjøpølsen blir ivaretatt på beste måte.

Vedavågen, 29 mars 06
Jan Roar Storesund


