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Puttekasse for fisk – smolt vs. maskestørrelse  
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• Fiskeriteknologi, forskning på: 
• Fartøyteknologi 
• HMS 
• IKT løsninger for marine operasjoner tilknyttet fiskeri 
• Redskapsteknologi 

• I redskapsteknologi-gruppa fokuserer vi på forbedring av fiskeredskap, slik 
som trål, snurrevad, line, teiner, etc. Fangstseleksjon er blant de viktigste 
forskningsområdene.  
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Fiskeriteknologi, hva jobber vi med? 
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• De fleste studiene er basert på forsknings- eller kommersielle tokt.  
• Veldig kostbare  
• Forholdene endrer seg stadig og derfor er det vanskelig å sammenligne resultater. 

• FISHSELECT er et verktøy som er basert på fisks' morfologi; beregner seleksjon i 
fiskeredskap, slik som i trål eller snurrevad. 

• Fordel med FISHSELECT: Når morfologien til en fiskeart er dokumentert, man kan 
beregne seleksjonsegenskapene av så mange masker og maskeformer man vil uten 
tilleggs-forsøk. 

• Hvorfor er det relevant for havbruk og smoltrømming? Vel, rømming fra en merd er 
ikke så forskjellig fra rømming/sortering i en fiskenot. 
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Fangstseleksjon og FISHSELECT 
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• Smoltrømming eksisterer 
• En av årsakene kan være at enkeltindivider kan være for små i forhold til 

maskeåpningen som brukes. 
• "Maskevidderapport" fra HI sier noe om sammenhengen mellom smoltstørrelse og 

maskestørrelse. Resultatene er basert på forsøk i kar med diverse not. 
• Denne rapporten er benyttet i Fiskeridirektoratets anbefalinger. 

 
 
 
 
 
 
 

• Kan FISHSELECT benyttes som beregningsverktøy for slike anbefalinger? 
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Smoltstørrelse vs. maskeåpning  
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FISHSELECT Størrelsespredning (151-295mm / 26-240g) 
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FISHSELECT Morfometer og digitalisering av fasong 
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FISHSELECT Fall through (127 fisk x 478 masker = 60706 FT) 
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FISHSELECT Software: Degree of Agreement 
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FISHSELECT Kompresjonsmodell 
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FISHSELECT Beregning / forutsigelse 
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• Beregningene her vist for 
firkantet masker, kan gjøres 
for hvilken som helst 
maskefasong og rister uten 
at man trenger å kjøre 
ekstra forsøk. 
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Resultater 

• FISHSELECT resultatene viser tall som kan 
sammenliknes med tidligere forsøk. 

• For å sikre 0 rømming man må holde seg på den 
grønne siden av figuren. Det gule området viser 
størrelsene med risiko for not kledning. 
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• Forprosjektet viser at FISHSELECT har mye å bidra i forbindelse med 
rømmingsproblematikken. 

• Forprosjektet hadde begrensinger. Vi ønsker å inkludere flere genetiske stammer, 
føringsregimer og bredere størrelsessammensetning i beregningene. 

• Det endelige målet med dette prosjektet er å produsere en kalkulator for næringa. 
Kalkulatoren skal enkelt beregne størrelsen på den minste fisken som kan rømme 
gjennom en gitt maske. 
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Veien videre 

Diamant 
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70 ° 

Masketype 
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Art Laks 
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Min.størrelse 65g Laks Art 

Masketype 
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