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SEN,

pr. tråltime. D a det var ønskelig å supplere disse
BAILK~N
E.,, LAIIN-JOHANNESSEN,
J., LJØEN, R., ØSTVEDT, beregninger med akustiske målinger av mengde og
fordeling av sild og annen fisk, ble det besluttet
O. J. og DANIELSSEN,
D. S. 1973. Hydrografiske undersøkelser
å gjøre dette med F/F «G. O. Sars* i 1971 og i
og kartlegging av fiskefordcling i Nordsjøen i februar 1972.
[Iilvestigations o n hydrography and fish distribiitioii in thc
1972 også med F/F «Johan Hjort».
I\iortli Sea in February 19721. Iiiskets Gang 59: 262 -273.
Undersøkelsene i 1972 ble foretatt med «G. O.
Thc present report outliiles tlie results of a survey cariied
Sars» og «Johan Hjort» i tiden 9.-21. februar og
out by R. V. "G. O. Sars" and R. V. "Johail Hjort" in February
dekket Nordsjøen inellom ca. 61' N og 54' N.
1972. Thc distribution and relative abundancc of fish in the
North Sea were niapped on the basis of echo intcgrator readings.
Begge fartøyene opererte først sammen i den nordSamples obtained by niid water and botto111 trawls supported
lige delen, og deretter avsøkte «G. O. Sars» den
the identification of echo recordings and provided riiatcrial for
sørøstlige og «Johan Hjort» den sørvestlige del av
biological analyses of dominatiilg fisli species. The general
Nordsjøen (Fig. 1).
features of the hydrography was determined, and the distriForuten sild omfattet undersøkelsene også kartbution of air and sea temperatures, temperature anornalies, and
legging av utbredelse og fordeling av andre økosalinitics are presented. Significant diffcrerlces in echo integrator readings were observed: between day and night, bctween
nomisk viktige fiskearter, b1.a. i relasjon til det
the two ships and i n relation to obtained catch. Bottoni traivl
fysiske miljø. Resultatet av undersøkelsen i 1971
catches varied between 45 and 1545 kg per hour. Best catches
liadde
vist at akustiske mengdeinålinger av sild i
wcre taken i11 the soutlieastern part of thc North Sea. I n total,
Nordsjøen var forbundet ined en rekke problemer
lierring, whiting and haddock amounted to 26, 25 and 2 1 pcr
cent resliectively while Norway pout, flatfisli and other species
(ANON.1971). Dette gjaldt spesielt forskjell mellom
each were less than 10 pcr cent in weight. Distribution, sizc, age
dag- og nattregistreringer og identifikasjon av
etc. are rcported in detail for tlie doininating species, aiid the
registreringene. Toktet hadde derfor til formål også
rclationship bet~weciithe distribution and the abiotic environå skaffe flest mulig data som kunne belyse disse
ment is discussed. Young lierriiig wcre found in greatest conforhold.
centrations in tlic Bløden area. Sprat wcre iound in tlie coastal
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waters, cliaractcrized by rclatively low salinity, while Norway
pout were tiiost numcrous in i-\tlan:ic water i11 tlie ~iortllerri
part on the North Sea lilateau. Blue whiting and coalfisli were
inainly observed along the western slope of the Noru~egian
trench below tlie core of the Atlailtic water whicli penctrates
into the Nortli Sea.
INNLEDNING

Forskningsfartøyer fra flere nordsjøland har hvert
å r siden 1965 gjennomført omfattende undersøkelser
i Nordsjøen over utbredelse og mengde av ungsild
om vinteren. På basis av disse undersøkelser har
en forsøkt å gi prognoser for årsklassenes relative
styrke av høstgytende sild i Nordsjøen. Tallrikheten
av ungsild er blitt beregnet på grunnlag av fangst

MATERIALE OG METODER

Temperaturen i overflatelaget, på «G. O. S a r s ~
også saltholdigliet, ble registrert kontinuerlig. Dessuten ble hydrografiske observasjoner gjort på flere
snitt og på liver trålstasjon. Temperatur og saltholdighet ble målt med STD-sonden på «G. O. Sars»
og ined vannhentere på «Johan Hjort». Tilsammen
ble det tatt 66 STD-stasjoner og 49 vannlienterstasjoner (Fig. I).
Utbredelsen av pelagiske og demersale fiskearter ble
kartlagt på basis av registreringer med kalibrerte ekIcolodd med frekvenser 38 kHz, 120 kHz («G. O.
Sars») og 50 1iHz («Johan Hjort»). Ekkointegra-

Fig. 2. Gjennomsnittlig lufttemperatur og ailoiiiali, februar
1972. 1) Temperatur t°C, 2) anomali d t°C. [Mean air temperatures and anomalies, February 19721.
Fig. 1. ICursei- og stasjoner. 1) «G. O. Sarsn,
3) STD sonde, 4) vannhentere, 5) pelagisk
[Survey route and stations. 1) «G. O. Sarsn,
3) STD sonde, 4) Nansen cast, 5) pelagic
trawl] .

2) «Johan Hjort»,
trål, G) bunntrål.
2) «Johan Hjort»,
trawl, G) bottom

torer (NAICICEN
og VESTNES1970) ble benyttet for å
finne kvantitative mål for fisketetthet og mengde.
Integratorene var på «G. O. Sars» tilkoplet 38 kHzloddet og på «Johan Hjort» 50 kHz-loddet. Intervallområdene ble variert etter dyp og behov slik at
den totale ekkoinengden kunne bli fordelt på fisk
ved bunn og pelagisk. Integratorverdiene ble avlest
for hver nautisk mil og middelverdi beregnet over
fem mil.
Eliltoloddenes utgangseffekt og forsterkning ble
variert etter fisketetthet, men gjennomgående ble
f~ilgendeinnstillinger benyttet:
Utgangseffekt 10 k w («G. O. Sars»), 1 k w («JoIian Hjort»), pulslengde O,6 mlsek., mottakerforsterkning O dB, dybdeavhengig forsterkning 20 log R,
integratorforsterkning - 20 dB, terskelnivå 1.
Den totale ekliomengde målt med integrator på
basis av ekliolodd med forskjellig frekvens, stråledimensjon, sendereffekt m.m. er ikke direkte Sammenlignbare. Derfor er de avleste verdier for «Johan Hjort» (JH) omregnet til «G. O. Sars» (GOS)enlieter etter f~ilgendeformel:
GOS

=

S,36 X J H -i- S

(BAKKEN,CHAKRABORTY,
GEORGE and ~ S T V E D T
1972). Denne relasjon er basert på avlesninger i
områder der begge fartøyene opererte.
Registreringene ble identifisert og prøver samlet
inn ved hjelp av bunn- og flytetråler. P å «G. O.
Sars» ble benyttet en sildetrål og på «Johan Hjort»
en stor Granton trål, begge med bobbins. Bunntrålene hadde dekknett i posen med 2 cm maskevidde. P å begge fartøyer ble brukt pelagisk trål
(modifisert Harstadtrål: 30 X 30 m på «G. O. Sars»
og 10 X 10 m på «Johan Hjort») med ca. 14 mm
maskevidde. Tråldyp og vertikalåpning ble bestemt
med trålsonde.
For å oppnå representative prøver av forekomstene av bunnfisk ble bunntråling foretatt i dagslys
d a fisken i denne tiden sto nEr bunn.
Trålfangstene sammen med ekkogrammene dannet grunnlaget for fordeling av den observerte ekkomengden på sild og andre arter. I alt ble det tatt
32 trålhal, 25 med bunntrål og 7 med pelagisk trål.
Hvert trålhal ble undersøkt med hensyn til artssammensetning og vekt av de enkelte arter. Prøver
ble tatt av alle arter for å studere lengdefordeling
og for en del arters vedkommende også alderssammensetning, kjønnsfordejing, gonadenes modningsgrad og mageinnhold.
Prsver av sjøvann og fisk ble også samlet inn i
utvalgte områder for analyser av forurensning.
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Et Larul~teristisk og vesentlig trekk ved Nordsjøens liydrografi er at den vertikale sjiktningen

av vannmassene over størstedelen av grunnhavet er
utsatt for en gjennomgripende forandring fra sommer- til vinterhalvåret I Iripet av vinteren brytes
sjiktningen ned, og det fysiske miljei blir ens mellom

Fig. 5 . Vertikalfordeliiig av temperatur, t°C, og saltholdighet, S O/oo på snittet Peterhcaci-Egerny.
t°C, and salinities, S aino, Peterltead-Egeimy].

overflateil og bunnen (DIETRICH1957). Den geografislte fordeling av de enkelte vanninasser er i
hovedtreltl<ene den samme hele året, men på grunn
av den relativt store forsl~jellmellom de lokalt avltjølte og de innstrøinmende vannmasser kai1 de
liorisontale temperatur- og saltholdighetsgradieilter
forsterkes om vinteren.
Fig. 2 viser gjennomsnittlig lufttemperatur og
avvik fra iniddel i februar inens Fig. 3 viser sjøtemperatur og avvik fra middel i overflatelaget for
perioden 10.-20. februar. Ved siden av illaterialet
fra forsknirigsskipene bygger Fig. 3 også på en rekke
andre observasjoner.
Luftteii-tperaturen har åpenbart v z r t ubetydelig
over det normale i Ilele området. Den gjeilnomsnittlige sjøtemperatur i observasjoilsperioden har i hovedtrekk også v z r t normal ined avvik inntil
f 0,5' C. Bare på enkelte lokaliteter nådde avviket
I l,oO C.
Karakteren av vannmassene ved bunnen er vist
i Fig. 4. Den relativt hmye temperatur og saltlioldighet i den nordlige delen skyldes innstrømming av

[Prolilcs o1 teiilpcratures,

atlantiske vaniilllasser. På tilsvareilde måte som oin
sommereil er denne særlig markant langs vestkanten
av Norskerentlen. Innstrømnliilg av tilsvaretlde
vannmasser gjennoin Den engelslte liailal kan også
spores, men de synes i stor grad å lia mistet sin
identitet i det undei-sokte området.
Den vertikale fordeling av temperatur og saltlioldigl-iet er demonstrert i Fig. 5 son1 viser et snitt
inellom Peterhead, Skottland og Egerøy.
I likhet med om soinmeren er kjernen i den inntrengende gren av atlantisk vann langs Revltanten
funnet iiltermedizrt. I den vestlige delen finner en
tilsvarende vannmasser i hele vannsøylen. Ved den
engelske kyst gjør tilblaiidillgeil av kystvann seg
gjeldende.

I likhet med i februar 19'71 fant en stor forskjell
mellom dag- og nattregistreringer. For å beregne
denne forskjell undersøkte «G. O. Sam» et begrenset område både om dagen og om ilatten. I gjen-

nomsnitt var den totale ekkomengde om dagen bare
halvparten av nattverdien.
Forskjellen mellom dag- og nattregistreringer
skyldes sannsynligvis oppvandring av fisk fra sjiktet ved bunnen, et område som er dårlig dekket
fordi fisk nEr bunnen ikke fullstendig kan skilles fra
bunnekkoet. En har spesielt merket at flatfisk er
relativt mer tallrik i trålfangster om natten enn
om dagen.

Den totale ekkomengde for «G. O. Sam» og «Johan Hjort» (etter korreksjon) er vist på Fig. 6.
De største ekkomengdene ble observert innen et
bredt belte som strakte seg fra Shetland-Orknøyene sørøstover mot Revkanten og Norskerenna
til sørvest av Lista og derfra sørvestover mot den
engelske kyst. Fordelingen av ekkomengden langs
Revkanten ligner på situasjonen i februar-mars
1970 (HAMREog NAKKEN1970).

Fig. 7. Gjenrioi~~siiittliglailgst av fisk, unntatt flatfislr. Kg. pr. tråltiiiie. [Average catch or fish except flatf'ish. Kg per
hl. OS iiawliiig].

Det er av betydning å vurdere i hvilken grad de
akustiske målingene samsvarer ined fisliemengden
slik den gir seg utslag i fangstene. For å undersøke
detie er g,jennoinsnittlig fangst beregnet for hver
statistisli rute på ca. 30 X 30 nautislre mil (Fig. 7
etter BAKKEN
et al, 1972). Fangsten av all fisk unntatt flatfisk er gitt i kg pr. tråltime basert på data
fra ti forslrningsfartøyer som fisket i området i
februar. Når målt ekkomengde (Fig. 6) og fangst

(Fig. 7) sammenlignes, synes det å vcere dårlig overensstemmelse unntatt i de områder der bunnfisk
dominerte og var relativt jevnt fordelt over stsrre
felt. En direkte sammenligning er imidlertid vanskelig å foreta idet trålfangstene refererer seg til fisli
ncer bunnen inens integratorverdiene i dette tilfelle
er total ekkomengde i hele vannsøylen fra bunnen
til overflaten.

.

'Tabell 1. Fangst med burintiål i kg pl. tiåltirne. Nordsjoei~,fcbiual 1972.
[Catch with bottom tiawl 111 kg pei hi of tiawlingj.
I
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1
5
6
7
8
9
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14
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17
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24
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29
31
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12.
14.
15.
15.
15.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
19.
20.
20.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
l5
17.
18.
18.

Pos~sjoii

l

l
N 59°17'-\7 01'07'
«58"04.'-005'08'
57'47'-«
06"02'
<( 57'21'-«
06"41'
« 56'50'-«
05"LO'
N 56"10'-«
04'22'
54'45'-«
04"1Zf
« 54"45'-« 04'53'
54O10'-« 04'13
« 54"lO'-« 04"ll'
53'53'-«
03'09'
<< 5P09'-« 02'46'
«54"10'-«0Z039'
« 57'08'-«
02'18'
58"03'-« 04'35'
59'47'-<< 03.18'
~58'42'-«02"46'
<( 58'42'-«
00'32'
58'32'-V 02'28
« 58'07'-« 01'29'
N 58"07'-0
00'34'
58O07'-« 01°10~
<( 57'30'-V
00°34'
<( 55'55'-«
01'28'
55'11'-«
0l000'

In
I

126
361
239
118
102
255
102
475
60 1 450
45
63
50 1 273
46
118
51
674
51
157
58
1 500
49
l 545
61
1062
81
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361
145
76
118
75
130
94
65
428
68
121
63
90

1

1

1
1

1
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15
11

+

162
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--

-

-

3
29
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-

-
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3
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-

-

-
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7
1
-

-

7
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24
13
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-

-
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-

-

-

-

-

192
360
3
G

G

35
-

-

-

1O
9
1
3
3
1

2
29
8
138
4
13

1
9
30
11
1
13

ARTSSAMitlENSE7NING I TRALFANGSTENE

Fangstevnen for de to fartøyenes bunntråler er
ilcke eksperimentelt bestemt, men er antatt å vxre
omtrent like stor med den fisketetthet som ble registrert. I den nordlige delen av Nordsjøen Iivor begge
fartøyene fisket, var trålfangstene i gjennoinsnitt
om lag like store. Fangstene tatt med bunntrål varierte fra 45 til 1 5.45 kg pr. tråltime, gjcnnomsi~ittlig
368 kg.
De største fangstene ble tatt i den s0røstlige
delen av Nordsjøen. Samlet utgjorde sild, hvitting
og hyse henholdsvis 26 O/o, 25 010 og 21 010 av den
totale fangstinengden mens de respektive verdier
for øyepål, flatfisk, torsk og andre arter var 7 Ola,
6 O/o, 5 O10 og 10 O/o .Forholdet mellom de enkelte
arter i fangstene varierte for øvrig betydelig fra
område til område (Tabell 1).
De pelagiske trålfangstene var gjennomgående
små. Fangstene lot seg vanslielig bedømme kvantitativt, men ga sannsynligvis brukbare indikasjoner
på hvilke arter registreringene besto av på de respektive lokaliteter. På feltene langs Revkanten ble
påvist forekomster av laksesild og krill i lilchet med
tidligere undersøkelser (HAMRE
og NAKKEN1970,
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197 1). I den sørlige delen av N o r d s j ~ e n forekom
bare brisling og knurr i større antall på enkelte trålstasjoner.

Sild
Sild forekom i de fleste bunntr2lfaiigster vanligvis bare i lite antall unntatt i området øst og sørøst
for Doggerbanlc Iivor deil i enkelte fangster vektmessig utgjorde mer enn 90 O/o av totalfangsten
(Tabell 1 og 2). De fleste fangster besto av sild av
årslilassene 1969 og 1970, og bare i den nordlige
og vestlige delen av det undersokte oniråde forekom
et ubetydelig antall eldre sild. Lengst sør og øst
dominerte årslclassen 1970, og undersøkelser tyder
på at årsklassen 1970 er av middels styrke (POSTUMA
and KUITER1972).
På basis av undersøkelseile i 1971 antok en at årslilasseil 19G9 var over middels styrke. Det meste av
denne årsklassen hadde i februar trukket ut fra
Bl~rdenområdet mot gytefeltene i clen vestlige og
nordlige del av Nordsjøen.
Gjennomsnittslengden for sild av årslclassen 1970
varierte fra 14,l til 19,9 cm og for årsklassen 1969
f r a 21,0 til 23,9 cm. P å basis av samtlige lands trål-

Tabell 2. Fangst med bunntrål i antall pr. tråltime. Nordsjøeil, februar 1972.
[Catch with bottom trawl in nuinber per lir of trawlingl.

stasjon

l

fangster ble gjennomsnittslengden for årsklassen
1970 beregnet til 16,54 cm. Dette er større enn gjennomsnittslengden for årsklassen 1969 ved samme
alder som imidlertid var uvanlig lav (15,31 cm).
Det relativt høye antall av årsklassen 1969 i fangstene bekrefter at årsklassen 1969 er over middels
styrke.

eldre brisling. Engelske undersøkelser ( JOHNSON
1968, JOHNSON and HULME
1971) synes også å tyde
på dette.

0yepBI
Oyepål ble funnet på nesten samtlige bunntrålstasjoner i den nordlige delen av det undersøkte
området (Tabell I og 2). Den var mest tallrik i
fangster tatt dypere enn ca. 100 m og utgjorde her
Innenfor det undersøkte området ble det funnet gjennomsnittlig 37 "10 av fangstmengden. Litt øyekonsentrasjoner av brisling på et begrenset felt øst på1 ble også fanget i den sørvestlige delen av Nordfor Newcastle. Også i områdene sør og sørøst for sjøen.
Doggerbank var det litt brisling i blanding med
Tre geografiske områder synes klart adsltilt fra
ungsild og annen fisk nær bunnen. I den nordvest- hverandre med hensyn til prøvenes lengdefordeling
lige delen av Nordsjøen, nær Shetland og Orkn- og alderssammensetning (Fig. 9). Området A omøyene, ble det ikke funnet brisling av betydning.
fatter feltene langs Revkanten nord for 57'40'N og
Lengdefordelingen i prøver av brisling fra ulike øst for 2'0. Området B ligger vest for A og omområder er gjengitt i Fig. 8. Fordelingene viser at rådet C dekker deler av den britiske kyst sør for
to størrelsesgrupper dominerer: 7-9 cm og 10-12
57'4O'N. Oyepål var mest tallrik i område A (ca.
cm, tilhørende henholdsvis 1971 og 1970 årsklassen. 6 600 stk. pr. tråltime) Iivor omtrent all fisk tilliørte
Den prosentvise mengde av disse st~rrelsesgruppene I-gruppen, dvs. 1971 årsklassen. Den var relativt
varierer fra fangst til fangst selv innen snevre om- tallrik i område B (ca. 2 900 stk. pr. tråltime), men
råder, men det er rimelig å anta at den yngste bris- her dominerte 11-gruppen, dvs. 1970 årsklassen, med
lingen finnes naermest kysten mens det i de sen- ca. 70 OIo av antallet mens resten besto av 1-gruppe
trale deler av Nordsjøen Iiovedsakelig er større og og en ubetydelig andel 111-gruppe fisk, dvs. 1969

to0 80 -

60 7
LO-

23

:

J.

-

LENGDE

l CM

Fig. S. Lerigdefordeling av brisling. A) Dutch Baill<, B) Fladengrui~i~,C) Aberdeen Grouild, D) Doggerbank. [Leilgth
distribution of sprat].

årsklassen. I området C ble oyepål fanget i relativt
lite antall (ca. 800 stk. pr. tråltime), og prøvene
besto nesten bare av I-gruppe fisk. Gjennomsnittslengden for I-gruppen varierte områdevis fra 9,7
til 10,9; for TI-gruppen, fra 14,7 til 15,l cm; for
111-gruppen var den 18,9 cm.
De aller fleste 11- og 111-gruppe fisk hadde velutviklete gonader, og gyting så ut til å v z r e n z r
forestående. Den sterke konsentrasjon av gytemoden
øyepål i område B i motsetning til de øvrige områder tyder på at dette er et viktig gytefelt. MASON
(1960) antar at gyting finner sted i et område mellom Slletland og Norge, inen under toktet fikk en
ikke identifisert de tildels gode registreringer ved
biinnen i dette området. Det er likevel rimelig å
anta at de påviste konsentrasjoner av gytemoden
oyepål utgjorde deler av foreltomster ined nordligere utbredelse.
Hyse
Hyse forekom i hele det undersøkte område unntatt på de dypeste trålstasjonene langs Revkanten
og på enkelte stasjoner i den sørmstlige delen av
Nordsjøen (Tabell I og 2). De største fangstene ble
tatt mellom 5G030'N og 5g030'N øst for 2'0 og
ved sltotskekysten. For øvrig var fangstene små.
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Fig. '3. 1,engclefordeling og alderssammei~setning av øyepål i
buniitråliangster fra Nordsjøen. Oinråde: A) Nordøstlige,
B) nordvestlige, C) sørvestlige. [Length distribution and age
composition of Norway pout in bottoin trawl catches froin
the North Sea. Area: A) NE, B) NW, C) SW].

Materialet av hyse er fordelt på tre geografiske
områder etter prøvenes lengdefordeling og alderssammensetning (Fig. 10). Område A omfatter størsteparten av området nord for 57ON mens B dekker
deler av den britiske kysten mellom 5S045'N og
55ON. Område C ligger vest for Jyske Rev.
Hyse var relativt tallrik i område A (ca. 600 pr.
tråltime) der I-gruppe fisk gjennomsnittlig utgjorde
ca. 75 010 av antallet. I område B var hyse mindre
tallrik (ca. 240 pr. tråltime), men større av vekst
d a ca. 70 O10 tilhørte 11-gruppen. Mest tallrik var
hyse i område C (ca. 880 pr. tråltime) der Il-gruppen også bidro med ca. 70 010 av antallet, men innslaget av eldre fisk var noe større enn i område B.
Gjennomsnittslengden for I-gruppe hyse varierte
områdevis fra 15,G til 1G,3 cm og for 11-gruppen
fra 26,3 (område B) til 31,G cm (område C). En del
av den eldste, kjønnsmodne fisken hadde velutviklete gonader.

Hvitting
Hvitting var representert i de fleste bunntrålfangster unntatt på feltene langs Revkanten (Tabell l og 2). De største mengdene ble tatt i den sør-

holdsvis den nordlige og sørlige del er i samsvar med
tidligere observasjoner av b1.a. SAHRHAGE(1964)
(1968).
og KNUDSEN
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Fig. 10. Lci~gdefordeling og alderssainiiieiisetnii~g av Iiyse i
buni~trålfaiigster frri Nordsjoei~. Oinråde: A) Nordlige del,
B) Britiske kyst, C) vcst for Jyske rev. [I,eiigth clistribution
and agc coiilpositioi~of haddock iii bottom trawl catches from
the North Sea. Area: A) Northeril North Sea, B) the British
Coast, C) west of Jutland Riff].

østlige delen av Nordsjøen, szrlig sør og øst for
Doggerbank. Langs den britiske kyst ble det også
fanget en del hvitting mens foreltoinstene for øvrig
var sinå.
Det innsamlete materiale kan også fordeles på
tre geografiske oinråder som tydelig adsltiller seg
fra hverandre (Fig. I l ) . Område A omfatter et
ca. 50-100 nautiske inil bredt belte som fra øst
streltlrei- seg tvers over Nordsjøen i vest-nordvestlig
retning nord for 57ON. Område B ligger sør for A
til 55ON, og område C sør og øst for 55ON. Hvitting
var minst tallrik i område A (ca. I00 pr. tråltime)
der 11- og 111-gruppe fislt gjennomsnittlig utgjorde
lieillioldsvis 60 O 1 0 og 25 O l a av antallet. Tallriltheten
var noe større i område B (ca. 120 pr. tråltime), og
her dominerte I-gruppen ined over 80 O l a . Sammenlignet med de øvrige oinråder var både mengde og
tallrikhet betydelig større i område C (ca. 3 100
pr. tråltime). Mer eim 80 O / o av antallet besto av
11-gruppe fisk og resten tilliørte hovedsakelig
I-gruppen. I-gruppens gjennoinsnittslengde varierte
områdevis fra 15,5 til 20,3 cm og 11-gruppens fra
25,3 til 28,2 cm. Gjennomsiiittsleiigdene var størst i
omsåde A og niinst i område B.
Overveltten av I-gruppe hvitting i den inidtre del
av Nordsjøen (oil~rådeB) og av eldre fisli i hen-

Andl-e toislze fisk
Torsk foreltom i nesten samtlige bunntrålfangster,
inen som regel fåtallig (Tabell I og 2). Torsken
var 10-115 cm lang og besto av aldersgruppene
I-IX, med hovedtyngden i gruppene 111-V.
Kolmule ble funnet i lite antall på de to dypeste
trålstasjonene langs Revlcanten og i enkelte spredte
eltsemplarer fra den nordlige del av Nordsjøen (Tabell 2). Fangstene besto omtrent bare av 1- og
11.-gruppe fisk som var 16-22 cm lang.
Sei forelioin i et lite antall på bunntrålstasjoner
langs Revkaiiten og sporadislt i fangster fra den
nordlige delen av Nordsjøen (Tabell 1 og 2). Lengden varierte fra 35-110 cm og fislten tilhørte aldersgrrippene 111-VII, vesentlig IV-gruppen.
P2 feltene langs Revltanten ble dessuten fanget
et fåtall lysing, lnnge, brosme, lyr og en del sølvtorslt og i clen sørlige delen av Nordsjøen litt sypike.
Flnifisk
Sandflyndre var mest tallrik i den s0rlig.e delen
av Nordsjøen hvor den utgjorde ca. 8 O 1 0 av den
gjennomsnittlige fangstmengde, inen forekom ellers
spredt i lite antall (Tabell 2).
Gapeflyndre ble fanget i varierende antall på de
fleste bunntrålstasjoner (Tabell 2), men i små mengder. Litt rødspette ble funnet i den sørlige delen
mens sinørflyndre, lonire og glassvar forekom i
mindre antall i den ilordlige del av det undersøkte
område.
Ancll-e niiel1 området fra Fladengrunn og sørover ble det
fanget noe pigghå og knurr niens innslaget av følgende arter i trålfangstene var meget lite: Makrell,
taggmakrell, strømsild, vassild, gråstenbit, uer,
svarthå, hågjel, småflekket rødhai og skate.
R E L A S J O N MELLOAI FISREFORDELlArG
O G D E 7 FYSISKE MILJØ

Det ineste av silda som ble registrert, var ungsild
i 1. og 2. leveår. De største konsentrasjoner ble funnet i Bløden-onlrådet. Sildelarvene føres med strømmen inn i dette område fra gytefeltene i den sørlige
Nordsjøen, Doggerbank, øst av Sltottland og fra
feltene lengre nord ved Orknøyene og Shetland.
Blødenområdet er derfor det viktigste oppveltstom-
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Fig. I l . Lengdefordeling og alderssanimensctni~~g
av hvitting
i bunntrålfangster fra Nordsj~eil. Område: A) Nordlige, B)
sentrale, C) sørlige del. [Lcilgth distributioil aiid agc coinpsitioil of wliiting in bottoin trawl catches from the North Sea.
Area: A) Northern, B) central, C) soutliern part].

rådet for den høstgytende Norclsjøsilda. Vanninassene var i februar lielt homogene, og silda ble funnet spredt over hele området ined enkelte større
Itonsentrasjoner n z r bunnen i de dypere partier.
Brislingen er utbredt ovei- hele Nordsjøen, men
forekommer i størst inengde i områdene n z r kysten.
Vannmassene i disse områdene er karakterisert ved
relativ lav saltlloldighet. Brislingen er iner knyttet
til kystområder enn silda, og i den sørlige delen av
Nordsjøen opptrer brisliilgen ofte n x r niunningeil
av de større elvene. Utenfor kysten av Nord-England
der de største foreltoiilstene ble registrert i februar
1972, sto brislingen både n x r bunnen og i de avre
vannlag. Forekomstene var således iklie Itnyttet til
et bestemt sjikt, noe som antakelig har sammenheng
ined at vanninassene var fullstendig gjeilnomblandet. Temperaturen i dette området, der også det
norske brislingfisket foregikk, var ca. 6'6. Variasjonene i temperaturen fra å r til år er små, og gjennomsnittstemperaturen i overflatelaget f.elts. ved
posisjonen 55'20'N, 1°00'V (30 ilautislte inil N@ av
Newcastle) er for de siste 10 år 6,2OC.
D e største forekomstene av øyepål ble påvist ved
bunn på dypt vann på den nordlige delen av Nordsjøplatået. Vannmassene her er av atlantisk oppriil-

nelse og liaraliterisert ved høy temperatur og saltholdighet. Konsentrasjonene av gytemoden myepål
i den nordvestlige del av området sto fortrinnsvis
i vann av ca. 7OC. SAHRIIAGE(1964) observerte a.t
øyepål szrlig finnes på bløt bunn, og at den lever
i vann med temperatur fra 6-9'6,
og saltl-ioldighet
over 35 Oloo. I følge RAITTog MASON(1968) blir de
største fangstene av voltsen øyepål tatt mellom 100
og 200 nl dyp. Våre undersøkelser synes å stemme
godt overens med disse observasjonene.
Hyse i Nordsjøen foretar regelmessige vandringer i takt ined årstidene, og vandringenes lengde
tiltar med økende alder (TI-IOMPSON
1925). Fra de
viktigste gytefeltene i den nordlige delen av Nordsjøen treklter bunilslått yngel (O-gr.) gradvis inn
mot grunnere vann i løpet av et års tid. Herfra
vandrer den årvisst mot dypere vann om vinteren
og tilbake mot grunnere vann on1 soinmeren. I februar ble I-gruppe hyse vesentlig fuilnet i atlantisk
vann på deil nordlige delen av Nordsjøplatået. HOvedtyngden av de eldre årsklassene sto derimot i
Nordsjøvailil med lavere saltholdighet eim 35 ' 1 0 0 .
De tetteste forelroilistene befant seg i grenseområdet
inot atlailtisit vann. Gyteinodeil hyse var sannsyilligvis på denne tiden underveis mot gytefeltene i den
nordlige delen av Nordsj~eil.
Eldre hvittiiig, 111- og TV-gruppeil, foreltom 110vedsalrelig i atlantisk vann i den nordlige deleil av
Nordsjøen og i grenseområdet til dette. De yngre
aldersgruppene var represeiltert i alle områder, men
mest tallrik på relativt grunt vann i den sørøstlige
delen av Nordsjøen. Tidligere merkeforsøk synes å
beltrefte at hvittiilgbestanden nord for Doggerbank
sulcsessivt vandrer ilordover med alderen rileiis bestanden sørøst for Doggerbank sannsynligvis ikke
gjør det (KNUDSEN1964, 19GS). Årsakssan~menhengen er ikke tilstreklzelig klarlagt.
I<ol~i~rtle
ble bare funnet i nevileverdig antall i
bunnvanilmassene i Norslierennen opp mot grenseoiilrådet for det innstrmminendc atlailtislte vannet
langs Revkanten.
Forelioiiister av sei ble påvist på feltene langs
!tevlianten, dels i det innstrøn~inende atlantiske
vann og dels i bunnvanilinassene.
Fordelingen av flatfisk viste at sandflyildie og
rmdspette Iiovedsaltelig opplioldt seg på grunt vann
i den smlige delen av Nordsjoen i vaiinmasser wed
relativ lav saltlioldigl-iet inens sinørflyndre og lomrc
ble funnet i de dypere, nordlige deler av Nordsjøen
med atlanterhavsvann. Gapeflyndre var represenoinråde og cr sanntert itlilcil hele det ~tnders~lrte
synligvis rilindre avhengig av forskjeller i sa.ltko!digllet enn de ovennevnte flatfisltartene.
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