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På Newfouiidlandfeltet ble undersøkelses og innsamling av materiale gjennomført av B. Bergflødt

i 1974. [Seal investigations in the North Atlantic in 19741.

om bord i fangstskuten «Norvarg» av Tromsø. «Norvarg» var på fangstfeltet fra 11. mars til den hadde
tatt sin del av fangstltvoten den 21. april.
En storm fra nord, som varte fra 8. til 11. mars,
hadde satt isen i sterk drift sørover før de norske
skutene kom til fangstfeltet. Nordlige vinder av styrke omkring frisk bris dominerte gjennoin mars måned, og 28.-29. mars var det full storm fra nordøst.
Middagstemperaturen i mars varierte fra + 12" til
0 ° C med et gjennomsnitt på <- 3,8"C. I løpet av
INNLEDNING
mars var det dårlig sikt med snB, tåke eller sludd i 9
Selundersøkelsene som drives av Fiskeridirektora- dager. Varret var dårlig også i april, inen med store
tets havforskningsinstitutt tar sikte på å fremskaffe variasjoner fra dag til dag. Vinden varierte i retning
de biologiske opplysninger som er nødvendige for å og i styrke fra flau vind til stiv kuling. Temperaturen
vurdere bestandene og beskatningen av de selartene i april svingte fra +- 5" til
2°C med et middel på
som er særlig viktige for den norske selfangsten i +- I,G°C. Av 21 fangstdager i april måned var det
nordatlantiske farvann - grønlandssel (Pngofilzilus 12 med dårlig sikt på grunn av tåke, snø eller regn.
g~oeizlaizdicus)og klappmyss (Cystofilzo1.a cristnta). Vzrforlioldene kan således karakteriseres som dårDessuten samles det materiale og data for andre un- lige gjennom hele fangstsesongen.
dersøkelser og av andre selarter, delvis i samarbeide
Isgrensene som ble observert av «Norvarg» og
med andre institutter og forskere.
andi~enorske fangstsltuter, er vist på Fig. l. Det var
Undersøkelsene på feltet gjennomføres som regel forholdsvis lite is i området fra Hamilton Inlet og
om boild i vanlige fangstskuter i løpet av den ordi- sørover til Belle Isle, nien i den smrlige delen av
nære fangstsesong. I årenes løp har en fått i stand et feltet hadde drivisen stor utbredelse, og øst for
godt samarbeide med selfangstnæringen. Dette sam- Funk Island lå iskanten ca. 200 (nautiske) mil fra
arbeidet og den hjelpen en får fra selfangerne om land. Isens utbredelse forandret seg lite gjennom
bord, er en forutsetning for gjenilomføringen av un- sesongen, men stormen 28.-29. mars laget tydeligdersøkelsene. For spesielle selundersøkelser utenom vis en bukt i iskanten ost for Gray Islands, og tung
fangstsesongen brukes leiede fangstfartøyer. En rap- dønning gikk langt inne i isen. Store isflorer lengst
port om undersøkelsene i 1973 er utgitt av BENJA- i vest ble brukket opp, og lenger mot øst i isen ble
MINSEN, B E R G F L ~ D
OgT@RISSLAND (1973).
flakene malt i styltlter. Da dønningen la seg frøs isI den rapporten som fremlegges her, blir det rede- sørpen sanimen igjen. I enkelte områder var isen i
gjort for fangstforholdene og Havforskningsinstitut- perioder så tett at sltutene hadde vansker med å
tets undersøkelser ved Newfoundland, i Vesterisen, i forsere den. Sammenlignet med tidligere år kan
Ostisen og i Danmarksstredet i 1974. En del av det imidlertid isforholdene betegnes som forholdsvis gode
innsamlede materiale er ferdig bearbeidet, og enkelte sett fra et fangstinessig synspunkt.
Forekomstene av grønlandssel gjennom sesongen
foreløpige resultater er referert ganske kort under
er vist på Fig. I . Et fly fra det kanadiske fiskerioppomtalen av de enkelte felt.
I løpet av året ble det også samlet opplysninger synet observerte den 6. inars grønlandsselhunner som
om forekomstene av sel i et par områder på Norske- var i ferd med å samle seg for kasting 20 mil nordkysten. Disse er omtalt i et eget avsnitt i rapporten. øst av Spotted Island. Ca. to tusen hunner kastet den
Fiskets Gang, 61: 381 -389.

Accounts are given of weatlier and ice conditio~is,the distri bution of seals and of sainpling of harp and hooded seals at
Newfoundland-Labrador, in the West Ice (at Jan Wlayen), in
the East Ice (in the Eastern Barents Sea) and in the Denmark
Strait. A few provisional results of age analysis are given. Sonle
observations from the coast of Norway suggest increasing numbers of local cominon and grey seals.
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Fig. l . Isgrenser og forekomster av grønlandssel på Fronten ved Newfoundland-Labrador 7. mars -2 1. april 1974. 1) Kastelegre
og fangst av unger, 2) hårfellingslegre og fangst av hårfellende dyr, 3) observerte isgrenser, 4) antatte isgrenser.
[Ice edges and the distribution of harp seals on tlie Front off Newfoundland-Labrador 7 March-21 April 1974. 1) Breeding
lairs and catches of pups, 2) morilting lairs and catches of rnorilting seals, 3) observed ice edges, 4) inferrcd ice edges].
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Fig. 2. Isgrenser og forekomster av klappniyss på Fronten vcd Newfoundland 19. inars-6. april 1974. 1) Kastelegre, 2) spredte
forekomster av kastende dyr og forlatte unger, 3) observerte isgrcnser, 4) antatte isgreilser.
[Ice edges and the distribution of hooded seals on the Front off Newfoundland 19 March-6 April 1974. 1) Breeding lairs,
2) scattered breeding seals and abandoned pups, 3) observed ice edges, 4) inferred ice edges].

6. mars. Om dyrene ble skremt av den stadige overflyvningen eller om det var sterk bevegelse i isen er
ikke lett å si, men d a de norske skutene kom inn i
kasteområdet den 12. mars var dyrene spredt over
et relativt stort område. Hovedtyngden av dyrene i
dette området kastet først 9.-10. mars mot 8. mars

i 1973. Det ble ikke sett noen nevneverdige forekomster av granlandssel s0r for den denne ansamlingen.
Den 19. og 20. mars fant en flyekspedisjon to granlandsselkast; det ene, som var ca. 20 mil langt, l å 6
mil Ost for Fox Harbour, det andre lå den 20. mars
mellom Spotted Island og Roundhill Island, ca. 15

mil av land. I begge disse liastene lå dyrene adsltillig heten, lette de norslte sltutene mot nord og nordøst
mer Itonsentrert enn hva tilfellet var lenger sør. Ung- fra den oppgitte posisjonen. S o skuter gikk sørover
ene var kastet relativt sent, sannsynligvis omkring og fant klappmyss omkring 49'20' N 51'30' V. 1 lø12. mars mot 10. mars i 1973 og 8. mars i 1972.
pet av de i~xrmestedagene ltom hele den norske flåPå grunn av kvotebegrensningen og en alminnelig ten i klappiuyssfangst. Typisk lå dyrene i små grupinteresse for kvalitetsn~essigseleksjon i fangsten, ble per ined spredte dyr mellom gruppene.
selfangerne enige oin å utsette åpningsdatoen for
Det ble funnet tre regulme klapprnyssltast. Ett lå
grønlandssel med 3 dager. Dette ble gjort fordi un- forholdsvis langt mot sør ved posisjon 49"OO' N
gene var små, og en stor del av dem var fosterg~~le51°i5' V den 23. mars, og to sltuter fanget i denne
så sent som den 12. inars. Fangsten på livitunger ansamlingeri i 5 dager. Et annet kast, der dyrene lå
startet derfor den 15. mars både fra norsk og ltana- svært tett innenfor et lite område, ble funnet den 24.
disk side. De norske skutene avsluttet ungefangsten mars ved posisjon 50'35' N 52'15' V. Her fanget 5
18. og 19. mars for å lete etter klappmyss. De hadde skuter i 2 dager. Den tredje konsentrasjonen ble
da fanget fra 2 000 til 4 000 Itvitunger l-iver. De kana- funnet 15-20 mil øst for det andre kastet. Her var
diske skutene, som hadde en relativt stor kvote pr. det betydelige mengder dyr, men svært mange unger
båt, fortsatte fangsten på grønlandssel.
var forlatt og hadde begynt å gå i vannet. I løpet av
E11 del av den norske flåten gjenopptok fangsten f å dager trakk mesteparten av dyrene vekk fra ompå grønlandssel den 28. mars. En stor del av ungene rådet. Fra posisjon 50'40' N 51'20' V var det mange
fra det sørligste ltastet var da nesten eller lielt ferdige dyr å se østover, men på grunn av svær dønning, som
med fellingen av ungepelsen. Restene av kastet var gikk innover isen 28.-29. inars, måtte all fangst
imidlertid så oppsplittet av strøm og vind at en effek- østover oppgis av sikkerhetstnessige hensyn.
tiv fanging iltke kunne gjennoinføres. S k ~ ~ t e nforte
De fleste skutene oppga klappinyssiangsten lilte
satte derfor nordvestover mot de andre selkastene f ~ ~nånedsltiftet
r
mars-april, og på veg tilbake vestder konsentrasjonen av dyr var større. «Norvarg» over mot grønlandsselens kasteområder traff de på
avsluttet klappmyssfangsten 3. april og gililt nord- en del spredte klappmyssfan~ilier.Det så ut til at
vestover for B fortsette fangsten på grønlandsselun- spredte dyr hadde lagt seg opp i en stripe sørøstover
ger. Det man fant var stort sett spredte dyr, og all fra omtrent 5O040'!2T 54'00' V, inen dette var forfangst hadde Itaraliter av plukkfangst. I løpet av de holdsvis ubetydelige foreli-oinster.
n ~ r i n e s t edagene ble det derfor klart for den norslte
Den 20. mars ble gjennomsnittsalderen av klappflåten at den måtte basere seg på fangst av liårfelmyssungene
anslått til 4 døgn, og en må anta at
lende ett år gamle og eldre dyr for å fylle kvotene.
l-iovedliastingen
foregikk i dagene 15.-17. mars, altDen 7. april lå liovedtyi~gdenav unger fra de nordligste Itastene ca. 30 mil ost av Gray Islands og sør- så på samine tid som i 1973. I 1973 ble det også observert noen dyr som kastet tidligere, men dette ble
østover.
iltlie
registrert i 1974. Derimot kastet en del dyr seEtter at fangstforholdene for unger ble dårlige,
nere,
noe son1 lilå sies å vzre helt normalt da flere
avsIuttet de Itanadiske skutene fangsten og forlot feltet omkring 10. april. Den norske flåten fortsatte, års observasjoner tyder på at klappmyss kaster langt
men fanget bare liårfellende gammelsel mot slutten mer spredt, både geografisk og i tid, enn grønlandsav sesongen. Betydelige ansamlinger ble fun~ieti far- selen.
Tellinger ble gjennomført for å undersøke pattevannet øst for Gray Islands, og de fleste skutene
tidens
varighet lios ltlappinyss. I dagene fra 21. mars
klarte å fylle fangstltvoten i dette området fremover
2.
april ble til sammen 1535 klappmyssunger
til
mot slutten av sesongen. På veg sørover mot St.
registrert
som pattende eller som forlatt av moren.
John's fant den kanadiske skuten «Therori» en bra
samling av brunsel (fra ett til ca. fire år gamle ung- Resultatet som er vist i Fig. 3, tyder på at 50 prosent
dyr) ost for Cape Bonavista. I dette området ble det av ungene var forlatt den 25. mars. Dersom en forutfanget omtrent 3 O00 dyr. Ellers foregikk all fangst setter at halvparten av klappmyssungene var kastet
av gammelsel sør for Belle Isle og, som det fremgår deil 15. mars, antyder disse tellingene at klappmyssungene bare patter i 9 døgn før de forlates av mødav Fig. I , forl-ioldsvis langt fra land.
Observerte forelzomster av Itlappmyss er vist på rene sine.
Flere steder i klappmysskastet var en god del unFig. 2. Bare spredte dyr ble sett fra skuter eller fly
før 20. mars. Et fly så den 19. inars ca. 50 klapp- ger drept eller skadet av isbjørn. I grønlandsselkastet
myssfamilier ved posisjon 49'50' N 52'20' V. Med ble det fra «Norvarg» sett tre isbjørn, men bare ubetanke på at større ansamlinger kunne finnes i n z r - tydelige mengder sltadete unger ble funnet. En is-
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Fig. 3. Frekveriser av avveiidte (forlatte) klal,priiyssiinger på
Froriteii vcd Nelvfouridlaiid 2 1. inars - 2. april 1971. Frekveiisene er basert på registreriiig av tilsainiiicii 1535 uiiger. Deri
antatte utvikling på hele feltet cr arityclet riied stiplet kurve.
[Frecluencies of weaned (clescrtcd) lioocled sea1 pups on the
Froiit off Newfoundlaiid 21 i\/larcli-2 April 1974. The frequeilcies are bascd oil records of 1535 pups. The assurned
developiilerlt in the total area is indicatec! by a stippled curve]

bjørn ble skutt fra en norsli fangstskute og en fra en
kanadisk sltute i løpet av sesongen.
Gjennom sesongen ble det sainlet 823 daterte og
kjønnsbestemte kjever av klappmyss for aldersanalyse av «Norvarg»s fangst. Av disse var 303 (36,8
prosent) hanner. Dessuten samlet inspektøren på
«Veslemari» 100 klappmysskjever.
Under fangsten på Ilårfellende grønlandssel ble
det innsamlet daterte og kjøriilsbesteinte prøver av
1 232 dyr for aldersarialyse. Av disse var 793 (64,4
prosent) hanner. Som supplement til det inilsamlete
aldersmateriale av grønlandssel ble 586 dyr kjønnsog stadiebesteint på grunrilag av en undersøkelse av
skinnene. Kjever og ovarier ble innsamlet fra 60
klappmysshunner.
Kjønnsfordelingen lios ungene ble undersøkt ved
opptelling av 258 blueback (53,5 prosent lianner) og
533 grønlandsselunger (53,7 prosent hanner). Dessuten ble 33 blueback ulldersøkt med liensyn til lengde, vekt og kondisjon. For forskjellige andre institusjoner ble det samlet seks kranier av grøi~landsselog
klappmyss og tatt åtte trelik med fytoplanktonliov.
Den planlagte merking av klappmyssunger ble ikke
gjennomført på grunn av ugunstige forliold på den
tid merkingen skulle gjøres. Fire brunsel som var
merket på Neivfoundlandfeltet i 1971 og 1972, ble
gjenfanget i løpet av sesongen. I juli ble en brunsel

som var merket ved Newfoundland i 1972, gjenfanget ved Upernavik på Vestgrønland.
Det innsamlede aldersmateriale av grønlandssel er
ferdig bearbeidet sammen med prøver innsamlet i
I9 7 1-1973. På gruilnlag av årslilassens styrke i disse
aldersprøveile og i &nkanadisk prøve fra 1970, i forhold til mengden av alle voksiie (7 år gainle og eldre)
dyr i prmene, er produksjonen av grønlandsselunger
ved Newfoundland i årene fra 1960 til 1966 beregnet
til Ca. 400 tusen pr. år (BENJAMINSEN
Og @RISSLAND
1975). Aldersprøvene fra de siste år viser således at
ungeprodulisjonen midt i 1960-årene var betydelig
liøyere enn man tidligere har regilet med. Bestanden
av grønlandssel ved Newfoundland var derfor større
enn forutsatt da fangstnormene ble beregnet i 1971.

UNDERSØI<ELSER I VESTERISEN

Isgrenser og forelion~ster av sel i Vesterisen ble
registrert av Alfred Frøland om bord i hjelpeskipet
«Harinoni» av Tromsø. «Harinoni» var på feltet fra
første fangstdag, den 22. mars, til 30. april da alle
fangstskutes hadde avsluttet fangsten, fem døgn før
avsl~~tningsdatoen.
Av Fig. 4 fremgår at iskanten lå forholdsvis langt
vest, ca. 55 mil nordvest av Jan Mayen, ved begynnelsen av sesongen. På. den nordlige delen av feltet
flyttet iskanten seg østover mot O-meridianen i siste
halvdel av sesongen.
Isforholdene kan betegnes som gode med slakk fordelt vinteris og smeltende nyis slik at skutene kunne
ta seg fram over alt på feltet. Lengst mot nord og i
sør var det en del polarbakse.
Vxrforlioldene var bra og uteil storm. Den fremherskende vindretiliilg var sørvestlig, med lett bris
eller inindre vindstyrlier det meste av tiden. Vinden
k0111 opp i liten til stiv Ituling i til sammen fem dager.
Siktbarheten var under iniddels og middagstemperaturen varierte fra -+ 13" C til
2" C med en gjennomsnitt på ca. -+ 4" C for hele sesongen.
Til tross for de gode isforholdene var imidlertid
failgstn~ulighetenemindre gode. Kastingen foregikk
spredt (se Fig. 4); den begynte sent og strakte seg
over et uvanlig langt tidsrom, fra ca. 19. mars til ca.
3. april for lzlapprnyss og fra ca. 20. mars til ca.
1. april for grønlaildsselens vedkommende.
De liastende lilappinyss lå i et omtrent l20 mil
langt område innenfor og langs iskanten vest av
Jan Mayen. I oinrådet o~nliring72" N var klappmyssen blandet med liasteilde grønlandssel. Henimot
inidten av sesongen, den 5. april, ble det funnet blueback langt mot sør, og denne spredningen gjorde det
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Fig. 4. Isgrenser og forekomster av sel i Vesterisen 22. mars-30. april 1974. 1) Kastende klappmyss, 2) kastende grønlandssel,
3) hårfellende gronlandssel, 4) spredte klappmyssunger, 5) spredte grønlandsselunger, 6) observerte isgrenser.
[Ice edges and the distribution of seals in the West Ice (the Jan Mayen area of the Greenland Sea) 22 March-30 April 1974.
l ) Brecding hooded seals, 2) breeding harp seals, 3) moulting harp seals, 4) scattered hooded sea1 pups, 5) scattered harp sea1
pups, 6) observed ice edges].

vanskelig for enkelte av skutene å få fylt kvotene
både av klappmyss og av grønlandssel. En mindre
ansamling av hårfellende grønlandssel ble observert
ved 72'30' N 01'20' V omkring 20. april, men disse
dyrene lå på grov avvaslzet is og var derfor vanskelige
å fange. Fra hjelpeskipet ble det merket 7 unger av
grønlandssel og 3 unger av lzlappmyss. Til sammen
ble fire eldre lzlappmyss gjenfanget i Vesterisen i
løpet av sesongen, fem, seks, seks og åtte år etter at

de var merket på samme felt. Gjenfangstene ble gjort
fra 108 til 345 mil fra merkestedene.
I

Undersekelsene i Østisen ble gjennomfort av Terje
Benjaminsen om bord i selfangeren «Polarulv» av
Tromsø. «Polarulv>>var på fangstfeltet fra 2. april
til 10. mai. Fangst var tillatt fra 22. mars til 10. mai.

Gl0

13

.+5O

/"O

4g0

5l o

Fig. 5. Isgrenser og forekoinster av grclnlandssel i Østisen 2.
april-10. mai 1974. 1) Hårfellende sel, 2) spredte unger, 3)
observerte isgrenser.
[Ice edges and the distribution of harp seals in the East Ice (the
southeastein parts of the Barents Sea) 2 April-l0 May 1974.
1) Moulting seals, 2) scattered pups, 3) observed ice edges].

Det var lite is i det østlige Bareiltsliav gjennom
fangstsesongen, og iskanten lå for det meste innenfor
den sovjetrussiske fislzerigrensen. Isgrenser og forekomster av sel er vist på Fig. 5.
Nordlige vinder dominerte gjennom sesongen, med
lett til frisk bris som de mest vanlige vindstyrker.
Det var stort sett god sikt. Temperaturen varierte
mellom -+ 8" og i5" C, med et gjennomsnitt på
+ I0C.,
Noen få grønlandssel ble fanget utenfor kysten av
Novaya Zemlya den 12. april, men skutene kom ikke
i fangst av betydning før den 15. og 16. april da
hårfellende grønlandssel ble funnet nord for Kapp
Kanin Nos. Fra den 23. april til 10. mai ble det plukliet svartunger og voksne grønlandssel nord og nordvest for Kanin Nos. Det kom imidlertid så lite is ut
forbi fiskerigrensen at fangstene ble dårlige Ingen
av skutene fanget full kvote, og det ble i løpet av
sesongen bare tatt vel 7 tusen grønlandssel av en
kvote på 14 tusen dyr.
Det ble sett ca. 250 storkobbe fra «Polarulv», 110vedsakelig vest for Kolguev og utenfor kysten av
Novaya Zexnlya mellom 71" og 72" N. Vest for

I<olguev ble det også observert 23 hvalross, og 6 a\
disse var unger.
Med dispensasjon fra fangstforbudet ble femti
storltobber fanget og rindersokt. Kjever ble innsamlet fra 975 grønlandssel (51,2 prosent hanner). Av
disse var SI prosent brunsel. Forplantningsorganer
ble innsamlet fra l 6 grønlandssel hunner. Kjønnsbesterninelse av 119 unger ga 57,1 prosent hanner.
Måling og veiing av 67 unger ble utført. Ungene
hadde en gjeilnornsnittsles~gde og vekt på 102,6 cm
og 26,7 kg. En del materiale av sel og plankton ble
innsamlet for universitetene i Tromsø og Oslo. En
årsgas~~mel
grønlandssel og fem unger ble merket. I
løpet av fangstsesongen ble en grønlandssel, som
var merket som unge i astisen i 1972, gjenfanget.
Etter anbefalinger fra Den ilorslt-sovjettrussiske
selfangstkommisjon innførte både Norge og Sovjetini ionen i 1965 en sterk begrensning av fangsten i
Ostisen og Kvitsjøen. Aldersanalyser av fangstene
har vist at foi-holdsvis store årsklasser er produsert i
årene etter 1965. Det er derfor ikke tvil om at reguleringstiltaltene har virket etter hensikten og at bestanden nå øker igjen. Med utgangspunkt i årsklassenes tallrikllet i alderspr0veile fra de norslze fangster i Ostisen i de senere år, og statistikken over den
sa.nilede norske og sovjetrussiske fangst, kan ungeproduksjonen i Kvitsjøen i årene like før fangstbegrensningene ble inlifmrt i 1965 anslåes til minst 150
tusen pr. år. Forholdet inellom årsklassenes tallrikhet viser en viss videre nedgang i produksjonen til
henimot slutten av 1960-årene. Utviklingen synes å
Ila snudd omliring 1969-1970, og produksjonen i
1974 ble beregnet til xninst 175 tusen unger og produksjonsøliningen minst 4 prosent på årsbasis (BENJAMINSEN og @RISSLAND 1973). Dette steinmer forholdsvis godt med resultatene av de sovjetrussiske
flytellinger i Kvitsjøen som viser at antallet observerte hunner i liastelegrene øket med 4-8 prosent
pr. år (i gjennomsnitt 5,5 prosent) fra 1963 til 1973.
Liltevektsfangsteil i Ostisen og Kvitsjøen for 1975 er
anslått til minst G5 trisen dyr (BENJAMINSEN
1974).

UNDERSØICELSER i DANMARICSTREDET

Innsainlingsarbeidet i Dann~arlzstredet ble gjennoi~lført ined fangstsltriten «Fortuna» av Tromsø
som var leiet for toktet. Fra Havforskningsinstituttet
deltok T. OritsIand, T. Benjaminsen og B. Bergflødt.
Dessuten fulgte A. S. Blix fra Universitetet i Tromsø
med på turen for å samle materiale og utføre målinger for fYsiologiske undersølrelser. Fiskerideparte-

Fig. 6. Isgreriser og forel<oinsterav klapprnyss i Darimarl<siredet 19. juni -7. juli 1974. 1) Hårfellingslegre, 2) observerte isgrenser
[Ice edges and the distribution of hooded scals in the Derimark Strait 19 June-7 July 1974. 1) Moulting
lairs, 2) observed ice edges].

mentet liadde gitt dispensasjon fra fangstforbudet for
fangst av inntil 1 200 klappniyss.
«Fortuna» var på feltet fra 19. juni til 7. juli. De
observerte isgrenser og ansamlinger av hårfellende
klappn~ysser vist på Fig. G. Betydelige forekomster
ble funnet øst-nordost av Steenstrups breer allerede
første dag. Foreltonistene flyttet seg med isen mot
sørvest, men ti-akk OPP på nordøst igjen omkring
månedsskiftet juni-juli. VES- og isforlioldene var
forholdsvis gunstige, og dermed var også fangstn~ulighetenegode hele perioden, og hele den tillatte
kvote ble fanget. For å oppnå tidsspredning i materialet ble fangsten avbrutt fra 25. til 30. juni.
ICjønnsbestenlt aldersinateriale ble innsamlet av
alle dyr og 300 dyr ble inålt og veiet. Hannene utgjorde 58,9 prosent av fangsten mot 57,2 prosent da
tilsvarende undersokelser sist ble gjennomført i 1972
(BENJAMINSEN
et al. 1973).

Under avbrudd i fangsten og i løpet av de to siste
dager på feltet ble det til sammen merket 101 klappmyss. Av disse var 72 ungdyr (gris), 7 var voksne
hanner og 19 var voksne liunner. Ett av dyrene ble
gjenfanget dagen etter at det var merket, uten å vise
tegn på å ha tatt skade av merkingen. Såvidt en vet
er dette første gang klappmyss er blitt merket på
liårfellingsfeltet i Danmarkstredet (CHRISTENSEN
og
~ R I T S L A N D 1974).
Det innsamlede aldersmateriale er ferdig bearbeidet og Fig. 7 viser aldersfordelingen av hannene og
hunnene liver for seg i 1974 sammen med aldersfordelingen i det materiale som ble samlet i 1972 (BENJAMINSEN et al. 1973). Den sterke representasjonen
av 4-7 år ganile hanner i forhold til de samme aldersgruppene av hunner skyldes at hannene ikke deltar i forplantningen og derfor heller ikke blir fanget
i kastelegrene før de er 7-10 år gamle, mens hun-

UNDERSØKEZSER PÅ NORSKEKYSTEN

Fig. 7. Aldersfordelingen av hårfelleride klappniyss uiidersokt
i Danmark~tredeti 1972 og 1974, liaiiner i øverste figur og
liunner i nederste. Stiplede kurver: 482 hanner og 376 huiiner
fra 1972, heltruline kurver: 707 hanner og 494 liunner fra 1974.
[Age-group frequencies of inoulting liooded seals sanipled in tlie
Denmark Strait in 1972 and 1974, males iii upper figure and
feinales in lower. Broken curves: 482 niales and 376 Iemales
froiii 1972, solid curves: 707 inales and 494 females froin 19741.

nene er utsatt for fangst fra de er kjønnsmodne og
kaster sin første unge når de er 4-5 år gamle
(BENJAMINSEN,
BERGFLBDTOg ~ R I T S L A N D 1973,
~ R I T S L A N D og BEN
JAMINSEN under trykking).
En arbeider nå med en samlet analyse av alle
aldersprøver av liårfellende klappmyss som er samlet
i Danmarlzstredet fra 1955 til 1974. Til saininen omfatter dette materialet nesten 13 tusen aldersbestemte
dyr. De foreløpige resultater viser b1.a. at den gjennomsnittlige totale dødelighet for kjønnsmodne
Itlappmyss gikk ned fra ca. 27 prosent i årene før
1960 til ca. 20 prosent i prøvene fra de seneste år.
Denne nedgangen er en direkte følge av at de voksne
dyr i Danmarkstredet har vært fredet fra 1961.

I løpet av året er det samlet opplysninger om selforekomstene i to distrikter på norsliekysten. Ved
Vega i Nordland fylke ble foreløpige undersøkelser
gjennomført av Terje Benjanlinsen. Opplysninger
ble sainlet fra fisliere og fisliemottagere, og den 1.
august ble det gjort forsøk på telling. Det ble observert 20 sel, de fleste var havert (Hnliclzoems g r y f ~ z ~ s ) ,
for dårlig vær stanset arbeidet.
Bestandene av både havert og steinlzobbe (Plzocn
vitz~lincc)synes å øke omkring øya Vega, og samtidig
har infelisjoneil av kveis (Phocnncnza deciflien.~)øket
opp til omtrent 50 prosent hos torslc og 90 prosent
hos brosrne som fiskes i distriktet. Infeksjonsraten
velisler fra fislieplass til fiskeplass, og dette kan lia
sammenheng med størrelsen av Lokale flokker av sel.
Ved Harøy i Møre og Roinsdal fylke ble seltellinger gjennomført 27.-28. juni og 2. juli av Ingvar
Huse. Det ble registrert minst 300 steinkobber som
lian represeiltere ei1 bestand på mer enn 500 dyr i
distriktet. Det ble sett 40-30 unger og dessuten 3
liavert. Observasjonene tyder på at bestanden av
steinkobbe i dette området er starre enn tidligere antatt, og at den sannsynligvis liar ølcet gjennoin de
siste ti år.

LITTERATUR
BENJAMINSEN,
T . 1974. Produksjoilen av groillai-idsseiuiiger i
I<vitsjoen. Notat, FLtkel-iclirektoratets I$nfirsk~zi?zgsi~zstitz~tt,
6. desevzber 1974: 1 -4. [Stens.]
BENJAMINSEN,
T., BERGFLØDT,
B., I;'RØLAND,
A., HUSE,I., ORITSLAND,T. og PÅSCI-IE,A. 1973. Selundersølielser i det
nordlige Atlanterhav i 1972. Fiskets Gang, 59: 222 -229.
BENJAMINSSN,
T., BERGFLODT,
B. og ORITSLAND,
T . 1973.
Selundcrsølielser i det rioidlige Atlanterliav i 1973.
Fiskets Gang, 5g: 853 -863.
EENJAM~SEN,
T. and BRITSLAND,
T. 1975. Data on the age
compositioii, production and survival of Newfouiiclland
Iiarp seals. Report, hzslitzlle of il4ariile liesearciz, 15Jatzztary
1975: 1- 16. [Xerox.]
CII~RISTEXSEN,
I. and DRITSLAND,
T . 1974. Wliales and seals
iiiarkecl in the Northeast Atlantic in 1974. Gom. i14cet.
ini. COZL~Z.
Explor. Sen, 1974 (N:9) : l -7. [Mimeo.]
OKITSLAND,
T . ancl BENJAA~INSEN,
T. 1975. Sex ratios, age
compositioii anci iiioitality of liooded seals at Newfoundland. Res. Btill. int. C;lBnz/n?zNMT. Atlani. I;jsl?., 11: [In
press.]

