SIEDEUNDERSØMELSER I NORDSJØEN OG SKAGERAK MED F/F {{JOHAN
HJORT» 18. OKTOBER-5. NOVEMBER 1966
Av
HARALDSVIK
STEINAR
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt

INNLEDNING

Nordøstlige Nordsjøen og Skagerak antas å vzre
overvintringsområdet for Nordsjøens Banksildestamme og Icattegats høstgytende sildestamme. Banksilda
gyter i vestlige del av Nordsjøen i tiden august til
midten av oktober og vil etter gyting returnere mot
Norskerenna.
Tidligere undersøkelser (Haraldsvik 1966a) har
vist a t utgytt Banksild begynner å komme inn på
Egersundbanken i første halvdel av september, men
hovedtyngden kommer ikke far ut i slutten av oktober.

Kattegats hastgytende sildestamme gyter i nordøstlige del av Kattegat i tiden september-oktober
og vil etter gyting vandre ut i Skagerak.
Fra slutten av oktober skulle en dermed ha samlet
de sildeforekomster som danner grunnlaget for vårt
sildefiske i Nordsj~enog Skagerak innen et oinråde
som strekker seg fra Koralbanken til Svenskekysten.
En viktig del av høsttoktet med «Johan Hjort* var
å kartlegge sildeforekomstene i dette området ved
hjelp av akustiske instrumenter som asdic og ekkolodd. En sammenlikning av slike kartleggingsunder-

Fig. 1. Utgåtte kurser, silderegistreringer, stasjoner og temperatur i overflaten 18.-25.

oktober 1966.
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Fig. 2. Utgåtte kurser, silderegistreririger, stasjoiler oq temperatur i overflaten 25.-29. olctobei 1966.

søkelser fra år til år vil kunne gi visse indikasjoner på
svingninger i bestanden.
På programmet sto også inerking av sild. Høsten
1965 ble det innledet et inerlieprogram av sild i over-

vintriiigsområdet med den hensikt å klarlegge vanclring~most~et
for sildeforekomstene og beregne storrelsen av den totale bestand i oinrådet. Solli et ledd i
disse ulidersøkelsene var det i å r meningen å
3000 sild.
På møte i Det Internasjonale Råd for Havforsliiling i !<øbeiihavn Iløsteli 1966 ble det inngått en avtale oil1 sainarbeid melloni flere iiasjoner for å kartIcgge gyteplasser og beregne produlisjoil av sildelarver i Nordsjaen, Skagerali og Kattegat. Vår oppgave
var å delilte oinrådet fra Egersund sycl mot Lille Fisliebank og clerfra østover inot Svenskekysten. Disse undersølielser ble foretatt ined Clarke-Bumpus planktonsamlcre, som ble slept i de øverste 50 m, og med
vertikaltrelik av 80 cmJudayliåv (duk lir. 0) fra buililen til overflaten.
Videre skulle en foreta hydrografiske undersøkelser
og iniisaiiiling av sildeprover for biologislic data.

TOKTBESKRIVELSE

På fig. 1, fig. 2 og fig. 3 er inntegnet de utgåtte
kurser og stasjonsilettet.
«Johan I-Ijort» gilik fra Bergeil 18. oktober og i

Fig. 3. Utgåtte Iturser, silderegistreringer, stasjoner og temperatur i overflaten 30.oktober-5.

november 1966.

sektoreil, hvor clet i uken før ((Johan Hjort's» avgang
var blitt fisket ca. 100 000 hl sild, var også resultatet
av ~~ndersøkelsene
negative.
Fra 25. oktober til 29. oktober (fig. 2) foregikk
undersøkelsene i Skagerak. Syd av Oksøy var der
spredte slørregistreringer av sild, og ei1 stor utenlandsk
trålerflåte, bestående hovedsakelig av polske og østtyske båter, arbeidet i området. Videre innover i
Skagerak var der bare meget spredte slorregistreringer av sild. Utenfor Svenskekysten var disse registreringene en blanding av sild og brisling. Ved munningeil av Kattegat registrerte en ved bunnen også en
clel mindre stiiner som trolig var brisling.
Siste del av toktet, fra 30. oktober til 5. izovember
(fig. 3) undersøkte ei1 ilordlige Kattegat og området
langs yttersiden av Norskerenna fra Skagerak til ICoralbaizkeri. En hadde til dels gocle registreringer nordvest av Skagen, iiorcl for Haiistholmen og sydvest av
Lista.
En del svenske og østtyske trålere arbeidet i området sydvest av Lista, og det ble oppgitt at de fikk
opptil 800 kasser sild i halet.
Deri siste dagen registrerte en igjen betydelige forekomster av makrell på Egersuilclbailkeil. Makrellen
sto i 25 m dyp, og der var sammenliengencle registreringer over flere nautiske mil.
Toktet ble avsluttet i Bergen 5. izovember.

RESULTATER AV UNDERSOICELSENE

Fig. 4. Tempei atur fordeliiigeri i de forskjellige silitt.

tiden frem til 25. oktober (fig. l ) ble områclet fra
vest av Slotterøy til munningen av Skagerak undersøkt. Ei1 krysset nedover Norskerenna og delvis inn
13%Nordsjøplatået. I 3. og 4. sektor, vest av Egersuiicl,
kom en over store forekomster av makrell. Snurpeflåteil, som da arbeidet i bliildsektoreil, ble underrettet, og i de påfølgende to uker ble det et ineget
godt fiske i dette området niecl et oppfisket kvantum
på ca. 2 mill. hl makrell. På denne del av toktet hadde
en bare ubetydelige registreringer av sild. I blind-

Fig. 1, fig. 2 og fig. 3 viser temperaturen i overflaten. Denne er stort sett som en hadde på tilsvarende
tokt liøsten 1965 (Haraldsvik 1965), Av vertikalsnittene (fig. 4) vil det fremgå at kystvannet nord av
danskekysten holdt ca. 13OC fra overflaten til builrien.
Dette er ca. l-2°C høyere enil normalt på denne årstideil. Ellers kan en iieviie at det i dypeste del av
Norskere~inahaclde dannet seg et kaldt bui~nvani~.
Dette er et vaidig feiionieiz etter sterk vinteravkjoliilg
i Skagerak. Sist ei1 observerte bunnvann med temperatur under $- 5OC i Norskerenna var etter den kalde
viilteren 1962163.
I de områder hvor en hadde silcleregistreriiiger var
teinperaturforholdene stort sett cle samme som under
tidligere høsttokt i disse farvann.
SILDAS FORDELING

Som neviit liadde en bare spredte registreriiiger av
sild under første del av toktet. En hadde ingen asdickontakter eller forekomster av sild som var brukbare
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Dessverre ble sildetrålen ødelagt under første del
av toktet, og prøvefiske for identifikasjon av registreringer ble basert på en spesiallaget yngeltrål og drivgarnslenke, bestående av nordsjøsildgaril, feitsildgarn og vintersildgarn. Forsøksfiske i dette området
ga ei1 blanding av sild og brisling.
Trålforsok på I<obbergruncl i Kattegat ga e11 blariding av bladsild, brislii~gog pir.
Under siste del av toktet hadde en betydelig bedre
registreringer enn under første del. I områdene nord
av Skagen og sydvest av Lista (fig. 3) var det gode
slørregistreringer av sild. Deilne sto ved bunneil
(200 ni) om dagen, mei1 hevet seg til de øvre vannlag
on1 ilatteil.
Sildesløret hadde ei1 tendens til å klumpe seg sammen i diffuse stimer morgen og kveld.
I området ilord av Halistholmen, fra 100 ni koten
og innover banken, registrerte ei1 gode forekomster
av bladsild. Deilile opptrådte i stimer som løste seg
opp om ilatten. Det var ei1 del kasting på disse stimene, men silda kledde nøtene, og snurperne forlot
området.
Konklusjonen av undersøkelsene må bli at det var
inindre sild tilstede i nordøstlige nord sjø ei^ og Skagerak enn hva tilfellet var på tilsvarende tokt høsten
1965. En forklaring på dette kail vaere at silda denne
hast var blitt forsinket i sin returvanclring fra gytefeltene vest i Nordsjøen. Denne antagelse begrunnes
med at «G. O. Sars» på sitt tokt til Shetlandsområdet
i slutten av oktober registrerte betydelige forekomster av sild øst av Bressay og øst av Pentlaild, i begge
tilfelle ca. 20-50 ilautiske niil av land. Dessverre har
en ingen prøve av deilne silda, mei1 det synes rimelig
å allta at dette har vzrt utgytt Banksild.
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Fig. 5. Leiigdefordelitlg og aldersaii~n~eiiseti~ii~g
av sild i prosent.

for snurperne. Slorregistreringene sør av Oksøy besto
av et saminenheilgeilde belte, ca. 10 nautiske mil
laiigt og 2-3 nautiske rnil bredt. Silda viste ei1 døgnrytme i vertikalfordelingen. Den sto ved bunileil
(200-250 m) om dagen og hevet seg til øvre 10-30 m
om natten. Trålerne i dette området fikk fangster av
middels størrelse.
Slørregistreringeile innover i Skagei-ak viste også
en døgnrytme i vertikalfordelingen. Konsentrasjonene
her var mindre enn i området syd av Oksøy.

Det innsamlede materiale viser ei1 tydelig forskjell
i alders- og leilgdesamnienseti~ingpå de prøver son1
er tatt heiiholdsvis øst og vest for Lindesiles (fig. 5).
Høstgytende sild dominerte i alle prøvene (tab. 1).
I det vestlige området utgjorde 1963-årsklasseil av
høstgyterne mer eim 50% i prøvene, melis prøveiie
fra Skagerak stort sett besto av 1965-årsklassen.
Tabell 1. SamntettselnU~gav host- og vårgytende sild i prosent.

I
I

Kategori

E-Iestgytere
Vårgytere..
Ubestemt.

Pr. l Pr. 2 Pr. 3 r
72.0
11.8
16.2

86.0
6.0
8.0

81.0
16.0
3.0

4 Pr. 5 Pr. 6 Total
96.2
1.9
1.9

75.0
21.0
4.0

66.0
28.0
6.0

78.0
15.2
6.8

Tabell 2. Sildelarver fangel med Jz~dayhåv 0180 og Clarke- Burnpz~s larver funnet i østlige Skagerak like nord for munplanktonsamlere, 1966.
ilingeil til Kattegat (tab. 2). Lengden av sildelarvene
St.nr.
397
449
450
451
452
455

Dato

kl.

Redsliap

22.X 0152 Clarke-Bumpris
22.X 2251 Juday 0180
Clarke-Burripus
29.X 0428 Juday 0180
Clarke-Buinpus
29.X 0602 Juday 0180
Clarke-Bumpus
29.X 0725
31.X 0532

Dyp
25-5
80-0
50-30
25-5
85-0
50-30
25-5
40-0
25-5
25-5
25-5

N Linin
1
4
2
5
1
1
2
2
2
4
1

11.0
11.0
11.5
12.6
15.0
10.0
9.5
14.0
11.5
11.5
11.0

varierte mellom 9-18 mm, og alle hadde resorbert
plommesekkeil. Disse larvene stammer høyst sannsynlig fra gyteplassene i nordlige Kattegat.
I området Jydske Rev - Holmei~grunilhar det å r
om annet forekommet gyting av sild i slutten av september måiled. Dette er beskrevet for årene 1903,
1922, 1925 og 1927 (Johansen 1927). Senere undersøkelser, foretatt i 1930, (Poulsen 1931), og 1965
(Postuma 1966), har gitt negativt resultat. Våre undersøkelser viser a t en også kail utelukke gyting i
dette område høsten 1966.
M E R K I N G AV S I L D

Prøve nr. 1, som er tatt utenfor svenskekysten, hadde
flere årsklasser representert. Denne prøven besto av
Kattesats l-iøstgytere, mens de andre prøvene fra
Skagerak var en blanding av Banksild og Icattegats
høstgytere. Banksilda dominerte i prøvene tatt vest
av Lindesnes.
Det er påfallende hvor svakt 1960-61-62 årsklassene er representert i området vest av Lindesnes.
Høsten 1965 utgjorde ovennevnte årsklasser mellom
55-75% av prøvene fra dette området. Ved Shetland
dominerte de samme årsklasser med mer enn 60%
av prøveiie fra siste sommer (Haraldsvik 1966b).
Dette stetter antagelsen om at returvandringen fra
gyteplassene i vestlige del av Nordsjøen mot Norskerenna deilile høsten er blitt forsiilket.
YNGELUNDERSØKELSENE

Stasjoilsnettet for yi~geluiiclersøkelsene vil fremgå
av fig. 1, fig. 2 og fig. 3. Totalt ble det bare funnet
25 sildelarver fordelt på 6 stasjoner. Bortsett fra 1
sildelarve, som ble funnet syd av Lista, ble alle silde-

Til merkeforsøk kan en bare benytte sild som er
fanget med snurpenot. Urider toktet fisket snurpeflåten utelukkende makrell, og en fikk av den grunn
ikke utført de planlagte merkeforsøk. Disse undersøkelsene vil bli gjenopptatt høsten 1967.
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