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Havbeite rned laks
etter "Kystmodellen"
G i r det an H sette ut smolt og gjenfange
laks p i den ytre kyst - uavhengig av
elver - og uten at det skader de ville
laksebestandene? Og er det mulig 6 f i
tilbakevandring og H f i gjenfangsten i
slike kystsystemer like effektive (og
l~nnsomme)som ved utsetting i elver?
Disse spgrsmilene har Havforsknings* Maks. avstand ville bestander
* UnngBr dmdeltghet i flordene
instuttet arbeidet rned siden starten av
prosjektet i 1989. Prosjektet er et av
flere innenfor det nasjonale Program
for utvikling og stimulering av havbeite
Huvbeire etter kysrnzodellerz. O~~phuvselveize
ti1
(PUSH).
havbeitelakserz vises pB kartet.
Fors~lkslokaliteten,en liten v i g vest p i Sotra
utenfor Bergen, er typisk for mange kystomrider langs norskekysten. Et lite ferskvann drenerer ut i vigen gjennom en bekk. 1 t@rreperioder
er det oppmilt en ferskvannsutstr@mningp5 kun
14 1 pr. sekund, sorn utgj@ren br@kdelav en Liten lakseelv.
Foreldrefisken kommer fra tre elver i Nordhordiand som produserer henholdsvis smilaks,
mellomlaks og en storlaks. F 1991 ble de ferste
55 000 smolt sluppet fra merder i fullt sjgvann i
vigen . Totalt er det satt ut 135.000 fisk p i lokaliteten. Ved utslippene i 1992 og i993 som bie
det siste iret rned utsetting, ble nye utsettingsmetoder utprovd. For at laksen skal kunne identifiseres som havbeitefisk er all smolt blitt fettfinneklippet og noen er dessuten merket rned
forskjellige ytre merker. Ved den siste utsettingen

var en stor del av fisken merket rned Carlinmerker - de kjente s m i lyse plastbrikkene rned
nummer og returadresse. De siste Srene has vi
nedlagt et stort arbeid for i komme i kontakt med
fiskerne og fH pilitelige tiibakemeidninger om
fangst av merket fisk.

Gjenfangster
I 1992 ble de fgrste tertene fra utsettingen i 199 1
fanget. Totait er det dei hittil glenfanget 0,54 921
av fisken fra denne utsettingen. Arsaken til den
lave gjenfangsten iigger sannsynligvis i at
produksjons- og utsettingsmetodene for denne
irsklassen ikke var optimale, og at fiskerne ennii
ikke var godt nok kjent rned prosjektet.1
gjenfangstsesongen 1993, da man fangstet p i
laks (fisk rned minst 2 i r i sjgen) fra 1991 og
tert fra 1992 utsettingen, ble resultatet betraktelig bedre. Ca halvparten av fisken ble fanget p i

I

