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UildersØlrelseile etter egg og yngel av fisk lroin i gang
for alvor i nordnorske farvann våren 1948 og har siden
vært foretatt hvert år ined m/k »Johan Hjort«. - I en tidligere beretniilgl) har jeg gjort rede for r2sultatene for
1948 og 1949 og slral her berette om foi-holdene i 1950 og
1951.
Ett av inålene for ucders$lrelsene er å studere inengdeil
og utbreclelseii :LV egg og yngel av fislr, særlig de matnyttige sortene, for å se 0111 der er noen variasjoner fra år til
år. Vi forsØlrer 2 finne ut om der er noen sain~nenheng
inellom inengden av yngel i et 2s og stØrrelsen av sainnle
årslrlasse seilere, når fisken er blitt så stor at den begynner
L: bli niatnyttig og beslrattet. E t annet mål er å finile ut
Ilvordail egg og yngel driver ined havstr$iniueile til yngelen
er blitt så stor at deri kan bevege seg uavhengig av vannets bevegelser.
De områder som er blitt uildersØkt er Vestfjordetl, Andfjorden og baillrene langs kysten fra Lofoten til Nordkapp.
I 1951 ble det dessuteil foretatt iner detaljerte undersØkelser
langs Lofotveggen, i området ved VxrØy og RØst, og i
Haclselfjorden, Eidsfjorden og gavl fjord ei^. Tiden for ulldersØkelsene var begge år fra slutten av april til begynnelsen av juni. I 1951 foretok vi også en del håvtrekk i Vestfjorden i begynnelse11 av april. Det redskap soin har vært
1) »Fiskets Gang« nr. 7 og 8 1950, samt Fiskeridirektoratets småskrifter nr. 1, 1950.

Fig. 1. Antall torskeegg uiicler 1 m2 sjØoverflate i Lofoten,
Vesteråleri og Aildfjordeil 3.-5. mai 1950.
nyttet, Clarke-Bumpus planktoilapparat, ble beskrevet i forrige beretning. Fordelen med dette apparatet er a t en har
god l<ontroll over dypet det slepes i, og dess ut ei^ får regisirert hvor meget vann som blir filtrert. Vi hadde som
regel tre apparater i sving på en gang og fikk undersØkt
hele vailillaget fra 75 meters dyp til overflaten. På hver
stasjoil ble 6-12
kubil<kmeter vann silt gjenilom hvert
apparat. Egg og yngel er tellet i alle prØver, og aritallet
senere regnet ut for hver kvadratnleter av sjØoverflaten.
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Fig. 2. Antall torskelarver under 1 m2 sjØoverflate i Lofomai 1950. '
ten, Vesterålen og Andfjorden 3.-S.

Vi slral så se litt på forekomsten av egg og yngel av
ymse fiskeslag i 1950 og 1951.
Torsk. Som vi v,et har skreien sitt viktigste gytefelt i
Vestfjorden og på kystbanketle nordover til SØrØya. Gytingen foregår fra januar til ut i april. med hovedtyngden

i siste !ialvctel av mars og begyililelsen av april, og kleltkingen tar ca. 3 uker. I 1950 ble \Testfjordeil og bankene
utenfor undersØkt fØrste gang i slutten av april og begyil~ielsenav inai. De fleste av torskeeggene var cla sannsynligvis klekket, men enda finner vi opptil 100 egg pr. 1n2,
inneist i Vestfjorden 180 egg pr. n12 (fig. l ). Av torskelarver var der rilellom 0 og 30, n~aksimum110 stk. pr. m2 i
Vestfjorden (fig. 2). På utsicleil av Lofoten og i Andfjoriren var der gjeililoiiigåencle få larver, unntatt en enkelt
Tabell 1.
Alttall egp r,g larver a v torslc tatt i ve~.tilznlt~.eklzf1.a Ozcucrlcfz til overflaten wzed Na5zsens l~rlzlzelziv i 1949-1950.
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stasjon utenfor Vesterålen, med over 1600 larver pr. m2.
Svencisgrunnen hadde 58 larver pr. m-, men lengre nord
var der få eller ingen torskelarver. Det c r pUfa!lende hvor
få torskelarver der var i 1950 i forhold til 1949, cla cler i
T,iestfjorden på samme tid var opptil flere tusen larver
uildei- hver in2, mange egg i sene ~tviltlingsstadie~
og ellers
relativt mange larver på baillreile utenfor Lofoten helt nord
til SØrØysuncl. Vi kan f2 en ytterligere bekreftelse på dette
forholdet. Ved Skrova i Vestfjorclen og ved Eggum p2
yttersiden har I-Iavforsltniii~si~~stituttet
faste stasjoner.
11vor cler tas hycli-ografiske observasjoner, og dessuten vertikaltrekli med Nansens pla~~lttoiiliåv
niecl regelmessige mellomroin året rundt. I tabell 1 har jeg satt opp ailtall egg
og larver av torsk i tiden 26. februar-24. mai 1949 og
13. inars-22. mai 1950. Vi ser at i 1949 var der mange
rgg og larver ved Skrova og også en del ved Egguril, mens
der i 1950 begge steder var få egg gjennoril hele sesongen,
og bare enkelte torsltelarver i april-mai.

I begynnelsen av juni 1950 ble det ikke fanget noen
torsltelarver i den ytre clel av Vestfjoi-cleii, og bare eillrelte
lenger inne i fjorden (fig. 3) unntatt i Austnesfjorden,
l-ivor cler er hele 67 larver pr. m2. Torsltelarvene er 115 atskillig stØrre eim i mai, og en inå regne med a t noltså mange
slipper unna håven, inen forholclet skulle bli det samme for
Austiiesfjorden soin for resten :tv Vestfjorden. I Andfjordeil var cler nå 2-9 larver pr. in2, omtrent som i 1949, på
Svendsgruniien en enkelt stasjon ined 25 larver pr. ni2,
men lengre nord bare enkelte larver.
I 1951 ble det tatt en del planlttontreltk med Clarlteapparatene i Vestfjorden i begynnelsen av april, og fig. 4 viser
antall torskeegg under hver in2.
Eggene er lconseiltrert i to områder, runclt Skrova i den
indre clel av fjorden (opptil 1150 egg/m2), og innenfor
YrerØy i den ytre del av fjorden (tnaltsiinuin 6000 egg/m2).
Innerst i fjorden var der mest av nygytte egg, men også
en del egg som var kommet lengre i utviltlingen, mens cler

Fig. 3. Antall torskelarver uiider 1 m ~ j Ø o v e r f l a t ei Lofofoten, Vesterålen og Andfjorden 31. iriai-3.
juni 1950.

ytterst i fjorden var mest av eldre egg. I den melloniliggencle del av fjorden var der lite egg, n~elloin4 og 100 egg
pr. m2. San~tnenliknervi med 1949, da observasjonene ble tatt
på samme tid, var der den gang mange flere egg, over 5000
Fr. m2, i stØrstedelen av Vestfjorden.

Fig. 4. Antall torskeegg under 1 n12 sjØoverflate i Vestfjorden 4.-5. april 1951. Med kursiv: Antall egg pr. 10
minutters slepetrekk med nleterhåv i overflate11 på bankene
ira RØst til Malangsgrunnen 3.-11. april.
Kryss: 1000-6000 egg pr. m2
Streker: 100-1000
» » >>
NB. For bankene på utsiden er skraveringen gjort etter
skjønn (se teksten).

Fig. 5. Antall torskeegg under 1 in2 sj$overflate i Lofoten,
Vesterålen og Ai~clfjorclei~
30. april- 10. mai 1951.
Streker: 100-500 egg pr. m2.
Under et tokt ined m/s »G. O. Sars« i begyilnelsen av
april 1951 ble cler på bankeile i~teilforLofoten tatt ei1 del
trekk i overflaten inecl egghåv, 1 meter i diaineter. Disse
li2vtreklrene kai1 iklre umicldelbart saininenlikiles inecl de
treltk som tas med Clarke-apparateile, cla vi for det fØrste

ikke vet hvor meget vann som er silt, og for det anilet bare
sleper håven i sjØovei-flaten, mens Clarke-apparatene arbei(ler helt fra 75 illeters dyp og til overflaten. Tallene som er
satt opp med kursiv på fig 4, angir antall egg pr. 10 mi~lutters trekk. Etter saintnenlilrnit~gmecl tidligere observasjoiier
lian vi clividere tallene riled 10 for å få et tilncermet begrep
cm eggtallet pr. m2 overflate. Vi ser at der er ganske
mange egg p% bankene fra RØst tii Malangsgruilnen, flest
iiine ved lancl, og avtakende utover iiiot egga. Uteiilor
egga er der få egg, men nordvest for Andenes var cler
rnerlrelig nok en del egg på de11 ytterste stasjonen, og de
fieste av #eggenevar nygytte. Muligens er eggene fØrt ut fra
baillien av en strØinhvirve1, for det er lite trolig at der liar
vært gyting ute i åpne havet.
Samnienlikiiet med Vestfjorcleii var cler lite egg på bankene utenfor, unntatt ilter land på utsiden av Lofoten.
Noen av eggene på hankene var nygytte, og ved Eggurri
og RØst var 60-70 pst. av eggene i tidlige stadier, E:en på
de andre stasjoner var de fleste egg (50-90 pst.) i senere
utviklingsstadier, gytt ca. 14 dager tidligere. De må derfor
lia drevet et godt stykke med strØminen.
Vestfjorden ble undersØkt for annen gang i begyznelsen
av mai. I den sentrale og indre del av fjorden var der
eiicla ei1 god del torskeegg, særlig på bankene langs Lofotveggen (fig. 5). I 1948 var cler på samme tid omtrent like
niange egg, mens tallene i 1949 lå hØyere, og i 1950 noe
lavere. - I<leknii~genav eggene har nå foregått i noen tid,
og vi finner en god del torskelarver (fig. 6). StØrstedeleri
av larvene er samlet i den indre del av Vestfjorden innenfor Ballstad. I den sydlige del av fjorden er der få eller
ingen larver. Dette stemmer overens med tidligere observasjoner, og kan for en del fØres tilbake til strØn~forholclene,
iclet kyststrØmmen kommer inn langs sydsiden av Vestfjorden og går et stykke innover, men svinger så 'tvere over
fjorden og ut igjen ved VcerØy og RØst (se forrige heretning).

Fig. 6. Antall torskelarver under 1 m2 sjioverflate i Lofoten, Vestersålen og Andfjorden 30. april-10. mai' 1951.

Stjerner: Over 500 larver pr. m2.
ICryss: 100-500
»
» >>
Streker: 10-100
»
» »

I

Innerst i Andfjorden, Eidsfjorden og særlig i Hadselfjorden fant vi mange larver, mens bankene utenfor Lofoten og Vesterålen ellers var teimnelig fattige. StrØmforholdene har vel en del av skylden, idet den nordgående
strØnimen på bankene tar egg og larver med seg. Hva Vestfjorden angår, kan det imidlertid være tvil om der fØres ut
noe stØrre antall egg og larver med strØmmen. Forclelingen
av torskeeggene i begyiinelsen av april kan tyde på en viss
opphopning av egg i området ved VærØy, men lengere ute,
rundt RØst, er der færre egg. Der foregår imidlertid gyting
i hele Vestfjorden, særlig langs nordsideii, samt på hankene utenfor Lofoten. Derfor er det vanskelig 5 trekke
naen sikre slutninger on1 transporten. Ser vi sS på forclelingen av torskelarvene i begynnelsen av niai, er cler ikke
noe som tyder på en stØrre transport av larver ut av fjorden. Tallene avtar meget brått når vi Dasserer Lofotodden og gas nordover langs utsiden av Lofoten. Den
store inengde torskelarver soin fins i Hadselfjorden kommer muligens fra egg som er gytt på bankene utenfor Lofoten (jfr. fig. 4) og siden er drevet inn i fjorden, men Iran
også skyldes lokale gytinger.
F r a FuglØybanken og nordover til SØrØysuiid var der
i midten av mai noen få torslrelarver på stasjonene nærmest land.
Den siste serie av observasjoner i 1951 ble tatt i slutten av mai (fig. 7). Enkelte torskelarver ble nå funnet p5
bankene fra SØrØya og sydover. I Andfjorden, Hadselfjorden og utenfor Vesterålen var der ineget få larver. P i utsiden av Lofoten var der enkelte steder noen flere torskelarver, opptil 38 pr. ni2. I Vestfjorden som helhet var der
f5 larver, men på bankene langs Lofotveggen fant vi opptil
55 larver pr. ni2, i Austnesfjorden 159 larver pr. in2. Det
kan se ut son1 on1 torslrelarvene sØker inn mot land når cle
blir en måned gamle eller mer. Kanskje er de begynt å
samle seg i små stim. Men det kan også være strØmtneii
soin har fØrt egg og larver inn mot land.
Også for 1951 kan vi sammenlikne forekoinsten av tor-

Fig. 7. Antall torskelarver under 1 i1i2 sjaoverflate i Lofoten, Vesterålen og Andfjorden 22.-30. mai 1951.
slreegg og -larver i Lofoten med observasjoiiene fra de faste
stasjoner ved Slrrova og Eggum (se tabell 2).
Vi ser at der ved Skrova ,er noen flere egg og larver
enn i 1950, men f z r r e et111 i 1949. Vecl Eggum er det deriinot enda flere egg og larver eili1 i 1949, og larvene viser
seg allerede i midten av mars.

Tabell 2
Foreko~~zstn o egg cg larztev a v torsk tatt i vertikalt~,ekk
?iled No~zseilslz~kkehdvzidrefz 19.51.
Dato
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Ye,tikalfordelingen a v egg og larver a v torsk.
Solli i tidligere år ble tiesteti alle egg og larver funnet
nlelloin 50 m og overflaten, og både egg og larver var som
regel konsentrert i de Øverste 25 m. I begynnelsen av mai
1951 var forholdstalleiie for de to vannlag 25-5 m og 5030 m i Vestfjorden i gjennomsnitt 4: 1 for larvene og 6 :
1 for eggene. I enkelte tilfelle, f. eks. i nærheten av Lofotoclclen, var der flest egg og larver i 50-30 m-trekket.
Egg og yngel a v a ~ d v efisk.
Hyse. I slutten av mai 1948 ble det tatt en del yngel
av hyse utfor Andenes, p5 Vesterålsbankene og Malangsgrunnen. I årene 1949-51 er der ikke funnet noen hyseunger under toktene i april-mai, og bare enkelte egg her
og der. Enten er gytingen av hyse p2 bailkene lier nord
helt ubetyctelig, og da var 1948 et unntaksår, eller gytingen
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Fig. 8. Forekonist av sildelarver (S) i Lofoten, Vesterålen
og Andfjorden 30. april-10. mai 1951. Iilnsirklet :
22.-30. mai.
iizå foregå senere i sesongen. I slutten av april 1951 ble cler
også gjort en del unclers$lrelser på Helgelandsbankene av
forsl<ningsskipet »G. O. Sars«, men resultatet var inagert.
Der ble bare funnet enkelte hyseegg ytterst på Trenabankeil.

Det er inulig at en vil finne gyteplasser for hyse lengre sØr
1x5 Helgelandsbaillrene. Russiske forskere fant imidlertid
til del egg og larver av hyse på banken fra Vesterålen og
nordover i april-mai 1934-35.
Sild. Son1 lrjent foregår der en del gyting av sild på
Helgelandsbanlrei~e og utenfor Lofoteil og Vesterålen. I
1950 ble observasjoneiie på utsiclen fØrst tatt i begynnelsen
av illai. E n hadde derfor ikke sjanse til å få tal\- i de sildelarvene som klekkes i begynnelsen av april. Der ble i det
Ilele tatt funnet nieget få sildelarver i 1950, bare enkelte
ytterst i Vestfjorden og på bankene utenfor Lofoten og nordover til Malangsgruiinei~. I slutten av mai og begynnelsen
av juni var der ,ingen larver. Ingeil sildelarver ble funnet
på utsiden av Lofoten under »C;. O. Sarses tokt i april
1951, men i begynnelsen av mai fant vi larver ytterst i \Testfjorden og p% utsiden av Lofoten og Vesterålen, slik som
vist på fig. 8. Med unntak av tre stasjoner, på sydsiden av
Vestfjorden, ytterst på egga og i Andfjorden, henholdsvis
32, 17 og 20 larver pr. m', ble der ellers i 11Øyclen furinet
4-5
larver pr. in2, oftest inindre. Sildelarver ble også
tatt ytterst på Illalangsgrulltien og innerst på FuglØybanIren. I slutten av niai forekom der sildelarver lengre inne i
\Testfjorcleil, og clessuten på utsiclen av Lofoten og i Andf j orcleil. Forholdene stemmer godt ined observasjonene i
1948-49.
Uer. På fig. 9 er satt opp antall uerlarver pr. m2, i
1950 fra Lofoten til Aiidfjorden. Der er få larver i begynilelsen av mai, og de forekommer spredt, men i begynnelse:^
av juni er utbr,edelsen nier jevn. Antallet varierer fra 0-61
pr. 111~. Uerlarvene forekommer også på bankene nordover
til Norcllryn, men spredt. I 1951 var antallet av uerlarver
niindre ei111 i 1950 (fig. 10). Det er mulig at gytingen har
?mrt forsinket på grunn av lavere sjØtemperatur. Norinalt
foregår uerens gyting i slutten av mai.
Loddex har sitt viktigste gytefelt utfor Fiiinmarkskysten
og Østover til FiskerhalvØya. I cle senere år liar der også
foregått gyting lengre sØr. I 1948 lå sydgreilsen ved SØrØya,

Fig. 9. Antall uerlarver under 1 m2 sjØoverflate i Lofoten, Vesteråle11 og Andfjorden 3.-8. mai ,1950. Ii~nsii-klete
tall : 31. mai-9.
juni. Ui~clerstrekete stasjoner bare tatt
30. april-10. mai.
illens der i 1949 og 1950 var gyting iililerst på FuglØyhanken. Fig. 11 viser antall lodclelarver pr. in2 fra FuglØybankei1 til Varangerfjorden i slutten av inai 1950. De 11Øyeste
tall lå på noen hundre larver pr. in2, men like nord for

Fig. 10. Antall uerlarver uiider 1 in2 sjØoverflate i Lofoteil, Vesteralen og Anclfjorcleil 30. april-10. inai 1951. Innsii-klete tall : 22.-30. mai. Undei-streltete stasjoiler harr
tatt 30. april-10. mai.

Fig. 11. Gyteo~nrådefor lodde og antall loddelarver under
1 in%jØoverflate fra Fuglpiybanken ( F ) til Varangerfjordeil
1 6 . 3 1 . mai 1950.
SØrØya var tallet oppe i 8-20 000 pr. in2. Tiden for lrlelrkiilgen er vel ikke alltid blitt truffet like godt. (Som silden
gyter lodden eggene på bunnen). I 1951 var forholdene helt
avvikeiicle. Allerede tidlig på våren fikk vi melding om at
der var sett loddestiiner helt nede i Lofoten, og lodde ble
også tatt ined not i Vesterålen. Vi var derfor spente på om
der hadde foregått gyting i disse områder, noe som ble
bekreftet. I fØi-ste halvdel av inai fant vi en del loddelarver utfor Aiidenes og ytterst i Andfjorden. Lengre nord
var loddelarveiie tallrike og jevnt utbredt fra Malangsgrunilen og nordover til Nordkapp (fig. 12). UndersØkelsene
strakte seg ikke lengre Øst, men en kari vel gå ut fra at det
hadde foregått gyting langs hele Finnmarlrskysten. I siste
halvdel av mai fant vi loddelarver helt ned til den ytterste
clel av Vestfjorden (fig. 13). Tallene var riktignok ineget
lavere enn lengre nord, men ytterst i Andfjorden var der
1814 larver pr. m2 og vecl Lofotodden 42 larver pr. in3.

Fig. 12. Gyteorilråcle for lodde og antall loddelarver uilder
1 m%jØoverflate fra Malangsgruiltlet~ ( M ) til Nordltapp
15.-23. mai 1951.
EII av grunnelle til at loddeil i 1951 @l\-te så lailgt syd,
ligger silrkert i deil lave sjØtemperatur. Etter opplys~ling
fra clr. Eggviil ved Havforskilingsinstituttets oseanografislre
avdelitlg var teii?peratureii ved Eggum i de Øverste 50 meter
1950, mens
av sjØeii mellom 4,5 og 5,5' C i mars-april
deil på samme tid i 1951 lå melloin 3,5 og 4,S0 C, ca. en grad
1;lvere.
Egg og larver av rØdspette, brosme, siid og andre fiskefu~lnet,meil var fåtallig i forhold til de arter
slag
- ble ogs~å
v; har behandlet.

Fig. 13. Antall loddelarver uiicler 1 ii~%sjØoverflate i Lofomai 1951.
ten, Vesterålen og Aildfjorcleil 23.-30.

