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Forord
At være fisker er ensbetydende med, at man skal være i besiddelse af stor viden om de forskellige
fiskerimetoder, der anvendes af danske fiskere og tildels af udenlandske fiskere, som mødes på
fiskepladserne. Ikke bare om de fiskerimetoder, der anvendes af fiskeflåden i dag, men fiskeren
skal også kende en del til tidligere tiders fiskerimetoder. Fiskerimetoder der viser udviklingen frem
til nutidens metoder og som kan være med til at give fiskeren den kulturelle baggrund og viden om
nutidig fiskeri.
Denne bog kan læses i sammenhæng og kan også bruges som opslagsværk. Den kan give dig et
sammenhængende billede af hele emnet, som spænder over de sidste hundrede års udvikling i
fiskerierhvervets fangstmetoder og fiskeredskaber, hvor også elektroniske hjælpemidler bliver
berørt.
I bogen vil du også få et indblik i den stadige udvikling, der foregår med hensyn til udvikling af
fiskeredskaber, fiskefartøjer og samarbejdsmetoder, hvor også den sidste nye teknik anvendes.
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666.295
653.709

641.751
567.350
528.480

Fiskeri i tal
De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det
har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste fiskere en ide
om, hvordan dansk fiskeri ser ud totalt set.
I dette kapitel får du mulighed for at se fiskeriet i sammenhæng på kryds
og på tværs.

Fartøjer & besætning
Der indsamles løbende en række informationer om dansk fiskeri. Oplysningerne stammer
bl.a. fra logbøger, regnskaber og afregningsskemaer.
De indsamlede oplysninger bliver brugt i
række sammenhænge. F.eks. holdes der
løbende øje med, hvor meget der fiskes på de
enkelte arter. Det sker bl.a. for at sikre, at der
ikke fiskes mere end fiskekvoterne tillader.
Oplysninger om fartøjernes fiskeri bliver også
brugt, hvis man f.eks. skal finde nye reguleringsformer. Her kan man bruge oplysningerne
til at beregne konsekvenser af de enkelte forslag.
I dette kapitel bruges statistikken til at vise,
hvordan fiskeriet ser ud i dag. Og det omfatter
alt fra en beskrivelse af flåden til en gennemgang af fiskeriet og dets indtjening.

Der er 3.138 fartøjer i dansk fiskeri, og de kan
inddeles i 3 hovedgrupper - nemlig garn-, notog trawlfartøjer.
I tabel 1.1 er de enkelte fartøjsgruppers størrelse, værdi og alder angivet.
De fleste danske fartøjer er garnfartøjer. Det
er typisk små fartøjer, som ikke kræver ret
meget motorkraft.
Ser man i stedet på de danske fartøjers tonnage og maskineffekt, ser billedet helt anderledes ud. Her udgør trawlerne den største andel
af den danske flåde - og det er specielt hæktrawlerne, som har en stor andel af flådens
tonnage og maskineffekt.
Et andet kendetegn ved den danske flåde er,
at gennemsnitsalderen er temmelig høj – 29,1
år. Alderen er dog ikke i sig selv noget udtryk
for, hvor moderne fartøjerne er, da mange fartøjer er blevet moderniseret gennem årene.
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1.1 · Danske fartøjer pr. 31. december 2006

I alt

Trawl

Not

Garn m.v.

Fartøjstype

Antal
fartøjer

Tonnage
i BBT

Maskineffekt i
kilowatt

Forsikringsværdi i
1000 kr.

Flådens
gns. alder

Jolle/robåd
Damjolle
Garnbåd
Garn-/krogfartøj
Garn-/rusefartøj
Bundgarnsjolle
Pram
Andre fartøjer

522
198
585
343
58
233
79
319

471
310
4.838
3.289
186
867
41
294

8.221
3.056
32.209
20.988
1.976
6.932
690
3.322

9.435
12.489
263.761
204.675
12.462
33.560
135
2.649

25,3
27,2
27,9
31,0
25,1
31,4
24,8
29,7

Garn m.v. i alt

2.337

10.257

77.394

539.164

28,2

Kombineret fartøj
not/trawl

7

8.228

19.893

475.750

17,5

Not m.v. i alt

7

8.228

19.893

475.750

17,5

Hæktrawler
Sidetrawler
Bomtrawler
Kombineret fartøj
hæk/side/bom
Kombineret fartøj
trawl/garn
Muslingeskraber
Snurrevod
Kombineret fartøj
vod/garn/hæk
Andre trawlere

180
160
30

31.357
9.010
3.155

81.563
37.961
10.562

1.516.081
412.129
242.924

29,7
41,9
18,6

85

15.349

40.518

763.773

32,4

206
61
49

2.506
1.448
2.409

18.477
8.169
8.259

187.794
152.538
112.316

32,9
29,4
42,8

22
2

1.742
3281

5.389
669

135.425
21.166

29,9
21,0

Trawl m.v. i alt

795

67.256

211.567

3.544.144

33,6

3.139

85.741

308.854

4.559.058

29,6

Kilde: Fiskeridirektoratet

Ikke alene fartøjerne er gamle, det er fiskerne
også. Gennemsnitsalderen blandt fartøjsejerne er nemlig 51 år. Når man dertil lægger,
at de danske fartøjer i gennemsnit har 1,5
besætningsmedlem om bord, så er behovet for generationsskifte i fiskeriet nært
forestående.
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Landinger og indtjening
I 2006 blev der landet 0,9 mio. tons fisk og
skaldyr. De blev solgt til auktioner, opkøbere,
fabrikker mv. og indbragte i alt 3,2 mia. kr.
Af denne indtjening stammede knap 2/3 fra
Nordsøen, mens 16% af landingsværdien
stammede fra Skagerrak og 9% fra den Østlige
Østersø jævnfør figur 1.2.
1.2 · Landingsværdi opdelt efter farvand i 2006 (1.000 kr.)

Total farvande: 3.183.714
Andre farvande: 136.729
Skagerrak 505.204

Kattegat 204.505
Nordsøen 1.885.474

Østlige Østersø 280.463
Vestlige Østersø 171.339

Kilde: Fiskeridirektoratet
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Konsumfisk

Man kan også opdele fiskeriet efter hvilken
form for fisk og eller skaldyr, der bliver fanget.
Her skelnes typisk efter konsumfisk og
industrifisk.

Det danske konsumfiskeri fordeler sig nogenlunde ligeligt på torskefisk, fladfisk, krebs- og
bløddyr samt anden fisk, hvis man måler efter
fiskeriets værdi. Det fremgår også af figur 1.4.

I tabel 1.3 er fordelingen af fiskeriet vist.
Denne fordeling skal der nu ses nærmere på.

Værdien af konsumfiskeriet afhænger i høj
grad af den kvalitet, som fiskene landes i - er
kvaliteten høj, så er priserne også højere. Det
kan man også se i tabel 1.5, hvor torskepriserne er vist for de forskellige kvaliteter.

1.3 · Fiskeriets bruttoindtjening pr. 31. 12. 2006

Landingsværdi i 1000 kr.
Landinger i tons
Gns. priser kr. pr. kilo

Konsum

Blåmuslinger

Industri

I alt

2.480.260

69.052

634.400

3.183.713

275.538

54.676

530.192

860.407

9,06

1,26

1,20

-

Kilde: Fiskeridirektoratet

1.4 · Danske fiskeres konsumlandinger i 2006 (1000 kr)

Andre krebs- og bløddyr 122

Blåmusling 69
Torsk 458

Dybvandsrejer 125

Jomfruhummer 335

Anden torskefisk 116

Rødspætte 295

Anden fisk 363
Anden fladfisk 163
Tunge 121
Sild 383
Kilde: Fiskeridirektoratet
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1.5 · Gennemsnitspriser for størrelse 1 torsk på Thyborøn Auktion i 2006

Kr/kg
Ekstra E
Næstbedste A
Tredje bedste B

47,60
37,18
18,75
Kilde: Fiskeridirektoratet

Som det fremgår af eksemplet, var forskellen
mellem bedste og ringeste kvalitet torsk 28,85
kr. pr. kilo på Thyborøn Auktion i 2006. Det
betyder med andre ord, at kvalitetsbehandling
af fisk belønnes.
Der arbejdes p.t. på forbedring af fiskenes
kvalitet både på havet og i land. F.eks. er det
vigtigt, at kølekæden fra havn til forbruger
ikke brydes, ligesom fangstbehandlingen om
bord også har stor indflydelse på fiskenes
kvalitet.

Industrifisk
Knap 2/3 af de danske fisk bliver landet til
brug i fiskemel og fiskeolie.
Når en last industrifisk landes, registrer man
kun den mest betydningsfulde art i lasten, og
man kan derfor ikke med sikkerhed sige, hvor
meget der landes af de enkelte arter i industrifiskeriet.
Tager man udgangspunkt i denne registrering,
ser industrifiskelandingerne ud som vist i figur
1.6. Der er meget stor forskel på, hvor meget
industrifisk der landes fra år til år. Siden 1996
har landingerne udgjort mellem 0,5 og 1,2
mio. tons.

1.6 · Landinger af industrifisk i 2005 (tons)

Øvrige 43.568

Tobis 254.638

Brisling 181.796

Hestemakrel 4.621
Blåhvilling 32.768

Skolæst 2.713
Kilde: Fiskeridirektoratet
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Im- og eksport

Størst udsving har der været i tobisfiskeriet.
Det ses i figur 1.7.

Den danske eksport af fisk og fiskeprodukter
udgjorde 19,5 mia. kr. i 2006. Det svarer til
knap 4% af den samlede danske eksport.

Der er mange forskellige forklaringer på, hvorfor tobisfiskeriet varierer så meget fra år til år.
En del mener, at årsagen er, at svindende
tobisbestande skyldes store forekomster af
sild, som spiser tobisen, og andre mener, at
der har været fisket for hårdt på tobisen, hvorfor denne – specielt tobisyngel - ikke er så
udbredt mere.

Langt den største del af eksporten går til nærområderne herunder specielt EU-landene. Det
fremgår af figur 1.8.

De seneste års ringe industrifiskeri har medført en del debat om, hvorvidt man kunne
lande nogle af industrifiskene som spisefisk
og dermed opnå højere priser. F.eks. spiser
man brisling i både Tyskland og Sverige, og
tidligere blev brislingen også anvendt som
spisefisk i Danmark.
1.7 · Tobislandinger 1996 - 2006

900.000
840.774

800.000
700.000

669.035

666.295

641.751

600.000
500.000

528.480

653.709

567.350

400.000
283.114

299.484

254.638
156.929

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

100.000

1996

200.000

2006

300.000

Kilde: Fiskeridirektoratet

Kapitel 1

side 8

1.8 · Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter
i 2006 (værdi i 1.000 kr.)

Norge
1.121.631

Verden i alt: 19.453.441
EU i alt: 15.356.446

Sverige
1.315.111
Rusland
581.454

Storbritannien
1.564.964

Holland
1.235.519
Tyskland
Belgien/Luxemborg 3.609.645
491.943
Schweiz
Frankrig 351.578
1.866.622
Italien
2.301.284
Spanien
895.319

Japan
341.228

Kilde: Fiskeridirektoratet

Fiskeeksporten kan opdeles i en række forskellige varegrupper alt efter, hvilken forarbejdningsgrad fiskene har, når de eksporteres. Her er gruppen af tilberedt eller konserveret fisk den største – den udgør 21%.

Eksporten af fileter er også stor, den udgør
20% af den danske fiskeeksport.

1.9 · Danmarks eksport fordelt på varegrupper i 2006 (total i 1.000 kr.)
Ferskvandsfisk 1.845.506

Industrifisk 45.281
Hel saltvandsfisk 2.811.594

Saltet, tørret og røget 1.666.503

Krebs- og bløddyr 2.742.153

Tilberedt eller konserveret 4.115.754

Filet 3.870.262

Fiskemel, olie mv. 2.356.388
Kilde: Fiskeridirektoratet
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Den danske import af fisk udgjorde 12,8 mia.
kr. i 2006. Og igen sker importen i hovedreglen fra nærmarkederne, hvilket fremgår af
figur 1.10.

Importen af fisk består i stort omfang af saltvandsfisk og filet og tilberedt og konserveret
fisk.
I figur 1.11 kan man se, hvordan importen
fordeler sig på varegrupperne.

1.10 · Danmarks import af fisk og fiskeprodukter i 2006 (værdi i 1.000 kr.)

Island
447.972
Canada
772.501

Verden i alt: 12.758.374
EU i alt: 3.606.697

Grønland
2.012.304

Norge
2.688.812

Færøerne
867.533

USA
332.468

Sverige
961.317

Storbritannien
315.521

Rusland
109.132
Holland
337.330 Tyskland
1.030.863

Chile
443.893

Frankrig
183.513

Kilde: Fiskeridirektoratet

1.11 · Danmarks import fordelt på varegrupper i 2006 (total i 1.000 kr.)

Ferskvandsfisk 1.965.408

Industrifisk 395.840
Hel saltvandsfisk 2.185.732

Saltet, tørret og røget 469.153

Krebs- og bløddyr 1.614.621
Filet 2.266.499

Tilberedt eller konserveret 2.084.428
Fiskemel, olie mv. 1.776.692
Kilde: Fiskeridirektoratet
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Danmark og omverdenen
Den internationale fiskeristatistik er desværre
forbundet med stor usikkerhed. Samtidig er
tallene ofte temmelig gamle. Man skal derfor
tage oplysningerne med et vist gran salt og
alene bruge statistikken som retningsgivende.
Med de forbehold kan man sige, at de danske
fiskere lander ca. 1,1% af den mængde fisk og
skaldyr, som landes i hele verdenen - og
18,3% af EU’s samlede fangster.

Ifølge Europa Kommissionens oplysninger
spiser hver dansker i gennemsnit 23,6 kg fisk
pr. år, og det er blot 900 gram under gennemsnittet i EU – hvilket ej heller er noget imponerende stort forbrug.
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Fiskeri med trawl
Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort
set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i
de øvre vandlag.
Trawlet er det redskab, der har gennemgået den største udvikling af alle
fangstredskaber. Det hænger tæt sammen med at fartøjerne er blevet
større og kan fiske med flere trawl på samme tid.
Fiskearternes adfærd i nærheden af fangstredskaber har også haft stor
indflydelse på trawlets udvikling.

Et historisk tilbageblik
Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre
farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.
I dag bliver der trawlet efter konsumfisk i alle
danske farvande hele året. Sæsonerne for de
enkelte fiskearter er spredt over hele året. Der
udøves et stort konsumfiskeri efter sild og
makrel i Østersøen og Nordsøen.
Industrifiskeriet foregår i for- og eftersæsonen
– mest på Fladen Grund og vest for Shetlandsøerne. Tobisfiskeriet foregår mest på de lave
banker i den sydlige del af Nordsøen.
Sildeeventyret ved Englands kyst gjorde, at
trawlfiskeriet blev udviklet. Den store indtjening betød det muligt at udvikle fiskeriet fra

små robåde til sejldrevne smakker på op til 50
BT. Fiskerne vidste, at der kunne tages store
fangster med landdragningsvod ved kysten.
De var også klar over, at der var store fangster
ude på havet, hvis man kunne trække et net
efter båden.
Først arbejdede de sejldrevne smakker med en
meget simpel kassetrawl, der blev gjort fast til
stævnen og hækken af smakken.
Smakken bakkede med sejlene og drev i vinden med trawlet. Fiskerne fandt hurtigt ud af at
bruge en pæl med fødder af jern til at spile
trawlet ud – de havde opfundet bomtrawlet.
Disse trawl kunne være op til 50 eng. fod i
bred-de og blev slæbt af omkring 150 favne
reb. Da dampmaskinen blev indført i trawlfiskeriet sidst i 1800-tallet, blev fartøjerne
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2.1 · En smakke med trawlet ude

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

mere effektive. Der blev installeret dampmaskiner i kutterne både til fremdrift og til drift
af spillet. Nu kunne fiskerne ikke alene bruge
sværere grej, men selv i vindstille vejr kunne
de komme hurtigt frem til fiskepladserne og
drive trawlet gennem vandet.
Begrænsningen i redskabet lå nu i størrelsen af
trawlets tværpind.
Skotske fiskere opfandt trawlskovlene i 1892.
Skovlene var lavet af træ med jernkøl. Trawlet
var i begyndelsen næsten ligesom bomtrawlene. Det nye var, at trawlet blev holdt åbent af
vandets pres mod skovlene. Denne trawlform
blev prototypen på alle moderne bundtrawl.
Redskabet var som skabt til de nye damptrawlere, som typisk var ejet af store rederier. De
blev pionerer i trawlfiskeriet og udforskede de
ukendte fiskegrunde i Nordsøen og Nordatlanten.

Under anden verdenskrig begyndte man at
nedfryse fisken til søs. Grundlaget var lagt for
de store fabrikstrawlere med længere fangstrejser.
Man mener at trawlet blev indført i Danmark
omkring 1907. Redskabet var dog ikke et
trawl, som det vi kender i dag. I stedet var det
et kasseformet vod uden arme. Trawlet var
lavet af naturmaterialer som hamp, sisal etc.
Det havde tov mellem voddet og skovlene.
I Danmark fik dampmaskinen ikke rigtig succes
hos fiskerne, fordi den ikke var stor nok til at
producere tilstrækkelig kraft til arbejdet.
Derimod blev forbrændingsmotoren hurtigt
populær i fiskerkredse. I starten brugte man
motoren til at drive spillet, som hev de tunge
redskaber og tove. Ret hurtigt gik fiskerne
også over til at bruge motoren til skibets fremdrift. En smedemester fra Frederikshavn konstruerede en lille skrue, som hang ved siden af
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2.2 · Skovlvod med arme

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

roret. Via en kæde og et tandhjul var skruen
forbundet til motorspillet. Denne konstruktion
fik hurtigt tilnavnet »cykelskruen«. Man fandt
dog snart ud af at føre skrueakslen gennem
stævnen af båden. Kraften fra motoren blev via
remtræk eller kædetræk overført til trækkraft
for spil og taklegrejer.
I midten af 30’erne opfandt man skovlvoddet
med arme. Det blev det egentlige gennembrud
for trawlfiskeriet i Danmark. De trawl, der blev
udviklet og brugt i denne periode, var alle
bundtrawl. De kunne kun bruges over meget
jævn bund.

I 1948 lavede Robert Larsen fra Skagen det første flydetrawl. Egentlig kom selve princippet
fra Sverige, men ideen blev udført af skagenfiskerne.
Et flydetrawl er et trawl, der fisker i de frie
vandmasser. Det anvendes til fangst af pelagiske stimefisk som sild og makrel. Med flydetrawlet kunne trawlfiskeren udvide sit fangstterritorium og udforske alle steder i havet, hvor
der er fisk.
I midten af 60’erne kom de nye stærke kunstfibre som Nylon og Polyethylen ind i fiskeriet.
De lettere materialer og større masker i forenden gjorde det muligt at lave nettet i trawlene
større, stærkere og lettere. Samtidig blev trawlenes holdbarhed og levetid meget længere.

2.3 · Et simpelt flydetrawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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I de sidste fyrre år er udviklingen gået stærkt.
Udover de store forbedringer af fartøjer og
udstyr har selve fangstprocessen ændret sig.
Før var fiskerne nødt til at stole på heldet og
deres erfaringer, når de drog på trawlfiskeri.
I dag er fiskeriet blevet en højteknologisk
operation.
Tidligere foregik navigationen med landkendinger, kompas og ur. Mange fiskepladser har
i dag navn efter antal sømil og kompaskursen
fra fiskerihavnen.
Radionavigationen startede en udvikling fra
radiopejlefyr til radar og decca. I dag regnes
den ud af satellitter, der hele tiden sender
opdaterede signaler til satellitmodtagerne på
de enkelte skibe. Fiskeren er hele tiden klar
over sin position.
Tidligere foregik bestemmelse af vanddybde og
bundart med et håndlod af bly, hvor der var
smurt fedt i enden. Blyloddet blev smidt ud
over siden, og når rebet stod lodret, kunne fiskerne læse dybden. Når loddet blev trukket op,
kunne fiskerne se, hvad der hang fast i fedtet
på loddet. Nogle af de ældre fiskere skulle efter
sigende smage på sandet for at være sikker på,
at de var på det rigtige sted. Opfindelsen af
ekkoloddet, som sender og modtager lydbølger
under vandet, gav fiskerne mulighed for at
bedømme bunden og fiskene lige under skibet.
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Trawltyper
Et trawl er et ret simpelt fangstredskab, der
kan sammenlignes med et sommerfuglenet.
Men der findes utallige forskellige trawl. Selv
to trawl, der var helt ens fra vodbinderen, vil
adskille sig fra hinanden i brug. Den enkelte
fisker vil rigge den til ud fra egen erfaring og
metode.
Trawltyperne i det danske fiskeri er designet
efter, hvilke fiskearter fiskeren vil fange og
bundforhold. Trawlenes størrelse afhænger af
trawlfartøjets størrelse og trækkraft.
Trawlet sidder oprullet på nettromlen mellem
trawltrækkene. Det bliver presset ud i sin rigtige form, når det slæbes gennem vandet.
Trawlets design er meget vigtigt og individuelt.
Designet vil altid være udført efter mange faktorer, som har stor indflydelse på trawlets evne
til at fiske. Trawlene er designet, så de fleste
fisk, der er indenfor nettets omkreds, bliver
skræmt ned i bagenden af nettet. Denne del er
lavet af mindre masker og holder derfor fisken
tilbage.
Den mest udbredte slæbeform i dansk fiskeri
er enkeltslæbning, hvor ét fartøj slæber. Et
trawl holdes åbent horisontalt af luftfyldte
plastickugler på oversiden – og forskellige
vægte på undersiden. Vægtene – enten trawlskovle eller bomme – gør også, at trawlet har
en god bundkontakt.

2.4 · Trawl med de almindeligste betegnelser

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Der findes flere varianter af enkeltslæbning:
almindelig enkelttrawl, bomtrawl, og flertrawl.
Dobbeltslæbning betyder, at to trawlere af
næsten samme størrelse slæber på det samme trawl. Trawlet spiles ud af afstanden mellem trawlerne. Selve trawlet tynges ned af en
vægt for enden af wiren.
Til bundtrawl har hver kutter EN wire til trawlet.
Til flydetrawl har hver kutter TO wirer til trawlet.
Forskellige trawltyper
De danske fiskere bruger mange forskellige
trawltyper. Størrelsen er som regel tilpasset de
enkelte kutteres trækkraft. Varianterne laves
efter de enkelte fiskeres og vodbinderes ideer.
Der er, udover vodbindere og fiskeres ideér,
mange regler, der begrænser trawlenes udseende og virkemåde. Trawlene deles, som hovedregel, op i bundtrawl og flydetrawl.
Bundtrawl
Et bundtrawl er designet til at fange fisk, der
opholder sig på eller tæt på havbunden. De fisk
kan fanges med et trawl, der følger bunden fra
skovlene eller vægtene – over mellemliner og
stjerter til bunden af trawlet.
Med bundtrawl fanges torsk, sej, kuller, rødspætter, rejer, jomfruhummer og tobis.
Der er nogle kendetegn ved bundtrawl:
• taget i trawlet er trukket frem foran
undertællen.
• Bredden af trawlet er større end højden.
• Skovlenes (eller klumpens) vægt holder
trawlet ved bunden.
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forenden af trawlet er der meget store masker,
splejset sammen af tov. Maskerne bliver mindre ned gennem hele trawlet og ender i den
maskestørrelse, man bruger i posen. Et flydetrawl er opbygget af fire næsten ens sider. Det
gør, at trawlet har en næsten kvadratisk
åbning.
Flydetrawlen holdes åben vertikalt af trækket i
de øverste stjerter og en relativ lille vægt ved
enden af de underste stjerter.
I dag er der udviklet mange trawl, der kan bruges både som flydetrawl og bundtrawl. Hvordan trawlet skal gå i vandet bestemmes af,
hvordan det bliver rigget til skovlene.

Bundtrawl
Fiskeri med bundtrawl er et af de mest succesfulde og udbredte fiskemetoder i verden og
bruges overalt – fra strandkanten til større dybder. Trawlet kan være op til 30 meter højt og
over 100 meter bredt mellem trawlskovlene. På
overtællen ved åbningen af trawlet er der monteret flydere. Langs undertællen er der monteret et rup. Rup’ene er forskellige og bestående
af små gummiskiver eller store jernkugler eller
andre andre varianter, såkaldte bobbins og
rockkopper gear.
Fiskearterne lever og svømmer ikke på samme
måde. De reagerer forskelligt på et fangstredskab. Derfor har det været nødvendigt for fiskerne at tage højde for de forskellige arters
opførsel, når nye trawl skulle designes. Derfor
har trawludviklingen i de enkelte fiskerier
handlet om mere effektivitet.

Flydetrawl
Flydetrawl (pelagiske trawl) bruges til at fange
pelagiske fisk som makrel, sild, blåhvilling osv.
De fleste af disse fisk går i store stimer og bruges både til konsum- og industribrug. Flydetrawl kan bruges både af en enkelt kutter og af
to kuttere, der slæber sammen.

Bundtrawl med 2 paneler
Traditionelle bundtrawl er lavet af to paneler.
De er ikke særlig høje og gaber kun over 2 til 5
meter ved en normal slæbehastighed (2,5-3,5
knob). Der findes flere typer trawl med to
paneler:
• mindre fisketrawl,
• hummer- og rejetrawl og ballontrawl.

Flydetrawl er meget store kegleformede net. I

Næsten alle de mindre fisketrawl har lige store
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bund- og oversektioner. De er heller ikke særligt høje. Sådan et trawl kan være vanskeligt
at ændre i rigningen, fordi de kun har fire
stjerter – og for det meste lange mellemliner.
Afhængig af bundforhold og fiskeart bliver der
tilsat forskelligt rups (bobbinsgrej) o.s.v. på
trawlene.

for at trawlet kan blive højere og dermed
fange de fisk, der går lidt højere oppe i vandet. Af praktiske hensyn er undervingen kort
eller mangler helt. Ellers ville den blive revet i
stykker af den meget hårde bund. Undertællen
er også beskyttet af meget store bobbins.
Populære navne er tyskertrawl og bobletrawl.

Trawlene har mange navne som fisketrawl,
rødspættetrawl, stenknuser, combitrawl osv.
De bliver mest brugt til fiskeri efter konsumfisk.

Bundtrawl med 4 paneler
Bundtrawl med fire paneler har en ekstra netsektion i hver side af trawlet. Bundtrawl med 4
paneler har en højere lodret åbning end bundtrawl med 2 paneler. De gaber mellem 5 og 15
meter ved normal slæbefart. Udviklingen af
den slags trawl skete, fordi fiskerne havde
fundet ud af, at jo mere højde de kunne få i
deres trawl, desto bedre fiskede de. De fisk,
der betegnes som bundfisk findes i lange
perioder oppe i vandet. Den ekstra netsektion
har ofte selvstændige stjerter, men i nogle tilfælde er der lavet en stor overvinge. Den er
der for at lette arbejdet med trawlet.

De lave trawl bliver brugt til industrifiskeri. De
ligner de andre trawl i opbygning, men har
længere krop og større pose til at tage de
større fangster.
Hummertrawl og rejetrawl
Groft sagt kan hummer- og rejetrawl kendes
på de meget lange arme, en kort krop og næsten ens maskestørrelse gennem hele trawlet.
Men fordi jomfruhummer og rejer opfører sig
forskelligt, er der flere hensyn at tage for trawlets rigning.
Hverken jomfruhummere eller rejer skræmmes
af maskerne i trawlets vinger. Derfor må maskestørrelsen i vingerne ikke være større, end
rejerne og jomfruhummerne kan opfanges. I
dag vil hummertrawl ofte have en længere
krop, fordi fiskerne gerne vil have flere fisk i
trawlet.
Et hummertrawl må ikke spile for meget, fordi
jomfruhummerne ikke er særligt aktive. Hvis
der bliver for stor vinkel mellem retningen på
stjerterne, mellemlinerne og slæberetningen,
når jomfruhummerne ikke at blive skræmt ind
foran trawlet.
Ballontrawl
Ballontrawl bruges mest over meget hård
bund. Det kendes ved, at der er flere masker i
oversektionen end i undersektionen – og
undervingen er meget kort. Som navnet antyder blæses oversektionen op, når trawlet slæbes gennem vandet. Ballon-metoden bruges

Trawlene har ekstra højde, er meget alsidige
og kan bruges både som flydetrawl og bundtrawl. Trawlene kan deles i flere kategorier
efter anvendelse og udformning.
3-stjertede trawl
3-stjertede trawl er ikke så høje – gaber 4-5
meter – og bruges til fiskeri efter torsk, kuller,
sej og i perioder tobis. Populære navne er
blækspruttetrawl, Expo, combitrawl osv.
Høje rejetrawl
Opbygningen af en høje rejetrawl minder lidt
om de trestjertede fisketrawl. Men rejetrawlet
har små masker gennem hele trawlet. Trawlet
gaber 10 – 13 meter ved normal slæbehastighed. Fiskerne regulerer trawlets højde i perioder. Det gør de ved at mindske spilet på skovlene. Det siges, at det ikke er nødvendigt, at
trawlene er over 10 meter høje, fordi rejerne
ikke kommer over 10 meter fra bunden. Høje
rejetrawl bruges til fiskeri efter rejer ved
Grønland og på kanten af Norske Dyb i
Skagerak.
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2.5 · Virkninger ved ændringer af stjerternes længde

Bundtrawl med to stjerter
- Slække understjerten

Understjertens opadrettede træk mindskes. Trawlet
går hårdere, og højden bliver mindre i trawlets åbning

- Slække overstjerten

Overstjertens nedadrettede træk mindskes. Trawlet går
lettere, og højden bliver større i trawlets åbning.

Bundtrawl med tre eller fire stjerter
- Slække understjerten

Trawlet går hårdere, men det betyder ikke meget for
højden i åbningen af trawlet.

- Slække midterstjerten

Klapper trawlet sammen.

- Stramme midterstjerten Øger højden i åbningen af trawlet.
- Slække overstjerten

Øger højden i åbningen af trawlet.

4-stjertede trawl
4-stjertede trawl er meget alsidige. De kan både bruges som bundtrawl og som flydetrawl i
de frie vandmasser.
Der har været flere grunde til denne udvikling,
men de to største har været:
• Flere demersale fiskearter kan findes
oppe vandet i perioder.
• Trawlet kan let beskadiges over hård
bund.
Trawlene har meget lange stjerter, en meget
let rup, intet tag og store masker i trawlets
forende (op til 6.400 mm). De bruges til fiskeri
efter tobis i Nordsøen og til fiskeri efter sild og
makrel i Østersøen. Populære navne er millionærtrawl, blækspruttetrawl osv.
Flere af trawlene med 4 netpaneler findes i
både tre- og fire-stjertede udgaver.

Flertrawl
Ved flertrawl slæber en enkelt kutter flere trawl
efter sig. Fiskemetoden er udviklet til
fiskeri efter rejer, jomfruhummere og fladfisk.
Hele ideen bag flertrawl er, at fiskeren kan
affiske lidt mere af havbunden end med et
enkelt trawl. Dette fiskeri kræver meget mindre
trækkraft – og dermed mindre brændstof – end
ved brugen af et større trawl, der skulle affiske
det samme område. Ved fiskeri efter fladfisk og
jomfruhummere er det vigtigt, at trawlene har
en god og bred bundkontakt. Man siger, at det
er bunden af trawlet, der fisker ved jomfruhummerfiskeriet – og mellemlinerne efter fladfisk.
For at fiskeren kan få det fulde udbytte af flertrawlsystemet, skal trawlene være en del mindre end de trawl, der bruges til enkelttrawling.
Jomfruhummerne fiskes på kanten af Norskedybet – i området nord for Læsø og i den sydlige del af Nordsøen.
Der drives et meget stort fiskeri efter fladfisk i
den midterste og sydlige del af Nordsøen.
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2.6 · Firtrawl med tre wire og to skovle

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

I de senere år er der bygget nye trawlere, som
er rigget specielt til denne fiskeriform. 2-trawl
efter jomfruhummere er et meget brugt system.
Som det ses på illustration 2.6, slæbes trawlene i tre wirer. Når flertrawlsystemet bruges er
det vigtigt, at trawlene går lige.
Trawlene bliver holdt på linje ved at justere
bredden mellem den midterste wire og skovlene. Under fiskeri er der normalt 120 meter
mellem skovlene. Trawlene er omkring fire
meter høje.
Der kan være en ret stor bifangst af rundfisk
ved fiskeri med dobbelttrawl. Det er årsagen til,
at danske vodbindere i 2001 blev opfordret til
at udvikle et redskab, der kunne mindske
bifangsten i jomfruhummerfiskeriet. Resultatet
blev firtrawlet.
I de senere år er der også udviklet systemer
med 6- og 8-trawl.

De systemer bruger mindre trawl, der ikke
gaber mere end et par meter. Fordelene er:
• Mindre bifangst af torsk, sej og kuller
• Større fangst af jomfruhummere
• Bedre kvalitet af jomfruhummerne
Princippet er, at trawlene slæbes i to, tre eller
fire wirer – og to eller fire skovle. Vægte sørger
for både at sprede trawlene ud og holde dem
ved bunden. Der er lavet mange forsøg for at
finde ud af, hvordan man får den bedste spredning i trawlene.
Som det ses på 2.6, slæbes der i tre wirer, to
skovle og en centervægt. Det er faktisk samme
system, som ved fiskeri med dobbelttrawl. De
fire trawl er delt op i to par. På de yderste trawl
i hvert par sidder stjerterne i skovlene – på de
inderste sidder stjerterne i klumpen. Parrene
hænger sammen ved de inderste vinger. Denne
rigning skaber mindst træk fra trawlene og får
skovlene til at spile ordentligt.
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Flydetrawl
Nogle flydetrawl bruges også til at fange demersale fisk, der i perioder lever i de frie vandmasser. Fiskeriet udøves både langs den kontinentale sokkel og på dybere vand. Normalt fiskes der efter en bestemt fiskeart. Dette fiskeri
er meget afhængigt af elektroniske hjælpemidler som sonar, ekkolod, net- og fangstmonitorer
og afstandsmålere på skovlene.
Fiskeriet forgår f.eks. efter kulmule i farvandet
omkring Sydengland, efter havaborre i Den
Engelske Kanal og efter forskellige andre arter i
Nordsøen.
Der slæbes normalt med 3,5-4 knobs fart efter
disse arter – dog slæbes der med 5 knobs fart
efter makrel.
Flydetrawlene kan løbende reguleres til at fiske
i den dybde, man ønsker. Mange fiskere bruger
rigget flydetrawl, så de kun går lige over havbunden i jagten på forskellige slags hvidfisk.
De fleste af de store fabrikstrawlere bruger flydetrawl i en eller anden form. Mange af trawlene kan bruges overalt i de frie vandmasser,
også meget tæt på bunden.
Flydetrawl er – sammenlignet med bundtrawl –
meget store net.

Flydetrawlene findes i mange forskellige udgaver. De er tilpasset efter de fiskearter, der fiskes. De flydetrawl, der bruges af de europæiske fiskere, fås både i 2-panels og 4-panels
udgaver. I det japanske flydetrawls- fiskeri har
man trawl, der er lavet med mange flere paneler – op til 8 forskellige.
De flydetrawl, der bruges i det europæiske
fiskeri, kan kendes ved
• at de er samlet af næsten ens sider
• at de har meget store masker i forenden
af trawlet
• at der er indsat tov langs næsten alle søm
til at klare trækket fra kutteren.
De største flydetrawl, har en højde på 120
meter, hvoraf de største masker er 250 meter
og et spil er på ca. 300 meter. Maskerne bliver
gradvist mindre ned gennem hele trawlen for
at ende i den maskestørrelse, der bruges i
posen. Maskestørrelsen i posen er som i andre
trawl tilpasset de fiskearter, der fiskes efter.
I mange af de store trawl bruger man specielle
reb til maskerne. Det gør, at trawlet spreder af
sig selv, når det trækkes gennem vandet. De
specielle reb og måden, de er sat sammen på,
splitter vandets gennemstrømning op i mange
små strømme gennem trawlet.

2.7 · 2 og 4 panels trawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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2.8 · 4 panels flydetrawl med optrukne støttetov

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

De hjælper med at sprede maskerne ud og samtidig fjernes rystelserne fra rebene. Denne teknik
bliver nu også brugt i mindre trawl for at opnå en
større åbning og en mindre vandmodstand.
Stjerter
Der er mange måder at arrangere wirer og stjerter på, så trawlet får den optimale gang.
Under slæbningen har skipperen to muligheder
for at regulere trawlets dybde – han kan enten
ændre på wirelængden eller slæbehastigheden.

De største problemer i de senere års udvikling
af flydetrawl har været at finde trawlets helt rigtige størrelse – og den rigtige størrelse til
åbningen. Det største problem var modstanden
fra trawlet, når det blev slæbt gennem vandet.
For at løse dette har vodbinderne gradvist øget
maskestørrelsen og rebenes
tykkelse i forenden af trawlet.

2.9 · Forskellige rigninger

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Trawlskovle
Det er nødvendigt med meget præcise størrelser skovle i flydetrawlfiskeriet.

er der svejset store meder på. De bruges til at
lette gangen over bunden. Trawlene er spændt
op med overtællen på bommen.

Skovlstørrelsen er tilpasset den enkelte trawl
og kutter. Ved bundtrawling har skovlene kontakt med havbunden og bliver derfor holdt stabile. Den kontakt har flydetrawling ikke. Der findes flere skovltyper, der ved en simpel omrigning, kan bruges både ved bunden og oppe i
vandet.

Danske fiskere anvender tre former for bomtrawlfiskeri:
• I kystnære områder efter muslinger.
• I kystnære områder efter hesterejer.
• I Nordsøen efter rødspætter og tunger.

Ved fiskeri med bomtrawl slæber kutteren to
trawl – en i hver side. Kutteren har to udriggere
(bomme), der er fastgjort til formasten.

Fiskeri efter muslinger
Fiskeri efter muslinger foregår i de indre danske
farvande. Muslingefiskeriet er et meget kontrolleret fiskeri. Det er givet ud i licenser til bestemte kuttere, som selv er med til at forvalte
bestanden. Kontrollen består i, at det kun er
bestemte områder, der er åbne for fiskeri – i
bestemte perioder.
Fiskeriet starter, når solen står op. Kutterne
laver mange små korte slæb i løbet af dagen.
Kutterne er ret små med lille dybgang, fordi den
form for trawlfiskeri foregår på lille vanddybde.
Kutterne har to bomme med påsatte trawl.

Bommene fires næsten vandret ud, mens der
slæbes. I hver udrigger slæbes der et trawl.
Trawlene er spændt ud over en stor bom af jern
for at få horisontal spredning. Bommene og
trawlenes størrelse afhænger af kutterens størrelse og trækkraft. På undersiden af bommene

Fiskeri efter hesterejer
Fiskeri med bomtrawl efter hesterejer foregår i
kystnære områder i den sydlige del af Nordsøen. Fiskeriet er delt ud på 26 fartøjer, der har
licens til fiskeriet. Licenserne bliver fordelt af
hesterejeudvalget. Desuden er fiskeriet under-

Nogle flydetrawl har ingen flåd, men holdes
åbent af trækket i de øverste stjerter. Når fiskerne kan »nøjes« med mindre vægte, er det,
fordi de underste stjerter er længere end de
øverste. Hvis stjerterne havde været lige lange,
skulle der bruges meget større vægte.

Bomtrawl

2.10 · Bom med påsat trawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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2.11 · Kutter med bommen ude

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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lagt kvoter. Fartøjerne er fra 14 til 20 meter
lange.
Hver kutter har to trawl, der hænger i bomme.
Bommene må højst være 10 meter lange i det
danske fiskeri, men den foretrukne længde er 9
meter. Maskestørrelsen – knudelængden - i
trawlene er 14 mm i forstykket, 12 mm i mellemstykket og 10 mm i posen. Der er indbygget
et si-net af 60 mm net i trawlene. Det sørger for,
at fisk under en vis størrelse slipper ud af trawlets bund.
På en vanddybde på ca. 15-20 meter varer
start-sæsonen normalt fra januar til marts i den
syd-lige del af Nordsøen. Hovedsæsonen foregår fra slutningen af marts til juli. I den periode
fisker man helt kystnært mellem revlerne fra
Horns Rev og nordpå og i Vadehavet. Perioden
fra juli til september er normalt stille måneder
for rejefiskeri. Efterårssæsonen starter omkring
i oktober.
Når trawlene bliver hevet op, sorteres fangsten i
sorteretromler. Efter sortering bliver rejerne kogt
i automatiske kogekedler. Hver enkelt kutterejer
skal have en autorisation udstedt af
Fødevareministeriet for at koge rejerne om bord.
Fiskeri efter rødspætter og fladfisk
Fiskeriet foregår over hele Nordsøen med fartøjer af varierende størrelse. Fartøjerne fisker
mest efter tunger og rødspætter. De største
bomtrawlere slæber de tunge redskaber med
op til 6,5 knobs fart.
Trawlene er sat på bommene med overtællen.
Foran trawlene sidder der stenfangere og skrabekæder. Stenfangeren sørger for, at trawlet
bliver løftet over de største sten. Stenfangerne
skal næsten altid rettes til efter hvert slæb.
Kontakten med stenene bringer dem ud af
position. Skrabekæderne har hver især en ganske bestemt længde. Det er vigtigt at kæderne
beholder deres oprindelige længde. Under fiskeriet vil kæderne blive slidt og dermed blive
længere. Derfor skal de opmåles og justeres
jævnligt.
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Når man ankommer til fangstpladsen, løftes
bommene ud over siden, og trawlene takles
ud. Der bliver slæbt ca. 3 timer ad gangen i de
lyse timer.
På en bomtrawler løftes trawlet baglæns ind
efter endt fiskeri. Det placeres i indtaklingspaunerne midtskibs. Bommene sikres ved at
blive spændt fast til skibets lønning efter endt
fiskeri. Når en bomtrawler stimer til og fra fiskepladserne, har de normalt sat udriggerne ud
over siden for at holde kutteren stabil.

Sådan fisker man med trawl
Inden kutteren forlader havnen, tager man is,
kasser og proviant om bord, og alt stuves
væk, inden sejladsen begynder. Valget af fiskeplads bestemmes udfra erfaring, vejrlig, årstid, lovgivning og meldinger fra andre kuttere.
På vej til og fra fiskepladsen udfører skipperen
sine administrative opgaver. Han skal bl.a. tilmelde og afmelde til fiskerikontrollen og føre
fangstjournal. Han snakker også med andre
kuttere i området og planlægger, hvor han vil
starte selve fiskeriet. Han studerer sine elektroniske søkort for at opfriske sin viden om
området. Han skal vide noget om bundart,
stenkanter, vrag og hold.
I nogle fiskeriformer – som f.eks. industrifiskeriet – vil han sejle rundt for at finde fiskeforekomster på ekkoloddet. Hvis han fisker efter
jomfruhummer, vil han starte fiskeriet med det
samme, når startpositionen er nået.
Når trawlet køres ud, bindes der først for løftet. Det udstyr, der skal sættes på trawlet
under udsætning, lægges parat. Trawlet sejles
ud, og fangstmåler, netsonde, kugler osv. sættes på under udsætningen. Det er vigtigt, at
besætningen arbejder godt sammen under
denne proces.
I den danske fiskeflåde spænder trawlfartøjerne over sidetrawlere og hæktrawlere og kombinationer af de to slags. En sidetrawler bjærger og sætter sit trawl over siden – en hæk-
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trawler sætter og bjærger sit trawl over skibets
hæk. På de fleste nye trawlere i Danmark er
det kun posen med fangsten, der bjærges over
siden – resten bjærges over hækken.
Det giver fiskerne nogle store fordele, bl.a.:
1. at kutteren ikke skal ligge med siden i
søen, når der sættes ud eller bjærges
2. at wirerne kan slæbes lige over hækken.
Det giver mindre forbrug af brændstof
og bedre styreevne.
Under trawlets udsætning/bjærgning skal skibet ligge til læ for trawlet, for ikke drive henover dette (traditionel metode). Anderledes er
det med hæktrawlere, der sætter og bjærger
trawlet fra hækken. Her skal man gøre fart
igennem vandet. Det gør arbejdet nemmere
og mindre farligt for besætningen. Trawlet kan
nemmere holdes fri af kutteren og kutterens
skrue.
Der er forskel på, hvordan man udsætter trawlet på en sidetrawler og en hæktrawler.
Når trawlet, stjerterne og mellemlinerne er kørt
ud, sættes indhaleren på skovlene. Skovlene
køres i vandet. Før skovlene kan køres ud, skal
skovlenes afstandsmåler sættes på. Afstandsmålerne er trådløse og akustiske instrumenter.
Signalerne fra afstandsmålerne sendes til trawlerens modtager. Så kan fiskeskipperen hele
tiden følge skovlenes afstand.
Hvis man fisker med V-skovle, kan wirerne
køres ud uden modstand – d.v.s. uden at man
bremser dem på tromlen. Man skal hele tiden
passe på, at der ikke bliver overløb, så wiren
kan sætte sig fast. Med de fleste andre typer
skovle skal der bremses lidt på wiretromlen
under udkørslen for at få skovlene til at spile,
mens de sættes. Det gør man for at undgå, at
de vælter eller skærer sig ned, når der fiskes
på blød bund. De nyere wirespil styres via
hydraulik fra styrehuset. Så kan besætningen
lave andre opgaver. Når wirerne er helt ude,
bremser man spillet, og slæbet begynder.
Mens der slæbes, skal vagthavende fører sørge
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for at manøvrere skibet på fiskepladsen, dvs.
undgå at:
• slæbe over andre fiskefartøjers grej,
• ramme fisken og
• undgå at slæbe i »hold«.
At slæbe i hold vil sige, at trawlet sidder fast i
en forhindring på bunden og kan blive ødelagt.
Når trawlet slæbes i hold, skal skaderne
begrænses så meget som muligt. Det gør man
ved at slå skruen fra og vurdere skaden.
Bagefter sejler kutteren ned mod redskaberne,
mens der hives ind på wirerne. Man kan forsøge at slæbe trawlet baglæns af holdet eller
placere kutteren lige over holdet og hive trawlet fri af holdet med spillet.
Når slæbet er færdigt, og man beslutter at bjærge trawlet, hives der på wirerne, til skovlene er i
overfladen. Skovlene hales roligt op til blokken,
og indhalerne løsnes fra skovlene og sættes på
nettromlen. Mellemliner, stjerter og trawl styres
på tromlen med løse jernrør, der sættes i lønningen. Nogle kuttere har hydrauliske styrerør.
Når der skal hales på selve trawlet, vil der blive
halet tot på frelserlinen. Det gør man for at
aflaste nettromlen og garnet i trawlet.
Kugler, netsonde osv. tages af, mens der hales
hjem på trawlet. Der hales hjem på frelseren,
indtil løftet kommer op. Takkelwiren sættes i
løftestroppen, og løftet takles ind. Bindestrikken løsnes, og løftet tømmes. Man binder for
løftet igen, og der takles ind på ny – indtil trawlet er tømt for fisk.
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Enkeltslæbning
Enkeltslæbning er den mest udbredte form for
trawlfiskeri herhjemme og bruges både med
bundtrawl og flydetrawl. Navnet betyder, at en
enkelt kutter slæber trawlet eller trawlene.
Enkeltslæbning findes som:
• Almindelig enkelttrawl (illustration 2.12).
Her slæber kutteren et enkelt trawl efter
sig, og trawlet spiles ud af skovle. Det bruges både som bundtrawl og flydetrawl og
af alle størrelser kuttere.
• Bomtrawl (illustration 2.13). Her slæber
kutteren en trawl i hver sin udrigger. Selve
trawlet holdes åben vertikalt af en bom
forrest i trawlet.
• Flertrawl (illustration 2.14). Kutteren slæber to eller flere trawl efter sig. Trawlene
holdes åbne med to eller fire skovle og
vægte. Metoden stammer fra 80’erne og
bruges især i fiskeri efter jomfruhummer
og fladfisk.

Trækpunktet kan bevæge sig fra side til side i
den agterste del af skibet under slæbet. Det
gør, at selve trækket fra trawlet hjælper kutteren med at dreje. Hvis tyskertrækket er monteret rigtigt, vil fartøjet have en meget god
manøvreevne.

I de senere år har mange trawlfartøjer fået
monteret et såkaldt tyskertræk. Tyskertræk vil
sige, at man samler wirerne i et fælles trækpunkt.

2.12 · Enkelt trawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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2.13 · Bomtrawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

2.14 · Flertrawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Dobbeltslæbning
Her slæber to fartøjer det samme slæb. Arbejdet med at sejle trawlet ud er ens ved enkeltslæbning og dobbeltslæbning. Men makkerskibet kan hjælpe med at trække trawlet klar, hvis
det er stille vejr. Når trawlet er fri af nettromlen
og stjerterne er ude, sættes stjerterne fast med
en slipkrog, og mellemlinerne køres af tromlen.
En kasteline gøres fast til mellemlinen og smides over til makkerbåden. Nogle dobbeltslæbere bruger et luftdrevet raketapparat til at overføre kastelinen.

Når kædeklumpen kommer op, kastes mellemlinerne over til den kutter, der skal hale trawlet
ind.

Mellemlinerne forbindes til trawlwiren på begge
kuttere. De forbindes ved kædeklumpen med
en slipkrog. Derefter strækkes trawlet ud, inden
wirerne fires af.

Ved flydetrawlfiskeri er wirelængden mere variabel. Det er, fordi wire-længden bestemmer
trawlets dybde.

Hvis man fisker med meget korte wirer, kan det
være nødvendigt at have en afstandsline til
makkerskibet for at holde den indbyrdes afstand. Ellers holdes afstanden mellem kutterne
ved hjælp af radaren.
Når trawlet skal bjærges, vil begge fartøjer gå
ned langs med wirerne, mens der hales ind på
wirespillene. Fartøjerne er hele tiden i radiokontakt for at sikre, at der hales lige på trawlet.
Samtidig med, at der hales ind på wirerne, vil
kutterne nærme sig hinanden.

Ved dobbeltslæbning med bundtrawl vil man
typisk slæbe med en wire-længde, der svarer til
ca. 8 gange vanddybden. Det gælder dog, at jo
mere wire, der er ude, jo mere bund kan man
affiske. En større del af wirerne vil skrabe langs
bunden og jage fiskene hen foran trawlåbningen.

Trawlets dybde under overfladen bestemmes af
flere ting:
• Slæbehastigheden
• Indstilling af stjerter
• Forholdet mellem opdrift og vægte på
trawlet
Blandt fiskerne er der lige så mange meninger
om at slæbe dobbelt, som der er fiskere.

2.15 · Dobbeltslæbning

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Man kan groft sige, at fordele og ulemper ved
dobbeltslæbning er:
Fordele:
• Der kan bruges større trawl.
• Mindre brændstofforbrug pr. kg. fanget
fisk.
• På lavt vand – eller ved overfladefiskeri –
driver skibenes skruestøj fisken ind mod
trawlet.
• Større spil og længere mellemliner med
bundtrawl.
Ulemper:
• Der skal fanges næsten dobbelt så meget
på samme tid for at få samme udbytte.
• De to skippere skal kunne arbejde tæt
sammen og forstå hinanden godt – uden
de begynder at slæbe hver sin vej.
• Fartøjerne skal tæt på hinanden for at få
overført tampene. Det kan være farligt i
dårligt vejr.
• Der kan være mere liggetid i havn pga.
reparationer. Der er to fartøjer, der skal
vedligeholdes.

Trawlets opbygning
Selv om der findes mange forskellige typer
trawl, er de i princippet bygget op af de samme
dele: overvinge, undervinge, undertælle, overtælle og bryst. Evt. sidepanel, kværk, tag, krop,
pose og løft.
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Tæller
Tælleren er den ramme, trawlet er hængt op i.
Tælleren tager (absorberer) trækket fra kutteren. Der kan også være monteret skrabekæder.
Formålet med skrabekæder er at grave f.eks.
hummerne op af hulerne.
Vinger
Vingerne leder hummerne ind i selve trawlet og
gør trawlets fiskeareal større. Vingerne er lavet
af 3 mm euroline. Maskestørrelsen er 58 mm i
underdelen af vingen og 100 mm i overdelen.
Kværk og tag
Kværk og tag er trawlets åbning. Det er meget
vigtigt, at kværken eller bunden af trawlet følger havbunden nøje. Taget i trawlet sørger for,
at de fisk, der svømmer opad, bliver ledt ned i
trawlet.
Kroppen
Kroppen er bred foroven ved trawlåbningen og
snævrer ind til den samles med løftet. Kroppen
forener trawlåbningen med posen. I industritrawl vil kroppen være meget længere – dels
fordi det gør fiskeriet bedre, men også for at
kunne rumme mere.
Posen og løftet
Posen og løftet skal holde på den størrelse fisk,
man ønsker at fange. Der findes forskellige love
og bekendtgørelser for maskestørrelsen i løftet.

2.16 · Trawl med de almindeligste betegnelser

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Komponenter ved en trawl
Slæbewire
Alle trawlfartøjer i Danmark bruger galvaniseret
ståltov med fiberhjerte – wire – til at slæbe
trawlet.
Når der trawles, skal wirens længde passe til
vanddybden. Der er ikke noget fast forhold
mellem wirelængden og vanddybden, fordi
wirerne normalt krummer nedad og indad.
Wirernes stilling i vandet påvirkes af forskellige
ting:
• Wirer har en stor vægtfylde, og dens vægt
vil trække nedad.
• Trækket fra trawlet og trawleren vil rette
wiren ud.
• Farten gennem vandet vil skubbe wiren
opad og indad.

2.17 · Wire med fiberhjerte

Det er ofte nødvendigt at skifte wirer eller dele
af dem, fordi de ruster og mister noget af styrken. De kritiske rustangreb på wirer sker indefra og kan derfor være svære at se.
Det er ofte nødvendigt at lave nye splejsninger
på wirerne. Det kræver, at en trawlfisker er god
til praktisk sømandsskab. Når der er lagt en ny
splejsning, er det vigtigt, at afstandsmærkerne
på wirerne stadig passer.
Ved enkeltslæbning skræmmer wirerne fiskene
væk fra trawlet. Modsat dobbeltslæbning, hvor
wirerne vil være med til at samle fiskene foran
trawlet.
Trawlskovle
En trawlskovl fungerer i princippet på samme
måde som en vinge på et fly. Når skovlen slæbes
gennem vandet, er der trykforskel mellem skovlens for- og bagside. Trykforskellen, der får skovlen til at trække udad, spiler dermed trawlet ud.
Det betyder meget for trawlets fiskeevne, at
skovlene spiler korrekt. Når skovlene spiler rigtigt, vil strømhvirvlerne bag skovlene følge
stjerterne helt ned forbi trawlets åbning. Disse
strømhvirvler leder fiskene ned til trawlet.

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Mange trawlere har i dag skovlsensorer, der
måler afstanden mellem skovlene og sender
informationerne op til skibet. Hvis fiskerne ikke
har skovlsensorer, er der to simple måder at
beregne afstanden mellem skovlene:
• Afstanden mellem wirerne 1 meter fra,
hvor de er samlet, ganget med wirelængden, giver afstanden mellem skovlene.
• Eksempel: Wireafstand 13 cm og wire
længde 200 favne giver denne afstand
mellem skovlene: 0,13 x 364 = 47 meter
• En pind, eller hvad man har ved hånden,
sættes mellem wirerne, så afstanden passer. Derfra måles, hvor mange gange
pinden kan lægges op til wirernes samlingspunkt. Skovlenes afstand = wirelængden delt med antal »mål«.
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2.18 · Forskellige skovltyper

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Eksempel:
8 pind, wirelængde 200 favne. Skovlenes
afstand = 364 meter : 8 = 45.5 meter.
Ved disse beregninger er der ikke taget hensyn
til wirernes krumning, og der opstår nemt målefejl. Men beregningerne er ret nemme at bruge.
Der findes mange skovlmodeller. De skovle, som
fiskekutterne bruger, vejer fra ca. 200 kg til 20
tons. Wiren sidder fast på en bøjle eller kæder
foran på skovlen. De fleste foretrækker kæder,
fordi det giver en mere stabil skovl. Bagpå skovlen er der monteret kæder eller en hanefod,
hvortil stjerterne er fastgjort. Hvis skovlene ikke
går, som de skal, kan man justere på trækket
både foran og bagpå skovlen. Der er sat vægte
forneden på skovlene, så de bedre kan stå
oprejst, når man slæber. Vægtene skal være tilpas tunge. Normalt bliver vægtene hurtigt slidt
væk, så de skal skiftes eller repareres ofte.
En erfaren trawlerskipper kan se, om skovlene
går, som de skal. Jo mere stabil wiren er, mens

man slæber, jo bedre går skovlene. Efter hvert
slæb holder man øje med, om skovlene bliver
slidt rigtig.
For alle skovltyper gælder det om at få det
bedste spil og den laveste slæbemodstand.
Det kræver at skovlene er justeret rigtigt. Alt
efter skovltypen er der forskellige muligheder
for at justere den.
Justering på agtertrækket
Her justeres skovles hældning udad – eller stigning indad. Det afhænger af, om skovlen går på
hælen eller næsen. Her vil selv små justeringer
give store ændringer.
Der er endnu flere årsager til skovlens hældning
og stigning:
• slæbehastighed
• skovlens vægt
• bundforholdene
• wirens placering på skovlen osv.
• fartøjets størrelse
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Skovlens design betyder meget for, hvor godt
man kan spile trawlet ud – og på slæbemodstanden i vandet.

Selvom vodbinderen kender egenskaberne
godt, er han ofte nødt til at indgå mange kompromiser, når han laver et trawl.

Maskestørrelser og netpaneler
Maskestørrelser har i mange år været en af
myndighedernes mest brugte metoder til at
sikre fiskebestandene. Ved at lovgive omkring
maskestørrelsen forskellige steder i trawlet,
har man forsøgt at sikre sig mod overfiskning
og fangst af yngel.

Han skal tage hensyn til:
• Fiskearter, trawlen skal fange
• Maskestørrelse i de forskellige sektioner
• Materiale i de forskellige sektioner
• Overgange mellem forskellige sektioner
• Kutterens pæletræk
Vodbinderen vælger maskestørrelse og materiale i trawlets forskellige sektioner. Han vælger udfra forholdene på fiskepladsen og de fiskearter, trawlet er beregnet til at fange. Når
vodbinderen kender de forhold, beregner han
hvordan de forskellige netpaneler skal skæres
ud og syes sammen. Dels for at sikre jævne
overgange hele vejen gennem trawlet. Dels for
at trawlet får den ønskede form.

Når fiskeren og vodbinderen vælger maskestørrelse til et trawl, er der mange forhold, der
også skal tages i betragtning:
• Den ønskede størrelse i trawlets åbning
• Materialets dimensioner
• Materialets styrke
Det er trawlets egenskaber, der bestemmer,
hvordan nettet skal laves. Fiskeren gør sig
overvejelser om:
• Maskestørrelse i forhold til sortering
evne og modstand i vandet.
• Materialets holdbarhed og kostpris.

Når trawlet bliver bestilt, tager vodbinderen
udgangspunkt i fartøjets pæletræk, dvs. det
træk kutteren leverer, når den ligger stille i vandet. Pæletrækket bliver målt i havnen, hvor kutteren trækker på et måleinstrument på kajen.
Når vodbinderen kender kutterens pæletræk,
kan han designe trawlet, så det kan holde til
dobbelt så meget belastning på det mest
udsatte sted.

For at kunne vælge den rigtige sammensætning er fiskeren og vodbinderen nødt til at
kende de forskellige materialers egenskaber.
De skal vide, hvordan de egenskaber bliver i
det færdige trawl.

2.19 · Egenskaber ved forskellige materialer (PA, PET, PES, PP)

Forkortelse

Handelsnavne

Brudstyrke

Elasticitet

Vægtfylde

Pris

PA

Nylon, perlon etc

stor

stor

synker

middel

PE

Nymplex, scanflex etc.

middel

middel

flyder

lav

PES

Terlenka, terylene etc.

stor

lille

synker

høj

PP

Danaflex, Nymflex P etc.

stor

lille

flyder

middel

Kilde: Gerhard Klust, Fibre ropes for fishing gear, 1983.
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Stjerter, tæller og bryster
Stjerter, tæller og bryster udgør stellet, som
trawlet slæbes i. Stellet skal både være meget
stærkt og stabilt i formen. Derfor skal det laves
af et materiale med stor styrke og lille elasticitet. Belastningen på de forskellige dele i stellet
er ikke den samme. Derfor er delene ikke altid
lavet af samme materiale.
Stjerter og mellemliner
Stjerter og mellemliner er udsat for en meget
stor belastning. De skal derfor have en stor
styrke. Der anvendes derfor taifun – tovværk
med stålhjerte, wire eller kæde. Stjerterne er
med til at fordele det træk, der er fra kutteren.
Derfor har det stor betydning, at de har den
rigtige længde. Stjerterne er noget af det vigtigste til at ændre trawlets egenskaber. En
ændring i stjerternes længde vil ændre trawlets
højde, bundkontakten, og hvordan fiskene
samles foran trawlet. Det er forskelligt fra trawl
til trawl, hvor meget der skal ændres ved stjertenes længde for at få den ønskede virkning.
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Rup
Ruppen er en ekstra undertælle. Den sidder
under trawlet for at mindske slid og rivninger i
trawlet – og for at forbedre bundkontakten.
Trawlfiskeren vil altid vælge at lave ruppen ud
fra fiskepladsens bundforhold. Ruppen kan
have mange udformninger.

2.20 · Forskellige rup

KÆDERUP

Tæller
De fleste vodbindere og fiskere foretrækker at
bruge taifun til under undertællerne og flettet
tov til overtællerne. Taifun har en ret stor styrke, minmal elasticitet, rimelig fleksibilitet – og
er nem at binde nettet på.
Bryster
Brysterne er for det meste ikke udsat for den
helt store belastning. Derfor bruger man enten
taifun eller tovværk.

GUMMIRUP

Opdrift
Man bruger næsten altid plastickugler til
opdrift. De hedder altid det samme som deres
rumfang - f.eks. 2 liters. Man kan få dem i flere
forskellige materialer og størrelser. Fordelen
ved plastkugler er, at de har den samme
opdrift i forskellige vanddybder.
Der er lavet specielle kugler til fiskeri på dybt
vand – dybvandskugler. De almindelige plastickugler er ikke stærke nok til at modstå det
høje vandtryk på dybt vand.

BOBBINSGREJ

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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2.21 · Vægte i vand

Materiale

vægt i luft

vægt i havvand

procentvis tab i vand

Massiv jern

100 kg

87 kg

13%

Stålbobbins

100 kg

30 kg

70%

Plastbobbins

100 kg

80 kg

80%

Gummi

100 kg

91 kg

91%

Kilde: Gerhard Klust, Fibre ropes for fishing gear, 1983.

Når fiskeren vurderer vægte til sit trawl, er han
nødt til at vide, hvordan de forskellige materialer påvirkes under vand.
Selektivitet i trawl
Overordnet er der to grunde til at interessere
sig for selektive trawl:
• at sikre en bæredygtig brug af havets
ressourcer
• at sikre så stor, »ren« og værdifuld fangst
som muligt.
Som udgangspunkt er et trawl meget lidt selektiv. Selektivitet betyder, at fisken sorteres efter
størrelse eller art. I mange år var den eneste
form for selektivitet i trawlet maskestørrelsen i
posen. Det er mest formen og størrelsen af
maskerne, der har betydning for selektiviteten.

ORDFORKLARING
Selektivitet:
Selektivitet betyder sortering eller udvælgelse. I forbindelse med trawl betyder det, at der sættes riste, netpaneler
med større masker osv. ind i trawlet.
Det gør, at nogle arter eller størrelser
slipper væk, efter de er fanget.

Når man taler om et trawls selektive egenskaber, taler man om, hvor store andele af de forskellige længder fisk, der holdes tilbage i
posen.
En anden form for selektivitet er sortering af
forskellige arter. Dels for at få et nemmere sorteringsarbejde om bord. Dels for at kunne
undgå uønskede fiskearter.
Når man laver forsøg med ændringer i et trawl
for at opnå en bedre selektivitet, er der flere
muligheder:
• mindre/større masker i dele af trawlet
• højden i trawlåbningen
• flere poser i trawlet
• exit vinduer
• maskernes form
• »falske« bundliner
• sorteringsriste
Det vil være for omfattende at komme ind på
dem alle her. Vi ser i stedet på tre forskellige
metoder, der bruges i det praktiske fiskeri rundt
om i verden – nemlig kvadratmasker, separatortrawl og riste.
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Kvadratmasker
Kvadratmasker er normale masker, der er drejet
45 grader. Diamantformede masker er de normalt monterede masker.
Mange undersøgelser har vist, at kvadratmasker sorterer bedre end diamantformede masker. Det er fordi kvadratmaskerne ikke ændrer
form ved større belastning af posen.
Der er lavet mange forsøg med vinduer, der
har kvadratmasker i siden og i overpanelet på
trawlet. Udslipsvinduer har store masker og er
fikserede. Dvs. maskerne er belagt med plast,
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for at holde formen og modvirke slid. Vinduerne er lavet af net, der strækkes i T-retningen
og sættes fast i posens N-retning. I flere lande
er der påbud om, at anvende udslipsvinduer i
konsumfiskeriet.
Separatortrawl
Separatortrawl bygger på, at forskellige fiskearter opfører sig forskelligt, når de møder et
trawl. Trawlet er delt op af et horisontalt netpanel og to poser. Så kan man opdele fangsten af f.eks. kuller og torsk.

2.22· Trawlpose med kvadratmasker og en normal pose

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

2.23 · Separatortrawl

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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2.24 · Separatortrawl med rist

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Riste
I rejefiskeriet har man mange steder indført
riste til at sortere fangsten. Ristene er lavet af
stål eller hård plastic og sættes på posen i en
vinkel på 48 grader. Risten sørger for, at rejerne forsætter ned i posen. Bifangsten ledes op
over risten og ud af trawlet gennem en stor
åbning i posens overpanel.
Med en sådan rist monteret til rejefiskeri er
der flere fordele:
• fiskeriet kan forsætte, selvom der er
meget yngel på fiskepladsen
• fangsten er nemmere at sortere, fordi
over 90% bifangst sorteres fra
• sten og andre urenheder kommer ikke
ned i posen. Det giver mindre rivninger,
og rejernes kvalitet er bedre

Til fiskeri efter jomfruhummer har man lavet et
separatortrawl med to poser, hvor den nederste er spærret af med riste. Så undgår fiskerne
en del sorteringsarbejde.
I dag har man riste, der er fleksible nok til at
blive rullet på nettromlen. På den måde er det
blevet meget nemmere at arbejde med ristene.
I fiskeriet med flydetrawl har man også gjort
forsøg med forskellige former for exit windows. Der forskes nu i, om de sårbare pelagiske fiskearter kan overleve efter kontakt med et
trawl.
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Bacoma-vindue
Danmark har været med i nogle forsøg i
Østersøen med udslipsvinduer monteret i
trawlet.
Forsøgene viste, at specielt to ting havde indflydelse på udslipsvinduets effektivitet:
• maskerne i udslipsvinduet skal være
fikserede, så de altid står helt åbne
• vinduet skal monteres foran det sted,
hvor fiskene bliver samlet i løftet.
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Overlevelse af fisk
Forsøg med Bacoma-vinduet viste, at torsk har
en god overlevelsesprocent efter kontakt med
trawlet. Men dødeligheden stiger ved højere
havtemperaturer. Forsøgene viste også, at
overlevelsesprocenten for kuller og hvilling
var lavere end for torsk.
Bacoma-forsøgene viste, at sorteringsevnen i
trawlet er afhængig af, hvordan kutteren er
rigget til. Der er forskel på, hvordan en sidetrawler og en hæktrawler hiver på trawlet.
Sidetrawlerne stopper helt op, inden de hiver,
men hæktrawlerne kan hive, mens de sejler
stille fremad. I den korte periode sidetrawleren stopper trawlet, ændrer maskerne form.
Det tillader små fisk at slippe væk.

2.25 · Bacoma-vindue

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Trawlfartøjer
Der er mange størrelser fartøjer i det danske
trawlfiskeri. Nogle fartøjer er bygget i glasfiber, mens andre er bygget i træ eller stål.
Fartøjerne er som regel indrettet efter det grej,
der bruges, og de fiskearter, der fiskes efter.
Håndtering og opbevaring af fangsten har
også betydning for fartøjets indretning. I de
næste afsnit vil fartøjerne være delt op i tre
hovedkategorier – de små, de mellemstore og
de store trawlere. I dag har trawlere hydrauliske anlæg. De trækker bl.a. nettromler, wirespil og løftearrangementer. Det er nødvendigt
for at kunne opbevare, fire og hive trawlredskaberne og bjærge fangsten om bord.
I fartøjskategorien op til 15 meter i længde er
fartøjerne ofte bygget af glasfiber eller træ. De
mindste af de fartøjer bruges til det kystnære
fiskeri. Besætningen på flere af fartøjerne
består af én mand – derfor kaldes de enmandstrawlere.
Spil- og nettromle-arrangementer på fartøjerne
skal kunne betjenes af en mand.

Derfor ser man flere og flere fartøjer, hvor nettromle og wirerspil er flyttet agten for styrehuset. Det betyder, at fartøjet kan sejle med
langsom fart fremad under udsætning og
bjærgning af grej. De største af fartøjerne i
denne kategori er udstyret til rejser af flere
dages varighed. Besætningsstørrelsen er oftest
af 2 eller 3 mand. Også i denne kategori er
mange fartøjer blevet ombygget, så nettromlerne sidder agten for styrehuset. Fartøjer
under 15 meter bruges mest i fiskeri efter jomfruhummer og andet konsumfiskeri. Enkelte af
de største fartøjer fisker en del af året efter
tobis og brisling.
I fartøjskategorien fra 15-24 meter i længde er
fartøjerne mest bygget af træ eller stål. Nye fartøjer bygges i hovedregelen i stål. Fartøjer i
denne kategori fisker ofte flere dage i træk og
længere væk fra kysten.
Fiskeriet med store fartøjer foregår i indre danske farvande og dele af Nordsøen. På de fleste
nye fartøjer sidder nettromlerne agten for styrehuset.

2.26 · Mindre enmandstrawler

Foto: Henrik Amdisen, Hanstholm Fiskeriforening.
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Og mange ældre fartøjer er også blevet bygget
om, så nettromlerne nu er agten for styrehuset.
Fartøjerne i denne kategori fisker forskellige
konsumarter og industriarter. Besætningen er
ofte 3-4 mand.
Fartøjskategorien fra 24 meter i længde og
opefter er for det meste bygget af stål. Disse
fartøjer fisker over hele Nordsøen, Den Engelske Kanal, Biscayen og Nordatlanten. De
fleste af fartøjerne i katagorien fisker efter
tobis, brisling, sperling, blåhvilling og hestemakrel.
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Der er dog enkelte fartøjer i denne kategori, der
udelukkende fisker efter konsumarterne jomfruhummer, torsk, kuller, sej, rødspætter mm.
Andre fisker efter sild og makrel til konsum.
Fangstrejserne varer længere, og besætningen
er 3-5 mand eller flere.
Mindre bomtrawlere fisker efter hesterejer i
kystnært farvand. De større bomtrawlere fisker
efter rødspætter og andre arter af fladfisk.

2.27 · Større trawler over 45 meter i længde (skib på jomfrurejse)

Foto: Kresten Larsen.
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2.28 · Konsumtrawler på 21 meter i længden

Foto: Kresten Larsen.

2.29 · Almindelig bomtrawler

Foto: Kresten Larsen.
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2.30 · Bomtrawler til fiskeri efter hesterejer

Foto: Kresten Larsen.

2.31 · Nettromler placeret langskibs foran styrehuset

Foto: Kresten Larsen.
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Wirerspil er enten et spil, hvor flere tromler
med trawlwirer sidder ved siden af hinanden
på samme drivaksel. Det kan også være split
winch, hvor tromlerne med trawlwirer sidder
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enkeltvis. Wirerspillene sidder, så de enten
direkte – eller gennem vejviserblokke – føres
til trawlblokkene i galgerne.

2.32 · Nettromler placeret langskibs foran styrehuset

Foto: Kresten Larsen.

2.33 · Wirespil og nettromler placeret agten for styrehuset

Foto: Kresten Larsen.

Kapitel 2

Taklespillet bruges til at bjærge fangsten. En
wire er ført fra spillet gennem en blok på masten eller i en bom. Ved bjærgning af fangsten
kobles denne wire sammen med løftestroppen
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i enden af fangstposen. Så kan fangsten løftes
om bord. Enkelte fartøjer har ikke taklespil. De
benytter en spilkop på spillet i stedet for.

2.34 · Bom med blok og wire til ombordtagning af fangst

Foto: Fiskeskipper Kurt Adsersen, RI 427 METTE HELENE.
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Frelserspillet bruges under indhaling af trawlet. Der hives på frelserlinen for at aflaste nettromlen, så man ikke rykker trawlet skævt.
Frelserspillet kobler også taklewiren i løftestroppen. Især på de mindre fartøjer, som ikke
har et frelserspil, bruger man en spilkop.
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Galgerne kan sidde enkeltvis for og agter i
styrbords side. De kan også begge sidde
agter. Trawlblokkene sidder i galgerne.

2.35 · Spil til frelserlinen

Foto: Kresten Larsen.

2.36 · Galge med trawlblokke og trawlskovle

Foto: Kresten Larsen.
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Modtagerbingen/indtaklingskassen, hvor
fangsten tages ind i.
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Fiskepumpe bruges på de større fartøjer.
I stedet for at tage fangsten ind i portioner
(løft), kan man pumpe fangsten om bord.

2.37 · Fangsten lukkes ud i modtagerbingen

Foto: Carsten Krog.

2.38 · Fiskepumpe til ombordtagning af fangsten

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.
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Silekassen er om bord på de fartøjer, der har
fiskepumpe. Når fisken pumpes ind, er der
masser af vand sammen med fisken. Derfor
kommer fisken igennem silekassen, så vandet
løber fra.
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Miljøanlæg på industrifartøjer skal sortere
konsumarter fra industriarter og blande industrifisken med is. Miljøanlægget transporterer
også fisken til de enkelte lastrum.

2.39 · Silekasse, hvor vand drænes fra fisken

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.

2.40 · Det karakteristiske tårn på fartøjer med miljøanlæg

Foto: Kresten Larsen.
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Der findes mange slags arrangementer til forarbejdning af fangsten. Men de har alle det til
fælles, at sortere, rense og skylle fangsten
bedre, lettere og hurtigere.
Trawlfartøjernes lastrum er indrettet meget forskelligt. Mest ud fra hvilke fiskearter, der fanges – og hvordan de opbevares bedst. Hvis far-
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tøjerne f.eks. både fisker jomfruhummer, konsumfisk og industrifisk, skal lastrummene kunne bruges eller ændres til de forskellige fiskerier. Lastrummet i et fartøj, der fanger jomfruhummere og konsumfisk, kan være opdelt i 2
lastrum, hvor det ene har køleanlæg og det
andet fryseanlæg.

2.41 · Transportbånd der fungerer som rensebord

Foto: Fiskeskipper Kurt Adsersen, RI 427 METTE HELENE.

2.42 · Lastrum indrettet til opbevaring af fangst i kasser

Foto: Fiskeskipper Kurt Adsersen, RI 427 METTE HELENE.
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Disse fartøjer opbevarer ofte fangsten i fiskekasser. Det er lastrummet indrettet til. På fartøjer, der både fanger industrifisk og konsumfisk,
kan der være dele af lasten, hvor støtter og
skotter kan tages ned eller sættes op – alt efter
om lastrummet skal bruges til konsum- eller
industrifisk.
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De fartøjer har ofte en lille last/krøjkasse til
konsumfisk.
Er lasten opdelt i tanksektioner, kan der også
være et kølesystem. I kølesystemet løber der
vand gennem tanken og et køleanlæg. Det
kaldes RSW (Refregated Sea Water) anlæg.

Hvis fartøjet kun fanger industrifisk, kan lastrummet enten være opdelt i rum eller i tanksektioner. Det kan også være begge dele.

2.43 · Skitse af princippet i RSW og CSW køling

RSW køling

CSW køling

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Fiskeri med not
Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet
kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske
fisk og stimefisk som sild, makrel, brisling og lodde m.v.

Et historisk tilbageblik
På verdensplan er notfiskeri meget udbredt.
Lige fra de udhulede kanoer på Afrikas Vestkyst
til nogle af de største fiskefartøjer i verden
fiskes der med not. Notfiskeri er mest udbredt i
tropiske farvande, hvor man fisker efter bl.a.
tunfisk og makrel.
Den tidligste viden om fiskeri med not stammer
fra Amerika. Fiskere på Amerikas østkyst indførte notfiskeri omkring 1820’erne. I løbet af århundredet bredte notfiskeriet sig. Bl.a. til det
japanske fiskeri, fiskeriet i Middelhavet og til
det nordeuropæiske sildefiskeri. I Skandinavien
var det svenske fiskere, der brugte metoden
først. Omkring 1900 begyndte de norske fiskere
også at fiske med not.

Igennem tiderne har der været forskellige
måder at bruge noten på. De første not blev
brugt fra et enkelt fartøj. Noten blev roet ud af
fartøjets ene robåd og halet om bord i den igen.
Senere brugte fiskerne to robåde til at ro hver
sin halvdel af noten ud. I de første noter var
fiskeposen placeret i midten af noten – der,
hvor fiskene også blev samlet.
I begyndelsen blev alt arbejde – både udsætning, snurpning og indhaling – gjort med håndkraft. Det var nødvendigt med 18-20 mand til
arbejdet.
De norske fiskere fandt hurtigt ud af, at noten
var et effektivt redskab. Det kunne bruges til
fiskeri efter flere forskellige fiskearter – bl.a.
sild, brisling, torsk, makrel og tunfisk. Der blev

3.1 · Notfartøj med noten ude

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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udviklet forskellige nottyper, og de var meget
forskellige i størrelse. Fra silde-not på 300
meter x 70 meter til tun-not på 800 meter x 90
meter.
De danske og tyske fiskere brugte metoden til
fiskeri efter sild i Østersøen. I 1914 var der
omkring 600 skandinaviske fartøjer, der fiskede med not.
Først efter anden verdenskrig begyndte den
tekniske revolution for notflåden. Først indførte fiskerne et nyt system til indhaling og udsætning af noten. Derefter kom asdicen, lige
efter kom kraftblokken – og til sidst de syntetiske materialer til nettet i noten.
Fiskerne brugte tidligere forskellige metoder
til at finde de store stimer. Fuglene var en stor
hjælp til at finde stimerne i overfladen. Fiskerne kiggede også efter tegn i overfladevandet. Det kunne være små bobler fra fiskene
eller olielignede pletter i havoverfladen.
For at finde de fiskestimer, der stod dybere i
vandet, brugte de en vandkikkert. Det er en
lang trækasse med glas i den ene ende eller
en metaltråd med et blylod i den ene ende.
Når blyloddet blev sænket ned i vandet, kunne
fiskerne mærke vibrationerne fra de fisk, der
stødte mod tråden.
De norske fiskere var de første til at bruge
Asdic til kommercielt fiskeri. Asdicen blev
brugt under anden verdenskrig til at finde
ubåde. Efter en ombygning kunne instrumentet bruges til at finde fiskestimer.
I begyndelsen af 60’erne blev kraftblokken en
del af fiskeriet. Det betød at store dele af det
norske og islandske notfiskeri blev lagt helt
om. Nu kunne noten bruges i dårligere vejr.
Man havde ikke brug for så mange mand til
arbejdet om bord som tidligere. Faktisk gik
den udvikling så hurtigt, at 450 notkuttere fik
kraftblok i løbet af fire år!
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De nye kunstmaterialer, man brugte til at fremstille noten, betød også, at noten kunne laves
meget større.
De moderne norske og islandske fartøjer
havde stor succes med fiskeriet, og landede
store fisk – specielt sild i danske havne. Men
det varede længe, før danske fiskere tog fiskeriet til sig. Først i begyndelsen af 70’erne blev
de første fartøjer indkøbt.
I dag er der kun danske notbåde i Hirtshals.
De fartøjer hører til blandt de største i dansk
fiskeri.

Nottyper
Noten bliver tilpasset efter den fiskeart, der
fiskes – og det fartøj, der bruger noten. Noten
bliver også bygget efter lokale traditioner forskellige steder i verden.
Næsten alle fiskere vil gerne fiske forskellige
fiskearter med sin not. Også selvom fiskeren
bestiller en not, der passer til det fiskeri, han
fisker mest. Derfor er det lidt forkert at kalde
noterne for bestemte not-arter – som f.eks.
tunnot, sildenot, makrelnot, loddenot osv.

Kapitel 3
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3.2 · Forskellige former på noter

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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Der er nogle ting, som vodbinderen og fiskeren
tager hensyn til, når noten skal designes:
• Notens længde – generelt skal en not ikke
være kortere end 15 x bådens længde.
Fiskeren bestemmer notens længde udfra
sin viden om fiskeartens evne til at svømme. En fiskeart, der svømmer hurtigt –
som f.eks. tun – kræver en meget lang
not.
• Notens dybde. Fiskeren kender de dybder,
fiskearten kan findes på. Han prøver at
designe sit not så dybt, at det også kan nå
de fiskestimer, der står dybere.
• Notens maskestørrelse. Maskerne skal
have en bestemt størrelse, så der ikke er
stikkere i noten. En maskestørrelse, der er
for lille, vil give for meget modstand under
indhalingen.
Noten kan deles i flere kategorier
• Små noter. De små noter er mindre end
100 meter lange. Inden for denne kategori
findes der noter, der bliver brugt til fangst
af levende agn – og noter, der bliver brugt
til forskelligt videnskabeligt arbejde. De
noter har normalt meget små masker. De
kan hales manuelt af en til to mand.
• Noter brugt af kystfiskere bruges meget i
fiskeriet på Vestafrikas kyst og ved den
indiske kyst. De er fra 150 m op til 450 m
lange.
• Skandinaviske noter er normalt omkring
600 meter lange. Noterne er meget dybe
og designet, så de kan hales over kraftblokken.
• Not til fiskeri efter tun findes i mange størrelser – fra 750 m op til over 2 km i længden.
• Japansk not findes i rigtig mange typer.
Nogle er endda meget specielle i opbyg
ningen. I det japanske fiskeri findes noten
i alle størrelser. Det japanske fiskeri er
meget alsidigt i forhold til størrelser af
både, fiskearter og måder at håndtere
noten på.
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Her vil vi beskrive de noter, der bruges i det
skandinaviske fiskeri – og noterne der bruges
efter tun.
De noter der bruges af danske fiskere er meget
almindelige, når det gælder længde og dybde.
Noterne er omkring 800 m lange og 200 m
dybe. Noterne koster omkring 2,5 millioner
kroner stykket. Derfor er der ikke den store lyst
til at prøve sig frem med forskellige noter.
Ingen noter er fuldstændig ens. Hver enkelt not
bliver lavet efter den enkelte fiskers ønsker.
De danske notkuttere er meget forskellige i
størrelsen, men fisker med samme størrelse
not. De mindste fartøjer har mindre kraft til at
håndtere noten. Derfor må de bruge større
maskestørrelser i dele af noten.
De danske notbåde har som regel to noter. En
til sildefiskeri om sommeren, og en til makrelfiskeri i vinterperioden. Forskellen mellem de
to typer not ligger i styrken. I sildenoten er
buset lavet af tyndere materialer, og der er
mindre vægt på undertællen.
Noten til makrel er lavet af tykkere materialer,
fordi der er større pres på buset under fiskeriet. Det større pres skyldes:
• Vejret er generelt dårligere i vinterperioden
• Makrellen er tungere og står dybere end
silden.
I Norge er mange notkuttere gået over til at
bruge noter med sekskantede masker –
såkaldte hexamasker. De giver nogle fordele
for vægten, og gør notens synkehastighed
bedre. Nettene har ingen knuder. Danske notkuttere bruger ikke den slags noter. De synes
ikke, at nettets styrke er god nok.
I mange år er der drevet meget fiskeri efter tun
i verdenshavene. En af metoderne til at fange
tun er noten. Noten bruges i fiskeri efter tun
over hele verden. I dette fiskeri findes nogle af
de største og mest moderne notfartøjer.
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Sådan drives notfiskeri
Generelt kan man sige, at fiskeren omringer en
stime fisk med noten. Han fanger fisken ved at
lukke notens bund og hale så meget
af noten ind, at fisken »tørrer« op og kan
pumpes om bord.
Det vigtigste redskab, notfiskeren bruger til at
finde fisken, er sonaren. Sonaren virker næsten
som et ekkolod. Det søger i vandområdet
omkring skibet. Med sonaren kan fiskeren få
retning, dybde og afstand til f.eks. en fiskestime. Han kan også få et lydbillede af stimen.
Ved at koble sonaren sammen med andre
instrumenter kan skipperen få et »true motion«
billede af skibet og stimen i »fugleperspektiv«.
Det giver fiskeren bedre mulighed for at
bedømme, hvordan noten skal kastes.
Fartøjet klargøres, mens man sejler til fiskepladsen. Køletankene rengøres og spules.
Derefter fyldes den ene tank med rent vand og
nedkølingen begynder.
For at noten kan glide rent ud, er det nødvendigt, at noten er blevet stuvet ordentligt. Noter
er meget store og fyldige net, der skal spredes
ordentligt ud for at gå klart ud.
Inden skipperen giver ordren til at lade gå,
bringer han notfartøjet i den rette position for
kastet. Teoretisk er det nemt at sætte en not
rundt om fiskestimen. Skipperen skal »bare«
lave en cirkel rundt om stimen med en radius
på 90 meter – og hele tiden holde stimen 90
grader om styrbord. Men så nemt er det ikke!
Der er flere ting at tage hensyn til, når noten
skal placeres:
• Stimen bevæger sig normalt med en vis
fart
• Vind og strøm vil have indflydelse på notfartøjet – og på selve notens og stimens
bevægelser i forhold til hinanden.
Skipperen skal også passe på, at stimen ikke
skræmmes af ændringer i den støj, som skibet
laver. Han skal passe på, at hans skruevand
ikke ødelægger sonarbilledet – og om natten

må der ikke bruges lys.
Skipperen har nogle taktikker han bruger, når
han kaster noten:
• Hvis stimen virker nervøs, vil han bruge
strømmen til at holde noten åben indtil han
har afsluttet kastet. På den måde undgår
han, at nettet i noten kommer for tæt på
fisken, inden noten er lukket.
• Hvis stimen svømmer i en bestemt retning,
starter han med at sætte i samme retning –
i en stor bue foran stimen.
• Hvis stimen er meget spredt, vil han forsøge
at starte med at sætte op i strømmen og forsøge at omringe så stort et område som
muligt
Når noten skal kastes lægges fartøjet på den
rette måde i forhold til stimen. Gajen eller drivankeret smides ud. Fiskepose og snurpewire
begynder at glide ud. Noten sættes omkring
stimen, og notens to ender samles igen på fartøjet. Her er det meget vigtigt for skipperen at
vide, hvor dybt undertællen er nået ned, så
han kan sikre, at undertællen lukkes under stimen. Til det brug er der sat dybdemålere på
undertællen.
Nu begynder selve snurpingen, og det gælder
om at få lukket bunden af noten hurtigst
muligt. Der hives hårdt på snurpewiren, og det
er ofte nødvendigt at bruge sidepropellerne for
at undgå, at fartøjet bliver halet ind over
noten. Det gælder om at få lukket noten, inden
fiskestimen når at undslippe. Fiskerne vil ofte
bruge støj til at skræmme fisken tilbage i
noten. Der har gennem tiderne været brugt
mange midler. Det kunne være at hamre på
lønningen, anvendelse af kanonslag, rasle med
ankerkæder o.s.v. I udlandet har man brugt
små specielle dybdebomber, og der har været
brugt sten med speciel maling, som blev
spredt i vandet – alt sammen for at forhindre
fisken i at flygte, inden noten blev samlet. En af
de nyeste metoder er at frigøre luftbobler
under vandet. De former en mur, som fiskestimen ikke vil gå igennem.
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Der er mange ting, skipperen skal tage hensyn
til, før det bliver et vellykket kast. De ting, der
betyder mest er:
• Stimens fart, størrelse og dybde.
• Vindens og strømmens indflydelse på
kutteren, noten og fiskestimen.
Stimens fart bestemmes af en computer, der
beregner stimens retning og fart ud fra oplysninger fra sonaren og GPS’en. Skipperen
beregner størrelsen af stimen. Det gør han
udfra sin erfaring og de oplysninger, han ser
på sonaren. Computeren beregner stimens
dybde udfra de oplysninger, der kommer fra
sonaren.
Vindens og strømmens indflydelse på kutteren, noten og fiskestimen kan skipperen kun
bestemme udfra sin erfaring. Der er meget,
der skal gå op i en højere enhed for at få et
vellykket kast – skipperens erfaring er meget
vigtig.
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Strømmen har også stor indflydelse på, hvor
dybt noten kan nå. Hvis strømmen f.eks. løber
anderledes under overfladen, vil noten blive
trukket ud og kan ikke nå sin fulde dybde.
Selve snurpingen tager ca. et kvarter. Notens
indhaling sker over nothaleren og går derfra
over i notbingen. Det er vigtigt, at noten bliver
lagt rigtigt i notbingen for at undgå uklarheder
ved næste kast. Når hele noten er ved at være
oppe, hives der kraftigt på nothaleren for at
samle fiskene i fiskeposen. Der hives så kraftigt, at overtællen løftes af vandet, og fiskeposen hænger langs skibssiden. Fiskepumpen
hejses ud over posen og pumper fisken op i
fartøjets køletanke. Når fiskeposen er tom,
hives resten af noten over i notbingen – og
er klar til næste kast.
Norske og islandske fiskere har udviklet en
speciel teknik til at fange torsk, der svømmer
tæt på bunden i dybt vand.

Ved selve noten er der også flere ting, der
giver et vellykket kast:
• Hvor hurtig selve noten synker.
• Hvor dybt noten er nået ned, inden man
begynder at snurpe.
• Hvor hurtigt noten lukkes sammen i bunden.

Her er noten lavet med ekstra ballast, så overtællen kan trækkes under vandet. Langs overtællen er der fastgjort gajer i bøjereb. De er
ligeså lange, som fiskerne ønsker, noten skal
synke. Noten vil så komme til overfladen under den sidste del af indhalingen. Metoden
bruges også uden gajer.

Synkehastigheden på noten
Det er vigtigt, at noten synker hurtigt, og at
undertællen når ned under stimen, inden man
begynder at snurpe. Langs undertællen sidder
der dybdesensorer. Så kan skipperen følge
med i, hvor dybt noten er nået.

Sådan har fiskerne fanget torskestimer på
165 m dybde med en 100 m dyb not.

Hvor hurtigt selve noten synker, er bestemt af
flere ting:
• Hvor meget bly, der er sat på undertællen.
• Hvilken slags bus, der bruges.

Der er ikke lavet nogen undersøgelse, der
viser, hvad notens opbygning betyder for dens
egenskaber under vand. De få forsøg, der er
gjort, viser stor forskel i notens egenskaber,
hvis der ændres på designet.
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side 54

Opbygning af en not
Man kan sige, at en not er et stort net, der kan
lukkes i bunden. Det skal opfylde tre ting:
1. Den skal være lang nok til at omringe en
fiskestime.
2. Dyb nok til, at fiskestimen ikke svømmer
under.
3. Dyb nok til, at den kan lukkes under
fiskestimen.
Noten skal også være nem at arbejde med –
både under udsætning og indhaling. Den skal
også være nem at konstruere og bøde.
Groft sagt er noten opbygget af to dele – nettet
og tællerne.

BOLKE
Nettet i noten er samlet af lange »bolker«. En bolke er en netbane i standardbredde. Den er ført på tællerne og er
mellem 15-18 m bred.

I de fleste noter ligger bolkerne lodret i nettet.
Langs hele noten er der indsat et forstærket net
i kanten. Trådtykkelsen på nettet bliver mindre
ind mod midten. Forstærkningen kaldes også
garnering. I alt har det forstærkede net en
højde på ca. 10 m.

Der er trukket en trædeline gennem kantmaskerne. Bændslet til tællerne sidder med en
afstand, der afhænger af, hvor stramt nettet
skal føres – ca. 20-30 cm mellemrum. Nettet vil
som regel blive ført mindre stramt til tællerne i
de midterste bolker – så den midterste del af
noten kan pose ud og omslutte fiskestimen. Så
kan notens to sider samle sig hurtigere og
lukke åbningen. Hver anden samling mellem
bolkerne er syet med farvet tråd. Tællerne er
ligeledes mærket med samme farve tråd. Så
kan fiskerne følge med i om noten hales lige
under indhalingen.
Hvis noten hales skævt, kan det give rivninger i
nettet, og nettet vil blive strammet op for tidligt.
Selve nettet i noten er delt op i flere sektioner,
der afhænger af funktionen:
• Hovednoten
• Fiskeposen
• Trekanten
Hovednoten
Hovednoten er langt den største del af noten.
Det er den del, der skal omringe og fange
fiskestimen. I denne del af noten er busen ikke
så svær – dvs. trådene i de enkelte masker er
tyndere. Det får noten til at synke hurtigere og
giver noten mindre modstand i vandet. Det gør
snurpningen lettere.

3.3 · Not med enkeltdele

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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Fiskeposen
Fiskeposen er den del af noten, hvor fisken
samles, inden den pumpes op i notfartøjet.
Fiskeposen er det første, der går overbord, når
noten kastes – og det sidste, der hales.
Fiskeposen er ikke særlig dyb og har ikke den
store betydning, mens stimen omringes.
Fiskeposen er lavet af meget svært bus. Dvs.
trådene i de enkelte masker er meget tykke.
Det skyldes, at de skal holde til den store
belastning, når fisken tørkes op i slutfasen af
kastet. Bolkerne i denne del af noten er skåret
i facon langs underkanten.
Trekanten
Trekanten er en indskæring i formen. Den skal
sikre, at man får fat på både overtællen og
undertællen, når noten skal hales. Trekanten
bliver kastet sidst og halet først. Den er ligesom fiskeposen lavet af meget svært bus, men
med større masker. Formen er lavet for at trækket på undertællen og overtællen skal være
jævnt. Formen gør også, at maskerne kan
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trækkes helt sammen, når trekanten synker.
Fiskerne har indsat en nylonline mellem hovednoten og trekanten for at holde nettets dybde.
Nylonlinens længde svarer til den dybde, fiskeren ønsker, noten skal synke til.
Bonetten
Bonetten er et stormasket bus i bunden af
noten, der kun yder lidt modstand i vandet
under indsnurpningen. Det bliver benyttet, hvis
man ønsker en større not, end fartøjet og spilgrejet er beregnet til.
Tællerne
Tællerne og brysterne er altid lavet af dobbelt
tov, der er slået hver sin vej. Det ene tov er
S-slået og det andet tov er Z-slået. Det er nødvendigt, fordi belastningen på de lange tæller
ellers ville få tovene til at sno sig op. Der er sat
opdrift og vægte på tællerne. Langs undertællen er der sat snurperinge, som snurpewiren
løber igennem.

3.4 · Fiskeposen

Kilde: Karsten Mølgård
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Dele af noten
Bus
Bortset fra trekanten og bonetten bruges de
samme indvendige maskestørrelse i hele
noten. I praksis vil maskestørrelsen variere lidt,
fordi der er forskellige trådtykkelser. Det er et
kompromis at vælge materiale til nettet, for der
er flere hensyn at tage.
De vigtigste tanker, fiskeren gør sig, når han
vælger materiale, er vægten i luft, holdbarhed,
elasticitet, pris, og hvordan materialet opfører
sig i brug.
Hvordan noten opfører sig i brug, kommer
meget an på vandets modstand. Fiskeren kan
gøre modstanden mindre ved at lave noten af
knudeløst net, der er lavet af glatte tråde.
Selve notens form i vandet kan også blive
påvirket af materialet. Tykkere tråde, mindre
masker og stift net vil være med til, at noten
bedre kan holde en skålform under snurpningen. Knudeløst net vil yde mindre modstand i
vandet – specielt når der er tale om små
masker og tyk tråd.
Fiskeren vil vælge materiale med høj vægtfylde. Materialer som PVA og PES vil være gode
pga. deres høje vægtfylde. Men PVA er ikke
særligt stærkt, og PES er for dyrt.
I Danmark anvendes der polyamid net (nylon)
til buset af tre grunde:
• Stor elasticitet.
• Stor vægtfylde – medfører stor synkehastighed.
• Pris.
Nogle bruger tvisted net over hele hovednoten, mens andre foretrækker knudeløst net.
Fordelen ved det knudeløse net er, at det
synker hurtigere og er nemmere at hale ind
igen. Knudeløst net kan også laves med sekskantede masker. Net med sekskantede masker
har flere fordele:
• Det kan stå åbent under hele snurpningen
– selv ved store påvirkninger.

Hvis netbanerne er syet vandret vil
maskerne stå åbne under hele snurpningen.
• Det bliver ikke så let trukket under hav
overfladen som noter med tvisted net.
• Det gør det svært for overtællen at lave
bugter og holder derfor den runde form
på noten.
Fiskeposen
I fiskeposen bruges altid tvistet net med
enkeltknuder, fordi belastningen er hårdest
her. Buset er forkrympet og varmestrakt, så
knuderne ikke kan skride. Det gør man for at
sikre et ensartet træk fra alle retninger. Trådtykkelsen bliver mindre hele vejen ind mod
hovednoten.
Tæller
Tællerne og brystet er lavet af polyester, der
ikke har nogen elasticitet og samtidigt har en
stor vægtfylde. Det betyder, at noten synker
hurtigt, og man haler lige på under- og overtælle. Tællerne og brystet er lavet af dobbelt
tov. Hvis de ikke var lavet sådan, ville busen
sno sig om tællen og blive revet i stykker.
Vægt og opdrift
Noten er normalt rigget til, så opdrift og vægt
akkurat holder noten flydende, hvis den ligger
i vandet uden at snurpes.
Langs hele overtællen er der bundet en line
med flydere. Linen er bundet til overtællen ved
hver flyder. Hver flyder har som regel en opdrift
på 3 kg.
Der vil normalt være ekstra flydere omkring
fiskeposen. De sidder der, så overtællen ikke
synker, når fangsten skal tørres op. Flyderne er
mindre omkring trekanten, fordi den bliver sat
sidst og halet først.
På det Z-slåede tov i undertællen (det tyndeste)
er der trukket blylodder à 2 kg. For at gøre den
plads, som fiskestimen kan undslippe på, mindre, sidder blylodderne ikke jævnt på tællen.
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Der er flere blylodder ved overgangene mellem
hovednoten og fiskeposen – og hovednoten og
trekanten.
Den samlede vægt på blylodderne, snurperingene osv. har en stor virkning på notens synkehastighed og den dybde, noten kan purses i.
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Indhaler, udgiver og notringe
Indhalertampen er en trosse, der er fastgjort i
den gaj, der kastes først, når noten sættes.
Trossen er forbindelsesleddet til den første del
af noten, der er sat. Den letter arbejdet med at
få fat i gajen, når snurpningen skal begynde.

Undertællen er som regel ca. 10% længere end
overtællen for at sikre, at noten går klar ud.

3.5 · Notringe

Kilde: Karsten Mølgård
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Udgiver
Udgivertampen sidder for enden af trekanten
og bruges til at slæbe noten det sidste stykke
op til gajen. Det sker hvis kutteren ikke er nået
tilbage til gajen, når hele noten er ude.

Selektivitet

Notringe
Notringene, der sidder langs bunden af noten,
er de ringe, snurpewiren løber igennem.
Notringene sidder på notens undertælle med
tovstykker – hanefødderne.

Fiskeren har endda mulighed for at lade stimen gå, hvis det ikke er den ønskede fiskeart
eller størrelse.

De fisk, der fanges i en not, går i store stimer.
Stimer består som regel af en bestemt fiskeart, så generelt er noten meget selektiv alene
på den måde, den bruges.

Bifangst er et stort problem i fiskeriet efter
tun. I mange år har der været en høj dødelighed af marsvin i dette fiskeri. I begyndelsen af
70’erne blev det i USA pålagt tunflåden at
finde metoder, der kunne mindske bifangsten
af marsvin i fiskeriet.
Problemerne, der skulle løses var:
• Undgå at marsvinene blev viklet ind i noten.
• Lade dem slippe ud over overtællen uden at
tunene gik samme vej.
Problemerne kunne ikke løses med teknik
alene. Den mest brugte måde i dag er et
kompromis mellem flere løsninger.

3.6 · Skitse af båd med noten ude og placering af tun og marsvin

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

Kapitel 3

side 59

3.7 · Notbingen sidder agten for styrehuset

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.

Notfartøjer
En tun-not er i dag meget dybere for at give
marsvinene mere rum til at bevæge sig, indtil
de kan blive befriet. Noten har et specielt netpanel med meget små masker og ekstra liner
til at holde noten åben.
For at marsvinene kan blive sluppet fri, kræves
der mange ting af besætningen om bord.
Allerede når indhalingen begynder, vil besætningen og notjollen starte arbejdet med at
holde noten så åben som mulig for at undgå,
at marsvinene bliver viklet ind i noten.

De danske notfartøjer strækker sig fra 35 - 65
m. De har en samlet tonnage på næsten 8.050
bruttoregisterton. Besætningen består af 10 15 mand. Fiskeriet foregår i Skagerak,
Nordsøen og Nordatlanten. Flere af notfartøjerne kan – ud over at fiske med not – også
fiske med trawl.
3.8 · Ringnål med snurperinge

Når ca. en tredjedel af noten er halet, vil notkutteren bakke og trække noten ud i en lang
pølse. Under denne proces vil tunene som
regel svømme rundt mellem skibet og
marsvinene.
Når skipperen vurderer, at tunene er tæt på
skibet, vil han bakke kraftigt og trække overtællen under vandet i enden af pølsen. På den
måde kan marsvinene slippe ud. Normalt vil
skipperen gentage manøvren flere gange, for
at alle marsvinene kan komme ud.

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.
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3.9 · Snurpegalge

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.

3.10 · Snurpespil

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.

Hovedarterne i det danske notfiskeri er sild og
makrel. Der kan også fiskes lodde og brisling
med noten.
Dækket på de danske notfartøjer består af et
sted til opbevaring af noten, en række wirerspil og en kraftblok til bjærgning af noten. Der

er også en stor kran, der sammen med fiskepumpen bruges til at tage fangsten om bord.
Noten opbevares i notbingen om bord på
fartøjet. Noten udsættes fra notbingen.
Fartøjerne har ofte to notbinger. Så kan man
også have en reserve-not om bord.
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3.11 · Nothaleren kan drejes, så der altid kan hives lige på noten

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.

3.12 · Arbejde med fiskepumpe

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.
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I nærheden af notbingen sidder Ringnålen.
Ringnålen er en kraftig og bagudrettet jernstang, som man opbevarer notens snurperinge
på. Under udsætning af noten glider ringene
automatisk af ringnålen.
På fordækket sidder snurpespillet. Snurpespillet bruges til indhaling af snurpewiren. Det
er snurpewiren, der lukker notens bund.
Snurpegalgen sidder lige ud for snurpespillet.
Heri sidder to blokke, hvor snurpewiren går
igennem hen til snurpespillet.
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Man bruger nothaleren til om bordtagning af
noten. Det er en stor kraftblok – ofte med tre
gummivalser.
Fra nothaleren skal det store net føres hen til
notbingen. Til det arbejde bruger man transportrullen og notlæggeren.
Transportrullen er monteret på en hydraulisk
bevægelig arm.
Notlæggeren består af et stort rør eller en
kraftblok, der kan styres hydraulisk.

3.13 · Fiskepumpe til ombordtagning af fangsten

Foto: Fiskeskipper Karsten Mølgård, F/S ISAFOLD.
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Notlæggeren er med til at lette det manuelle
arbejde med at lægge noten i notbingen.
Fiskepumpen bruges til om bordtagning af
fangsten. Man bruger fartøjets kran til at flytte
og håndtere af fiskepumpen.
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Silekassen dræner de store mængder vand
væk fra fisken. Det er vand, der kommer med,
når fisken pumpes om bord.
Lastrummene om bord på notfartøjerne er indrettet som lasttanke. Fartøjerne har RSWanlæg.

3.14 · I silekassen drænes vandet fra fisken

Foto: Rederiet Skagerrak.
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Fiskeri med Snurrevod
Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels
på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri – »flyshooting«- efter et skotsk forbillede.

Et historisk tilbageblik
Snurrevodsfiskeri har rødder i Danmark. Det er
den eneste fiskemetode, der er opfundet og
udviklet af danske fiskere. Snurrevodsfiskeri
kræver jævn bund og regelmæssige strømme.
Derfor er de danske farvande som skabt til
dette fiskeri. Navnet snurrevod stammer fra
selve fiskemetoden. Når fiskepladsen er nået,
og ankeret er sat, kan der sættes flere træk fra
samme ankerplads – »fiskeren snurrer omkring
ankeret«.
Det traditionelle vod stammer fra forskellige
gamle vodtyper, der blev brugt til fiskeri i
Limfjorden i det forrige århundrede. Efter
havets gennembrud af Aggertangen i 1825,
kom der gode betingelser for rødspætter i
Limfjorden. Det betød et godt rødspættefiskeri
i fjorden og blev starten til at opfinde nye fiskeredskaber.
Det var derfor Jens Væver fra Salling i 1848
opfandt snurrevoddet. Et fiskeredskab, der

skulle få stor betydning for dansk fiskeri. Jens
Væver fik inspiration fra de traditionelle landdragningsvod og kratvod, der kun blev brugt til
fiskeri på lavt vand.
Landdragningsvod
Fiskeri med landdragningsvod er en simpel
fiskemetode. Man sejler tov og vod ud i en stor
bue med en jolle. Voddet trækkes ind på
stranden med håndkraft. Denne fiskeriform
spiller stadig en stor rolle i mindre udviklede
fiskerier andre steder i verden. Bl.a. på Lake
Zway i Etiopien og flere øde strande på
Vestafrikas kyst.
Kratvod
Kratvoddet – eller pulsvoddet – blev brugt på
en lidt anderledes måde. Vod og tove blev sat i
en bue rundt om en pæl, der var slået ned i
fjordbunden. Fiskerne stod så i deres joller og
halede på tovene. Samtidig slog de i vandet

4.1 · Landdragningsvod

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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med særlige køller, for at skræmme fiskene ned
i voddet. Da voddet var en del tungere end jollen, lå voddet næsten stille under hele fiskeriet.
Mens jollen blev trukket ned mod voddet.
Jens Vævers idé var at udskifte pælen med et
stort anker. Så kunne man slå to fluer med et
smæk, nemlig:
• hive voddet hen over bunden, i stedet for
at hive jollen gennem vandet
• bruge voddet i dybere vand, hvor de større
rødspætter gik.
I praksis foregik det på følgende måde: Et stort
anker blev markeret med en bøje og det første
vodtov blev fastgjort til bøjen. Så blev tov og
vod roet ud, og når jollen kom tilbage til ankeret kunne man begynde at hale ind. Dengang –
som i dag – var det meningen, at tovene
skræmte fiskene ind foran voddet, hvor de blev
tvunget ned i selve voddet.
Idéen blev en stor succes, og fiskere fra Grenå,
Frederikshavn og Skagen tog hurtigt metoden
til sig. De bragte den videre til havne på vestkysten.
Det havgående fiskeri med snurrevod blev i
starten drevet af sejlkuttere med en snurrejolle.
Når man var kommet til fiskepladsen, blev sejlkutteren ankret op. Vod og tove blev roet eller
sejlet ud af to fiskere i snurrejollen. Indhalingen
foregik med håndspil med spilkopper af træ.
Det skulle betjenes af to mand. Bagved spillet
stoppede andre fiskere tovene af. Dvs. de skød
tovene op i ruller, så de kunne sættes klart ud
igen.
Så kom motoren
Omkring 1890 nåede den industrielle udvikling
også fiskeriet. De første dampmaskiner og
petroleumsmotorer blev indført. Maskinerne
blev anvendt som trækkraft for spillene. De
øgede effektiviteten meget i fiskeriet. Nu tog
det kun en halv time at hale de 500 favne tov

1
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ind, mod en time med håndkraft. Fiskerne
brugte den tid de sparede til at sætte et nyt
træk fra fartøjets anden side. På den måde blev
effektiviteten meget bedre i snurrevodsfiskeriet. Spillene blev hurtigt populære.
Opfindsomme sjæle fandt snart ud af at bruge
de nye maskiner til fremdrift af kutteren.
De første tiltag blev lavet af en lokal smedemester fra Frederikshavn. Han opfandt og installerede cykelskruen. Det lidt specielle navn kommer af måden skruen blev drevet på. Skruen
blev monteret i et stativ ved siden af roret. En
kraftig kæde overførte kraften fra motoren til
skruen. Fiskerne brugte kun cykelskruen i vindstille vejr og ved anløb og afgang fra havn. Det
første danske fiskefartøj med skrueakslen ført
gennem stævnen blev søsat i 1891. Fiskerne var
ikke helt trygge ved idéen. De frygtede at
rystelserne og trækket fra maskineriet ville
ødelægge stævnen. Derfor satte de tunge træklodser på hver side af stævnen for at støtte
den.
Den idé, der blev hurtigst udbredt var Snurrejollen. Det hårde slid ved årerne blev afløst af
en lille motor. Nu var det kun nødvendigt med
en mand i jollen – jollemanden1.
Meget af det rigtigt tunge arbejde ved snurrevodsfiskeriet blev overtaget af maskiner. Med
opfindelsen af stopmaskinen i Grenå i 1903, var
det meste af det manuelle arbejde blevet automatisk. Stopmaskinen - en maskine, der kunne
kvejle tovet op efter spilkopperne til ruller –
gjorde, at dette fiskeri krævede mindre mandskab. Dog skulle tovrullerne og voddet stadig
slæbes fra maskinen – og gøres klar til at blive
overført til snurrejollen.
Overførsel til snurrejollen kunne være et hårdt
og farligt arbejde. I stille og godt vejr kunne jollen ligge langs siden af kutteren og få grejet
overført. Men i hårdt vejr måtte jollen ligge et
stykke fra kutteren. Tovene og voddet måtte så
hives over i jollen med håndkraft.

Dette afsnit er skrevet ud fra Egon Skelmose: Snurrevodsfiskeri i tekst og billeder. 1968. Og efter besøg på Dansk Fiskerimuseum og forskellige museer langs Limfjorden.
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Fra 1910 til 1915 kom en ny type fartøjer frem i
snurrevodsfiskeriet - hajkutteren. Den havde
større maskinkraft, men var mindre end de
andre vodkuttere. Nogle fiskere så på denne
nyhed med stor skepsis. Denne type kutter
vandt alligevel hurtigt frem pga. de åbenlyse
fordele. Med denne type kutter behøvede man
ikke snurrejollen til at sejle voddet ud. Snurrejollen var blevet overflødig.
Fra 1910 til 1972 skete der kun mindre tekniske forandringer i snurrevodsfiskeriet. I 1972
blev tovtromlerne opfundet. De gjorde hurtigt
en ende på sliddet med at slæbe tovruller fra
stopmaskinen.
Tovtromlerne er placeret på dækket, som regel
i bagbord side foran selve vodspillet. De ruller
tovene op direkte efter spillet. Fra 1972 til i dag
er der kommet flere tekniske hjælpemidler –
kraftblok og nettromle - til at håndtere de
stadig større vod.
Fra starten af firserne begyndte man at bruge
en skotsk måde til at håndtere våd – flyshooting – i Danmark
De danske fiskere driver i dag to former for
snurrevodsfiskeri:
• Traditionelt snurrevodsfiskeri med ankergrej – engelsk: »Danish Seine« eller
»Anchor Seining«
• Fly-shooting, uden ankergrej. Som navnet
antyder kommer metoden fra det skotske
fiskeri.
Snurrevodsfiskeriet har haft stor betydning for
dansk fiskeri, men har længe været i tilbagegang. Esbjerg havde i mange år den største
flåde af snurrevodskuttere. I dag er der næsten
ingen snurrevodskuttere tilbage i Esbjerg.
De snurrevodskuttere, der er tilbage i
Danmark, ligger mest omkring Thyborøn og
Lemvig.
Også her er det traditionelle snurrevodsfiskeri
på retur. Flåden består i dag af ældre kuttere
med relativt små motorer. Gennemsnitsalderen
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for såvel ejerne af disse kuttere som fartøjerne
er meget høj.
Opfindelsen af snurrevoddet skete, fordi Danmark fik en stor havgående fiskerflåde. De danske snurrevodsfiskere udbredte hurtigt brugen
af snurrevoddet, så den kom til at omfatte hele
Nordsøen. Fiskere fra andre lande tog hurtigt
metoden til sig. I dag bruges snurrevoddet
mange steder på jorden.

Snurrevodstyper
De mange fiskere og vodbindere, der gennem
tiderne har været med i udviklingen af snurrevodsfiskeriet, har sat deres præg på selve voddet. I dag anvendes der flere forskellige typer
snurrevod, der er udviklet ud fra lokale traditioner og bundforhold.
De tekniske hjælpemidler på snurrevodskutterne og det lettere materiale i voddet betyder, at
voddet er blevet større og større. I denne bog
vil vi kun beskæftige os med to hovedkategorier, nemlig:
• Rødspættevod
• Torskevod
Selvom de fleste traditionelle snurrevodskuttere i dag fisker med kombinerede rødspætte- og
torskevod, giver det alligevel mening at skille
dem ad.
Det traditionelle rødspættevod
Det traditionelle rødspættevod har en lille lodret åbning. Det har meget lave og lange arme.
Når man fisker efter fladfisk, er højden på grejet ikke så vigtig, fordi fladfisk sjældent går
højere end en halv meter over havbunden.
Derimod er det vigtigt med lange arme til at
lede fiskene ind til åbningen i trawlet. Derfor vil
armene ofte være længere end selve voddet.
Lige foran armene er stavene monteret. De er
lavet af træ. Selve voddet er syet af flere stykker net med forskellige maskestørrelser og tilskæringer. Vingerne vil typisk have en maskestørrelse på omkring 100 mm halvmasker.
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Maskestørrelsen falder hurtigt til 55 mm. Den
størrelse masker vil være i det meste af kroppen og i løftet. Kroppen i voddet er syet sammen af to næsten ens netpaneler - overpanelet
og underpanelet. De er lavet af kunstfibre
(Nylon og Nymflex). For at sikre at voddet har
en god bundkontakt, er der sat blyringe på
undertællen.
Fiskerne har ofte monteret kæder foran kværken og mellem stavene og stavtovene. Det
afhængiger af bundforhold og den enkelte
fiskers erfaring. Så kan man skrabe fisken op i
voddet. Undertællen er omviklet med et kokosreb, for at den ikke slides så meget. På sådan
et vod er der ingen forlængere mellem stavene
og armene.
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højere lodret åbning. Desuden vil det ofte have
forlængere mellem staven og voddets arme for
at løfte trawlets overtælle opad. En anden forskel er, at kullervoddet ofte er lavet og rigget,
så det kan bruges over en hårdere bund.
Trawlvod
Udviklingen stod ikke stille, da man havde
udviklet de to slags vod. I dag bruger man
vod, der minder meget om et trawl.
Japansk vod
I det japanske vodfiskeri fisker man med
meget mere avancerede vod, der er opbygget
af flere netpaneler.

Torske/kullervod
Kuller reagerer meget anderledes end fladfisk
på et fangstredskab. Derfor er det nødvendigt
at bruge et andet vod for at fange disse fisk. En
kuller vil typisk søge opad, når den forsøger at
undslippe voddet. Derfor er det nødvendigt
med ekstra højde i redskabet. Et snurrevod
efter kuller vil ofte have kortere arme og en

4.2 · Et traditionelt rødspættevod

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

4.3 · Et traditionelt torske-/kullervod

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.
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Traditionelt snurrevodsfiskeri
Snurrevodsflåden har fået mange tekniske
hjælpemidler i løbet af årene. I dag kræver
fiskeriet ikke så meget mandskab. Det er heller
ikke så opslidende som tidligere.
Fangstrejserne er også blevet kortere, fordi det
giver bedre kvalitetog dermed højere priser.
På en typisk snurrevodskutter består mandskabet i dag af tre mand. Det kan variere fra
2-6 mand.
Snurrevodsflåden består mest af ældre kuttere
med relativ lille maskinkraft. Princippet i, hvordan selve snurrevodet fisker, er ikke ændret
væsentligt fra det blev opfundet. Tekniske
hjælpemidler har dog ændret hverdagen for
snurrevodsfiskerne på mange punkter.
Når snurrevodskutteren ankommer til fiskepladsen, stikkes ankergrejet ud og tottes op.
Skipperen tager en vurdering af strøm- og

bundforhold. Så afgør han, hvilken vej det
første træk skal sættes. Vodtovet fastgøres til
ankergrejet. Så begynder udsejlingen af tovene. Det kan være op til 18 ruller a 120 favne.
Da voddet helst skal hives direkte op i strømmen, køres det første vodtov ud med strømmen. Når der mangler cirka 2 ruller tov, svinges der 90 grader, og resten af vodtovet sejles
ud. Lige inden voddet skal smides, slækkes
der op, og selve voddet smides hurtigt ud over
hækken. Resten af tovet sejles ud modsat det
første tov, mens det er på vej tilbage op til
ankergrejet. Det første tov, der er fastgjort ved
ankergrejet, samles op og kutteren ankres op.
Tovene sættes i spillet og til tovtromlerne. Nu
kan fiskeriet begynde. Trækket - vodtovene og
voddet - danner en slags trekant, og det er i
den trekant, der bliver fisket.

4.4 · Et træk set i fugleperspektiv

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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Nu hives der langsomt ind på begge arme.
Det er vigtigt, at der hives lige meget på hver
tovarm. Det kontrollerer fiskerne hele tiden
ved at sammenligne trykket på de to tovarme.
Indhalingshastigheden øges lidt efter lidt, til
tovene er samlet. Så hives voddet hurtigt
hjem, og posen tømmes. Der hives langsomt i
starten, fordi fiskene skræmmes – dels af vodtovene og dels af det mudder, der hvirvles op
af tovene. Når fiskene er blevet skræmt hen
foran voddet, hives der hurtigere, så fiskene
kan komme ned i løftet. Alt efter bundforholdene kan der laves flere træk fra samme
ankerplads.
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At slæbe med tampen
At slæbe med tampen er en metode, hvor der
kan fiskes over mere bund i samme træk.
Metoden bruges ofte i rødspættefiskeriet. Den
første tovarm og voddet sættes som beskrevet. Den anden tovarm sættes i en lige line fra
voddet. Når hele anden tovarm er kørt ud,
sættes der fast på spillet, og man sejler langsomt op til ankerbøjen. Hvordan man kører
anden tovarm ud, vil afhænge af skippers
kendskab til bundforholdene – og hvor mange
fisk, der er.

4.5 · Udnyttelse af en ankerplads

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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Fly-shooting
Fly-shooting er den mest fleksible måde at
bruge vod på. Metoden kan både bruges på
blød og hård bund. Længderne af tov kan også
være forskellig alt efter fiskepladsen, der skal
fiskes på.
Metoden er meget effektiv til at fiske rundfisk.
Den har haft stor betydning for det skotske
fiskeri. Man ved ikke, hvorfor skotske fiskere
har udviklet denne form for snurrevodsfiskeri.
Men man regner med, at de skotske fiskere
ikke brugte ankeret, så de hurtigere kunne
slippe væk fra fiskerikontrollen.
De største forskelle på traditionelt snurrevodsfiskeri og fly-shooting er:
• Ved fly-shooting fastgør man ikke den
første tovende til ankergrejet.
• Der bruges meget tykkere tove, og flyshooteren sejler langsomt fremad, mens
der hives hjem.
Når fly-shooteren ankommer til fiskepladsen,
vil skipperen tage en nøje vurdering af strøm-

og bundforhold. Han vil undgå at sætte første
vodarm tværs i, eller lige op, i strømmen. For
det vil få tovene til at drive sammen, og trækket vil blive ødelagt. Når skipperen har fået
overblik over forholdene og bragt kutteren i
den rette position, lader han en fastgjort bøje
gå med vodtovet. Derefter sættes trækket på
næsten samme måde som ved traditionelt
snurrevodsfiskeri. Den måde som tovene sejles
ud på, er forskellig alt efter bundforhold,
strømmens retning og skipperens erfaringer.
Ved bøjen samles den første arm op, og tovene
føres til spillet. Kutteren sejler langsomt fremad og spillet startes, når begge tove er strammet op. I begyndelsen hives der langsomt.
Efterhånden som tovene samles øges indhalingshastigheden. Når tovene er samlet,
hives der med fuld kraft.
På den måde fisker man på et større areal end
ved traditionel snurrevodsfiskeri. Men med
væsentlig højere udgifter til brændstof og
større slid på grejet.

4.6 · Fly-shooting træk i fugleperspektiv

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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Om sommeren er der enkelte fly-shootere, der
går sammen og slæber voddet som et trawl.
Dette fiskeri kaldes »pair-seining«. Det kan
lade sig gøre over en meget glat bund. Hver
kutter har en tovarm, og så slæbes der i op til
7-8 timer. Der skal helst slæbes nogenlunde
ligeud hele tiden. Det kan gøre fiskeriet
mindre effektivt, hvis der svinges for kraftigt.

Sådan fisker man
med snurrevod
Det daglige arbejde om bord på de forskellige
snurrevodskuttere foregår næsten ens.
Ankring
På vej til fiskepladsen gøres ankeret klar til
udsætning. Når kutteren er over fiskestedet
fires ankergrejet ud. Skipperen hjælper ofte.
Enten ved at lade kutteren bakke eller sejle
langsomt frem i en bue for at få ankergrejet ud
så hurtigt som muligt. Ankergrejet sættes fast
i en slipkrog til palstøtten. For at få stavtovene
inderst ved voddet, bliver tovene spolet om.
Det tager et kvarters tid. Voddet lægges op og
gøres klar – enten ved styrbord eller bagbord
side. Siden afhænger af hvilken vej, der skal
svinges med den første tovarm. Hvis der skal
svinges til bagbord lægges voddet op i styrbords side og omvendt. Det er vigtigt, at voddet lægges ordentligt op, så armene kan glide
let i vandet, og posen kommer på den rigtige
side af armen. Der bindes for posen med
bindestrikken.
Tampen fra den første arm føres agter, og
hægtes i ankergrejet via bøjetampen.
Udsejling af tove
Nu kan selve udsejlingen af tov og vod begynde. Det er et arbejde, der normalt varer en god
halv times tid. Når første arm er hægtet til
bøjetampen, lades der gå fra ankergrejerne.
Tovet holdes fast ved agterpullerten, indtil
kutteren er på den kurs, som første arm skal
sejles ud på. Det gøres for at sikre, at ankergrejerne står tot. Når ankergrejerne er strammet helt op, kan udsejlingen af tovene begyn-
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de. I rimeligt vejr vil udsætningen foregå ved
normal stimefart. Så vidt muligt sættes trækket med strømmen. Formen på trækket og
tovenes længde er afhængig af bundforholdene på fiskepladsen. Under tovenes udsætning
sørger skipperen for, at der er det rette bremsetryk på tromlerne, så overløb forhindres.
Kursen holdes, indtil der mangler ca. 2 ruller
tov, så svinges der cirka 900. Farten tages af
kutteren og man gør klar til at sætte selve
voddet. Nu vil kursen være næsten vinkelret
på strømmen, så voddet vil blive hevet op i
strømmen. Når vingen på voddet er ude, smider man posen, så den er klar af både overtælle og undertælle. Derefter sejles anden arm
ud, ofte i en større bue end første arm, for at
fiske på mere bund. Når tovet er ude, slæber
man det sidste stykke op til ankergrejet. Hvor
lang tid der slæbes, er afhængig af bundforhold og hvilken slags fisk, der fiskes efter. Hvis
det er rundfisk slæber man kun 10 minutter.
Det er ikke unormalt, at der slæbes i mere end
en time ved rødspættefiskeri. Når man når
flagbøjen, gøres ankergrejet fast, og tovene
føres via spillet til tovtromlerne – og indhalingen kan begynde.
Indhaling
Indhalingen varer ca. 1 1/2 time. Det er meget
vigtigt, at der hales jævnt på begge tove under
hele indhalingen, for at fisken kan jages ind
foran voddet og fanges. Hvis der hales ujævnt
på tovene vil voddet gå skævt, og fisken vil
slippe fri. I begyndelsen hives der ganske
langsomt med jævn hastighed. Hastigheden af
indhalingen i denne fase er vigtig for tovenes
fiskeevne. Det er tovenes vibrationer og den
sandsky, som tovene rejser, der får fisken til at
svømme i den rigtige retning. Hvis der hives
for langsomt, vil tovene lette sig inde ved
vodarmene. Hvis der hives for hurtigt, vil for
mange fisk falde tilbage over tovene. Efter de
første par ruller øges indhalingshastigheden
ganske langsomt. Når tovene er helt samlet,
og fiskene er jaget ind foran voddet, hives der
så hurtigt, som grejerne kan holde til. Når vodstavene er helt oppe ved kutteren, tages
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vodarmene agter og lægges over kraftblokken
(eller sættes på nettromlen), og vodtovene
sættes til at spole tilbage.
Voddet hales ind, indtil løftet er i overfladen,
og taklekrogen sættes i løftestroppen. Så
takles der ind over siden, og fisken tømmes
ud i pounderne. Når tovene er spolet om, og
voddet er lagt klar på hækken igen, er alt klar
til et nyt træk.
”At lægge et vod op til udkøring” vil lidt
skematisk sige, at voddet skal vendes 900.
Først skal en arm ud, dernæst posen og sidst
anden arm.
Grunden til, at det er så vigtigt at få ”lagt
voddet op” og ikke blot køre det ud som traditionelt trawl, er vindens og strømmens forsætning af skibet under udsætning.
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Mange traditionelle ankerpladser er så specielle, at det er bydende nødvendigt for skipperen at få smidt voddet præcist for at fiskeriet kan fungere optimalt.
Området omkring hækken bliver på en
moderne vodkutter hovedsageligt benyttet
under 3 forskellige arbejdsfunktioner: når
voddet skal lægges op, når voddet skal køres
ud, og når det skal hives ind igen. Man har
monteret enten en vodtromle eller en kraftblok til at aflaste det manuelle slid, som
stadig bliver hårdere, eftersom redskaberne
bliver støre.
Hvor der findes en kraftblok, bliver denne kun
benyttet, når voddet hives hjem. Man lægger
de 2 forlængere op i kraftblokken, hæver den
højt til vejrs, slår hydraulikken til og hiver så
ellers manuelt af fuld kraft. Når voddet er inde
og posen tømt, placeres kraftblokken atter i

4.7 · Udnyttelse af en ankerplads

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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sin beskyttelsesskinne på styrhuset.
Arbejdsfunktionen med at lægge vod op og
køre det i havet sker manuelt og lige fra dækket.
Hvor der findes en vodtromle, er det en stor
fordel, hvis denne er todelt, hvilket vil sige, at
tromlen kan skilles på midten med en arm til
hver side. Tromlen kan så køre synkront som
en trawltromle eller adskilt med en vodarm til
hver side.
Det har den store fordel set i et arbejdsmiljømæssigt og sikkerhedsmæssigt perspektiv, at
når voddet skal lægges op, køres den synkront, indtil man når kværken (midten af voddet), og posen lægges klar på lønningen.
Herefter slår man ved et udtag på tromlen
over på ”todelt”, og den ene arm lægges op,
mens den anden bliver siddende på tromlen.
Man har herefter så lidt redskaber som muligt
til at lægge på dæk og udgøre en fare, når
voddet skal glide i havet. Her bør gælde 3
faste regler:
1. Sikkert forfæste på dækket
2. Aldrig stå på den forkerte side af noget
grej, som kører i havet og hermed
risikerer at komme i klemme, og
3. Aldrig stå på grej, der glider i havet.
Når voddet køres ud, løber først den ene arm
ud fulgt af posen, og til sidst fires den anden
arm direkte fra tromlen. Anden hold tove tilkobles, og der ”lades gå” i samme arbejdsfunktion. Man har således så lidt som muligt kontakt med de udkørende redskaber.
Man undgår også på denne vis at komme ud
for ”uklare vod”, hvilket er vod, der ikke kører
klare i vandet og derfor ikke fisker.
Dette undgår man ikke helt ved brug af kraftblok, da der i anden arm, der ikke lægges op,
godt kan være tørn mellem kuglerne og undertælen.
Når voddet hales ind på vodtromlen, sker det
som ved traditionelt trawlfiskeri, og al den
fysiske belastning er afløst af hydraulikken.
Det er en stor fordel i dårligt vejr, hvor skibet
vugger og hugger i søen. Trykket på de 2 arme
af den todelte tromle er afpasset så fint, at
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hiver den ene side lidt hårdere end den anden,
vil denne automatisk holde igen, så den anden
arm kan komme med. Herved sikrer man, at
voddet bliver kørt totalt lige på. Først ved
kværken slås der igen om ved hydraulikudtaget, og de 2 sider kører nu synkront. Folkene
ved tromlen er også her i minimal kontakt med
redskaberne.
Denne fordel ydes heller ikke helt ved brug af
kraftblok
Set fra en arbejdsmiljømæssigt – og sikkerhedsmæssigt synsvinkel forekommer der at
være følgende åbenbare fordele ved at benytte vodtromle på hæk sammenlignet med kraftblok:
• Mandskabet fritages for den fysiske
belastning vha. det hydrauliske anlæg.
• Det er lettere at undgå at køre uklare
vod i havet, idet kun posen samt en arm
skal lægges op på dækket. Anden arm
sidder klar og sikkert på tromlen.
• Under bjærgning af vod i dårligt vejr
hiver det hydrauliske anlæg redskaberne til borde og fast på tromlen.
Mandskabet skal kun koncentrere sig
om deres egen situation, og intet kommer til at ligge og flyde på dæk og udgøre en risiko.
• Er man knækket af, og voddet skal
bjærges i en arm på hækken, vil det
være betydeligt lettere og mindre fysisk
belastende ved vodtromle end kraftblok.
• Har man kørt voddet i et vrag på bunden, og det sidder uhjælpelig fast, vil
det være noget lettere at få det frigjort
vha. af vodtromle end kraftblok.
Affiskning af en fiskeplads
Et normalt træk vil affiske ca. 45 grader
omkring en ankerplads. Ved nogle ankerpladser er det muligt at sætte i alle retninger.
Teoretisk set, vil det derfor være muligt, at
sætte 8 træk ved disse ankerpladser. Men i
praksis er der vrag, sten m.v. at tage hensyn
til. Ofte vil det også kun være i en eller to retninger, der er nok fisk til, at det kan svare sig.
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Sådan fisker man Fly-shooting
Der er enkelte danske stålkuttere på omkring
150 tons, der driver fly-shooting. At fly-shoote
adskiller sig ikke så meget fra det traditionelle
snurrevodsfiskeri. Men der er flere væsentlige
punkter til forskel:
• Under indhalingen sejler kutteren langsomt fremad, mens der hives på tovene.
Den slæber altså tove og vod, som en
slags trawl.
• Der bruges kortere tov – 12 til 14 ruller.
Til gengæld er tovene 32-36 mm i diameter, altså betydeligt kraftigere end i
det traditionelle snurrevodsfiskeri.
• Voddet er som regel større.
• Indhalingsspillet er meget kraftigere.

Indhaling
Kutteren sættes på slæbekurs, og spillet sættes i gang. Nu hiver man på tovene, mens
kutteren sejler langsomt frem. Som ved traditionelt snurrevodsfiskeri hives der langsomt i
starten, og hastigheden øges gradvist, indtil
tovene er samlet. Det er vigtigt, at der hives
jævnt på begge tove, for at voddet kan gå lige.

Metoden kommer som nævnt fra Skotland i
begyndelsen af 80’erne. Den bruges mest efter
rundfisk. Princippet i fly-shooting er, at både
skrue og spil bruges til at samle tovene. Det er
vigtigt at skibets hastighed afpasses nøjagtigt
efter spillets hastighed. Så der hales med
korrekt hastighed hele tiden. Der er naturligvis
forskel på de forskellige træk, der sættes fra en
fly-shooter, men de vil ofte være smallere end
træk lavet fra en traditionel snurrevodskutter.

Når tovene er samlet, hiver man med fulde
omdrejninger på spillet. Når voddet kommer
op til båden, hives det over kraftblokken, og
posen takles ind.

Udsætning
Ved ankomsten til fiskepladsen tager skipperen bestik af strøm- og bundforhold. Så
bestemmer han, hvordan tovene og voddet
skal sættes. Når kutteren er klar til at sætte
trækket, fastgøres første vodtov til flagbøjen
og kastes overbord. Den første arm sejles ud.
Når der mangler 6 ruller tov, svinger man 600.
Så sejler man 5 ruller tov ud, og der svinges
900. Der slækkes op, mens den sidste rulle tov
sejles ud. Voddet kastes, og anden arm sejles
ud som den første. I teorien er man så tilbage
og kan samle flagbøjen op. I praksis vil man
som oftest skulle slæbe en kort tid på tampen.
Det første vodtov kobles fra flagbøjen, og
tovene forbindes via spillet til tovtromlerne.
Nu er man klar til at hive på grejerne.

I indhalingfasen er det meget vigtigt, at kutterens fart - og den hastighed, der hives med tilpasses nøje. Det er for at få tovene og voddet til at gå over bunden med den optimale
hastighed. Den optimale hastighed er afhængig af hvilke arter, der fiskes efter - og strømmens hastighed og retning.

Denne metode bruges sommetider også til at
omringe en stime fisk over meget hård bund.
Der nøjes fiskeren med helt ned til en rulle tov
pr. arm. Når fiskene går i voddet, vil de hjælpe
til med at holde voddet klar af den hårde bund.
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Sådan er snurrevoddet
opbygget
Snurrevod er meget forskellige, både i type og
størrelse. I dag er de fleste vod opbygget ligesom en vingetrawl. De bliver både brugt til
fiskeri efter rundfisk og fladfisk.
Når vodbinderen skal lave et vod, har skipperen og vodbinderen en lang snak om de egenskaber, det færdige vod skal have. Her bruges
deres viden om fiskens adfærd og de lokale
forhold på de fiskepladser, som snurrevodsfiskeren bruger. Vodbinderen laver så en arbejdstegning, der bliver grundlag for det nye vod.
Fiskeren kan på arbejdstegningen se, hvordan
hver enkelt del i voddet er lavet.
De fleste fiskere har sådan en arbejdstegning
om bord. Hvis voddet bliver revet i stykker, kan
de reparere det på havet. Ved hjælp af en
arbejdstegning er det nemmere at få overblik
over skadens omfang og lave de nødvendige
reparationer.
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ARBEJDSTEGNING
En arbejdstegning kan være svær at forstå for andre fordi:
• sådan nogle arbejdstegninger ikke
er standard. Ofte er de kun lavet til
at støtte den enkelte vodbinders
hukommelse.
• flere vigtige ting kan være udeladt,
fordi »sådan laver vi jo altid den
slags overgange«.

På sådan en arbejdstegning vil der være
oplysninger om fremstillingen af voddet.
Oplysninger, som fiskeren skal bruge for
at reparere voddet, hvis det er gået i
stykker pga. af hold. Der står f. eks.:
• Tråd og trådtykkelse i de forskellige
sektioner.
• Maskestørrelse og antal masker til
de enkelte sektioner.
• Udskæring af de forskellige sektioner, så voddet får den rette form.
• Antallet af hængemasker for at lave
rundingen i kværken.
• Føring af voddet til tællerne i de
forskellige sektioner.
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Snurrevoddets dele
Et snurrevod kan deles op i flere dele. Vi vil her
beskrive hver betydning for voddets evne til at
fiske.
Ankergrejet
På en snurrevodskutter er det vigtigt at have et
godt ankergrej. At fiske med traditionel snurrevod kræver, at kutteren bliver holdt på samme
plads under indhalingen af voddet. Hvis kutteren ikke ligger fast i ankergrejet, vil det være
kutteren, der bevæger sig hen imod voddet
under indhalingen - og ikke omvendt. Så kan
voddet og tovene ikke fiske effektivt.
Det enkelte ankergrej på de forskellige snurrevodskuttere er naturligvis ikke helt ens, men
de vil typisk ligne følgende:
Der fås flere typer ankre. Det vigtigste er, at de
kan få et godt greb i bunden. Vægt og størrelse af ankeret vil afhænge af kutterens størrelse.
Ved selve ankeret sjækles ca. 10 favne kæde.
Deri sjækles ca. 20 favne syntetisk tov.

Deri sjækles ankerwiren, som udgør resten af
ankergrejet. Oppe ved skibet vil der - ca. 20
favne ude - været koblet en eller to ankergajer
til ankerwiren. Lige efter ankergajerne er der
monteret et samleled i wiren, hvor der er koblet en trosse til med en lille gaj og flagbøje.
Afhængig af vejrforhold og bundart er der forskellige måder at forbedre ankerets holdeevne
på – det kan være:
• et lille forhåndsanker med tre – fire meter
kæde, der sjækles i nakken på hovedankeret
• ekstra store flige boltet på ankeret.
For at kunne ankre på forskellige havdybder,
vil ankerwiren ofte være sat sammen af flere
stykker wirer, der er sjæklet sammen.
Ankergajerne (og de 20 favne trosse ved selve
ankeret) gør, at kutteren ligger bedre for
ankergrejerne i dårligt vejr. Ankergrejet virker
også mere elastisk.
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4.8 · Ankergrej

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg.

Tovene
Tovene skal have en god og konstant kontakt
med bunden. I dag bruger man kun 3-slåede
syntetiske tove af polyester (PES) og polypropylen (PP). De har en diameter på knap 20
mm. Syntetiske tove er lettere end vand, og
derfor er der indlagt vægt i tovene i hver
kordel. Så kan de synke og holde kontakten
med bunden under indhalingen. Det er vigtigt,
at tovene er meget »hårdt slået« for at undgå
unødvendigt slid, når tovet er i kontakt med

bunden. Og endnu vigtigere - for at undgå, at
trænger sand ind i tovet. Det kan give slid inde i
selve tovet. Før tovtromlernes tid var det også
vigtigt, for at kunne kvejle tovene ordentlig op.

TOV AF NATURMATERIALER OG TOVE AF SYNTETISKE FIBRE
Tove af naturmaterialer bruges stadig i vid udstrækning i troperne. De stammer alle
fra fibrene af forskellige planter. De vigtigste tove af naturmaterialer er manila-reb,
kokos-reb og sisal-reb. Den slags tov rådner, fordi de bliver angrebet af mikroorganismer i vandet. Hvis tovene lagres i fugtige omgivelser, bliver de hurtigt
angrebet af mug.
Tove af syntetiske fibre er bygget op af fibre, der er fremstillet ved simple kemiske
processer. På den måde opnår man tre fordele i forhold til tove af naturfibre:
• Tovet er ensartet i hele sin længde
• Større styrke
• Rådner ikke
Specielt den sidste egenskab er meget vigtig, når tovet skal bruges i fiskeriet.
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TOV
En rulle tov er 120 favne – cirka 220 meter. I almindeligt snurrevodsfiskeri bruger
man ca. 16 ruller tov på hver arm; eller ca. 3 km. tov pr. arm. De enkelte ruller tov
splejses sammen med en almindelig kortsplejs. De første par ruller er ofte samlet
med et G-led for hurtigt at kunne koble en eller to ruller fra, hvis der ikke er plads
nok på fiskepladsen til et langt træk.
De tovruller, der sidder tættest på voddet, kaldes stavtovene. De er som regel et par
millimeter tykkere i diameter, fordi der er større belastning i dette område.
Tovene er udsat for et meget hårdt slid, fordi de er i konstant kontakt med bunden.
Ved selve indhalingen sker den største slitage ved passagen gennem vodrullerne og
indhalingen over spilkopperne. Den store slitage gør det nødvendigt at skifte tove
jævnligt. Udskiftningen foregår altid parvis, dvs. en rulle på hver arm. Da tovet altid
er rullet på tovtromlerne, når det er på skibet, skiftes rullerne ofte under udsætning
af tovene. Derfor er det påkrævet, at en snurrevodsfisker hurtigt kan lægge en
ordentlig splejsning.
For at få et jævnt slid på tovene, hives der fra samme ende hver gang. Når der trækkes på voddet bliver tovene kørt på tromlerne efterhånden som de kommer ind. Når
trækket er færdigt, er det derfor stavtovene, der er yderst på begge tovtromler.
Derfor er man nødt til at vende det ene sæt tove inden udsætningen. Det gør man
ved at spole det ene tov over på samme tromle som det anden sæt. Så får man
startet fra den rigtige ende hver gang.
Enkelte snurrevodskuttere vender ikke tovene. Det gør at tovene slides hurtigere.
Fordelen er, at et nyt træk kan udsættes, så snart voddet er om bord - og så kan man
få mere fisketid i de lyse timer.
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4.9 · Et vod med navn på enkelthederne

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

Voddet
Voddets over- og undertælle er rammen, som
voddet trækkes i. Voddet er konstrueret af forskellige netpaneler, fremstillet af nylon og
nymflex. Disse netpaneler er udskåret og sat
sammen så voddet får en V-form, når det trækkes gennem vandet. Over- og undertællen er
ofte lavet af taifunwire. På overtællen monterer
man plasticflåd (kugler) til opdriften. Undertællen er overtrukket med kokosreb og blyringe. Mellem armene og kroppen er der syet
hængemasker i. De skal sikre den rette form af
overgangen og en ensartet belastning langs
tællerne.
Alt efter hvor hårdt fiskeren ønsker, voddet
skal gå over bunden, vil han sætte forskellige
kæder på.
Skrabekæde: Er monteret foran undertællen,
så den jager fisken op fra
bunden, inden selve voddet
kommer.
Stavkæde: Er monteret foran staven for at
opnå bedre bundkontakt.
Selektivitet
I 1980’erne blev der lavet en del forsøg med
kvadratmasker i snurrevodsposer. Resultatet
var, at man kunne opnå en mere præcis udvælgelse af fisk, der var omkring mindstemålet.
Når formen på maskerne i posen ændres fra de
normale diamantmasker til kvadratmasker
(normale masker drejet 45 grader) vil maskerne
ikke ændre form under større fangster og en

anden slæbehastighed.
Fordelene ved kvadratmaskerne er, at undermålsfisk har mulighed for at undslippe i hele
posens længde. I en pose med diamantmasker
er det kun i den bagerste del af posen, fiskene
har mulighed for at undslippe.
Poser med kvadratmasker bruges i snurrevodsfiskeriet i det nordlige Norge og på Island. De er
et lovkrav i sæsonen, hvor der er meget yngel
langs kysten.

Snurrevodsfartøjer
Fartøjerne til snurrevods- og flyshooting-fiskeri
har udstyr til udsætning og bjærgning af vodtovene og selve voddet på dækket. Der er også
udstyr til at håndtere fangsten på dækket.
Det traditionelle snurrevodsfiskeri kræver ikke
særlig stor motorkraft. Fly-shooting kræver
større hovedmaskineri. Fiskeriet foregår både i
Indre Danske Farvande og i Nordsøen. Der
fiskes kun konsumfisk. Mandskabet består af
2-6 mand – alt efter fartøjets størrelse.
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4.10 · Vodrullerne sidder på lønningen og styrer vodtovene hen til vodspillet

Foto: Kresten Larsen.
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4.11 · Vodspillet bruges til indhaling af tovene, der går videre hen til styrerullerne.
På vodspillet sidder styrerullerne og styrer tovene hen til tovtromlerne.

Foto: Kresten Larsen.

4.12 · Tovtromlerne spoler tovene op. Tovtromlerne sidder som regel langskibs i bagbords
side eller tværskibs foran styrehuset.

Foto: Kresten Larsen.
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4.13 · Udsætterrullen har til opgave at holde tovene klar af skruen.

Foto: Kresten Larsen.

4.14 · Ankerspillet kan enten være bygget sammen med vodspillet eller være et separat spil.

Foto: Kresten Larsen.
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4.15 · Kraftblokken findes i flere
udgaver. Den kan være
monteret på et rør, der er
fastmonteret i dækket, eller
som her monteret på en
hydraulisk arm.
Kraftblokken bruges til
bjærgning af voddet.

Foto: Kresten Larsen.

4.16 · Nettromler til at bjærge voddet med er blevet mere og mere almindelige i de senere år.

Foto: Kresten Larsen.
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Taklespil anvendes til ombordtagning af fangsten. Har man ikke et taklespil, anvendes spilkopperne på vodspillet.

hvor fiskekasserne kan stables ind. Lastrummet kan også være et stort rum, der passer til
stabling af fiskekasserne.

Lossespillet benyttes til at hive fangsten op fra
lasten under losningen. Har man ikke et separat spil, bruger man et af spilkopperne på vodspillet til ombordtagning af fangsten.

I dag er mange lastrum udstyret med køle/
fryse anlæg. På flere og flere fartøjer søpakkes
fisken. Det betyder, at man laver en opvejning
af fisken på dækket eller i lasten, inden den
lægges i fiskekasser.

Det er den måde, man ønsker at opbevare
fisken på, og hvordan fartøjet er bygget, der
bestemmer, hvordan lasten er indrettet.
Lastrummet kan være inddelt i flere rum, hvor
fisken opbevares løst i de enkelte rum - eller

I dag har mange fartøjer et lille lossespil til
losning af fangsten. Har man ikke et separat
spil bruger man en af spilkopperne på vodspillet til det arbejde.

4.17 · Det udstyr,
man bruger til at håndtere fangsten, består
ofte af paunder. De er
forhøjede, så man har
rimelige arbejdsstillinger under rensearbejdet. Der er også fartøjer, der har transportbånd, så fisken kører
hen til dem, der står
og renser.

Foto: Kresten Larsen.
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Fiskeri med garn
Fiskeri med garn – eller garnfiskeri – er en af de ældste fiskerimetoder,
man kender. Især danske fiskere har i mange år udøvet garnfiskeri. Både
fra kysten og senere på det åbne hav. Fisk fanget af garnfiskere har som
regel en høj kvalitet og friskhed.

Et historisk tilbageblik
Garnfiskeri er en meget udbredt måde at fiske
på og drives af fartøjer i alle størrelser.
Garnfiskeriet er kendt helt tilbage i stenalderen
og har haft meget stor betydning for befolkningen i de kystnære farvande i Danmark.
Fangstmetoden har ikke ændret sig særlig
meget frem til i dag. Garn er et passivt fiskeredskab. Det består af en netvæg af tynde
tråde, der sættes lodret i vandet. Fiskene bliver
fanget i nettet, når de svømmer imod det.
Garn var et af de vigtigste redskaber i det
eventyrlige sildefiskeri i de danske bælter, som
medførte stor eksport til Tyskland.
I mange år blev garnfiskeriet drevet med små
både tæt på kysten. Det var specielt, når der
var store mængder af specielle fiskearter tæt
på kysten, at fiskerne udnyttede garnets evne.
Garnet er godt til at fange en bestemt størrelse
fisk.

Fiskeriet fra Hvide Sande og Thorsminde skabte
grobund for udviklingen indenfor det danske
havgående garnfiskeri.
I de områder levede kystbefolkningen spredt
og drev lidt landbrug. Men deres vigtigste indtægtskilde var fiskeri. Fiskeriet foregik både i
de nærliggende fjorde (Nissum og Ringkøbing
Fjorde) og på havet. På havet brugte fiskerne
linefiskeri med kroge efter torsk og kuller – og
garn efter søtunger. I fjorden brugte fiskerne
garn efter flyndere – og åleruser efter ål. Med
årene blev der udviklet garnfiskeri efter tunger,
pighvar og torsk. Der kom flere både til, og fartøjerne blev bygget større og større.

Garnene var dengang lavet af naturmaterialer
som bomuld og jernringe, eller der var syet bly
direkte på undertællen. Når garnene skulle
sættes, blev de bundet sammen, enten før eller
under sætningen, til den størrelse lænke, som
fiskepladsen passede til.
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5.1 · Gammelt garn og en lænke

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

Fra midten af 60’erne blev garnflåden specialiseret, og fangstområderne blev udvidet. Der
skete flere forandringer under denne udvikling:
• Kunstfibre som nylon blev brugt til
produktion af garnene. Det betød, at
garnene blev meget stærkere i trådene
og meget nemmere for besætningen at
arbejde med.
• I 1967 opfandt smeden Niels Toft fra
Hvide Sande garnhaleren. Opfindelsen af
garnhaleren havde baggrund i de hydrauliske spil, der var blev indført i not- og
trawlfiskeriet. I al sin enkelthed var det en
gummibeklædt tromle, der havde skærme
i hver ende, så garnene ikke skulle glide
af under indhalingen. Tromlen blev drevet
af et turbinedrev, der igen blev drevet af
en oliepumpe, som blev drevet af fartøjets
hovedmotor. Med garnhaleren blev det
muligt at fiske på større dybder – og at
bruge flere garn pr. dag.
• Den teknologiske udvikling indenfor fiskesøgning og navigation.
• Der var stor efterspørgsel og gode priser
på friske fisk - specielt tunger, pighvar og
torsk.

Alt dette satte for alvor gang i udviklingen. Da
sonaren blev indført blev en hel gruppe fartøjer specialiseret i vragfiskeri. Fiskeri på vrag
foregik i hele Nordsøen og i Den Engelske
Kanal. I 70’erne udviklede man også et stort
fiskeri efter kulmule på Jyske Rev.
I begyndelsen af 70’erne kom det såkaldte
monofilgarn og undertæller med indlagt bly.
De afløste nylongarnene og ringene. Arbejdet
med opklaring af garnene efter fiskeri blev
meget lettere.
Garnene blev nu hevet direkte over i pounder klar til udsætning. I slutningen af 80’erne kom
garnklareren, der trak garnene direkte fra afpillerbordet og over i pounderne - samtidig med,
at den skilte over- og undertæller.
Uafhængigt af udviklingen i Nordsøen startede
et stort laksefiskeri i Østersøen. Dette fiskeri
foregik først med drivkroge, men blev senere
til drivgarnfiskeri.

Kapitel 5

side 87

5.2 · En lænke garn

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

Garntyper
På verdensplan drives der omfattende fiskeri
med garn. Der findes mange typer garn. De kan
deles op i to kategorier, nemlig:
• Garn, der står fast på bunden
• Drivgarn
Langt den største del af de garn, der bliver
brugt af danske fiskere, er garn der står fast på
bunden. Princippet er, at 6-10 garn bindes sammen til en lænke med et anker i hver ende af
lænken, der holder garnene på plads.
Garnene har så meget vægt, at den samlede
opdrift er negativ. Dvs. at garnet synker.
Forskellene mellem garntyperne ligger i selve
busen. Dvs. det net, der udgør selve garnet –
og den måde busen er hægtet til overtælle og
undertælle.
Drivgarn bruges i fiskeerhvervet efter laks i
Østersøen. Overalt langs de danske kyster
driver man fritidsfiskeri med drivgarn efter sild
og laks. Fælles for garnene er, at de er forsynet
med så meget opdrift, at de hænger fra overfladen og ned.
De fleste garn, der anvendes af danske fiskere,
har bus bundet af monofilamenttråd eller multi-

monofiltråde. Navnene på de forskellige garn
kommer fra de fisk, de er beregnet til at fange.
Det vil være alt for omfattende at beskrive alle
de forskellige typer garn i denne bog. Næsten
hver garnfisker har sin egen mening om, hvordan netop hans garn skal føres.
Tungegarn
Monofilbus, maskestørrelse 45-55 mm.
Trådtykkelsen 0.28.
Føringsprocenten ca. 25% på overtællen
og lidt mere (ca. 28%) på undertællen.
Længde monteret 70 meter.
Dybde 11,5-14,5 masker.
Rødspættegarn
Monofilbus, maskestørrelse 60-85 mm.
Trådtykkelse 0.23-0.50.
Føringsprocent ca. 25% på overtælle
og lidt mere på undertælle (ca. 28 %).
Længde monteret 45-100 meter.
Dybde 9,5-15,5 masker.
Torskegarn
Monofilbus, maskestørrelse 55-95 mm.
Trådtykkelse 0.30-0.60.
Føringsprocent 50% på overtælle,
undertælle 60%.
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Længde monteret 50-80 meter.
Dybde 20,5-45,5 masker.
Kulmulegarn
Monofilbus, maskestørrelse 55-60 mm.
Trådtykkelse 0.52.
Føringsprocent 45% på overtælle,
undertælle 50%.
Længde monteret 50-55 meter.
Dybde 30,5-40,5 masker.
Pighvargarn
Monofilbus, maskestørrelse 110-180 mm.
Trådtykkelse 0.40-0.60.
Føringsprocent 25% på overtælle,
undertælle 30%. Længde monteret 60-100
meter. Dybde 6,5-14,5 masker.
Laksegarn
Monofilbus, maskestørrelse 80 mm.
Føringsprocent 70%.
Længde monteret 20 meter.
Dybde 52 masker.
Disse garn har ingen undertælle, men kun
en enkelt tynd føretråd.
Sildegarn
Monofilbus, maskestørrelse 26 mm.
Trådtykkelse 0.16.
Føringsprocent 45% på overtælle,
undertælle 50%.
Længde monteret 45 meter.
Dybde 30,5-50,5 masker.
Toggegarn
Toggegarn bruges til fiskeri efter rødspætter
og tunger. Toggegarn har tre lag bus. De to
yderste lag bus har meget store masker –
spejlmasker. Det inderste bus har en mindre
maskestørrelse.
Inderste bus, multimonofil 1,5x4 maskestørrelse 60-80 mm.
Føringsprocent på overtælle 30%,
undertælle 27%.
Længde monteret 50-63 meter.
Dybde 17,5-25,5 masker.
Spejlmasker, multimonofil 6 x 3,
maskestørrelse 300-400 mm.
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Føringsprocent på overtælle 50%,
undertælle 60%.
Dybde 2,0 masker.

Faststående garn
Tungegarn, torskegarn, kulmulegarn, rødspættegarn, pighvargarn osv. hører alle til de faststående garntyper. Den slags fiskeri foregår
med garn, der står fast på havbunden. Det
foregår på havdybder ned til 200 meter.
Garnene er designet til at fange demersale fisk
- dvs. fisk, der lever på eller tæt ved havbunden.
Garnrækkerne er forsynet med ankre i hver
ende for at holde dem fast på den ønskede
position.
Fælles for de faststående garn er, at de alle
har negativ opdrift - dvs. deres samlede vægt
(opdrift – tyngde) er negativ. Garnene er alle
knyttet forholdsvis løst til tællerne, så fisken
har mulighed for at vikle sig ind i garnet.
Garn, der står på bunden, er udsat for en
meget stor påvirkning af havstrømme.
Fiskeren vil altid vurdere strømmens styrke og
retning, før garnene sættes. Hvis strømmen er
for stærk, vil fiskeren i de fleste tilfælde undlade at sætte garnene. Garnene kan i stærk
strøm blive presset ned i bunden og ødelagt.
Der er lavet flere tankforsøg af dykkere for at
undersøge strømmens påvirkning på garn sat
på havbunden. Undersøgelserne viser, at
strøm på langs af garnene mindsker garnets
højde med op til 50% - selv i relativ svag
strøm. Dykkere har i stærk strøm fundet ud af,
at busen skrider sammen på føretråden og
samles i bundter. Det gør, at fisken nemmere
kan se og fornemme garnet.
Den type havbund, som fiskeren ønsker at
sætte sine garn på, afhænger af, hvilken form
for garnfiskeri han fisker - og årstiden. Som
udgangspunkt kan garnfiskeri bruges på alle
typer bund - også bund, hvor man normalt
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ikke fisker med fartøjer, der har slæbende redskaber.
Ofte vil der være store mængder torsk tæt ved
store stendynger eller vrag. På grund af den
store risiko for at få hold med sit trawl eller
vod i sådan et område, bruger man sjældent
fartøjer, der fisker med slæbende redskaber.
Men det skal nævnes, at enkelte fartøjer med
svært bobbinsgrej under trawlet til tider fisker
i sådan nogle områder - pga. chancen for en
god fangst.
Generelt bruger fiskeren tungegarn, pighvargarn og rødspættegarn over sand-, ler- eller
grusbund. Han bruger kulmulegarn over den
jævne stenbund - f.eks. på Jyske rev, og
torskegarnene bruger han over hård stenbund, klippetoppe og vrag.
De fleste garnfiskerier er afhængige af sæsonen. Garnfartøjerne vil ofte skifte mellem forskellige garntyper i løbet af året. Det betyder,
at et garnfartøj, der starter op med torskegarn
i januar, kan skifte til tungegarn hen på foråret, drive kulmulefiskeri om sommeren - og
endelig rigge om til torskefiskeri igen i oktober. Garnfartøjet skal derfor have flere hold
garn. Enkelte fartøjer har flere forskellige hold
garn med på samme fangstrejse.

Flydegarn
Flydegarn eller drivgarn er, som navnet siger,
ikke fastgjort med ankre under fiskeriet.
Garnene har så meget opdrift, at de driver i
eller tæt på overfladen. Selve buset hænger
løst ned i vandet som et gardin.
Denne fiskerimetode er rettet mod pelagiske
fisk.
Fiskeri med drivgarn foregik i mange år kun i
de kystnære områder. Men fra begyndelsen af
70’erne begyndte især japanske fiskere at
undersøge verdenshavene for økonomisk
interessante arter - som tun, blæksprutter og
hajer.
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De største økonomiske interesser er samlet
omkring tun- og hajfiskeriet. I 1992 vedtog FN
en resolution, der forbød brug af drivgarn i
oceaniske farvande. Mange lande var bekymrede over de store fangster og bifangster, der blev
fanget af specielt asiatiske garnfartøjer.
Fiskerne – som især kom fra Japan og Taiwan –
brugte hver omkring 60 kilometer garn pr. sæt.
I jagten på de værdifulde tun og hajer havde de
udvidet deres jagtmarker til hele jordkloden.
Der er stadig et meget omfattende illegalt garnfiskeri i disse lande.
I Danmark er det kun få fartøjer, der anvender
drivgarn. De fisker efter laks og sild. Tidligere
var der også et omfattende garnfiskeri efter
makrel. Sildefiskeri foregår i de indre danske
farvande, og laksefiskeriet foregår om foråret
og efteråret i den østlige del af Østersøen.
Laksefiskeriet i Østersøen har haft stor betydning for bornholmske fiskere, og fiskeriet drives
af fartøjer op til 40 BRT i størrelse.
Det bedste tidspunkt at sætte garnene på er
lige før solnedgang. Der sættes omtrent tværs i
vinden med hele sættet. Sættet er delt op i
lange rækker med op til 100 garn i hver række.
Da garnene driver i overfladen – og spærrer et
relativt stort farvandsområde – er det vigtigt, at
de er afmærket, så andre skibe kan passere
dem uden problemer. Under sætningen af garnene vil fartøjet derfor lave plads mellem de
enkelte rækker. Så kan andre skibe passere
garnene uden at lave en gennemsejling.
Garnrækkerne er afmærket med bøjer, der har
lys og radarreflektorer. Fartøjet ligger ved
garnene hele natten.
Buset er i de fleste tilfælde monofilbus pga.
deres store gennemsigtighed. Det gør, at fiskene ikke så let kan opfatte garnvæggen i vandet.
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Sådan drives garnfiskeri
Garnfiskeri i de danske farvande foregår forskelligt på de enkelte fartøjer - afhængig af indretning, størrelse, antal besætningsmedlemmer
og hvilken form for garnfiskeri, der drives.
Der er dog nogle fællestræk, der går igen på
alle fartøjer, nemlig udsætning og indhaling.

Når vraget er fundet med ekkolod og/eller
sonar, sejler man hen over vraget, og der smides en »strømspand« - dvs. en spand i en gaj.
Strømmens retning og styrke vurderes udfra,
hvordan spanden driver i forhold til vragets
position.

Udsætning
Garnene ligger klar til udsætning i pounder eller
sække. Besætningen gør de første bøjer, bøjetov og ankre klar til sætningen. Imens undersøger skipperen strømmens retning og styrke for
at sætte garnene den rigtige vej i forhold til
strømmen. For stærk strøm kan ødelægge
fiskeriet, fordi garnene mister højde og står »for
stramt« - eller driver helt væk fra pladsen. Om
garnene sættes med eller mod strømmen
afhænger af hvilken form for garnfiskeri, man
bruger.

Den første række ved vraget sættes med strømmen. Der kan sættes flere rækker tæt ved siden
af hinanden og derefter rækker, der krydser.
Derfor er det vigtigt, at bøjerne er forskellige,
så garnene kan hales i den rigtige rækkefølge.
Hvor længe garnene skal stå og fiske, er
afhængigt af en stribe forhold, som:
• Mængden af fisk og arter, der fiskes efter
• Årstid og vejrforhold
• Forekomster af krabber, snegle og lus, der
alle ødelægger fangsten.

Valg af fiskeplads sker ud fra erfaring, informationer fra andre fiskere og visninger på ekkoloddet. Når kutteren er på den ønskede position sættes bøje og ankre. Garnene glider automatisk ud over siden eller hækken, og et
besætningsmedlem holder øje med, at alt går
klart ud. Garnene er på forhånd delt op i lænker
på normalt 8-10 garn, hvis garnene skal sættes
over ensartet bund.
Med spredt fiskeri bindes flere lænker ofte sammen til en række. Mens lænken sættes, gør
man anker og bøje klar til den anden ende af
lænken. Enderne på hver lænke er fastgjort
efter et bestemt system, så besætningen hele
tiden er klar over fra hvilken ende, der skal
bindes til ankrene.
Under udsætningen holder skipperen øje med
bundforhold og andre garn i nærheden. Han er
klar til at stoppe skibet, hvis garnene går uklar.
Når der skal sættes over vrag, foregår det lidt
anderledes. Lænkerne vil være kortere - fra 1 til
5 garn. Ved et vrag står fiskene meget tæt. Det
er nødvendigt med en meget nøjagtig vurdering
af strømmen for at placere garnene rigtigt.

Når først garnene er sat, har fiskeren ingen indflydelse på hvor mange fisk, der går i garnene.
Derfor kaldes garn et passivt fiskeredskab. Men
der er ingen regel uden undtagelse. Enkelte
garnfiskere bruger at trække en kæde på bunden - langs garnene - for at jage fisken ind i garnene. Så nærmer det sig et aktivt fiskeredskab.
Indhalingen
Til indhalingen af garn bruges garnhaleren. Der
findes flere typer og størrelser garnhalere. Alt
efter de enkelte fabrikater og priser, vil garnhaleren være udstyret med forskelligt tilbehør.
Garnhaleren er en gummibelagt rulle, der drives
af hydraulik. Kugler eller bånd på oversiden af
rullen presses mod garnene enten ved vægt
eller med hydraulik. De haler automatisk garnene ind på et afpillerbord. Næsten alle garnhalerne sidder ved styrbords lønning og kan drejes i
vandret plan. Så kan garnene altid hales lige
ind på tromlen.
Når garnene skal hales, manøvreres fartøjet
hen til endebøjen i den række, der skal hales.
Bøjen tages ombord, og bøjetovet lægges i
garnhaleren. Det kvejles op, mens det hales
ind. Når ankeret kommer, stoppes garnhaleren.
Ankeret lempes ombord og indhalingen af gar-
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nene begynder. Skipperen vil tilpasse hastigheden af indhalingen, så besætningen kan pille
fiskene af garnene imens. Efter rengøring og
opklaring bliver garnene halet direkte over i
pounderne og lagt klar til udsætning. På de
fleste garnfartøjer hales garnene fra afpillerbordet over til pounderne med en garnklarer.
Garnklareren skiller overtælle og undertælle fra
hinanden.
Under indhalingen vil skipperen sørge for, at
fartøjet følger garnenes retning - uden at fartøjet driver ind over rækken. I dårligt vejr og hård
strøm kræver det stor opmærksomhed fra skipperen. Et øjebliks uopmærksomhed kan i værste fald sprænge garnet.
De forskellige former for garnfiskeri drives ofte
forskelligt fra område til område. Men der er
nogle generelle sæsoner og metoder for de forskellige slags garnfiskeri.
Torskefiskeriet
Højsæsonen for torskefiskeri strækker sig fra
september til maj - men foregår også uden for
denne periode. I indre danske farvande foregår
fiskeriet over stenbund, og drives mest som
dagfiskeri. Fra vestkysten drives torskegarnfiskeriet i hele Nordsøen, Den Engelske Kanal
og i perioder vesten for Orkneyøerne. I disse
områder bruger man garnene på stenbund og
vrag.
Garnfartøjerne i de indre danske farvande er
typisk under 15 meter i længde og bemandes af
1- 3 mand. Fartøjerne bruger 100-200 garn pr.
dag og lander fangsten hver dag.
Foruden de mindre garnfartøjer, der driver dagfiskeri, er der også større garnfartøjer fra vestkysten. De tager på fangstrejser, der varer
længere. De større fartøjer er typisk bemandet
med tre eller fire mand og bruger mellem 200
og 400 garn pr. dag. En del af dem bruger garn
direkte over vrag, og så bruger man kun 50-100
garn pr. dag.
I torskefiskeriet kan garnene - alt efter årstid og
vejrforhold - stå fra få timer i efteråret op til 1
1/2 døgn i andre perioder.
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Tungefiskeriet
Tungefiskeriet starter normalt i april måned og
varer til oktober. Det drives af alle størrelser
garnfartøjer. Fiskeriet drives især på vestkysten
fra Thyborøn og syd over til Den Engelske
Kanal. Fiskeriet drives både som dagfiskeri og specielt i eftersæsonen - som længerevarende
fangstrejser. Der sættes lange rækker, og fiskerne begynder at hale garnene ind allerede efter
3 timer. Der hales hurtigt for at undgå for meget
bifangst af små isinger. Der bruges fra 100 og
op til 600 garn pr. dag. Mange bruger dette
fiskeri ene mand. På de større både kan der
være en besætning på 6 mand.
Kulmulefiskeri
Kulmulefiskeri med garn drives mest på Jyske
Rev fra juni til september. På den årstid kommer kulmulerne i stort tal ind til kysten for at
gyde. Man bruger mellem 100 og 400 garn pr.
dag. Garnene står typisk omkring et døgn,
inden de hales. Fiskeriet drives både som dagfiskeri og fangstrejser på 3 til 4 dage.
Rødspættefiskeri
Sæsonen går fra februar til september og drives
af alle størrelser kuttere. Fiskeriet drives både
som dagfiskeri og længerevarende rejser på op
til en uges tid.
Pighvarfiskeri
Pighvarfiskeri starter i maj og varer hele sommeren. Fiskeriet foregår på sandbund i den
midterste og sydlige del af Nordsøen. Garnene
sættes i lange rækker og står i vandet i 5-8
døgn, inden de hales. Fartøjerne bruger fra 100
til over 1000 garn på hvert sæt.
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5.3 · Et garn med tæller og bryst

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

Opbygning af garn
Et garn er lavet af et bus, overtælle og undertælle.
Bus
Busets længde, dybde, maskestørrelse og
materiale er afhængigt af hvilke fiskearter, det
skal fange. I dag bruger garnfiskerne mest
monofilbus eller multimonofilbus i deres garn.
De færdige bus importeres mest fra Østen og
bliver monteret på tællerne af fiskeren selv
eller af professionelle garnsyere.
Buset bliver monteret til tællerne ved hjælp af
en føretråd, der trækkes gennem garneringsmaskerne. Føretråden syes så til tællen med
passende mellemrum.
Overtælle
Overtællen er enten en flydeline eller et tov
med flydere på.
Flydelinen fås i mange udgaver. De mest brugte er:

• Krydsflettede liner med en kerne af små
flåd gennem hele linen
• Krydsflettede liner med flåd skudt ind
med passende mellemrum
• Treslået tov med flydekerne
Flydeliner med indbygget opdrift er meget
brugt, fordi garnene nemmere går klart ud
under udsætningen.
Undertælle
I dag anvender fiskerne mest to slags blyliner:
• Krydsflettet PP med en kerne af små
blylodder
• Treslået tov med bly tvundet ind i kordelerne
Mange fiskere foretrækker også et bryst i hver
ende af buset. Det forhindrer, at garnet ødelægges for meget, hvis enden af garnet har
hold i bunden. Brystet er en tynd line, der føres
fra overtællen til undertællen. Den hæftes efter
hver eller hveranden maske.
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Der arbejdes på at finde nye former for
tyngde i stedet for bly, da bly er under
udfasning.

For at forstå nogle af de ting, der har indflydelse på et garns fiskeevne - og evnen til at
fange en bestemt størrelse fisk (det kaldes
selektivitet), skal vi kigge nærmere på de
enkelte dele i garnet. Eller sagt med andre ord
hvad er et garn egentlig lavet af? Og hvordan
bliver en fisk fanget i garnet?
Fisken fanges på to måder i et garn - eller ved
begge måder på én gang - nemlig:
1. Fisken fanges i en enkelt maske ved gællerne eller omkring maven.
2. Fisken filtrer sig ind i det løse net.
For at fisken skal fanges i en enkelt maske er
trådene, som masken er bygget op af, nødt til
at være både stærke nok og elastiske nok, til
at holde fisken. Samtidig skal masken være
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stor nok til, at fisken kan få hovedet ind i
masken – blive gællet – eller få så meget af
kroppen ind i masken, at den bliver hængende,
hvor fiskens omkreds er størst.
Fisken vil hænge fast ved halen eller munden.
Under kampen for at komme fri vikler den sig
ind i det løse bus. For at fisken kan blive filtret
ind i det løse net, er det vigtigt, at buset er syet
sådan til tællerne, at selve buset står slæk.
Dvs. føringsprocenten skal være lille.

Hvad garnet er gjort af
Buset
Når en fisker skal vælge den rigtige bus til sit
fiskeri, kigger han på forskellige ting, som
maskestørrelse, materiale, trådtykkelse og
knudetype.
Maskestørrelsen
I Danmark opgives størrelsen på maskerne
altid i halvmaske. Fiskeren vælger maskestørrelsen udfra de fisk, han ønsker at fange.

5.4 · En maske med angivelse af halv- og helmaske

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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ALMINDELIG ANVENDTE
MASKESTØRRELSER :
Torske- og sejgarn
Kulmulegarn
Rødspættegarn
Pighvarregarn
Tungegarn

65-95 mm
62-75 mm
60-90 mm
110-135 mm
45-55 mm

Størrelser og navne er kun vejledende,
fordi mange af garnene bruges til flere
typer fiskeri.

Maskestørrelsen bruges også til at bestemme
busets størrelse på en teknisk måde. Længden
opgives i antal knuder, og dybden i antal
masker. Antal knuder i længden svarer til antal
halvmasker - dybden er opgivet i hele masker.
Det kan ikke tages som et udtryk for, hvor
langt og dybt det færdige garn vil være. Det vil
afhænge af, hvordan buset skydes til tællen.
Materiale
I praksis anvendes der kun monofilament og
multimonofilament garn i dansk garnfiskeri.
Men med den store udbredelse garnfiskeriet
har, arbejder man hele tiden med at finde nye
garnmaterialer. De nævnte bus har vist sig
bedst egnet, når det gælder elasticitet, gennemsigtighed, brudstyrke og knudestabilitet.
Det er de vigtigste egenskaber for busets fiskeevne.
Monofilamentbuset er for det meste lavet af
enkelte nylontråde. Det er det mest anvendte
bus i garnfiskeriet. De enkelte tråde har stor
elasticitet og brudstyrke, men den vigtigste
egenskab er deres gennemsigtighed. Det gør
det svært for fiskene at se garnet i vandet. Men
busene bliver stive og ugennemsigtige ved
brug og holder sjældent mere end en sæson.
Multimonofilamentbuset er lavet af flere meget
tynde monofiltråde, der er tvundet sammen til
en enkelt tråd i buset. I forhold til monofiltrådene er disse tråde nemmere at se for fisken
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og mindre elastiske. Disse bus er gode, når der
fiskes torsk eller sej, fordi fiskene har nemmere ved at vikle sig ind i den type net.
Trådtykkelse
Trådtykkelsen afhænger af hvilken fiskeart og
størrelse, fiskeren ønsker at fange. Det er altid
svært for garnfiskeren at vælge den rette trådtykkelse. Han ønsker et garn, der både fisker
godt og har en god holdbarhed. Derfor er det
vigtigt, at han overvejer fordele og ulemper
ved forskellige trådtykkelser. Generelt kan man
sige at jo tyndere tråde, jo bedre fiskeri. Det
skyldes, at tynde tråde er:
1. mindre synlige i vandet.
2. sværere for fisken at opfatte med sit sidelinjesystem. Sidelinjesystemet er fiskenes
sansesystem. Det gør, at fisken kan opfatte
refleksioner af sine egne bevægelser i
vandet.
3. mere elastiske.
Fiskeren skal også tage hensyn til busets levetid, og at fisken ikke sprænger garnet. I dagligt
brug er busen udsat for store påvirkninger, når
garnet hales og sættes, og når fisken pilles af.
Busens farve
De fleste garnfiskere ved, at en bestemt farvet
bus fisker bedre efter bestemte fiskearter - på
bestemte lokaliteter og årstider. Det er ikke
videnskabeligt bevist, men udenlandske forsøg
– med menneskets øjne - mener, at der er forskel på de enkelte farvers synlighed i vand.
Føring
I dag syr man mest garnet til tællerne med en
industrisymaskine. En føretråd på 3-4 mm i
tykkelse, føres gennem garneringsmaskerne.
For hver tredje eller fjerde maske syes den fast
til tællen. Længden mellem hver syning er
bestemt på forhånd udfra de erfaringer og
traditioner, der er for den bestemte garntype.
For at sikre, at maskerne står med den rette
åbning til den bestemte fiskeart, er det meget
vigtig, at busen føres til tællen på den rigtige
måde. I Danmark er føringen til undertællen
som regel lidt længere end i andre lande. Det
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5.5 · Forskellige føringsprocenter

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

mener man skulle give lidt bedre fiskeri. Desuden går garnene mere klart ud, når de sættes.
Forholdet mellem længden af det strakte bus
og tællernes længde kaldes føringsprocenten.
Det er et teknisk udtryk for den åbning eller
form, som maskerne står med i det færdige
garn. Når fiskeren snakker om føringen af sit
garn, vil han sjældent tale om føringsprocenten.
I stedet vil han sige, hvor mange masker, der er
pr syning - og længden mellem hver syning. Ud
fra de oplysninger kan man beregne føringsprocenten.
Selv om de fleste garn i dag laves »semimaskinelt«, er forskellen på de enkelte garntyper stadig meget stor. Føringen af de bestemte garntyper er nemlig ikke ens for alle garnfiskere.
Hver fisker eller garnfabrikant har sine egne
ideer, som kommer af erfaring og lokal tradition.

Selektivitet
Garn regnes for et meget selektivt redskab. Et
bestemt garn fanger kun fisk af en ret ensartet
størrelse. Garnet fanger kun et vist udsnit af de
fisk, der er i området - og lader de mindste og
største fisk gå. Et garns selektivitet afhænger af
mange faktorer som maskestørrelse, trådenes
tykkelse, trådenes elasticitet, busets føring til
tællerne, garnets højde o.s.v.
For at få et billede af selektiviteten, laver man
en størrelsesfrekvenskurve. Det betyder, at man
måler alle fisk i garnet og sætter antallet ind i et
koordinatsystem. Så får man en kurve, der
viser, hvor mange fisk, der er fanget af forskellig størrelse.
På kurven kan man se en stor mængde fisk i en
bestemt størrelse. Kurven er hurtig og jævn
aftagende til begge sider.

5.6 · Størrelsesfrekvenskurve

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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5.7 · Glasfiberjolle med frembygget styrehus

Foto: Kresten Larsen.

Garnfartøjer
Hovedparten af fartøjerne er de såkaldte »joller« under 10 brt. Jollerne er ofte lavet af glasfiber. Jollerne og de mindre kuttere er ofte
enmandsfartøjer, der driver fiskeri i de kystnære farvande i Nordsøen og Indre Danske
Farvande.
De større garnfartøjer på op til 50 brt. driver fiskeri i alle danske farvande og Nordsøen. De har
længerevarende fangstrejser. Besætningen
består oftest af 3-5 mand. Fartøjerne er for det
meste bygget af træ, men der findes også fartøjer af stål og glasfiber i garnfiskeriet.
I de senere år er mange af de mindre garnfartøjer bygget med styrehuset fremme i stævnen.
Tidligere var det almindeligt at have styrehuset
agter. Det har naturligvis også ændret på indretningen af dækket. Fartøjerne er indrettede
med udstyr til opbevaring, udsætning og bjærgning af garn, bøjer og ankre. De har også udstyr
til fangstbehandling.

Der findes flere forskellige typer og størrelser af
Garnhalere. Garnhaleren trækker ankrene og
garnene op af vandet. Det er friktionen imellem
gummirullerne, der udnyttes til indhaling af garnene.
5.8 · Garnhaler placeret på fordækket i
styrbords side

Afpillerbordet sidder ved garnhaleren. På afpillerbordet tages fiskene ud af garnene.
Foto: Kresten Larsen.
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5.9 · Garnklarer, der sidder på agterdækket i bagbords side

Foto: Kresten Larsen.

5.10 · Eksempel på hvordan bøjerne om bord opbevares i et stativ.

Foto: Kresten Larsen.
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5.11 · Flytning af garn foregår enten manuelt eller ved hjælp af hydrauliske garnklarere

Foto: Kresten Larsen.

5.12 · Fangstbehandlingsudstyret

Fangstbehandlingsudstyret ombord består ofte af et rensebord. Her renses fisken i et skyllekar eller
skylletip, hvorfra fisken tippes ned i lasten.
Foto: Udlånt af www.fiskerforum.dk / E177 Peter Marlene.
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Man opbevarer garnene i paundearrangementer på dækket eller i garnsække. Garnankrene
hænges op på kanten af paunde, stang eller
bøjle om bord på fartøjet.

• fangsten bliver iset løst i mindre rum i
lasten eller
• fangsten bliver iset i fiskekasser eller
• fangsten lægges på hylder.

Lastrummet er som regel indrettet afhængigt
af om:

Opbevaringen af fangsten kan også være en
blanding af de muligheder.

5.13 · Dæksarrangement på et fartøj med styrehuset bygget frem i stævnen

Foto: Kresten Larsen.

5.14 · Dæksarrangement på fartøj med styrehuset agter.

Foto: Kresten Larsen.
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Fiskeri med bundgarn
Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en
fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen.
Bundgarnsfiskeri er udviklet til de lavvandede danske kystområder. Alle
bundgarn er opbygget på samme måde, men vil være tilpasset den
enkelte lokalitet. Størrelsen af bundgarnet afhænger af vanddybde og
lokalitet. I bundgarnsfiskeriet er ålen den økonomisk vigtigste fiskeart.

Et historisk tilbageblik
Bundgarn hører til de faststående redskaber.
Det er i al sin enkelhed en fælde, som fisken
ledes ind i. Bundgarn bruges til fangst af fisk,
der trækker eller vandrer langs kysterne på
deres yngle- og næringsvandringer.
Bundgarnsfiskeriet stammer fra det tidligste
ålegårdsfiskeri. Det blev udført med et risgærde som rad og en vidjekurv som ruse.
Bundgarnsfiskeri, som vi kender i dag, startede i begyndelsen af 1900-tallet. Før år 1900
blev bundgarn mest brugt til fangst af »blankfisk« dvs. sild, makrel, torsk og hornfisk.
Omkring århundredeskiftet gik saltet sild af
mode. Samtidig steg prisen på ål. Derfor blev
bundgarnet forsynet med ruser og målrettet til
fangst af ål. Det var efter sigende brødrene
Koch Jensen i Korsør, der fandt på at sy ruser
på bundgarnene.
Til at begynde med var fiskeri med bundgarn
noget, man drev ved siden af sit landbrug. En
landbrugsbedrift kunne have fiske- eller ålegårdsretten til et lokalt kystområde, »så langt
ud en stage kunne række bund«.
Bundgarnsfiskeriet opstod derfor som et bierhverv til landbrugsdrift. Fiskeretten kunne
også lejes ud til andre. På godserne havde
man fiskere ansat. Op gennem 1900-tallet blev
det et mere og mere selvstændigt erhverv.
Godtfred Larsen – fra Avnø ved Vordingborg –
var blandt dem, der udviklede bundgarnsfiske-

riet i Danmark. Han opfandt bl.a. et ramslagsspil til at banke bundgarnspæle ned i havbunden. Det gav mulighed for at fiske med
større bundgarn på dybere vand.
Bundgarnsfiskeri blev til et økonomisk vigtigt
erhverv. Især i områder med fjorde og vige.
Dette holdt indtil slutningen af 1950’erne. Fra
omkring 1960 begyndte bundgarnsfiskeriet at
stagnere. Det skyldtes flere ting. Fangsten af
makrel gik voldsomt tilbage. Samtidig skulle
man vænne sig til de mere holdbare, men også
dyrere nylonnet. Derudover skete der en udvikling i samfundet, der betød, at der var brug for
øget arbejdskraft i industrien. I industrien kunne man give mere i løn end i fiskeriet. Desuden
fik bundgarnsfiskeriet færre opbevarings- og
tørrepladser til bundgarnspæle og redskaber.
Bundgarnsfiskeri er på mange måder forskelligt fra almindeligt søgående fiskeri. Mange af
de tidligste bundgarnsfiskere havde forbindelse til landbruget. Derfor landede man fangsten på de åbne kyster. I dag er bundgarnsfiskeri stadig ikke koncentreret om egentlige
fiskerihavne. Nogle fiskere lander i den nærmeste havn, mens andre selv har bygget en
havn. Mange bundgarnsfiskere har selv landingsfaciliteteter, der er indrettet til kort opbevaring af fiskene.
Bundgarnsfiskeriet har haft forskellige problemer at slås med. Der har været tilbagegang
ålefangster og –priser gennem mange år. Ingen
ved præcist hvorfor.
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6.1 · En bundgarnsfisker i aktion

Det er et fiskeri, hvor nogle arbejdsopgaver kan udføres alene, mens andre kræver arbejdskraft fra
Foto: Siz Madsen.
flere personer.
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Øget algevækst og iltsvindsproblemer er gået
særligt hårdt ud over bundgarnsfiskeriet. Det
er især fjorde og vige, der har været ramt af
dette. Et andet problem er, at der er kommet
mange skarver. Skarverne bruger bundgarnene som spisekammer. Man kan ofte finde skader på fisk, der er fanget med bundgarn. Det
er bidemærker fra skarver. For at undgå skarver i bundgarnene har man forsøgt at overdække bundgarnet. Men det har indtil videre
ikke fungeret særligt godt. Det overdækkende
garn danner skygger, der skræmmer fisken.
Skarverne kan desuden lære at svømme ind
gennem åbningen af bundgarnet under vandet.
Forbrugerne har fået mere og mere fokus på,
at den fisk, de køber, skal være fanget uden at
skade naturen. Bundgarnsfiskeri anses for at
være en meget skånsom fiskemetode, der
leverer fisk af høj kvalitet. Et bundgarn er et
redskab, der ikke ødelægger bunden eller
fisken. Fisk, der er under mindstemålet, kan
genudsættes uden at have lidt skade. I fremtiden vil den »politisk bevidste« forbruger
efterspørge fisk, der er fanget på en måde,
som bundgarnsfiskeriet kan levere.

Bundgarnstyper
Bundgarnene er blevet bedre med tiden.
Samtidig er udviklingen gået mod større bundgarn og fiskeri på dybere vand. I princippet er
alle bundgarn opbygget på samme måde (se
senere under afsnittet »Opbygning af bund-
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garn«), men er tilpasset lokaliteten. Det betyder, at selvom opbygningen er den samme, vil
størrelsen være forskellig alt efter vanddybden.
Hvert enkelt bundgarn passer derfor præcis til
det sted, hvor det står.

Traditionelle bundgarn
Indtil 1940 blev der kun fisket med bundgarn.
Hver rad var ophængt på en enkelt pælerække
med 10-12 m mellem pælene. Omkring 1940
fandt man på et nyt system, hvor raden hang
mellem pæle i en dobbeltrække. Det betød, at
der skulle bruges dobbelt så mange pæle. Men
til gengæld er bundgarn med dobbeltrad virkelig godt til de steder, hvor vind og hård strøm
sled raden mod pælene. Omkring 1980 kom
der et nyt system – flyderaden. Raden blev forsynet med flåd, der holdt garnet flydende i
overfladen. Den dobbelte pælerække blev
erstattet af fire styrepæle.

Svenske garn
Svenske- eller flydegarn stammer fra det traditionelle bundgarn. Svenske garn er bundgarn,
hvor man ikke bruger pæle til at holde garnene. Derimod store flydere eller bøjer, der er
forankret til bunden. Grunden til, at de kaldes
»svenske« er, at den slags bundgarnsfiskeri
opstod ved svenske kyster med klippegrund.
Her er det ikke muligt, at banke pæle ned i
havbunden. Det var omkring 1975, svenskerne
fik den idé. Idéen var dog ikke helt ny. Allerede
sidst i 1940’erne brugte man en type bundgarn uden pæle ved Grønland. Her brugte man
tomme olietønder som flåd.
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6.2 · Bundgarn

I dag bruger man ofte en blanding af
pæle og flydere. Billedet viser et bundgarn, hvor det kun er hovedgarnet, der
holdes på plads af pæle. Raden er sat
med store flydere/bøjer (svenskerad).
Foto: Siz Madsen.

Bundgarn, der er opbygget efter det svenske
system, har vist sig at have flere fordele. Man
kan spare penge. Man skal ikke købe nye pæle
– og man undgår det krævende arbejde, der er
med pælene. Derudover kan skarverne ikke
sidde og tørre på flyderne. Det kan være med
til at begrænse deres fiskeri i bundgarnene.
I fjorde og vige på lavt vand er størrelsen på
hovedgarnene omkring 20 m – armene har
samme længde. Radgarnene er 100 til 130 m
lange. Pælene er ofte gran- eller fyrretræ. Jo
mere åbne kyster og jo dybere vand – jo større

er bundgarnene. Store bundgarn på åbne
kyster kan føres ud til vanddybder på 14-15 m.
Her kan radgarnet være 400 m langt. Pælene
er af bøg- og egetræ. Gran- og fyrtræ er for
lette træsorter og kan derfor ikke sættes på de
store vanddybder. De største hovedgarn er
omkring 80 m i omkreds med arme på 70-80
m. Maskestørrelsen er større (24 mm) end på
de mindre bundgarn (16 mm).
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Sådan drives bundgarnsfiskeri
Det er omfattende at drive et bundgarnsfiskeri.
Der er brug for masser af plads på land – bygninger, maskiner og en traktor eller lastbil.
Pladsen skal bruges til at opbevare og tørre
bundgarnspæle og redskaber. Der bruges
traktor til at køre redskaber fra hus til båd eller
tørreplads – og til at tage pæle i land.
Desuden har man ofte flere fartøjer, der alle
kaldes joller. De bruges til forskellige funktioner. Ligesom i landbruget bruger man også
ordet »bedrift« i bundgarnfiskeriet. Størrelsen
og sammensætningen af en bundgarnsbedrift
afhænger af, om fiskeriet foregår i fjorde og
vige eller fra åbne kyster. En bundgarnsbedrift
kan spænde fra en enkelt mand –og måske en
hjælper - til større selskaber med 5-10 ansatte.
I princippet kan man fiske med bundgarn hele
året. Men risikoen for isdannelse i årets tre
første måneder gør, at fiskeriet normalt starter
sidst i marts – først i april. De ydre rammer er
de samme for alle typer bundgarnsfiskeri:
Reparation og syning af garn om vinteren,
pæleslåning om foråret og derefter montering
af garnene. Senere kommer røgtning af garnene. Sent på efteråret hjemtages garn og som
regel også pæle.
Mange bundgarnsfiskere har andre former for
fiskeri i de perioder, hvor der ikke er så meget
arbejde med bundgarnene. Når man er bundgarnsfisker, kan man have et afvekslende
arbejde.
Forberedelser
Som bundgarnsfisker går meget af tiden med
forberedelse og klargøring. Det er vigtigt for
en bundgarnsfisker at kunne sy sine garn selv
- og være god til det. I vintermånederne repareres de gamle garn, og måske syes der nye.
Ethvert bundgarn er specialsyet til det sted,
hvor det skal stå. Indtil for nylig har alt syarbejdet foregået i hånden, og det tager selvfølgelig meget tid. I fremtiden vil en del af
syningen blive lavet på symaskiner. Pælene
skal klargøres, før de kan bruges.

Klargøringen består i, at pælene spidses, evt.
afbarkes og nummereres.
Pælene nedrammes
Nedramning af pæle foregår med en rambuk.
Rambukken er forskellig i størrelsen afhængig
af pælene. Klodsen eller loddet, som slår
pælene ned, kan veje flere hundrede kilo.
Rambukken eller ramslaget drives af et spil.
Det er monteret på en båd, der ofte kun bruges til dette formål. Pælene transporteres
enten på fartøjet, eller trækkes efter båden i
vandet. Nedramning af pæle kræver stille vejr.
Så sejler man ud til sit bundgarnsstade, hvor
pæl efter pæl bankes ned i havbunden. Når
alle pæle er på plads fastgøres garnene.

6.3 · Nedramning af pæle

Bundgarnspæle bankes ned i havbunden ved
hjælp af en rambuk, der er monteret på et af de
fartøjer, der er en del af bundgarnsbedriften.
Foto: Siz Madsen.

Garnene udsættes
Når garnet skal sættes, kræver det også godt
vejr. Arbejdet er svært, hvis der er for meget
strøm. Til udsætning og optagning af garn
anvender man hydrauliske ruller. Rullerne har
gummibelægning og specielle gribespor, så
trækkraften bliver optimal. Mange har et eller
flere fartøjer, der kun bruges til dette formål.
Flere bundgarn kan stilles i forlængelse af
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hinanden. Så danner de en lang kæde – flere
kilometer ud i vandet. Der sættes flest garn ud
i efteråret.
Garnet røgtes
For at bevare en god kvalitet af fisken skal
garnene røgtes mindst hver anden dag. De
fleste bundgarn røgter man ved at tømme ruserne for fangst. Rusen løftes op (evt. med en kran)
og tømmes. Det arbejde kan klares af én mand.
Fangsten opbevares i hyttefade. Senere bliver
de hentet af en tankbil. Hvis fangsten består af
makrel, sild og/eller hornfisk røgtes hovedgarnet også. Det sker ved, at man sejler ind i ringen
og begynder at hale nettet i bunden op.
Efterhånden som garnet hales op, søger fiskene
hen i den anden ende og fangsten kan tages.
Dette arbejde kræver flere personer.
Pælene tages op
Hvis pælene af en eller anden grund er skadet
eller ødelagt, må de tages op og måske udskiftes. Mange bundgarnsfiskere tager alle
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pælene op inden vinter. Så undgår de, at pælene ødelægges ved isdannelse og vinterstorme.
Optagning af pæle kan kun foregå i stille vejr.
Man bruger noget specielt grej til optagning –
trækgrejet. Trækgrejet monteres ved hjælp af
en bom over to fartøjer. Det kræver mere trækkraft at hive pælen op, end et enkelt fartøj kan
klare. Pælen hives op ved, at den gribes med en
særlig tang, der ved hjælp af et spil trækkes op,
så pælen frigøres fra bunden.
Fiskerikontrollen kan også kræve, at pælene
bliver taget op i perioder, hvor de ikke bliver
brugt.
Forårsfiskeri
Forårsfiskeriet starter i slutningen af marts eller
begyndelsen af april. Det varer til midten af
juni. Det er hovedsageligt sild og hornfisk, der
fanges – især på de åbne kyster. I fjorde og vige
fanger man mest ål. Der fiskes ikke om sommeren, fordi det er umuligt at holde garnene
rene for algevækst (fedtemøg).

6.4 · Røgtning af bundgarn

Rusen i bundgarnet røgtes. Den primære fangst er ål.

Foto: Siz Madsen.
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6.5 · Arbejdsgangen i en bundgarnsbedrift kan se sådan ud.

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

Reparation af redskaber
Syning af nye net

Reparation af redskaber
Syning af nye net

Reparation af redskaber
Syning af net

Ferie

Ferie

Nedramning af pæle

Nedramning af pæle
Forårsgarn udsættes
og røgtes
Reparation af redskaber
Afbarkning
Klargøring af nye pæle

MAJ

JUNI

JULI

AUGUST

Forårsfiskeri
Tørring af garn,
der er tilgroet med alger
Nedramning af pæle til
efterårsfiskeriet
Klargøring af nye pæle

Forårsfiskeri
Nedramning af pæle

Ferie
Nedramning af pæle

Optagning af garn
Reparation af redskaber

Kølhaling
Evt. sættes de første
efterårsgarn efter blankål

De sidste pæle nedrammes
Flere garn sættes, røgtes
og de første tages op til
tørring

Kølhaling af fartøjer

Joller kølhales og males

Reparation af redskaber

SEPTEMBER
De sidste garn sættes

Der røgtes og tørres garn

OKTOBER
Efterårsfiskeriet er
på sit højeste
Evt. skader på
redskaber repareres

NOVEMBER
Efterårsfiskeri
De dårligste garn
tages i land

DECEMBER
Alle garn tages hjem

Pælene tages op
Reparation af redskaber
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Efterårsfiskeri
Det vigtigste fiskeri foregår i efteråret.
Efterårsfiskeriet starter i august og varer til
sidst i november. På åbne kyster helt hen i
december. I fjorde og vige kan man være nødt
til at stoppe allerede i oktober pga. risikoen for
isdannelse. Blankål er den største fangst i efteråret, men også hornfisk og torsk kan fanges.

Opbygning af bundgarn
Alle bundgarn er opbygget på samme måde,
men størrelsen er forskellig – alt efter vanddybde og geografisk placering.
Helt tæt på land sænkes et langt garn lodret
ned til bunden. Dette lange garn kaldes raden
og er placeret vinkelret på kysten. Den øverste
kant af radgarnet kaldes overlægget eller overlig og bæres oppe af flåd. Flåd er store luftfyldte plastickugler. På den nederste kant,
underlægget eller under-lig, sidder der blylodder eller en jernkæde, der kan holde garnet
ned mod bunden. Højden af garnet passer til
vanddybden.
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Raden skal få de fisk, der svømmer langs
kysten, til at dreje udad for at komme udenom
forhindringen. For enden af raden står selve
fangstnettet. Det består af to arme, der inviterer fisken til at svømme videre ind i systemet.
Fra mundingen ledes de ind i en tragtlignende
opstilling, kalven. Den forhindrer fisken i at
svømme ud igen – og så er den inde i hovedgarnet eller ringen.
Hovedgarnet har netbund. Der er syet en eller
flere ruser på hovedgarnet. Dem søger ålene
gerne ind i. Princippet i bundgarnet er, at
fisken hele tiden ledes videre ind i en mindre
og mindre åbning. Til sidst ender de i ruserne.
Antallet af ruser er forskelligt fra bundgarn til
bundgarn. Hele systemet holdes oppe af rebstropper, som sidder fast på nedrammede
pæle eller flydere. Antallet af pæle afhænger af
størrelsen på bundgarnet.

6.6 · Rusen

En ruse er en netpose, der holdes udspilet af ringe. De kan være lavet af spanskrør eller metal.
Indgangen er tragtformet og inde i rusen er der endnu flere kalve, der fører ind til det inderste rum.
Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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6.7 · Bundgarnets opbygning

Bundgarnene sidder fast på pæle, der er banket ned i havbunden. Tæt på kysten ledes fisken ud
langs netraden/radgarnet, der står vinkelret på kysten. For enden af raden ledes de gennem kalven
og ind i ringen/hovedgarnet – og videre ind i rusen. Systemet er lavet sådan, at fisken ikke kan
svømme ud igen.

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg

UDSÆTNING AF GARN
Det første, der sættes, er hovedgarnet. Det er ordnet i forvejen og lagt til rette på
dækket. Alle stropper er kvejlet op, så de er lette at få fat i, når de skal fastgøres til
pælene. Først fastgøres den strop (det stykke tovværk), der går fra garnet til hovedpælen. Hovedpælen er den yderste pæl i bundgarnet. Derfor er den forsynet med et
gennemsejlingsmærke for den trafik, der går på tværs af bundgarnsrækkerne. Når
stroppen til hovedpælen er fastgjort, føres noget af hovedgarnet ud i vandet – og
stropperne til bovpælene gøres fast. Så fortsætter man med krydsstropperne, der afslutter selve bundgarnsringen. Herefter er det forgarnets tur – dvs. armene. Efter det
er fastgjort, strammes alle de andre stropper.
Rusen er syet fast i bundgarnsringen, og de sættes derfor samtidig. Rusen holdes
udspændt af rusetovet, der sidder på rusepælen. Et bærereb holder rusen oppe fra
havbunden, for at den ikke skal slides. Til sidst sættes den lange bundgarnsrad.
Raden gøres fast i yderpælen, der står imellem forgarnets arme. Så føres den udover
det fartøj, man bruger til udsætningen. Hvis det er en flyderad med kæde, fastgøres
den med kæder. Kæderne fører ud til fire styrepæle. Hvis det er en svenskerad, fastgøres raden hver 20. meter med tove, der fører ud til bøjerne.
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Det er bundgarn lavet af

Bundgarnsfartøjer

Pælene er ofte lavet af gran- eller fyrtræer,
men til de rigtig store bundgarn på dybt vand
må man bruge bøg- eller egetræ. Der er meget
arbejde med pælene, og det er dyrt at anskaffe nye pæle – bl.a. fordi stammerne skal være
helt lige. Derfor bruges pæle heller ikke så
meget som tidligere. I stedet bruger man store
forankrede flydere - enten til raden eller hele
garnet. Flyderne kræver ikke så meget arbejde
som pælene. De skal ikke klargøres, slåes i
eller tages op igen. Så man sparer ikke kun
pæle – men også arbejde og dermed mange
penge.

Røgtejollen, der som regel er det største fartøj, er det fartøj, der bruges, når man tømmer
bundgarnene.

Garn og tovværk var før i tiden lavet af naturmaterialer, der rådnede af at være i havvand.
Garnene var lavet af bomuld og skulle behandles med kultjære for at holde længere. I dag er
tovværk og garn lavet af nylon eller andet
kunstfibermateriale, der ikke rådner af at være
i havvand. Man skal stadig passe på, at garnerne ikke ligger for længe i sollys. Det kan de
ikke tåle, så skørner de og går i stykker.

Arterne sorteres på sorterbordet. Bagefter
kommer de i dammen eller i fiskekasser. Man
genudsætter de bifangster, der ikke bringes i
land.

Garnene skal derfor opbevares tildækket eller
indendørs. Tidligere var alle garn håndsyet.
Det har været med til at gøre et bundgarn ret
kostbart. I dag kan en del syes på symaskine.
Noget, der i fremtiden vil vinde mere frem.
Som synk på garnet kan man bruge kæder,
blylodder eller noget andet tungt materiale.
De fleste bundgarnsfiskere anvender blysynk
til deres garn. På et bundgarn er der 5-6 synk
eller lodder pr. meter – hvert synk vejer 500 g.
Synkene pakkes ind i gummi. Det gør sliddet
på bly og garn mindre og skåner miljøet.

Dammen bruges til opbevaring af fangsten.
Fisken opbevares levende i dammen.
Der sidder ofte en spilkop i stævnen af røgtejollen. Den bruges til at dreje fartøjet, når der
arbejdes ved bundgarnene.
Ombordtagning af fangsten foregår enten
manuelt eller med en lille kran.

Til at slå de kraftige pæle ned i havbunden
anvendes et ramslag. Nogle steder spules
pælene ned ved hjælp af en kraftig vandstråle.
Slæbejollen til transport af bundgarnene, når
de skal udsættes eller tages op. Den slæbes
efter røgtejollen.
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Andre fiskeriformer
Ud over de primære fiskeriformer, vi har gennemgået, findes der en
række andre fiskeriformer. De har mere eller mindre betydning for danske fiskere. Det er fiskeriformer, som tidligere var anvendt af langt flere
fiskere end i dag – nu bruges de stort set kun lokalt.

Andre fiskeriformer
Eksempler på andre former for fiskeri:
• Fiskeri med langline (krogfiskeri)
• Muslingefiskeri med skraber
• Muslingefiskeri med hydraulisk suger
(Muslingerne spules fri af havbunden og
suges op igennem et rør. Bruges til fiskeri
efter hjertemuslinger og trugmuslinger.)
• Pilkefiskeri (En pilk består af en eller flere
kroge, som er støbt ind i en metalfisk.
Pilken bevæges automatisk op og ned i
vandet. Den bruges mest til fiskeri efter
torskefisk.)
• Dørgefiskeri (Ved dørgefiskeri bruger man
en line, hvor der sidder tavser med kroge
helt tæt – de kan være omviklet med sølvpapir eller andet. Linens ender er bundet
sammen og løber igennem et metalrør
eller hjul. Den slæbes efter båden i fart.
Den primære målart er makrel.)
• Tejnefiskeri (Tejner er netbure med agn i –
det er ofte fiskeaffald. Bruges til fiskeri
efter hummer, jomfruhummer og taskekrabber.)
Der er også lavet en del fiskeriforsøg med
andre typer redskaber: Fiskeri efter ål med teglog plastrør og fiskeri efter konksnegle (»konkylier« og »kryler«) med plasttønder. Og fangst af
fisk i store netbure. Men forsøgene har ikke vist
sig at give fiskeri med ordentligt udbytte.

former er lavet sådan, at fiskene/skaldyrene
selv opsøger fangstredskabet. Den slags fiskeriformer er kendt fra gammel tid, men har været
på vej ud af fiskeriet, fordi det krævede for
meget arbejde. I løbet af de sidste 30 år er der
sket en teknologisk udvikling (automatisering
og udvikling af halemaskiner). Det har gjort
fiskeriet så effektivt, at det fortsat kan bruges
til nogle arter i særlige områder.
Fiskeri med langline har en lang historie. I
perioder har det været det vigtigste fiskeri i
Danmark. Lige indtil mekaniseringen og udviklingen af andre fiskeriformer – især snurrevodsfiskeriet satte en stopper for det sidst i det 18.
århundrede.
Snurrevodsfiskeriet begyndte sidst i det 18.
århundrede. Helt tilbage i 1500-tallet har der
været et vigtigt fiskeri med kroge (langline)
efter kuller og torsk på den jyske vestkyst. Det
har dannet baggrund for mange af de vestjyske
fiskerihavne. (Esbjerg kommer af ese = sætte
agn på kroge). Langlinefiskeriet har også haft
stor økonomisk betydning i andre farvande - i

Fiskeri med langline og muslingefiskeri med
skraber er de vigtigste – økonomisk set. Derfor
vil de blive beskrevet i det følgende.

Østersøen har den vigtigste målart været laks. I
de indre farvande har det været ål og torsk.
Langlinefiskeriet har været på kraftig tilbagegang i løbet af det 19. århundrede. Det er stort
set forsvundet fra den jyske vestkyst. Men
udviklingen af automatiske linesystemer midt i
1990’erne har givet langlinefiskeri nye muligheder.

Muslingefiskeriet er forskelligt fra de andre
fiskeriformer. Man bruger er aktivt redskab til at
opsøge målarten (muslinger). De øvrige fiskeri-

Fiskeri efter blåmuslinger er et ret nyt fiskeri.
Især hvis man ser bort fra fiskeri efter blåmuslinger til agn i linefiskeriet. Fiskeri efter blåmus-
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linger til konsum startede først efter 1. Verdenskrig, og indtil begyndelsen af 2. Verdenskrig blev der kun fisket få tusinde tons - i
dag fanger man mere end 100.000 tons blåmuslinger årligt.

Linefiskeri
Fiskeriet med langline kaldes også krogfiskeri.
Redskabet består af en 3-8 mm tyk line. Med
1-3 meters mellemrum sidder de såkaldte
tavser. De består af et tyndere, langt linestykke (30-80 cm) med en krog i enden.
Der bruges mange forskellige krogtyper. I det
moderne fiskeri er det mest almindeligt, at der
bruges kroge, hvor krogspidsen peger ind
mod skaftet (circle eller EZ kroge). I stedet for
de traditionelle J-kroge.
Tidligere tiders »bakkefiskeri« er nu stort set
forsvundet. Bakkefiskeri betyder, at de agnede
kroge blev lagt op på særlige bakker, hvorfra
krogene/linen kunne sættes ud. Den slags
fiskeri er nu afløst af mere automatiske linesystemer. Der foregår dog et mindre linefiskeri
efter ål i de indre farvande. Her kan agningen
med levende agn (kutlinger og tobis) kun ske
manuelt. Linefiskeriet efter laks i Østersøen –

side 111

er det endnu ikke lykkedes at automatisere.
Dels fordi afstanden imellem tavserne er
meget større end i det traditionelle linefiskeri
(og derfor ikke kan opbevares på krogmagasiner). Dels fordi linerne forsynes med flåd, så
de kan drive rundt i eller nær havoverfladen.
I Norge har man siden 1960’erne forsøgt at
udvikle en måde at gøre linefiskeriet mere
effektivt. Det er lykkedes at udvikle automatiske linesystemer, som gør det muligt for et
enkelt større fartøj at arbejde med helt op til
80.000 kroge i døgnet. Den type linesystemer
kræver meget plads. Det er også beregnet til
fiskeri på dybt vand. Derfor er det ikke egnet
til dansk fiskeri og danske farvande. Inden for
de sidste 10 år har man udviklet mindre, helautomatiske linesystemer. De er bedre til
dansk fiskeri. Et automatisk lineanlæg består
af:
• Indhalingsspil
• Opsplitter (»ordner« kroge/liner, som
køres på magasiner)
• Automatisk agningsanlæg
Agningsanlægget kan enten være en »tilfældighedsagner« eller en »præcisionsagner«.
Tilfældighedsagning sker ved, at linen med

7.1 · Krogefiskeri

Kilde: Niels Knudsen, Fiskeri - og Søfartsmuseet, Esbjerg
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krogene trækkes igennem et særligt trug eller
beholder, som er fyldt med agnstykker.
I en præcisionsagn-maskine skæres agnstykkerne af et for et. Når anlægget registrerer, at
der er en krog er på vej, bliver agnstykket kroget op af den krog, der kommer forbi. Der bruges hovedsageligt sild, makrel eller blæksprutter som agn. Det er vigtigt for fiskeriudbyttet,
at man kun bruger agn af bedste kvalitet. De
primære målarter for linefiskeriet i Nordsøen
og Skagerrak er torsk og kuller. Men der kan
også være større bifangster af brosme, lange,
havkat m.v. I Østersøen er målarterne laks og
torsk. Fangsterne er af meget høj kvalitet,
fordi de ikke skades under fangsten.
Udsætningen af kroge sker ved, at krogene
bliver trukket ud af magasinerne – igennem
agnemaskinen. De trækkes af bådens egen
fremdrift. Krogene udsættes altid med strømmen.
Langliner hales om bord med et linespil. Når en
fisk er halet op i vandoverfladen, tages den om
bord med en hæg. Det er en jernkrog, der sidder på et træskaft.
Selvom linefiskeri er automatiseret, kræver det
stadig en del arbejde. Et moderne lineanlæg,
der kan anvende 20.000 kroge i døgnet, kræver en besætning på 3-4 mand. Fartøjet skal
derfor have en vis størrelse – min. 20 bruttoregisterton (BRT) - for at være egnet.
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Muslingefiskeri
Fiskeri efter blåmuslinger foregår med en
såkaldt rammeskraber. Det er en jernramme,
der højst må være 2 meter bred. Højden er
omkring 1/2 meter. På rammen sidder der en
fangstpose. Den er lavet af et særligt kraftigt
net, som er beskyttet med en ringbrynje.
Ringbrynjen sidder på den side, der trækkes
hen over bunden. Skraberen føres ud over
siden ved hjælp af en bom, som sidder ved
foden af masten. Bommen bruges også, når
fangstposen skal tømmes ned i lastrummet.
Lastrummet på muslingebådene er indrettet
som et åbent lastrum med sidefjæle. Det
minder om lastrummet i stenfiskerfartøjer.
Skraberen trækkes efter båden i en wire, der
reguleres med et spil. Afstanden mellem båd
og skraber er mellem 50 og 100 meter.
Skraberen trækkes hen over bunden, så muslingerne føres ind igennem åbningen på skraberammen – og ned i posen. Normalt fyldes
skraberen på få minutter. Så bjærges den
inden muslingerne ødelægges. Muslingerne
transporteres altid levende. De skal være
levende, når de når frem til salgsstedet eller
forarbejdningsstedet. I land frasorteres undermålsmuslingerne. De genudlægges i Limfjorden, så man kan opfiske dem senere.
Der er mange regler i muslingefiskeriet. Der
kræves en særlig licens for at kunne fiske blåmuslinger. Der er også krav til fartøjets størrelse og til redskaberne. Fartøjer i Limfjorden
må kun anvende én skraber og skal være
mindre end 8 BRT. Det må højst have en motorkraft på 175 HK og en dybgang på mindst 1,4
meter.
Der fiskes efter blåmuslinger i Limfjorden,
Vadehavet, Isefjorden og i nogle af de østjyske
fjorde. Fiskeriet i Limfjorden er langt det største. Det udgør typisk 100-120.000 tons årligt.
Der fiskes 5-10.000 tons i de øvrige farvandsområder.
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Elektronisk udstyr i fiskeriet
Den teknologiske udvikling er gået stærkt. Den er for længst blevet en
del af fiskerierhvervet. I dag har selv de mindste fiskefartøjer avanceret
elektronisk udstyr om bord. Udstyrets omfang er forskelligt – alt efter
fartøjets størrelse og behov. I dette kapitel vil der ikke blive lagt vægt på
det tekniske i de enkelte instrumenter – men vi vil kort beskrive, hvordan
de enkelte instrumenter bruges i fiskeriet. Flere af instrumenterne går
igen i de forskellige fiskeriformer. Derfor vil det kun blive fremhævet,
hvis instrumentet har stor betydning for en bestemt fiskeriform.

Navigationsudstyr
Man anvender GPS til at bestemme positionen
om bord på fiskefartøjerne. GPS´en modtager
positionen fra satellitter og har en nøjagtighed
på nogle få meter. En nøjagtig angivelse af
positionen er vigtig for alle typer fiskerier. Ud
over at være et vigtigt redskab til at finde rundt
på vandet bruges positioner også i forbindelse
selve fiskeriet. GPS er ofte koblet sammen med
andre instrumenter – f.eks. søkortplotter,
radar, ekkolod, sonar og kommunikationsudstyr.
Søkortplotteren viser elektroniske søkort på
computerskærmen. Den er tilsluttet skibets
GPS. På de elektroniske søkort kan man se
andet end almindelige søkort. Der vises flere
typer mærker, som fiskerne selv sætter ind på
kortet med et tastatur. Mærkerne ser forskellige ud og har hver sin betydning. Det kan være
vrag, sten, rørledninger eller andre ting på havbunden, der kan skade redskaberne. Eller
steder, man ønsker at fiske. Hvis man har
opdaget en fiskestime på ekkoloddet, kan det
også markeres på kortet. Så kan man finde tilbage til stimen.
Garnfiskeren kan f.eks. markere, hvor han sætter sine garn. Så kan han nemmere finde tilbage til dem. Skibets position vises hele tiden, som en blinkende markering på skærmen. Så
kan man bruge kortet til navigering under
sejlads eller under fiskeri. Der kan også indlægges såkaldte slæbespor, hvor skibet automatisk trækker et spor på skærmen, der hvor
det har bevæget sig.

Radaren bruges først og fremmest til at følge
andre skibes bevægelser og andre observationer - f.eks. land- og farvandsafmærkninger.
Radaren bruges som en hjælp til navigering, så
man undgår kollision med andre skibe - specielt
i tåget og diset vejr. Garnfiskere og vodfiskere
bruger den også til at finde redskabsafmærkningerne. Radaren kan også måle afstande. Det
er bruges f.eks. ved partrawling, så man kan se
afstanden over til makkerskibet. Det bruges
også, når fiskefartøjer skal passere hinanden –
uden at fange hinandens grej.
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8.1 · Ekkolod vist på skærm

Kilde: Simrad, Glostrup

Fiskesøgningsudstyr
Ekkoloddet anvendes til flere opgaver. Det kan
være fiskesøgning, måling af vanddybde og til
at få et overblik over bundforholdene under
skibet. Før i tiden brugte man ekkolod, hvor
loddets registreringer blev tegnet på en rulle
papir. Disse ekkolod findes endnu på nogle
fartøjer.
Den mest anvendte type ekkolod er farveekkoloddet. Der vises registreringerne på en videoskærm. Ved hjælp af farverne er det ikke kun
størrelsen af fiskestimen, der registreres. Man
kan også se »tætheden« i stimen. Farverne
kan også vise, hvor hård havbunden er. Der
findes også ekkolod, der kan måle størrelsen
på fiskene i stimen. Ekkoloddet kan både vise
demersale fisk og pelagiske fisk.
Sonaren kan modsat ekkoloddet bruges til
fiskesøgning rundt omkring skibet i horisontal
retning. Sonar bruges mest af notfartøjer og
trawlere, der fisker efter de arter, der danner
stimer. Det kan være sild, makrel, brisling,

lodde og tobis. Sonaren kan registrere i
hvilken retning, afstand og dybde fiksestimen
er. Ved hjælp af sonaren kan man også se, i
hvilken retning fiskestimen bevæger sig. De
oplysninger er afgørende for notfiskeren i
opsøgningen af fisk, og når noten skal kastes.
I trawlfiskeriet giver det mulighed for at
»styre« trawlet hen, hvor fiskestimen er.
Sonaren kan også anvendes til opsøgning og
registrering af skibsvrag, stenkanter og stenbund. Det bruger garnfiskeren f.eks., når der
skal sættes garn ved vrag og kanter.
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Kontrol af fiskeredskabet
Netsonden fungerer i princippet som ekkoloddets svinger (»øje«), der sidder under skibet.
Ude på trawlet – på overtællen i kværken –
monteres en boks, som svingeren sidder i.
Svingeren er forbundet via et kabel til et netsondespil på skibet. Fra netsondespillet overføres impulser fra ekkoloddet om bord til
svingeren på trawlet – og tilbage igen.

Hvis der fiskes med flertrawl, kan der monteres sensorer, der viser afstandene mellem
trawlskovle og centerloddet (klumpen).

På ekkoloddet vises overtællens højde fra havbunden – altså trawlets vertikale åbning. Og
der registreres ekkoer fra de fisk, der passerer
under tællen og ind i trawlet. Hvis der fiskes
med flydetrawl, kan både overtællens og
undertællens højde over bunden registreres.
Og dermed trawlets vertikale åbning. Ved
hjælp af det »billede« kan trawlet følges nøje.

Der kan også monteres sensorer, der måler
trawlets symmetri og vandgennemstrømning
ved trawlåbningen – samt vandtemperaturen.
Ved trawlets undertælle kan der monteres
sensorer, der registrerer, om der sker rivninger
af redskabet. På trawlposen kan der monteres
en eller flere mængdesensorer, der registrerer
fangstposens fyldning.

Der findes andre kontrolmuligheder. Bl.a.
»Scanmar Fangstkontrolsystem«. Det består af
en række sensorer, der monteres på redskabet
– først og fremmest på trawl – men også på
not og snurrevod.

Højde/dybde-sensorer afstandssensorer og
symmetrisensorer kan også bruges på snurrevod.

Systemet er trådløst. Signalerne til og fra sensorerne sker gennem »mikrofoner«, der sidder
på skibets skrog under vandlinien. På trawlskovlene kan der monteres sensorer, der
måler trawlskovlenes indbyrdes afstand, og
hvilken højde/dybde de går i.

På trawlet kan der monteres sensorer, der fungerer som netsonde, og måler højde/dybde på
trawlet. Sensorerne registrerer de fisk, der går
i trawlet.

For notfiskeriet er de mest brugte sensorer temperatursensorerne og dybdesensorerne.
Dybdesensorerne bruges til at måle, hvor langt
og hurtigt noten synker under udsætning.
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Regulering af fiskeri
Forvaltningen af fiskeriet, det vi i Danmark kalder reguleringen, skal
medvirke til at sikre ”en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer
i havet”. Dvs. på den ene side skal der være fisk nok til, at fiskerne kan
leve af deres erhverv og på den anden side skal man garantere, at der
også er fisk i farvandene i fremtiden - det er imidlertid en svær balancegang. Antallet af fisk og fordelingen af dem har således traditionelt givet
anledning til mange diskussioner både nationalt og internationalt.
I det følgende vil der være en kortfattet gennemgang af, hvordan fiskeriet er reguleret.
Danmark er medlem af EU, og det er her fiskeripolitikken i stort omfang bliver fastsat. Den
europæiske fiskeripolitik bestemmer således:
•

•
•
•

Hvert år i december bliver det besluttet, hvor
store mængder der må fanges af kvoterede
arter det kommende år. De tilladte mængder
fastsættes i en TAC/kvote forordning. Forslag
til TAC/kvote forordning fremstilles af
Kommissionen efter rådgivning fra ACFM,
STECF samt høring i relevante organisationer
herunder Den Rådgivende Komité for Fiskeri
og Akvakultur. Den endelige godkendelse af
forordningen sker i Ministerrådet. Proceduren
er vist i figur 9.1

De totale tilladelige fangstmængder
(TAC’er), som fordeles mellem EUmedlemslande
Reguleringen med havdage
Tekniske foranstaltninger til bevarelse
af fiskeressourcerne samt
Grænser for fiskerflådernes størrelse i
de forskellige medlemslande

9.1 · Ressource og bevaringspolitikken i EU
ICES

KOMMISSIONEN

MINISTERRÅDET

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
er det internationale Havforskningsråd. ICES har
19 medlemslande fra Europa og Nordamerika.

ACFM

ICES arbejdsgruppe

HVAD LAVER DE?
Udarbejder bestandsvurderinger

Formulerer den biologiske
rådgivning på baggrund
af ICES arbejdsgruppes
bestandsvurdering

HVEM ER DE?
Videnskabsfolk fra
de nationale fiskeriforskningsinstitutioner
samles årligt med det
formål at vurdere en
række fiskebestande
udfra videnskabelige og
kommercielle data.

Advisory Committee on
Fishery Management
(ACFM) er rådgivende i
fiskerispørgsmål. ACFM
formulerer den biologiske
rådgivning på baggrund
af ICES arbejdsgruppes
bestandsvurdering.

*

*

STECF

Kommissionen

HVAD LAVER DE?
Indstiller forslag til TAC/
kvoter, tekniske regler mv.
til Kommissionen

Stiller forslag til TAC/kvote
forordninger, forordninger
om tekniske bevaringsforanstaltninger mv.

HVEM ER DE?
The Scientific, Technical
and Economic Committee
for Fisheries (STECF) er
Kommissionens primære
rådgiver inden for fiskeriforskning og økonomi.
STECF har repræsentanter
fra hvert medlemsland og
er sammensat af biologer,
økonomer og specialister
i fiskeredskaber.

EU-Kommissionen består
af 20 kommissærer, og har
til formål at gennemføre
og forvalte EU's politik.
Det sker bl.a. ved at fremstille lovforslag og sikre
at beslutninger bliver fulgt.
På fiskeriområdet har
EU-Kommissionen
eksklusiv kompetence,
dvs. at medlemslandene
har givet Kommissionen
ret til at forhandle på
deres vegne.

Ministerrådet

HVAD LAVER DE?
Godkender forslag
fra Kommissionen

HVEM ER DE?
Ministerrådet er EU's
besluttende myndighed,
som har til formål at tage
stilling til lovforslag fra
Europa-Kommissionen.
Ministerrådet består af
EU-landenes fiskeriministre.
Før ministerrådsmøderne
skal den danske fødevareminister have et
forhandlingsmandat af
Folketingets Europaudvalg,
og før der gives mandat til
ministeren skal erhvervet
høres i § 5 udvalget.

* For fiskerier, som ikke alene hører under EU, er der nedsat internationale fiskerikommissioner (IBSFC, NEAFC o.a.). EU-Kommissionens forslag til kvoter formuleres på baggrund af
beslutninger i de internationale fiskerikommissioner. Ligeledes føres der forhandlinger og indgås aftaler mellem EU og Norge om de "fælles bestande".
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Når TAC/kvote forordningen er godkendt, skal
hvert medlemsland sørge for, at der fiskes
indenfor de tilladte mængder. Dette sker vha.
reguleringsbekendtgørelsen i Danmark.
Regler for tekniske bevaringsforanstaltninger Forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger - bliver ligeledes vedtaget i EU. Det
omfatter bla. regler for mindstemål, maskestørrelser, målarts- og bifangstprocenter, lukkede eller begrænsede områder mv. Her spiller
STECF en stor rolle i udformningen af forordningen og igen bliver relevante organisationer
hørt inden Kommissionen fremstiller forslag til
forordning. Herefter godkender Ministerrådet
forordningen, og nationalstaterne indfører de
nye regler. Forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger er ikke tidsbegrænset, men
løber i princippet til en ny bliver vedtaget.

Fordelingen af danske kvoter
Når de totalt tilladte fangstmænger besluttes
af EU’s Ministerråd, fordeles disse fangstmænger ud på nationale kvoter efter faste fordelingsnøgler, den såkaldte relative stabilitet.
F.eks. får Danmark altid tildelt 20% af EU’s
torsk i Nordsøen.
Reglerne for dansk fiskeri fastsættes nu i reguleringsbekendtgørelsen.
Reguleringsbekendtgørelsen bliver til efter
behandling i diverse udvalg jf. proceduren i
figur 9.2
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Den danske kvote fordeles ved hjælp af 3
overordnede reguleringsformer. Det er individuelle omsættelige kvoter (IOK), fartøjskvoteandele (FKA) og licenseret fiskeri. Dansk fiskeri reguleres med andre ord helt eller delvist
med rettigheder, som er individuelle. I figur
9.3 på næste side man se, hvordan de danske
fartøjer er reguleret.

FKA-fartøjer
Gruppen af FKA fartøjer omfatter FKA-fartøjer
og kystfiskerfartøjer.

FKA-fartøjer
FKA-fartøjer er tildelt en andel af den danske
dermersale kvote.(Demersale fisk er ”fisk på
bunden”, det omfatter alle de almindelige
konsumfisk)
Et fartøj kan f.eks. have en kvoteandel på 3
promille af den danske torskekvote i
Skagerrak. Spørgsmålet er nu, hvor mange
fisk fartøjet må fange? Ganger man den danske torskekvote i Skagerrak (2.662 tons i
2007) med 3 promille, kommer man frem til
resultatet, som er 8 tons.

2.662 tons • 0,003 = 8 tons

9.2 · Reguleringsbekendtgørelsen
EN REGULERINGSBEKENDTGØRELSE
BLIVER TIL
Forslag til justering af hidtidig regulering behandles af:

REGULERING I LØBET AF ÅRET
Overvågning af kvoteudnyttelse på regulerede fiskearter
Justering af regulering af aktuelle fiskerier (bilag 6-meddelelse)

- Erhvervsfiskeriudvalget (Fødevareministeriet)
- Farvandsudvalg (Danmarks Fiskeriforening)

Tilpasning af fiskeriregler i forhold til EU-lovgivning

- Udvalg for de enkelte fiskerier (Danmarks Fiskeriforening)

Tilpasning af fiskeriregler i forhold til national lovgivning

Danmarks Fiskeriforening hovedbestyrelse

Byttehandler med fisk fra andre lande

Udarbejdelse af ny reguleringsbekendtgørelse
(Erhvervsfiskeriudvalget, Fiskeridirektoratet og Fødevareministeriet)

Udstedelse af reguleringsbekendtgørelse for det kommende år.

Den danske kvote fordeles ved hjælp af 3 overordnede reguleringsformer. Det er individuelle omsættelige kvoter (IOK), fartøjskvoteandele (FKA) og licenseret fiskeri. Dansk fiskeri reguleres med andre ord helt eller delvist med rettigheder, som er
individuelle og omsættelige.
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9.3 · Reguleringsformer i dansk fiskeri
Alle registrerede
fiskerifartøjer

FKA-fartøjer

FKA-fartøjer

MAF-fartøjer

Kystfiskerfartøjer

ØF-fartøjer

Specialfiskerier
på licens

Kvoternes størrelse har stor betydning for FKAfartøjerne. F.eks. vil et fald i den danske torskekvote i Skagerrak med 300 tons betyde, at
fartøjet i dette eksempel får tildelt 0,9 tons
færre fisk.

2.362 tons • 0,003 = 7,1 tons

FKA-fartøjerne kan bytte fisk indenfor det
enkelte kvoteår. Der er i den forbindelse udarbejdet faste bytteforhold mellem de forskellige fiskearter. Der er endvidere mulighed for
at (ud)leje kvoter inden for bestemte grænser.
Hvis man ikke har tildelt en fartøjskvoteandel,
men gerne vil påbegynde et fiskeri i som FKA
fiskeri, kan man købe sig ind på en andel af et
fartøj, hvis der er andele til salg. Her gælder
der særlige regler bl.a. om hvor stor en andel
af fartøjet, som skal være fiskerejet, nemlig
minimum 2/3.
Der er etableret et system, hvor kvoteandele
kan tildeles yngre fiskere, som gerne vil etablere sig.
FKA ordningen blev igangsat pr. 1. januar
2007. Hvis FKA-ordningen skal opsiges, kræver det at et flertal i Folketinget beslutter at
opsige aftalen. Hvis det sker, går der 8 år før

IOK
(sild og makrel)
+
Industrifisk

Små fartøjer
uden fangst af
FKA-arter

aftalen reelt ophører, da der er et opsigelsesvarsel på 8 år.

Kystfiskerfartøjer
Kystfiskerfartøjer har en ordning svarende til
FKA-ordningen, men de får tildelt 10 procent
ekstra torsk og tunge end de øvrige andre fartøjer (i Østersøen dog kun ekstra torsk).
Forudsætningen for at være tilmeldt kystfiskerordningen er, at bådene højst må være
17 meter og mindst 80% af fangstdagene
hvert år er anvendt til fangstrejser, der ikke
overstiger 3 døgn.
Fartøjer i kystfiskerordningen kan deltage i
puljefiskeri sammen med andre fartøjer. Det er
ikke muligt at sælge kystfartøjer med fiskerettigheder ud af kystfiskerordningen
Derimod må fartøjer i kystfiskerordningen
gerne gå sammen om at opkøbe fartøjer med
fangstrettigheder udenfor ordningen.
Bindingsperioden er mindst 3 år, hvis man tilmelder sig kystfiskerordningen.

Mindre aktive fartøjer
De mindre aktive fartøjer opfylder ikke betingelserne for at få status som FKA-fartøj, da de
tjener for lidt. Det er typisk fartøjer under 12
meter, som anvender garn, krog eller ruse.
De mindre aktive fartøjer fisker på rations-
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vilkår. Fartøjerne får oplyst fra Fiskeridirektoratet, hvilke mængder de må fange.
Det er ikke muligt at bytte rationer.

Øvrige fartøjer
Gruppen af øvrige fartøjer omfatter specialfiskerier på licens, IOK på sild og makrel samt
industrifisk og små fartøjer uden fangst af
FKA-arter.

Specialfiskerier på licens
Gruppen omfatter fartøjer, som deltager i
licenseret fiskeri efter hesterejer, blåmuslinger, østers og dybvandsrejer ved Grønland.
Det kræver en licens at deltage i de pågældende fiskerier.

IOK sild og makrel
For sild og makrel samt industrifiskearter
såsom tobis, brisling og sperling er der individuelle omsættelige kvoter (IOK). Det betyder,
at fiskernes andele af de forskellige kvoter kan
handles uafhængigt af handel med fartøjer.
Der gælder visse overgrænser for, hvor store
andele af de samlede danske kvoter der må
ligge indenfor samme ejerkreds.
Kravet om fiskerejerskab er det samme som
for alle øvrige fartøjer.
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Fiskeri i i tal

1.1 - Danske fartøjer
pr. 31. december 2006

Fiskerilære
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Fiskeri i i tal
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1.2 - Landingsværdi opdelt efter farvand i 2006 (1.000 kr.)

Kap. 1

Fiskeri i i tal
1.4 - Danske fiskeres konsumlandinger i 2006 (1000 kr)

Fiskeri i i tal
1.3 - Fiskeriets bruttoindtjening pr. 31. 12. 2006
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Fiskeri i i tal
1.5 - Gennemsnitspriser for størrelse 1 torsk på Thyborøn Auktion i 2006
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Fiskeri i i tal
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1.6 - Landinger af industrifisk i 2006 (tons)
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Fiskeri i i tal

1.7 - Tobislandinger 1996 - 2006
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1.8 - Danmarks eksport af fisk og fiskeprodukter i 2006 (værdi i 1.000 kr.)
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Fiskeri i i tal
1.10 - Danmarks import af fisk og fiskeprodukter i 2006 (værdi i 1.000 kr.)

Fiskeri i i tal

Fiskeri i i tal
1.9 - Danmarks eksport fordelt på varegrupper i 2006 (total i 1.000 kr.)
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Fiskeri i i tal
1.11 - Danmarks import fordelt på varegrupper i 2006 (total i 1.000 kr.)

2

Kap. 2

Fiskeri med trawl

Kap. 2

Fiskeri med trawl

2.1  En smakke med trawlet ude
2.2 - Skovlvod med arme
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Fiskeri med trawl
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2.3 - Et simpelt flydetrawl
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Fiskeri med trawl

Fiskeri med trawl

2.4 - Trawl med de almindeligste betegnelser
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Fiskeri med trawl

2.6 - Firtrawl med tre wire og to skovle
2.7 - 2 og 4 panels trawl

3

Kap. 2

Fiskeri med trawl
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Fiskeri med trawl

2.9 - Forskellige retninger
2.8 - 4 panels flydetrawl med optrukne støttetov
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Fiskeri med trawl

2.10 - Bom med påsat trawl
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Fiskeri med trawl

Kap. 2

Fiskeri med trawl

2.11 - Kutter med bommen ude
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Fiskeri med trawl

2.13 - Bomtrawl
2.12 - Enkelt trawl
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Fiskeri med trawl
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2.14 - Flertrawl
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Fiskeri med trawl

2.15 - Dobbeltslæbning
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2.17 - Wire med fiberhjerte
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Fiskeri med trawl

2.20 - Forskellige rup

Fiskeri med trawl

Fiskeri med trawl

2.18 - Forskellige skovltyper
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Fiskeri med trawl

2.22 - Trawlpose med kvadratmasker og en normal pose
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Fiskeri med trawl
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2.23 - Separatortrawl
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Fiskeri med trawl

2.24 - Separatortrawl med rist
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2.25 - Bacoma vindue
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Fiskeri med trawl

2.27 - Større trawler over 45 meter i længde (skib på jomfrurejse)

Fiskeri med trawl

Fiskeri med trawl

2.26 - Mindre enmandstrawler
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Fiskeri med trawl

2.28 - Konsumtrawler på 21 meter i længden
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Fiskeri med trawl
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2.29 - Almindelig bomtrawler
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Fiskeri med trawl

2.30 - Bomtrawler til fiskeri efter hesterejer
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2.31 - Nettromler placeret langskibs foran styrehuset
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Fiskeri med trawl

2.33 - Wirespil og nettromler placeret agten for styrehuset

Fiskeri med trawl

Fiskeri med trawl

2.32 - Nettromler placeret langskibs foran styrehuset
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Fiskeri med trawl

2.34 - Bom med blok
og wire til ombordtagning
af fangst
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Fiskeri med trawl
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2.35 - Spil til frelserlinen
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Fiskeri med trawl

2.36 - Galge med trawlblokke og trawlskovle
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2.37 - Fangsten lukkes ud i modtagerbingen
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Fiskeri med trawl

2.39 - Silekasse, hvor vand drænes fra fisken

Fiskeri med trawl

Fiskeri med trawl

2.38 - Fiskepumpe til ombordtagning af fangsten
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Fiskeri med trawl

2.40 - Det karakteristiske tårn på fartøjer med miljøanlæg
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Fiskeri med trawl
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2.41 - Transportbånd der fungerer som rensebord
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Fiskeri med trawl

2.42 - Lastrum indrettet til opbevaring af fangst i kasser

Fiskeri med trawl
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Fiskeri med not

3.1 - Notfartøj med noten ude
2.43 - Skitse af princippet i RSW og CSW køling

RSW køling
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CSW køling

Fiskeri med not
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3.2 - Forskellige former for noter

JAPANSK 2-BÅDSNOT

ISLANDSK SILDENOT

Fiskeri med not

3.3 - Notens opbygning

CALIFORNISK NOT

FRANSK NOT, MIDDELHAVET
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Fiskeri med not
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3.4 - Fiskeposen
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Fiskeri med not

3.5 - Notringe
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3.6 - Skitse af båd med noten ude og placering af tun og marsvin
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Fiskeri med not
3.8 - Ringnål med snurperinge

Fiskeri med not

Fiskeri med not
3.7 - Notbingen sidder agten for styrehuset
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Fiskeri med not

3.9 - Snurpegalge
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Fiskeri med not
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3.10 - Snurpespil
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Fiskeri med not
3.12 - Arbejde med fiskepumpe
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Fiskeri med not
3.14 - I silekassen drænes vandet fra fisken

Fiskeri med not
3.11 - Nothaleren kan drejes, så der altid kan hives lige på noten
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Fiskeri med not

3.13 - Fiskepumpe
til ombordtagning
af fangsten
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Fiskeri med snurrevod

4.1 - Landdragningsvod
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Fiskeri med snurrevod
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4.2 - Et traditionelt rødspættevod

Fiskeri med snurrevod

4.4 - Et træk set i fugleperspektiv

4.3 - Et traditionelt torske- /kullervod
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Fiskeri med snurrevod
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Fiskeri med snurrevod

4.5 - Udnyttelse af en ankerplads
4.6 - Fly-shooting træk i fugleperspektiv
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Fiskeri med snurrevod
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Fiskeri med snurrevod

4.7 - Udnyttelse af en ankerplads
4.8 - Ankergrej
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Fiskeri med snurrevod

4.9 - Et vod med navn på enkelthederne
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Fiskeri med snurrevod

4.11 - Vodspillet bruges til indhaling af tovene, der går videre hen til styrerullerne.
På vodspillet sidder styrerullerne og styrer tovene hen til tovtromlerne.
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Fiskeri med snurrevod

4.13 - Udsætterrullen har til opgave at holde tovene klar af skruen
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Fiskeri med snurrevod

4.10 - Vodrullerne sidder på
lønningen og styrer
vodtovene hen til
vodspillet.

Kap. 4

Fiskeri med snurrevod

4.12 - Tovtromlerne spoler tovene op. Tovtromlerne sidder som
regel langskibs i bagbords side eller tværskibs foran styrehuset
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Fiskeri med snurrevod
4.14 - Ankerspillet kan enten være bygget sammen med vodspillet
eller være et separat spil
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Kap. 4

Fiskeri med snurrevod

Kap. 4

4.15 - Kraftblokken findes i flere udgaver.
Den kan være monteret på et rør, der
er fastmonteret i dækket, eller som
her monteret på en hydraulisk arm.
Kraftblokken bruges til bjærgning af
voddet.

Kap. 4

Fiskeri med snurrevod

4.17 - Det udstyr, man bruger til at håndtere
fangsten, består ofte af paunder. De er
forhøjede, så man har rimelige arbejdsstillinger under rensearbejdet. Der er
også fartøjer, der har transportbånd, så
fisken kører hen til dem, der står
og renser.

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.2 - En lænke garn

Fiskeri med snurrevod
4.16 - Nettromler til at bjærge voddet med er blevet mere og mere
almindelige i de senere år.

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.1 - Gammelt garn og en lænke

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.3 - Et garn med tæller og bryst
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Kap. 5

Fiskeri med garn

Kap. 5

5.4 - En maske med angivelse af halv- og helmaske

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.5 - Forskellige føringsprocenter

Kap. 5

5.6 - Størrelsesfrekvenskurve

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.8 - Garnhaler placeret på fordækket i styrbords side

Fiskeri med garn

Fiskeri med garn

5.7 - Glasfiberjolle med frembygget styrehus

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.9 - Garnklarer, der sidder på agterdækket i bagbords side
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Kap. 5

Fiskeri med garn

Kap. 5

5.11 - Flytning af garn foregår enten manuelt eller ved hjælp af
hydrauliske garnklarere

5.10 - Eksempel på hvordan bøjerne om bord opbevares i et stativ

Kap. 5

Fiskeri med garn

Kap. 5

5.12 - Fangstbehandlingsudstyret

Kap. 5

Fiskeri med garn

5.14 - Dæksarrangement på fartøj med styrehuset agter

Fiskeri med garn

Fiskeri med garn

5.13 - Dæksarrangement på et fartøj med styrehuset bygget frem i stævnen

Kap. 6

Fiskeri med bundgarn

6.1 - En bundgarnsfisker i aktion.
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Kap. 6

Fiskeri med bundgarn

Kap. 6

6.2 - Bundgarn

Kap. 6

6.3 - Nedramning af pæle

Fiskeri med bundgarn

6.4 - Røgtning af bundgarn

Kap. 6

Fiskeri med bundgarn

Fiskeri med bundgarn

6.6 - Rusen

Kap. 6

Fiskeri med bundgarn

6.5 - Arbejdsgangen i en bundgarnsbedrift kan se sådan ud

Kap. 6

Fiskeri med bundgarn

6.7 - Bundgarnets opbygning
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Kap. 7

Andre fiskeriformer

7.1 - Krogefiskeri

Kap. 9

Kap. 8

Elektronisk udstyr i fiskeriet

8.1 - Ekkolod vist på en skærm

Regulering af fiskeriet

9.1 - ICES-områder
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