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Pa tross av at det har vrert jobbet mye med utvikling av teine i Norge har dette redsk.apet ik.ke 
oppnadd tilstrekkelige fangstrater tit a fa innpass i kommerSielt fiskeri, selv om prinsippet med 
teinedrift er 0nsket av fiskelinii?linga. Malsetningen med dette prosjek.tet var a vurdere om det 
finnes teinefiskerier andre steder i verden med en teknologi som vii Vii?re mulig a overf0re til 
norske forhold. Sid en 1999 har det pa Newfoundland i Canada vrert arbeidet med a utvikle en 
teine for bruk i torsk.efiskeriet der med utgangspunk.t i det fisk.eriet som foregar i Alask.agulfen 
etter stillehavstorsk. 

Dette arbeidet har baret fruk.tet, og det er flere kommersielle fart0y som na fisker hele 
torskekvoten sin med teiner. Pa en tur ut med lokale fiskefart0y fikk prosjektgruppen oppleve en 
qjennomsnittsfangst pa 100 kilo per teine operert av fart0y pa 28 fat Tilbak.emeldinger fra fisker 
0yvind Balle var at denne tek.nologien utmerket godt k.unne driftes fra hans fartey i Finnmark. 
Selv om teinene som nyttes pa Newfoundland er mye st0rre enn dem som har vrert prevd 
tidligere i Norge opereres de av fart0y pa under 30 fot, og det vii vrere enk.elt a rigge om de fleste 
k.ystfisk.efart0y tit denne driftsformen. 

Dette forprosjektet konk.luderer derfor med at det sa snart som mulig ber gjeres en utpr0Ving av 
dette k.onseptet i Norge, der en kombinerer kompetanse fra lokale fiskere med personell som 
har erfaring fra fiskeriet pa Newfoundland. 
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lnternasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold 

1 lnternasjanalt teinefiskeri ag status for teinefiske i Norge 

1.1 Teine sam fangstredskap far fisk 
Globalt er teine mest benyttet i fiske etter skalldyr og bl0tdyr. I det karibiske hav har teine i noen omrader vCErt 
det viktigste f angstredskapet for fisk. For eksempel utqjorde teinefanget fisk rundt to tredjedeler av de totale 
landingene pa Bermuda pa 1980-tallet, oq ble i 1990 forbudt i et fors0k pa a bygqe opp bestandene av flere arter, 
bla. Nassau Grouper som er regnet som en truet art 

Et viktiq teinefiske i Atlanteren er det amerikanske fisket pa 0stkysten etter havabbor. Her star teinefanqst for qs 
% av landinqene. Dette er et meget enkelt teinefiske der en bruker treteiner av samme type som benyttes til 
hummerfiske. 

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) satte i perioden 2007- 2009 ned en studieqruppe for a 
se nCErmere pa teinefiske forskjelhge steder i verden. (ICES SGPDT Report 2009). Her beskrives flere teinefiskerier 
i blant annet Japan, den Arabiske Gulf, oq i Australia. Feltes for disse er at de er av en viss lokal betydninq, men de 
er alle a reqne for smaskalafiskerier sammenliknet med f angst av hvitfisk i Norge. 

1.1.1 Vestkysten av USA 
Oet st0rste teinefiskeriet som er nCErliqgende a sammenligne med norsk Fiske etter hvitfisk, er etter 
stillehavstorsk pa vestkysten av Nord-Amerika. Klima og havforhold er i star grad sammenlignbart med norske 
forhold, og stillehavstorsken (Gadus macrocephalus) er nCErt beslektet med var egen Atlantiske torsk (Gadus 
morhua). USAs uttak av stillehavstorsk i Beringhavet og rundt Aleutene er nae mindre enn det norske 
torskefisket. I 2007 utgjorde de USA's tandinger av stillehavstorsk pa 173 603 tonn, mens de totale norske 
torskefangstene var pa 217 788 tonn. Som det gar frem av Figur 1 er det tral og garn som er de viktigste 
redskapene i det norske torskefiskeriet, med snurrevad og line pa delt tredjeplass. Figur 2 viser tilsvarende 
forhold fra USA, hvor diversiteten i bruk av fiskeredskaper er mindre og line er det viktigste redskapet tett fulgt av 
tral og med teine pa tredjeplass. 
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Norge 

Figur 1 Fangst av atlantisk torsk i Norge i 
2007 fo rdelt pa fangstredskap {SSB 2007) 

Tral 
Lf3% 

USA 

Figur 2 USAs fangst av stillehavstorsk i 
Beringhavet I Aleutene i 2007 fordelt p~ 
fangstredskap Kilde:{Thompson, lanelli et 
al. 2008) 

En annen faktor som qj0r dette teinefisket interessant er at det er forholdsvis nytt og har qjort seg qjeldende pa 
forholdsvis kart tid. Figur 3 viser utviklingen av redskapsvatg under torskefiskeriet i Beringhavet/Aleutene i 
period en 1981 tit 2008, og her ser vi at det har skjedd store end ringer i redskapsstrategien i disse arene. Fra et 
fiskeri to ta It dominert av tr al pa attitallet, har line tatt over som viktigste redskap. T eine har gatt fra null tit rundt ti 
prosent av de totale landingene pa fa ar. Dette er ogsa et fiskeri som ble MSC- sertifisert ijanuar 2010, og regnes 
som et milj0vennlig alternativ. 
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Figur 3 Totalfangsten av stillehavstorsk fordelt pa redskapstype for arene 1961-2006 (Thompson, lanelli et 
al. 2006). 
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1.1.2 Canada (Newfoundland) 
Med utgangspunkt i erf aringen fra teinefisket etter stillehavstorsk pa vestkysten av Nord Amerika, har det siden 
1999 va?rt jobbet mot a bygge opp et teinefiskeri etter atlantisk torsk pa 0stkysten. Hovedfokus har vCErt pa 
kysten av Newfoundland. Arbeidet har vCErt drevet av Center for Sustainable Aquatic Resources (CSAR) i St 
Johns, og VCErt rettet mot en noe mindre ftategruppe enn de som driver pa vestkysten. 

Dette arbeidet startet for fullt i 1999 og var inspire rt av det voksende teinefisket etter stillehavstorsk i 
Alaskagulfen, der 89 % av torskefangstene ble fanget med teine. Erfaringene viste at det var et effektivt Fiske som 
gav rastoff av topp kvalitet samtidig som negative rnilj0konsekvenser var rninirnale. 

Det ble lagt til grunn at et teinefiske ved Newfoundland skulle kunne drives av den sarnme flategruppen sorn da 
driftet med garn, og som i hovedsak bestod av fart0y rnellorn 28 og 45 fot og rnannskap pa en ti! to mann. Mange 
av disse fart0yene er enkelt rigget og teinene matte derfor kunne opereres ved hjelp av et enkelt gamspill og born 
med mantelkrok. Dette satte begrensninger pa st0rrelse og vekt pa teinene, samtidig som tilbakemeldinger fra 
vestkysten antydet at st0rrelsen influerte sterkt pa fangsteffektiviteten. Etter a ha qjort en del innledende fors0k 
stod de i 2003 iqjen med seks prototyper, to st0rrelsesvarianter med tre ulike kalver (innganger) pa hver. 

1.2 Forskning og utviklingsarbeid i Norge 
Oet har i mange ar VCErt en mteresse for a innf0re teine som fangstredskap for hvitfisk i Norge. T eine har mange 
egenskaper sorn vi ikke finner pa andre statiske redskaper som tradisjonelt har vCErt brukt her. 

Nar det qjelder st0rrelsesseleksjon er det gode erfaringer fra gamfiske der valg av maskevidde i all hovedsak 
bestemmer st0rrelsessammensetningen pa fangsten (Hovgard, Lassen et al. 1999; Huse, Lokkeborg et al. 2000). 
Line har vist seg a fange relativt stor torsk, men det har vCErt store problemer knyttet ti! hysefiske med 
innblanding av fangst under minstemal i omrader med mye smafisk (Huse, Lokkeborg et al 2000; Huse and Soldal 
2000; Halliday 2002). Pa teine vii maskevidden bestemme tilbakeholdelse av Fisk (Uchida, Takai et al. 1998; Oki, 
Harada et al. 2007), og det er ogsa fullt mulig a implementere andre mekaniske seleksjonssystemer som stive 
ringer eller spiler. 

A levere et rastoff som holder sa h0y kvalitet som rnulig har lenge statt pa agendaen i Norge. Til na har krokfanget 
rastoff, der linefanget har st0rst volum, VCErt hovedleverand0r ti! h0ykvalitetsprodukter sorn klippfisk, 
spesialproduk.ter av filet og blanktorsk. Krokfanget Fisk har svCErt godt renomme i markedet opparbeidet over tang 
tid. Renornmeet er basert pa vel utbl0dd Fisk, ingen klemskader, lytefritt eksteri0r, og frarnfor alt stabil h0y kvalitet 
(Henriksen og Sogn-Grunnvag, 2011 ). Garnfangster har tradisjonelt va?rt av mer varierende kvalitet. Oette skyldes 
k.lernskader og redskapsrnerk.er samt at den ofte har VCErt sj0d0d og darlig utbl0dd i tiltegg ti! rnerker fra bunndyr 
som f0lge av at det ofte har gatt lang tid rnellorn hver rekting av redskapet (Akse and Joensen 2004; Joensen, 
Akse et al. 2004; Ak.se, Tobiassen et al. 2005; Joens en, Ak.se et al 2005). I teine gar fisken fritt inne i buret, og ska! i 
utgangspunktet vCEre i stand tit a overleve uten kvalitetsforringelse like lenge som i fangstbasert havbruk, dvs. 
tre-fire uker uten mat (Farstad, 80e et al. 2005). Dette medf0rer ogsa at teine er et redskap sorn har et start 
potensial til a lande Fisk av svCErt h0y k.valitet samt til fangstbasert havbruk. Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
(VKM) vurderer det slik at det etisk sett ogsa er forsvartig a fange torsk ti! fangstbasert havbruk med line, men det 
har ti! na Va?rt en utfordring a Finne gode tekniske l0sninger for a rninimere kjeveskader og sarntidig fangste 
effektivt 

For den mindre Ftaten har det ogsa va?rt en "akillesha?l" ved statiske redskaper at vCErforhold og andre uforutsette 
hendelser har hindret jevnlig rekting. Spesielt har dette VCErt et problem ved garn, men ogsa pa bunnsatt line der 
lang statid pa redskap gar ut over rastoffkvaliteten. Pa semipelagisk line (palesatt line) der fisken ikke er i k.ontakt 
med bunnen er konsekvensene langt mindre. I tillegg ti! forringelse av rastoffl<valitet medf0rer uforutsett tang 
statid tit 0kt risiko for brukstap med paf0lgende 0konomisk tap og risiko for ghostfishing. Ghostfishing har ti! tider 
va?rt ett start problem i garnfiskeri der tapte gam fortsetter a Fiske pa bunnen over lang tid. Oette kan ti! en viss 
grad ogsa va?re et problem i teinefiske, men det finnes i dag innretninger som s0rger for at teinen apner seg etter 
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e~ Vi~s tid pa bunnen, enten i form av seksjoner med nedbrytbart lin i nettveggen eller galvaniske kroker pa 
teine1nngangen som korroderer og brytes etter en gitt tid i sj0vann. Risikoen for ghostfishing med teine kan derfor 
reduseres med enkle midler. 

Alt i alt er det mange gode argument for a ta i bruk fisketeiner i Norge, og det har vcert qjort flere fors0k pa 
tilpasning og utviklingsarbeide qjennom arene. Noe av det f0rste FoU- arbeidet ble utf0rt pa midten av 70-tallet. 
der en hentet inn teknologi fra teinefiske etter sabelfisk (Anop/opoma fimbria) pJ vestkysten av Nord-Amerika. 
Sabelfisk er ikke en slektning av torsken t vare farvann, men en dypvannsfisk som lever pa dyp fra 300-2700 
meter (Eschmeyer, Herald et al. 1983). Oette fisket foregikk med rektangulcere teiner som var sammenleggbare og 
ble montert opp til en stiv ramme f0r setting, bygget med en enkel kalv i ene enden. Fors0kene med disse teinene 
var i hovedsak rettet mot torsk, men de viste seg a ha for lav fangstrate til a utl0se et kommersielt fiskeri, samt at 
fiskeme i den minste kystttaten fant teinene for tunge og uhandterlige. Oerimot var det under enkelte fors0k gode 
fangster av brosme, med opp til 8-9 Fisk i qjennomsnitt per teine (Haugen and Valdemarsen 1975). 

Utover 80 og 90-tallet ble det gjort flere fors0k med ulike teinedesign i regi av Havforskningsinstituttets 
fangstseksjon (FureVik and L0kkeborg 199Lt). Tilbakemeldinger fra fiskeme vektla at redskapet matte ned i 
st0rrelse dersom det skulle handteres av den tids kystfiskefart0y. Oet ble derfor fokusert pa a komme frem til et 
redskap som var lett a handtere i tillegg til a oppna tilfredsstillende fangstrater. Etter utpreving av flere ulike 
modeller ble det utviklet en todelt teine med ett kammer over det andre som ble spilt ut ved en kombinasjon av 
rammer og fl0yt. Det er denne tokammerteinen som er i handelen i Norge i dag, og som har vist best fangstrater 
(Furevik and L0kkeborg 199£!) i studiene utf0rt av Havforskningsinstituttet. I de senere arene har ogsa 
Havforskningsinstituttet qjort fors0k med f10yting av denne modellen(Furevik, Humborstad et al 2008), dette med 
tanke pa to faktorer: 

a) Unnga bifangst av krabbe (spesielt kongekrabbe) 
b) Orientere kalven i stremretningen slik at Fisk som Felger attraktantflumen mot stremmen treffer kalven 

med en gang den kommer tit teinen. 
Begge disse faktorene har vcert med pa a bedre resultatene til tokammerteinen i torskeftskeriet. 

Pa tross av stadige forbedringer har ikke denne teinen kommet inn i det kommersielle fiskeriet i st0rre grad. 

2 Casestudie: Teinefiskeri pa Newfoundland 

2.1 Kvoter og regelverk 
Fart0y under 65 fat med torskekonsesjon kan bruke teiner i f\sket etter torsk. Oisse har fart0ykvote uten 
overregulering. Fart0ykvoten pa Atlantisk torsk er forholdsv1s lav, og ligger pa rundt fire tonn pr. bat. De fleste 
fart0yene her har sin hovedinntekt pa krabbe, hummer og and re fiskearter enn torsk. 

2.2 Forvaltingsmessige utfordringer 

2.2.1 Seleksjon 
Bade fiskere og forvaltning i Canada !egger vekt pa at det er 0nskelig a h0ste et bredt spekter av arsklasser over 
lovlig minstemal, og at teine i sa mate har kvaliteter i og med at den fanger flere lengdeklasser enn gam. Det 
0nskes mer kunnskap om st0rrelsesseleksjon i teiner for a kunne utvikle et redskap som f anger fisk ned til 
minstemalet og ikke under. 
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2.2.2 Ghostfishing 
Fokuset pa ghostfishing er start, og det er et argument som i flere tilfeller brukes mot garnfiske. For teinefiskeri er 
det fokusert pa a Finne mekanismer for a hindre at teinen fisker etter den er tapt og at Fisk slipper ut etter 
redskapstap er 0nsket Bruk av paneler med nedbrytbare materialer eller galvaniske utl0sere fremheves som 
muligheter, og er allerede i bruk i Stillehavet og i Canada. 

2.2.3 Bifangst/ flerartsfiske 
Det rapporteres ikke om start innslag av bifangst i dette fiskeriet Fokuset pa bifangst er i st0rre grad rettet mot 
muligheten ttl a gjenutsette u0nsket eller ulovtig bifangst i en slik forfatning at den overlever. Dette har spesielt 
vcert sett pa i forbindelse med hummer som er en strengt regulert art der deter en u0nsket bifangst i garn der det 
er utfordrende a sette den ut levende, mens det oppfattes uproblematisk med teine. 

2.3 Forskning 
Centre for Sustainable Aquatic Resourses (CSAR) ved Marine Institute i St. Johns har jobbet med innf0ring av 
torsketeiner pa 0stkysten av Canada (Newfoundland og Labrador) siden artusenskiftet De har tatt utgangspunkt 
i redskapet som brukes pa 0stkysten av Nord-Amerika, og har utviklet dette steg for steg til a passe for mindre 
fart0yer samt a 0ke f angstraten pa den atlantiske tors ken som er ma tart pa 0stkysten. Dette har resultert i et nytt 
teinedesign der den viktigste forskjellen er et flytende tak og nae endret design pa kalven (Walsh and Hiscock 
2005; Walsh, Hiscock et al. 200Ei) (Walsh & Hiscock, 2005 og Walsh et al. 2006). Nar fangsteffektivitet 
sammenlignes med garn og line i overvakingsfiske og kommersielt Fiske kommer de kanadiske teinene godt ut og 
har i perioder h0yere CPUE i Fiske etter torsk enn liner og garn (sammenligningsgrunnlaget er 100 angler og 25 
favner garn). Dette indtkerer at det kanadiske designet gir sapass h0ye fangstrater at teiner i deter av aret kan 
vcere et alternativ til line og gam i Fiske etter torsk. De beste resultatene ble observert i perioder der torsken 
hgadde hey beiteaktivitet, spesielt pa h0sten. 

Walsh (Walsh 2008) rapporterte om andre positive effekter av teinefiske. Sammenlignet med garnfiske er 
kvaliteten svcert h0y. Dette gir spesielt utslag i perioder med darlig veer hvor flere d0gn gammel garnfisk har 
redusert kvalitet der store deter av fangsten er 0delagt Kvaliteten pa Fisk fra teiner var like fin ogsa etter flere 
d0gn. Mens all Fisk tatt pa teine og juksa i fors0ket ble vurdert til a vcere i beste kvalitetskategori, ble kun 
halvparten av garnfisken vurdert i samme kvalitetskategori. Denne h0ye kvaliteten har f0rt tit at det har vcert 
mulig a utvikle nisjemarkeder der fiskerne har oppnadd langt bedre priser for landet fangst (Walsh and Sullivan 
2010). 
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Bilde 1 Teine er det foretrukne redskapet for merkeforsok. Vi var med pa en tur i regi av 
fiskerimyndighetene i ~ewfoundJand, der de hadde leid inn et kommersielt fartoy for merking av 
torsk. All fangsten ble merket og sluppet ut levende. 

Selv om overlevelse er ncer 100 %, sa har det ikke vc.ert gjort fors0k pa mellomlagring. Dette er noe som er pa 
programmet og som vii bli sett pa senere; fokuset frem tH na har Va:!rt fangsteffektivitet 

2.LJ Flateleddet 

Tilbakemeldingene fra fiskere er positive. De fteste av dem har sin hovedinntekt pa andre arter en torsk na, men 
det er torsken som har vrert den historiske bcerebjelken i fiskeriet pa Newfoundland, og det er store forhapninger 
om at torskebestanden skat ta seg opp mot gamle h0yder igjen 1. Na er det en forholdsvis kart sesong for 
torskefiskeri, og de fleste tar kvoten sin mens torsken beiter pa h0sten (september). Det at fiskeriet foregar mens 
torsken er pa beitevandring gj0r at teine fungerer godt Oet er mer usikkert hvor godt teinen vii fungere i 
gyteperioder eller nar deter start innslag av annen ate som sild eller lodde. 

Oe canadiske fiskerne trekker frem ftere fortrinn med teine: 
• Enkel Mndtering i forhold ti! gam og line. Slipper a egne line eller tine flsken ut av garn 
• Under perioder med darlig vrer kan teinene sta uten at fisken 0delegges. 

1 Torskefisket tangs kystene av Newfoundland har en 500 ar tang tradisjon og har Va?rt en ba?rebjelke for basetting og 
sysselsetting. Oa torskestammen kollapset i 1992, ble LJ0.000 mennesker berert 
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• Bedre pris pa fangsten og 0kt kvoteverdi. 

Alt i alt er 1nntrykket at teiner med stor sannsynlighet vi! sta for en st0rre del av torskelandingene pa 
Newfoundland I fremtiden Fiskere vi var i kontakt med som na fisket med garn var helt klare pa at de vurderte a 
legge om med det f0rste. Det ble samtidig pekt pa noen tekniske utfordringer som de 0nsket a forbedre med 
teinene: 

• Lettere materiale i rammeverk. 
• Fiskestoppere (tilbakeholdelsesmekanismer I kalven for a hindre fisken I a komme ut samme veien den 

kom inn)som ikke er avhengig av at teina star pa flat bunn for a virke. 

• Langtidsholdbart og effektivt agn 

• Bedre kunnskap om st0rrelsesseleksjon 

Bilde 2 Kalven er utstyrt med en enkel tilbakeholdelsesmekanisme eller fiskestopper. Denne bestar av 
metailspiler som henger ned foran ringen i kalven oar den stlir pa bunnen. Her vist pa en modell 
(Foto: Edgar Henriksen). 

2.5 Teineteknologi 
Milj0et ved Marine lnstitiute i Saint John's har arbeidet konsentrert med utvikling av teiner tilpasset f angst av 
torsk(Walsh and Hiscock 2005; Walsh, Hiscock et al. 2006; Pol, He et al. 2010). De nyeste torsketeinene fra 
Newfoundland er meget enkle i konstruksjon, med en dimensjon pa 1.8 x 1.8 x 1.2 m (ca. 3.9 m3

). Rammen !ages av 
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stat og den er sammenleggbar for a spare plass under lagring pa land og om bord (Walsh and Sullivan 2008). Det 
som skiller denne teina fra de modifiserte krabbeteinene fra Alaska og de norske to-kammer teiene er bade volum 
og i s<Erlig grad utforming og plassering av kalvene. 

Bilde 3 Den canadiske teinen er sammenleggbar. Her demonstrerer Phil Walsh prinsippet pa en 
nedskalert (1:2) modell (Foto: Lasse Rindahl). 
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T eina fra Newfoundland dobles i volum ved a sette en nettpose pa toppen av teina. Posen hold es utspendt og i 
korrekt posisjon ved hjelp av f\0yt. Denne posen fungerer bade som fangstkammer og t0mmesekk. 
Undervannsopptak viser at torsk finner veien inn i teina noksa raskt og at fisken etter relativt kort tid s0ker opp i 
det evre f angstkammeret (po sen) og inntar et rolig sv0mmem0nster, dvs. de sv0mmer i ring (Walsh, Sullivan 
2008). 

Bilde 4 Undervannsopptak av teine fra Newfoundland, vi ser fisk som gar inn og fisk som trekker opp 
i den flyteode takkonstruksjooen. 
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3 Telmologioverfering fra Canada til Norge 

3.1 Redskapshandtering sett i lys av norsk flatestruktur 
Oekksutrustningen pa de kanadiske fart0yene som deltar i teinefiskeriet bestar i hovedsak av to komponenter; Et 
enkett garnspill og born med vinsj. Teinene opereres enkettvis med en ile. llen hales inn med garnspillet og teina 
teftes inn med bommen, eventuett sekkes fangsten inn i sekken som dannes av teinetaket. Flaten bestar i 
hovedsak av fart0y mettom 28 og % fot. Fart0yet prosjektgruppen var ute med var 30 fot. 

Bilde 5 Det driftes med forholdsvis enkle fartoy. Her under innbaling av teineile. 
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Bilde 6 Her loftes teineo inn med bommen, og vi ser at fiskeo ligger i sekken som dannes av taket pi\ 
teina. her er det omlag 30 torsk. 

De f\este norske fart0y som vii vc:Ere aktuelt for et slikt flskeri har den riggingen som kreves for a operere pa 
samme mate som de qj0r i Canada. ntbakemeldinger fra den norske flskeren 0yvind Bolte som var med var at den 
canadiske temetypen ogsa ville kunne opereres i lenke pa norske fart0y som er rigget for kongekrabbe. Hans 
estimat var at han pa sin egen bat (43 fats Finn0ybygg) kunne klare a rekte opp til 100 teiner av denne typen i 
degnet. 

Var vurdering er at det vii vc:Ere mulig a tilpasse dekksutstyr for a drifte disse teinene uten manuelle left pa en 
relativt enkel mate. 

3.2 Fangsteffektivitet og driftsekonomi opp mot norsk Fiske med alternative redskaper 
I norsk kommersielt flske brukes teiner nesten utelukkende i fiske etter krabbe, der kongekrabbefisket i Finnmark 
er det viktigste. Kystflaten, som deltar i teinefisket etter krabbe, kan fritt velge redskap i fiske etter andre arter i 
bade lukkede og fiskerier. Som Figur q viser var gam det klart viktigste redskapet i kystf!Bten i perioden 2003 tit 
2006. 
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Figur 'J: Gjennomsnittlig fangst i kystflaten av torsk fordelt pa redskap for arene 03-06. Kilde: 
Fiskeridirektoratets sluttseddeldatabase. 

I Norge antas fart0ygruppen 11 - l Sm a va:?re mest aktuell for bruk av temer i Fiske etter bunnfisk. Fart0ygruppen 
har plass for a kunne handtere en viss mengde teiner og samtidig ta vare pa fangsten pa en rasjonell mate. Figur 
5 Viser qjennomsnittlige fangstmengder per fart0y og maned i arene 2006 og 2007 for fart0y i St0rrelsesgruppen. 
Oersom teiner skal bli et altemativ ber fangstratene ligge pa om lag samme niva som alternative redskaper. 
Lavere f angstrater kan eventuelt kompenseres med hey ere priser. I det f0lgende vii det med st0tte i litteraturen 
bli diskutert om dette er realistiske forutsetninger. 

Oet har i tang tid pagatt arbeid med utvikling av teiner til bruk i Fiske etter bunnfiskarter. Som vist i avsnitt 1.1. l 
kan det vises til gode fangstrater etter stillehavstorsk, der andelen torsk tatt med teiner har 0kt til 10 % av de 
to tale f angstene i 2008. Det kan ikke vises til tilsvarende utvikling i teinefiske etter atlantisk torsk til tross for at 
teineteknologien har va:?rt kjent lenge. Fangstutviklingen i norsk teine og rusefiske vises i Figur 7. Utviklingen i 
fangst av torsk er negativ, og redskapen har til na marginal betydmng i norske fiskener. 
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Figur 5: Maneds og redskapsfordelte gjennomsnittlige landinger i kg av bunnfisk i 2006, og Figur 6, 2007 for 
kystfartey i sterrelsen 11 -1 Sm. Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddeldatabase. 

Norske forsek har i stor grad fokusert pa a ra opp en teinetype med titstrekkelig heye fangtarter tit at teiner kan 
bli et konkurransedyktig redskap. (Furevik and Skeide 2003) konkluderer med at tokammerteine i perioder kan 
v~re et alternativ tit line i Fiske etter torsk. Fiske med garn i samme omrade i samme periode ga imidlertid langt 
st0rre fangstrater. I fiske etter lange og bros me kan teiner v~re et alternativ hele aret, men redskapet ser ikke ut 
tit a va?re et altemativ i fiske etter hyse. I forsek med bunnsatte og fleytede teiner (Furevik, Jergensen et al. 2004) 
var fangsten av torsk noe bedre i f10ytede teiner, men forskjellen var ikke statistisk signifikant (pa 5 '7. niva). Figur 
7 viser at det har va?rt en fallende trend 1 den norske f angsten av torsk med teiner og ruser i period en 2000 -
2010. 

Torsk - Hyse - Sei - All annen bunnfisk 

250 ~-------------------------

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Figur 7: Utviklingen i norsk fangst fra teine og ruse fordelt pa arUkategori i tonn rund vekt pr. ar. Annen 
bunnfisk er i hovedsak brosme og lange. Kilde: Fiskeridirektoratets sluttseddeldatabase. 

I en evaluering av teiner i tit bruk i torskefiske i 0stersj0en ser pa en rekke forhold, blant annet sammenlignes 
teiner og garn (Ljungberg 2007). Her konkluderes det med at teiner forelepig ikke kan konkurrere med garn nar det 
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qjelder fangsteffektivitet. Den viktigste forutsetningen for a holde fangstene pa samme niva som ved gamdrift er 
a kunne handtere tilstrekkelig antall teiner. 

Det er derfor grunn til a anta at dersom teineftske skal bli en driftsform som far qjennomslag i norske fiskerier sa 
ma fangstratene vcere pa niva med de redskapene som allerede er i bruk. Det teinedesignet som i sa mate ser 
mest lovende ut er den kanadiske teinekonstruksjonen. 

3.3 Regu1eringsmessige forhold og utfordringer i Norge 
I utgangspunk.tet er det ingen begrensninger for fart0y med torskeadgang i gruppe I og II til a fisk.e med teine etter 
Fisk. Det kan allikevel oppsta reguleringsmessige utfordringer i omrader der annet teinefiske er strengt regulert, 
for eksempel i forhold ti! kongekrabbe i 0st-Finnmark og hummerfiske ellers pa kysten. Dersom teinefisket etter 
bunnfisk. utvikler seg og blir et attraktiVt altemativ til dagens redsk.ap er det sannsynlig at det ma !ages et 
regelverk som gar opp grensene mellom fisketeiner og sk.alldyrteiner. 

3.LJ Driftsmenster og sesongvariasjoner 
Teinefiske er i stor grad basert pa fiskens s0ken etter mat, og vii i de fleste tilfeller vcere avhengig av at fisken 
beiter aktivt. Dette vii ogsa vcere tilfelle for de fteste lineftsk.eriene, og det kan vcere et godt utgangspunkt for 
oppstart av teinefisk.en i Norge a ga pa fisk.efelt med et godt linefisk.erL 

3.5 Sterrelsesseleksjon 
Base rt pa studier av seleksjon i tral vet vi at maskeseleksjon og faste seleksjonsinnretninger som ringer eller 
spiler med all sannsynlighet vii vcere effektivt for torsk og hyse i teiner (Herrmann, Krag et al. 2009; Sistiaga, 
Herrmann et al. 2011). Oet k.an derimot vcere 1nteressant a se ncermere pa andre art er som k.an fa betydning i et 
teineftskeri slik. som brosme, steinbit og lange. Under forutsetning av at teineteknologien k.an utvik.les til a 
konkurrere med fangstratene til line, kan vi med relativ god sikkerhet hevde at teine vii vcere et godt altemativ til 
line i omrader med innblanding av undermalsfisk. 

3.6 Bifangst -trussel og potensial 
Bifangst er et "tveegget sverd" pa den mate at enkelte bifangstarter er u0nsk.et fordide er vanskelig omsettelige 
(taskekrabbe, skate, gapeflyndre, blasteinbit). Andre arter er u0nsket pa grunn av sma kvoter eller av 
forvaltningsmessige hensyn(Kongekrabbe i regulert omrade, blakveite, hummer, uer i enkelte til feller). Ulovlig 
bifangst av undermals fisk og beskyttede arter vii naturligvis ogsa vcere et problem. 

Pa den annen side er det ft ere arter som er ensket som bifangst pa grunn av at de 0ker verdien pa f angsten ut 
over de ofte kvoteregulerte malartene. Typiske eksempler pa dette er lange, brosme, steinbit og kveite. I de 
senere arene har det i praksis vcert apent fiske pa sei og hyse for kystflc'iten noe som har qjort at det for mange 
har vcert l0nnsomt a fors0ke a maksimere innblandingen av disse artene i torskefiskeriet. Nar det gjelder 
kongekrabbe har denne lenge vcert fok.usert pa som et problem som bifangst i fiskeredskap. Det kan imidlertid 
vcere av mteresse a se pa om deter mulig a fisk.e krabbe og fisk pa samme redskapet. spesielt i apen sone der det 
har vcert vanskelig a ftnne {0nnsomhet i et rent krabbefiskeri; dersom det Viser seg a vcere mulig a fange fiSk a 
krabbe rasjonelt i samme fiskeri kan dette vcere med pa a skape en attraktiv l0nnsomhet i utryddningsfisket (det 
frie fisket etter kongek.rabbe vest for Nordkapp og utenfor 12 nautiske mil fra land}, samtidig som det kan 
stimulere fangst av hvitfisk gjennom st0rre perioder av aret. 

3.7 Fangstbasert havbruk 
Teine vii, forutsatt til fredsstillende fangsteffektivitet, vcere et godt egnet for fangst av levendefisk i k.ystflaten. 
Fisk.en holder seq levende i redskapet over tid, deter lett a handtere fisken skansomt uten noen form for press 
nar den kommer om bard, og deter mulig a ta pause i halinga nar teina er pa en gitt dybde for a "dekomprimere· 
ftsken slik at det ikke er gass i bu ken nar den kommer om bard. Dersom teinene settes i lenke kan man spare tid 
ved a beregne dette slik at nar en teine er appe ved f art0yet ligger neste teine pa korrekt dyp for dekamprimering. 
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3.8 Rastoffkvalitet og potensial for merpris 
T eine har et apenbart potensial for a levere fisk av en sva?rt hey kvalitet, og vii 1 sterre grad enn andre statiske 
redskaper va?re i stand til a levere hey kvalitet ogsa etter lang statid. Fisken vii normalt va?re levende nar den 
kommer ombord, den utsettes ikke for klemskader under handtering, og driften kan tilpasses slik at fangsten 
kommer ombord i passende mengder slik at den kan prosesseres forsvarlig pa kort tid mht optimal utbledning 
mm_ 

Garn <28 - une<28 - Juksa <28 - Teineogruse 
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Figur 8: Utviklinga i ferstehandspris for torsk i kr/kg rund vekt for fordelt pa redskap. Kilde: 
Fiskeridirektoratets sluttseddeldatabase. 

Figur 8 viser at man for teme- og rusefanget torsk har oppnadd betydelig heyere priser enn qjennomsnittsprisen 
for torsk tatt pa alternative redskap. Oette viser at det ogsa i det norske markedet, som pa Newfoundland (Walsh, 
2008), kan va?re mulig a lefte prisen. Det er imidlertid verdt a merke seg at teine og rusef angstene er sva?rt sma i 
forhold gam, line og juksa. I period en er juksaf angstene 70 - 200 ganger hey ere enn teine- og rusefangstene. 
Tilsvarende tall for line og gam er hhv 88 - 2ll0 og 265 - 1160. 

Nofima har nylig publisert en rapport som dokumenterer at selv om krokfanget Fisk regnes a ha den beste 
kvaliteten, sa gir dette ikke utelling i pris tit fisker (Henriksen and Sogn-Grundvag 2010). Oet er flere forklaringer 
pa dette, der forhandlingsmakt, transaksjonskostnader, forventinger om at god pris for hey kvalitet ogsa skat lefte 
prisen pa darligere fisk samt store svinginger i tilfersler over aret antas a va?re Viktigst (Sogn-Grundvag and 
Henriksen 2011). Som Figur 8 viser er det mulig a hente ut heyere pris pa teine- og rusefanget torsk enn 
alternative redskap, men tallene for teiner og ruser qjelder sva?rt sma kvantum i forhold til for alternativene. Oette 
kan tyde pa at dette sa langt har va?rt et nisjeprodukt. Oet virker imidlertid ikke realistisk a forvente at utvikling av 
nisjemarkeder pa basis at teinef anget torsk i norske fiskerier kan fa et omfang som permanent holder pr is til 
fisker vesentlig heyere for teine- og rusefanget torsk enn for alternative redskaper, dersom kvantumet skulle eke 
vesentlig. Oette har ikke va?rt tilfelle i noen skala nar det qjelder Fisk av sammenlignbar kvalitet (oppdrettet eller 
tevendelagret torsk). 
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LJ Oppsummering og diskusjon 
Alt i alt er inntrykkene og var konklusjon at teine er et redskap som passer de kanadiske fiskeriene meget godt pa 
det nivaet det er i dag. Marine Institute har 1 samarbeid med ftateleddet lyktes 1 a konstruere en teine som er 
meget attraktiv og effektivsammenlignet med altemativene line og gam. 

Havforskningsinstituttet i Bergen har qjort ftere fors0k med teine og forbedret design og oppnadd 0kte 
fangstrater siden de tidligste publikasjonene pa teiner (Haugen and Valdemarsen 1975) frem til designet av 
tokammerteinen og de senere fors0k med den(Furevik, Humborstad et al 2008). Altikevel ser vi ikke at teine har 
markert seg som et v1ktig redskap for torsk i Norge, pa tross av at ftere fiskere har signalisert at dette er et 
redskap som er bekvemt a bruke og som de 0nsker a ha som et alternativ til garn for a redusere den fysiske 
jobben med tining av Fisk ut av garnet, eller til line for a komme bort fra landegning. 

Oette ferer ass til sp0rsmalet om hva som skat til for at teine skat bli et attraktivt altemativ i torskefiskeriet, og 
videre om det i det hele tatt er sannsynlig at det far innpass. 

Kvalitet pa rastoff er kanskje det som sees pa som det sterste fortrinnet til teine, og vi ser fra Canada at fiskerne 
oppnar dobbel pris pa teine kontra garn. Pa bakgrunn av en arelang norsk debatt om forholdet mellom kvalitet og 
pris i den norske kystftaten, er det im1dlertid ikke sannsynlig at en under dagens forhold vii oppleve det samme i 
Norge dersom teinelandingene skat komme til a utqj0re et betydelig kvantum. Pris i seg selv vii derfor neppe vCEre 
et argument for teinefangst fra ftateleddets side. Fra forvaltningsniva vii teinefangst VCEre interessant fordi det vii 
redusere dumping av sj0d0d og tCErt Fisk, og ved a redusere ghostfishing-problemet fra tapte garn. 

Teine kan vcere godt egnet for fangstbasert havbruk, ogsa for den ftaten som er for liten til a drifte effektiVt med 
snurrevad. Oersom det er interesse for a kj0pe levende torsk vii dette kunne utqj0re et incentiv for a bruke teine. 
Tilbakemeldinger fra noen utvalgte fiskekj0pere i Finnmark som tidligere har kj0pt levende torsk for mellomlagring 
og opp faring er at det i innevCErende ar vii vcere liten interesse for kj0p av levendefisk av to hovedarsaker: 

• H0ye torskekvoter 
• Fritt ftske pa sei og hyse. og tilh0rende bifangstfiske etter torsk pa h0sten 

Oersom kvotene skulle avta i fremtiden kan imidlertid levendelagring blir mer aktuelt iqjen. 

Var konklusjon er derfor at dersom teine skat bli et alternativ for norske fiskere avhenger dette primCErt av 
fangsteffektivitet. Dersom det er mulig a utvikle et teinefiskeri som lander samme kvanta Fisk per innsatsenhet 
som garn og line, vii det vCEre flere incentiver for fiskerne til a ta teine i bruk: 

• Ute fl,jsisk arbeid ved rnkting. 
• Opereres helt og fullt pa sj0en, lite behov for infrastruktur pa land. 
• Redusert sarbarhet for darlig vCEr; f angsten overlever og er av god markedskvalitet selv om bruket ikke 

blir rnktet over en lengre periode (ftere dager). 
• St0rrelsesseleksjon: det er mulig a unnga srnafisk, og teiner kan ogsa tilpasses til a fange kun star fisk 

for a maksimere kvoteverdi. 
• Sannsynligvis h0yere andel av salgbar bi fangst enn for gam. 

Oet kan ogsa vCEre situasjoner der det kan vCEre aktuelt a benytte teine som et supplement til andre redskap. Oet 
ene er i fisket etter kongekrabbe. Dersom det er mulig a fange Fisk og krabbe i samme teine vii dette kunne 0ke 
den totale l0nnsomheten. Dette vii spesielt vCEre interessant i omradene der deter apnet for utryddingsfiske etter 
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kongekrabbe og fangstene av ren kongekrabbe ikke gir 0konomisk grunnlag for drift Dersom det er mulig a ha et 
innslag av Fisk i samme fiskeri vii det til sammen kunne utqj0re en l0nnsom drift 
Det har ogsa kommet tilbakemeldinger fra norske ftskere om at ijorddrift med teine kan kombineres med gam eller 
linedrift til havs vinterstid. Dette begrunnes med at Fisk godt kan sta levende i en teine over tengre perioder, og at 
en saledes kan legge opp tit en drift der en rnkter teinene nar det ikke er forhold for a rnkte bruk utaskjaus. 

5 Anbefalinger for videre arbeid 
Ska! torsketeine bli en suksess i Norge ma en oppna fangstrater og l0nnsomhet som er konkurransedyktige med 
andre redskap. Det kan ikke uten videre forventes at f0rstehandsprisene prisene vii va?re vesentlig h0yere enn pa 
andre redskap dersom kvantumet av teinef an get Fisk 0ker vesentlig. Det anbefales derfor at det f0rst og fremst 
fokuseres pa f angsteffektivitet i det videre arbeidet med teieteknologi. Redere som vurderer omlegging til teiner 
vii ogsa matte ta faktorer som investeringskostnader, drivstoff, mannskapsbehov mm. med i betraktningen. Stike 
faktorer b0r ogsa inkluderes i det videre arbeidet 

Resultatene og erfaringene fra Newfoundland qj0r at det vii va?re interessant for norske fiskere a basere seg pa 
teinefiskeriet som foregar der. Skal dette qj0res sa anbefales det at en henter inn personell derfra, som har 
erfaring fra FoU og praktisk Fiske og som har deltatt 1 det som fremstar som en suksess der, for a dra f0rstehands 
nytte av deres erfaringer. Det anbefates at fors0k i Norge i f0rste omgang qj0res pa flere utvalgte steder og 
tidsrom der deter et godt fiskeri pa line. 

Videre vii det Va?re interessant a forf0lge ideen om a Fiske kongekrabbe og Fisk i samme teine. Ogsa her fremstar 
designet fra Newfoundland som best egnel 

5.1 Forslag til videre arbeid 

Det ferste som b0r qjeres er a teste ut teina fra Newfoundland under norske forhold der en f okuserer pa a 
samkjere kompetanse fra norske fiskere med de erfaringene som er qjort pa Newfoundland. Dersom denne 
teinetypen viser seg a va?re tilstrekkelig effektiv til at norske fiskere tar den i bruk i star utstrekning vii det va?re 
det optimale grunnlaget for et arbeide med a optimalisere teinefiskeriet i Norge. Et rent forskningsprosjekt vii gi 
mindre utbytte en hva en vii oppna med a fa redskapet inn i kommersiell drift parallelt med at en setter i gang en 
st0rre forskningsinnsats. 

Oersom erfaringer med teina fra Newfoundland viser seg a va?re gode anbefales det at FHF setter utvikling av 
teinefiske etter torsk pa kartet. 

Programmet ber ta for seg felgende omrader: 

Teinekonstruksjon; dimensjonering og materialer 

Handtering om bard pa norske kystf artey; mekanisering og lagring 

Fangstfors0k relatert til arstid og omrader; sammenligning med line og gam 

Analyser av bifangstmetoder for a unnga u0nsket bifangst og eke 0nsket bifangst 

Utvikling av teknikker for a eliminere ghostfishing fra tapte teiner 

Lennsomhetskalkyler basert pa oppnadde fangstrater 
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6 Takk tH 
F0rst og fremst takk til FHF for finansiering av denne studien. Videre retter vi stor takk til Philip Walsh og Paul 
Winger ved Marine Institute, Saint John's i Canada, samt lokale fiskere der borte, for et hyggelig og lcererikt bes0k 
pa Newfoundland. 
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