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Biologi
Om sommeren klekkes godt utviklede larver fra en eggklump som rognkallen har voktet i to
måneder. Eggklumpen er gytt av flere kjekser fra februar til mai. De inviteres til en passende
gyteplass av hannen som vokter den. Når eggene befruktes blir de klebrige og festes til fjell
eller steiner på bunnen.
Yngelen vokser opp i tareskogen og søker skjul ved å feste seg med sugeskiven på tareblad
der vi kan se dem som små knopper. Når de er ett til to år gamle, og litt større enn på
størrelse med en golfball, svømmer de ut i åpent hav. Her beiter de på plankton i 2–4 år før
de vandrer tilbake til kysten for å gyte.
Arten finnes i hele det østlige Atlanterhavet, Nordsjøen, Østersjøen og Barentshavet. Den
kan vandre store avstander ut i havet. Det er uvisst om det finnes flere adskilte bestander,
og hvor store disse er. I Norge regner vi at hovedbestanden er fisk som gyter i Nordland,
Troms og Finnmark, men det er en del som gyter også langs resten av kysten.
Rognkjeks har utstrakt yngelpleie, gyter relativt få egg og hevder revir, slik at mengden yngel
som produseres trolig er avhengig av antall fisk som gyter. Man kjenner imidlertid svært lite
til de prosessene som virker på individene fra yngelstadiet og fram til rekruttering til den
fiskbare del av bestanden. Antagelsen om proporsjonalitet mellom gytebestand og
påfølgende rekruttering er derfor meget usikker. Det er antatt en forskyvning på 5 år fra
gytebestand til rekruttering.

Fiskeri
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Rognkjeks har blitt fisket siden 1950-tallet og foregår i hovedsak mellom Lofoten og
Varangerhalvøya. Fisket foregår på grunt vann (10-40 meter dyp) og i områder som er utsatt
for åpent hav. Fiskeriet er drevet av småbåter. Fisket skjer hovedsakelig i april-juni, når
fisken vandrer til kysten for å gyte. Bare kjønnsmodne rognkjeks høstes for rogn. Noen
fartøyer foredler rogna om bord, og i enkelte år kan det være avvik mellom hva som er levert
og blir fisket (dette skjedde i 1997).
I 2015, ble 44 tonn rogn fra rognkjeks landet i Norge (figur 1). Dette er fortsatt et lav tall i
forhold til perioden før 2010. Landinger er sterkt korrelert med antall fiskefartøy (figur 1).
Deltakelse i fiskeriet var rekordlav i fjor og i år (2014: 10 2015: 25). Deltakelse og derfor
fangster vil i stor grad avhenge av markedssituasjonen. Dette også som følge av krav fra
markedet om MSC-merking (Marine Stewardship Council certification) som ikke var foretatt i
Norge og ødeleggende feilinformasjon fra WWF Sverige (I WWF Sverige sin «fiskguide» for
2014 har rognkjeks fått «rødt lys» i Østersjøen). På grunn av den sterke korrelasjonen
mellom landinger og deltakelse, synes ikke kommersielle fiskeri data å reflektere status for
den naturlige rognkjeks bestanden, og er dermed ikke et pålitelig verktøy for vurdering av
rognkjeksbestanden.

Figur 1: Rognkjeksfiskeri landinger og deltakelse (antall fartøy). -- Lumpfish fishery landings
and participation (number of vessels).

Fiskeriuavhengig bestandsvurdering basert på Økosystemtokt i Barentshavet
Innsamling av 0–gruppe fisk i Barentshavet har vært gjennomført siden 1965 og
standardisert siden 1980. Målet er å estimere bestand av 0-gruppe fisk. Mellom 196 og 425
stasjoner er samplet hvert år (figur 2). Data om rognkjeks bifangst er registrert i løpet av
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denne undersøkelsen og blir nå brukt til biomasseberegning av rognkjeks. Detaljer om
beregningsmetoder finnes i Eriksen et al. (2014).
Biomasse av rognkjeks i Barentshavet følger svingninger i temperatur (figur 3). Både
temperatur og biomasse har økt siden 1980-tallet. Biomasse ligger ganske høyt fremdeles i
år, selv om vi er på en nedgang i temperatur og bestand.

Figur 2: Tetthet av rognkjeks basert på undersøkelse i Barentshavet (august-oktober 2015). -Estimated total density distribution of lumpfish (t.nautical mile-2 from the 0-group survey in the
Barents Sea, August-October 2015
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Figur 3: Biomasse av rognkjeks fanget i løpet av 0-gruppe undersøkelsen mellom 1980 og
2015 og årlig gjennomsnittstemperatur i Barentshavet (gjennomsnittstemperatur fra 50-200
meter i Fugløya-Bjørnøya snittet inntil 2014).-- Biomass of lumpfish caught during the 0group survey between 1980 and 2015 and mean annual temperature in the Barents Sea
(average temperatures between 50 and 200 m for the Fugløya-Bjørnøya section until 2014) .

Hvis vi antar at 1) all fisken over 20 cm representerer gytemoden fisk, 2) at rogn utgjør 25%
av en voksen rognkjeks og 3) at prosent rognkjeks (i forhold til rognkall) i vår vitenskapelige
fangst var 30%, kan vi gi et grovt estimat på hvor mye rogn i området som ble samplet under
undersøkelsen (figur 4). Beregningen for 2015, viser at biomasse av gytemoden fisk i
Barentshavet er maksimalt 50 000 tonn, noe som tilsvarende 371 800 tonn rå rogn. Den
prosentvise fangsten er vist i figur 4. Siden kvoten ble redusert fra 6,5 tonn rogn per fartøy til
3 tonn, denne andelen nådde sitt høyeste verdi (71%) i 2002, og har sunket betydelig. Under
dette scenarioet, 3,5 tonn kvote, forblir andelen fangst for det meste circa 1%.
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Figur 4. Prosentandel av rognkjeks høstet av det norske fiskeri, kvote, og antall rognkjeks i
Barentshavet mellom 1980 og 2015. Se teksten for beregninger. -- Percentage of the
lumpfish harvested by the Norwegian fishery, quota, and number of lumpfish in the Barents
Sea between 1980 and 2015. See text for calculations.

Anbefaling for fisket i 2016
Råd fra Havforskningsinstituttet er at reguleringstiltak skal sikre at antall deltagende fartøy
ikke overskrider 300 og at samlet kvantum utgjør ca 400 tonn rå rogn. Det forventes ut fra
dette en fortsatt høy bestand i årene fremover så lenge forvaltningen resulterer i en slik
moderat beskatning. Havforskningsinstituttet finner derfor ikke at det er grunn til å endre
reguleringene i 2016 i forhold til inneværende år.
Forskning
Rognkjeks som rensefisk i lakseoppdrett.
I den senere tid er rognkjeks blitt brukt som luseplukker i lakseoppdrett, og det er yngel av
oppdrettede rognkjeks som blir brukt. Som alle nye arter i oppdrett, vil også denne arten ha
sitt sett av utfordringer som må løses, men arten viser lovende takter som rensefisk. I
motsetning til leppefisk kan rognkjeks brukes i hele landet siden den tolererer godt lave
temperaturer.
Både rognkjeks og leppefisk kan beite på begrodde nøter, så det vil også ved bruk av
rognkjeks være viktig med reine nøter. Rognkjeks beiter imidlertid også på dyreplankton og
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maneter, og dersom den kan ta litt av laksefôret, så gjør de det også. Det er mulig at i
perioder med mye dyreplankton og maneter, vil en kombinasjon av leppefisk og rognkjeks
være å foretrekke i områder der både leppefisk og rognkjeks trives.
Flere forsøk ble utført (FHF finansert) av HI Austevoll til 1) å teste effektiviteten av rognkjeks
i forhold til leppefisk, 1) teste deres toleranse for AGD (amoebic gill disease) behandlinger
som brukes på laks.
WGLUMP (Working Group on Lumpfish)
Denne gruppen hadde sitt første møte mai 2015, i Reykjavik på Island. Det var til sammen 5
deltakere fra Island, Grønland, Sverige og Canada. Målet med denne arbeidsgruppen var å
bedre standardisering av bestandsvurdering i disse nordiske landene (Island, DanmarkGrønnland, Norge, Canada, Sverige) og identifisere hull i vår kunnskap rundt rognkjeks
biologi. Forskning er nødvendig for å forstå den genetiske bestand strukturen av rognkjeks
på tvers av de nordiske landene. En prosjektsøknad ble sendt til NORA i oktober 2015. Mer
kunnskap om deres reproduksjonsbiologi er også nødvendig, og spesielt på tidspunktet for
reproduksjon og frekvens av reproduktive hendelse i løpet av livssyklus.
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