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Bakgrunn
En arbeidsgruppenedsattav Fiskeridirektørenskal bl.a. vurdere åpning av Porsanger-og
Tanafjorden(Figur 1) for direktefiskeetter reker med trål. Fjordenehar vært stengtfor dette
fisket i ca. fire tiår. Årsakentil at Tana-og Porsangerfjorden
i sin tid ble stengtfor reketrålvar
blant annet stor innblanding av fisk og fiskeyngel i rekefangsteneog konflikter mellom
redskapsgrupper.Sorteringsristenkom inn i kystrekefisket fra 1990, og dermed ble
bifangstproblematikkenredusertvesentlig. I tillegg stengerFiskeridirektoratetssjøtjeneste
rekefelt dersomdet blir for mye yngel av fisk og/eller reker i reketrålfangster.Dissetiltakene
bidrar til at deler av det grunnlagetsom fjordene opprinnelig ble stengt på, er falt bort.
Fiskeridirektoratetmener derfor at man bør vurdere mulighetenfor igjen å kunne høsteav
rekeressursene
i disseto fjordenemedbruk av trål.
Med kyst- eller fjordreke, meneskystnærebestanderav dypvannsreke(Pandalusborealis). I
dennerapportenbrukervi betegnelsen«reke»om dypvannsreke.
Det finnes få eller ingen uutnyttederekebestander
av kommersiellstørrelsei Nord-Atlanteren
(et mulig unntaker Øst-Grønland).Bortsettfra felt somer for småeller medfor dårlig bunntil
å tråles, og felt som er stengt eller forlatt pga. veldig lav bestandstetthet,så utnyttes
sannsynligvisalle kjente, trålbare rekefelt av rekefiskere. I mangel på referanseområder
upåvirket av tråling, har vi derfor lite kunnskapom hvordanet kommersieltfiskeri påvirker
bestandsstrukturen
og tetthetentil rekebestander.
Rekefiskerehevderbl.a. at rekefeltmå tråles
kontinuerlig («pløyes»)for å gi gode fangster,men vi kjenner ikke til noen vitenskapelige
studier av slike observasjoner.Det er derfor vitenskapeligsvært interessantå studerede to
ufiskederekebestandene
i Tana-og Porsangerfjorden,
og viderefølge bestandsutviklingen
om
dissefjordeneeventueltgjenåpnesforkommersielt reketrålfiske.
Kongekrabbenhar etablertseg i Finnmarksfjordene,og i 2018 ble det rapportertfanget hhv
921 tonn i Porsangerfjordenog 160 tonn i Tanafjorden.Havforskningsinstituttet(HI) har
gjennomførtovervåkingav bunndyrsamfunnene
i Porsangerfjordenmed ujevne mellomrom
(avhengigav prosjektfinansiering)for å studereeffektenavdenintrodusertekrabben.Påslutten
av 2000-talletble studierpå effektenav kongekrabbensbeiting på bunnsamfunngjennomført
som del av EPIGRAPH-prosjektet(Pedersenet al. 2018). Basert på data (2007-2010)fra
bomtrål har man laget et baseline-kartfor Porsangerfjorden.Vestsidenav fjorden er grunn,
østsidenhar dyperebassenger,mensden indre delen pregesav en kompleks bunntopografi
(Figur 2). Detteviser segigjen i tre hovedsamfunnav benthos(østkyst-,vestkyst-og det indre
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fjordsamfunnet)med store variasjoner i artssammensetning,
biomasseog antall individer
(Jørgensenm. flere 2016). Det indre fjordsamfunneter spesieltinteressantda områdethar
bunntemperaturer
på undernull graderog arter som man kun finner igjen i arktiskesamfunn
nord i Barentshavet.Reke ble funnet i alle områdene i Porsangerfjorden.Tana- og
Porsangerfjordener en gylden mulighet for å studereeffekten av fravær av bunntråling på
bunndyrsamfunnselv om ulik tilstedeværelseog forvaltning av kongekrabbeøst og vest for
26 N kan gjøreen slik sammenligningvanskelig.
NFR-prosjektetPopborealiskartla den genetiskebestandsstrukturen
til Pandalusborealis i
hele Nord-Atlanteren(Jorde m. flere 2015). Resultaterfra dette prosjektet sammenmed
analyser av senere innsamledereker fra fjorder nord til Troms, viser at rekene langs
norskekystenutgjør én genetiskbestand,som er forskjellig fra rekenei Barentshavetog rundt
Svalbard.Temperaturforskjellermellom Barentshavetog kystvann har trolig ført til lokal
tilpasning hos rekene.Det gjenstårå finne ut hvor rekenei Nord-Tromsog Finnmarkpasser
inn i dette bildet. Popborealiskartla ikke den genetiskebestandsstrukturen
til reker i indre
fjordarmer.Rekebestanden
innerst i Porsangerfjordenfremstårsom spesieltinteressantpga.
den lave bunntemperatureni dette fjordbassenget.Generelt er det viktig å kartlegge
forekomstenav eventuelleegnegenetiskerekepopulasjoneri fjordene.Slike populasjonervil
væresårbarefor overfiskeda rekoloniseringvil kunneta lang tid.
I tillegg til det pågåendeteinefisketetter kongekrabbei Finnmarksfjordene(Sundetm. flere
2017), der Porsangerfjordeni 2016 og 2017 hadde det størstefisket, har det nylig vært
gjennomført et prøvefiske etter reker med teiner, hovedsakeligi Porsangerfjorden.Gode
fangsterble oppnåddsærlig i det indre bassengeti Porsangerfjorden(pers.med.Bjørn Arne
Føleide).Ifølge Råfisklagetble det landet6 tonn teinefangedereker i Finnmarki 2017 og 12
tonn i 2018.Mestepartenav disserekeneble fangeti de indre bassengene
i Porsangerfjorden.
For 2019er det innført redskapsbegrensing
(100 teinerper båt), og det er ogsåuklarheterrundt
kvalitetenpå reker fangeti de indre fjordbassengene,
så det er usikkert om fangstutviklingen
fortsetter trendenfra de forutgåendeårene.Prøvefisketble gjennomførtsom et samarbeid
mellom lokale fiskere, konsulentfirmaetNoodt & Reiding, Møreforsking og Norway King
Crab. Lokalt stilles det spørsmålved om et eventueltkommersieltreketrålfiskevil ødelegge
for dette teinefisket. Vil for eksempelet trålbasert rekefiske fiske ned bestandenslik at
bestandstettheten
blir for lav til å kunnedrive et kommersieltteinefiske?
Kan bedre utnyttelse og forvaltning av ressursenei et fjordøkosystemføre til bedre total
økonomi? I prosjektet har vi inkludert deler av en tidligere prosjektskisse«Blandingsfiskeri
som reguleringsmodell»(Anon. 2012),som ble planlagt med støtte fra FHF.I denne omgang
vil dette bli relatert til fiskeri i Porsanger-og Tanafjordenmed fokus på rekefiske. I en
totalvurdering må man ogsåta i betraktning at fjordtorskbestandeneer på et historisk lavt
nivå, og vurderebestandenesbehovfor mat når de skalbyggesopp til ønsketnivå.Loddehar
per definisjonsin viktigsteøkosystemfunksjonsommat for torsken.Hvaskalværerekasrolle?
Før en eventuellgjenåpningfor reketrålfiskehar Fiskeridirektoratet,i samarbeidmed HI, satt
i gang en grundig kartlegging av fjordøkosystemenei Tana- og Porsangerfjorden.De
innsamledekartleggingsdatavil bli sammenstiltmed datafra HIs kystressurstokt,som fra og
med2017har økt antalletbunntrålstasjoner
i Finnmarks-ogTromsfjordenesammenlignetmed
tidligere år, med innsamling av rekeprøverfra alle bunntrålhal. Innsamlededata vil bli
sammenstiltmed alleredeeksisterendedatafra benthosovervåkning
av Porsangerfjorden,
der
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hovedformålet til nå har vært å kartlegge eventuelle effekter av kongekrabben på
bunndyrsamfunn.

Formålmed kartleggingen
•
•

•

•
•

Bidra til langsiktig bærekraftig forvaltning av de marine ressursenei Tana- og
Porsangerfjorden.
Sammenligne de ufiskede rekebestandenei Porsanger- og Tanafjorden med
rekebestanden
i Kvænangen,hvor det hele tiden har foregåttet kommersieltrekefiske,
med hensyn på tetthet, utbredelse, størrelses- og stadiefordeling, og genetisk
bestandsstruktur.
Registrere artsrikdom og funksjonell biodiversitet, og eventuelle sårbare marine
økosystemeri Tana-ogPorsangerfjorden(overfor bunntråling),og sammenlignemed
Kvænangen.
Studereblandingsfiskesom reguleringsmodellfor økt verdiskapning.
Etablereet fagliggrunnlagsom kan bidra til å sikreen god rådgivningfor et maksimalt
bærekraftig langtidsutbytte (MSY)for marine ressurser i fjordene, som også tar
hensyntil resten av økosystemet.

Beskrivelseav kartleggingen
Kartleggingav fjordøkosystemene
med innleid reketrål
Kartleggingenhar blitt gjennomførtsomtre 3-ukerstokt (medca.en uke i hver fjord) i oktober
2018, mars-april 2019 og oktober 2019 (Figurer 3 og 6). Året 2020 har blitt avsatt til
opparbeiding av innsamlet materiale (diettanalyser,genetikk og aldersbestemmelse)
og
analyserav hele datamaterialet.Målet vil være å ha en rapport ferdig til Reguleringsmøtet
høsten2020.
Målet med kartleggingenav fjordene er å oppnåestimater(med usikkerhet)av biomasseog
mengdeav reke og bunnfisk per fjord (og per stratum),samt kartleggingav de bunndyrsom
blir berørt av reketrål. Et stratasystemfor de tre fjordene er utarbeidetbasertpå følgende
kriterier: i) områder vi vil ha ut resultat/rapporterfor (for eksempelenkeltfjorder), og ii)
økosystemforhold(for eksempel det særegneindre området av Porsangerfjordenmed
bunntemperatur< 0 °C). Dyp grunnereog dypereenn 170 m (nåværendetrålegrense)er en
relevanttilleggsfaktorfor inndelingav fjordenei strata.For å oppnågodeusikkerhetsestimater
har posisjonerfor trålhal blitt plukket ut tilfeldig (Figurer4-5). En detaljerttoktdesignhar blitt
utarbeideti samarbeidmed statistikereved HI.
HI inviterte 3-4 reketrålere til å komme med tilbud for gjennomføring av de tre
kartleggingstoktene.
BarereketrålerenMT «Katla»(LK7560, 14,95m) søkte,og detterederiet
fikk dermed oppdraget. Med denne kontrakten sikret vi oss en kjentmann og erfaren
reketrålskippermed erfarent mannskap,og en standardiseringav toktene. Trålingen har
foregått mellom klokken 08 og 20, og vi har klart 3-5 trålstasjonerper dag avhengig av
værforhold.Tauetidhar vært15 minuttermed en tauehastighetpå 1,2-1,7 knop. Det har blitt
tråltmed reketrål1600 ma, uten sorteringsristog med maskevidde15 mm i trålposeog 35 m
sveiper.Somgir ble det benyttetbobbinslenkemedrullendeelementermeddiameterpå15 cm.
Følgendedatahar blitt registrert:
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Artsbestemmelse,
total biomasseog antall av allfisk, benthosogallerekearteri trålen.
Benthosble bestemttil gruppenår spesialistikke var om bord.
Lengdemåling,individvektog aldersprøverav et representativtutvalg av fiskfra hvert
trålhal.
Lengdemålingog stadiebestemmelse
(kjønn og modningsstadiumav hunnreker)av en
tilfeldig rekeprøvepå ca. 300 rekerfra hvert trålhal.
Antall egghos hunnreker(fekunditet)
Mageprøverav et representativtutvalg av bunnfisk
Bunntemperaturfra temperaturloggerfestet i trålen (2019) og på reketeiner(2018 og
2019).

Sammenligningav fangsteffektivitetmellom reketrålog reketeinermedinnleid teinebåt
For å kunnesammenlignefangsterog fangstrateav reker i hhv. trål og reketeiner,ble det satt
teiner i de sammeposisjonenesom det ble trålt (Figur 7). Egne spesialtilpassede
reketeiner
utviklet i forbindelsemedteineprosjekteti Porsangerfjorden,
ble innleid til formålet.Størrelsen
på teinenevar 70x50x75cm, med plastbelagtnetting med maskevidde10 mm og diameterpå
inngangsåpningpå12,5cm. Somagnble det benyttetlaksefôr.TeinebåtenMS «Henriette»(F42-A, 10,4 m) ble innleid ifm. toktene i oktober 2018 og mars-april 2019, supplert med
sjøtjenestefartøyetMS «Rind» som Fiskeridirektoratetssjøtjenestestilte vederlagsfritt til
disposisjonfor prosjekteti to uker i oktober2018.
Det ble ogsåsattteineri områderdertråling ikke var mulig pga.bunnforholdene,for å kartlegge
utbredelsenav rekepå ikke-trålbarbunn.Følgendedatable registrert:
• Antall og vekt av reker per teine.
• Lengdemålingav inntil 20 rekeri alle enkeltteinene.
• Rekefangstfra enkelteteiner ble lagret om bord for senerestadiebestemmelse
av HIpersonell.
• Bifangstav fisk og benthos(art og antall).
• Bunntemperaturfra temperaturloggerfestettil en av teinenei lenken.
Kartleggingog langsiktig overvåkningsom del av HIs årlige Kystressurstokt
Fangstraterog biomasseestimater
av reke, torsk, hyse og sei fra bunntrålhal på HIs årlige
Kystressurstoktom høsten(2003-2018)vil bli presentertfor alle de tre fjordene,men i denne
omgangbaregjort klart og vist for Porsangerfjorden(Figurer 8-11). Kystressurstoktetbruker
en Campelen-trålmed maskeviddei fiskeposenpå 21 mm. Standardtauetider 30 minutter og
tauehastigheter 3 knop. Kartleggingenmed innleid reketrålerog teinebåterer romlig mer
omfattendeennkartleggingeni regi av Kystressurstoktet,menmensførstnevntekun vilpågå i
2 år, vil sistnevnteovervåkningværeen årlig foreteelseog inngå i HIs langsiktigetidsserier.
Følgenderegistrerespå alle bunntrålhalpå Kystressurstoktet:
• Total biomasseog antall av all fisk og alle rekearteri trålen.
• Lengdemålingog aldersbestemmelse
av et representativtutvalg av fiskfra hvert trålhal.
• Lengdemålingog stadiebestemmelse
(kjønn og modningsstadiumav hunnreker)av en
tilfeldig rekeprøvepå ca. 300 rekerfra hvert trålhal.
• CTD på alle bunntrålstasjoner
der bunntemperaturog saltholdighetregistreres.
Overvåkningsprogram
for bunndyrsamfunni Porsangerfjorden
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I tillegg til innsamling av benthosprøverfra kartleggingenmed reketrål, ønskervi å følge
endringeri benthossamfunni tid og rom. I Porsangerfjordenkan kartleggingenbaserespå
undersøkelsen
gjort gjennomEPIGRAPH(Jørgensenm. flere 2016), mensvi må etablereen
ny basisundersøkelse
i Tanafjorden.De grunnekyst- og terskelområdene
i Porsangerfjorden
har høy diversitetog en miksing av flere samfunnover småavstander.De dype bassengene
er
mer homogene.Områdetbør overvåkesregelmessig
for å kunnefølge fluktuasjoneri biomasse
og antall i bunndyrssamfunnene.
Kongekrabbebestanden
overvåkesgjennomHIs årlige tokt i
Finnmarksfjordene.Andre faktorer som kan påvirke produksjonen på havbunnen er
temperatur,isdekke og produksjoni vannmassene,
og disse faktorene bør ideelt sett også
overvåkes.
Genetiskebestandsundersøkelser
av reke
Allerede innsamlederekeprøverfra Finnmarksfjorderog den sørligedel av Barentshavethar
blitt supplert med nye prøver fra de innerste delene av fjordene. Analyser av prøvene
gjennomføresi samarbeidmed genetikerepå HIs sineavdelingeri Tromsøog Flødevigen.

Teinefiskeetter reker
HI anbefalerat teinefisketetterrekeutvikles parallelt medinnhentingav ny kunnskap,og at
spesieltfisket i denindre delenav Porsangerfjorden
som ser ut til å væreet helt spesielt
område,forblir beskjedentinntil vi har mer kunnskapom rekeressursen
i dette
fjordbassenget.
Det skal bli interessantå seeffektenav
redskapsbegrensing/avsetningsproblemer
i 2019.

Økosystembasert
høsting- blandingsfiskesom reguleringsmodellfor økt
verdiskapning
For artersomikke er bifangsti rekefisket,må det hentesinn datapå annenmåte,f.eks. fra HIs
Referanseflåteog/eller HIs Kystressurstokt.Dette vil gi en komplett oversikt når vi skal
vurdere interaksjoneri økosystemetvha. ECOPATH (se under). Det vil videre være svært
nyttig å ha hydrografi- og planktondata,for å kunne modellerehele næringskjedeninne i en
ECOPATH-modell.Det arbeidesogså med å skaffe data på sjøfugl fra Norsk institutt for
naturforskning(NINA) og datapå sjøpattedyrfra Sjøpattedyrgruppen
ved HI (Øigård m. flere
2012,Ramascom. flere 2017).
HI vil samle og presentere grunnlagsdata for planktonproduksjon og fiske- og
skalldyrsammensetning
i fjordene,hvordandettehar utviklet segover tid, samtinteraksjoner
mellom artenefor å oppnå et grunnlag for økosystembasert
høsting i fremtiden. Dette vil
inkludereoversikt over alle nåværendefiskeri i Porsanger-og Tanafjordeninkludert bifangst
og turist-/fritidsfiske.Tid og budsjettersettergrenserfor arbeidsomfangog presisjon.
Gjennom samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) og deres erfaring med bruk av
økosystemmodellenECOPATH(for eksempel Walters m. flere 1997, Pedersenm. flere 2018) i
nordnorskefjorder vil man basertpå data-og kunnskapsinnhentingen
ovenfor,modellereog simulere
ulike regulerings-og høstingsformerfor å øke avkastningentil næringen.Det er allerede laget en
ECOPATH-modell
for Porsangerfjordensom vi ønskerå byggevidere på. En slik modelleringvil også
avdekke kunnskapshullog behov for økt presisjon. En tysk student, Birte Schuppe,skriver nå
masteroppgavebasert på data innsamletgjennomkartleggingstoktet,og HI har ogsåansatt post.doc.
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Berengere Husson ved avdelingen i Tromsø for å tilføre instituttet mer kunnskap om denne
økosystemmodellen,og ta den i bruk.

Kort oppsummeringav statusi prosjektetper november2019
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kartleggingstoktenehar blitt gjennomført som planlagt. Dvs. at tokt med reketråler og
teinebåt ble gjennomførti to omgangeri alle tre fjordene i oktober 2018 og mars-april2019.
Det sistekartleggingstoktetmed kun reketråler er nettopp avsluttet.
Godesedimentkartfor fjordene (Figur2) øker vår kunnskapom utbredelse/mengdefor arter
som har preferansefor vissetyper sedimenter,som f.eks reke. Vi anbefalerat alle fjordene
blir kartlagt mht dette.
Figurene8-11viseringensignifikantforskjell i tetthet (biomassei gram per m2) av reke, torsk,
hyse og sei mellom kartleggingstoktet og det rutinemessige kysttoktet høsten 2018 i
Porsangerfjorden.En foreløpig konklusjonvil da være at kysttoktet vil kunne gi oss en god
indekspå biomassevariasjonene
fremover.
Arealet dypere enn 170 m i Porsangerfjorden,som kan bli aktuelt for reketråling,utgjør ca.
25%av hele Porsangerfjorden.I Tanafjordenutgjør arealet dypereenn 170 m ca. 44%av hele
fjorden. Mangesteder dypereenn 170 m er det imidlertid umulig å tråle.
Den gjennomsnittligetettheten av reker i Kvænangener av samme størrelsesordensom
tettheten i de to utrålte fjordene (Figurer 12 og 16), bortsett fra i det indre bassengeti
Porsangerfjorden.Her fant vi den desidert høyestetettheten av reke. Sværtforeløpigetall
antyder en noksålik biomasseav reker (på bunn dypere enn 170 m) i Kvænangen,i ytre del
av Porsangerfjordenog i Tanafjordenpå i størrelsesorden150-400tonn per fjord (Figur17).
Foreløpigeberegningerav rekebiomassefor indre del av Porsangerfjordengrunnereenn 170
m gir en biomassepå i størrelsesorden400 tonn. Beregningeneviser lave rekebiomasserpå
bunn grunnereenn 170 m både i ytre Porsangerfjorden,Kvænangenog Tanafjorden.(Figur4
viser inndelingenav Porsangerfjordeni indre og ytre områder.) Det understrekesat dette er
svært foreløpigeberegningermed stor usikkerhet,og at det trengs mer tid for å jobbe frem
et endeligestimat.Det må bl.a. gjøresen bedre analyseav hvor store arealersom det vil være
rett å la fangstratenerepresentere.Vi trenger ogsåkunnskapom populasjonsstrukturentil
reke for å gi de bestehøstingsråd.
Vi har gjennom kartleggingstokteneerfart at det generelt er vanskeligå drive med dagens
reketeinerdypereenn 170-200m, og fangstrateneav reke har på dette dypet vært sværtlave
(Figur13).
Det er store reker i fangstenei alle de tre fjordene, opptil 30 mm ryggskjoldbredde.Data er
ikke ferdige, men foreløpige resultater viser forskjeller i størrelsesfordeling mellom
Kvænangenog Tana-/Porsangerfjorden
våren 2019, bl.a. er 1-gruppentilstede i førstnevnte
fjord, men ikke i de to Finnmarksfjordene(Figur14). I indre Porsangerfjordeni oktober 2018
var størrelsesfordelingendominert av mange halvstore reker mellom 10 og 18 mm
ryggskjoldlengde.Denne størrelsesgruppener fraværendei størrelsesfordelingeni samme
områdei oktober 2019,noe som kan tyde på stor variasjoni rekruttering fra år til år.
Med den riggingen av reketrål som ble benyttet i kartleggingstokteneble det fanget få
kongekrabber(alle størrelser,men de fleste var småkrabber),i Porsangerfjorden(etter totalt
ca. 7 timers tråling) hhv 31, 7 og 4 stk. i oktober 2018, mars-april 2019, og oktober 2019.
Tilsvarendeantall fangeti Tanafjordenvar hhv 1, 0 og 4 stk. Med sorteringsristsåville det aller
meste av dette blitt sortert ut, og såpasssmåfangstervil heller ikke føre til kloggingpå rista.
Om tråling skaderkrabberuten at de havneri trålen burde gjernevært undersøkt–det gjelder
generelt.
Sværtlite bunndyrble tatt som bifangsti reketrålen.Såpasslite at HI må ha egnebunndyrtokt
med egnet redskap(bomtrål og grabb)for å kunneestimereforekomst.
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I Porsangerfjordenerdet dokumentert forekomst av lodde året rundt, og foreløpige
observasjonertyder på en betydeligoverlappi utbredelsemed rekeforekomstenei
fjorden.

Når Reguleringsmøtetgår av stabelen 6.-7. november 2019 har HI bare så vidt avsluttet det siste
kartleggingstoktet.Mye arbeidgjenstårfør man kangi de første rådenemed hensyntil evt. beskatning
av rekeressursenutover dagensfiske med teiner. HI tar sikte på å opparbeideog analyseredataenei
2020med mål å kunnegi råd til forvaltningenifm. Reguleringsmøtethøsten2020.
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Figurer

Figur 1. Fjorder i Troms og Finnmark: Kvænangen, Altafjorden, Porsangerfjorden,
Laksefjorden, Tanafjorden og Varangerfjorden(fra vest til øst). Rosa, skraverte felt er
kommersiellerekefelt registrert av Fiskeridirektorateti samarbeidmed lokale rekefiskere.
Grønne,skravertefelt er nasjonalelaksefjorder.Rødepunkterangir plasseringav godkjente
lokaliteter for å drive akvakultur med ulike arter. Kart fra Fiskeridirektoratetskarttjeneste
(https://kart.fiskeridir.no/fiskeri).
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Figur 2. Sedimentkartfor Porsangerfjorden
(Schuppe2019 etterwww.ngu.no)

Figur 3. Alletrålstasjoneri oktober2018 (grå), mars-april2019 (rød)og oktober2019 (lilla).
Størrelsenpå sirkleneviser totalvektav reke(kg/nm trålt).

Figur 4. Strata og tilfeldig uttrekte trålstasjonerfor kartleggingstoktetmed MS «Katla» i
oktober 2019. Tilsvarende opplegg ble gjennomført i oktober 2018 og mars-april 2019.
Porsangerfjordener inndelt i fire trålbarestrata(ytre områdegrunnere/dypereenn 170 m, og
indre områdeøst/vest),og Tanafjordeni to (grunnere/dypere
enn 170 m).
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Figur 5. Strata og tilfeldig uttrekte
trålstasjonerfor kartleggingstoktetmedMS
«Katla» i referansefjorden Kvænangen
oktober 2019. Tilsvarende opplegg ble
gjennomførti oktober 2018 og mars-april
2019. Kvænangenble inndelt i to trålbare
strata(grunnere/dypere
enn 170 m).
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Figur 6.Sammesom Figur 1. Trålstasjonertatt i
Kvænangen(A), Porsanger(B) og Tanafjord(C)
2018-2019med symbolstørrelseift fangst
(kg/NM) av dypvannsreke(Pandalusborealis)
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Figur 7.Alle teinestasjoneri oktober2018(grå) og mars-april2019(rød). Størrelsenpå
sirkleneviser total fangstvektav reke(kg). Det ble ikke fisket medteineri oktober2019.

Figur 8. Porsangerfjorden.
Gjennomsnittligbiomasseav rekerdypereenn 170 m (g/m2), inkl.
standardfeil til gjennomsnittet, fra Havforskningsinstituttets kysttokt 2003-2018,
sammenlignetmed kartleggingstoktetmed MS «Katla»høsten2018 og våren2019 (Schuppe
2019). Kolonnen «2018 combinedvessels»viser fangst for Kysttokt og MS «Katla» slått
sammen.
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Figur 9. Porsangerfjorden.Gjennomsnittligbiomasseav torsk (g/m2), inkl. standardfeiltil
gjennomsnittet, fra Havforskningsinstituttets kysttokt 2003-2018, sammenlignet med
kartleggingstoktetmed MS «Katla» høsten2018 og våren 2019 (Schuppe2019). Kolonnen
«2018combinedvessels»viser fangstfor Kysttokt og MS «Katla»slått sammen.

Figur 10. Porsangerfjorden.Gjennomsnittligbiomasseav hyse (g/m2), inkl. standardfeiltil
gjennomsnittet, fra Havforskningsinstituttets kysttokt 2003-2018, sammenlignet med
kartleggingstoktetmed MS «Katla» høsten2018 og våren 2019 (Schuppe2019). Kolonnen
«2018combinedvessels»viser fangstfor Kysttokt og MS «Katla»slått sammen.
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Figur 11. Porsangerfjorden.Gjennomsnittlig biomasseav sei (g/m2), inkl. standardfeiltil
gjennomsnittet, fra Havforskningsinstituttets kysttokt 2003-2018, sammenlignet med
kartleggingstoktetmed MS «Katla» høsten2018 og våren 2019 (Schuppe2019). Kolonnen
«2018combinedvessels»viser fangstfor Kysttokt og MS «Katla»slått sammen.

Figur 12.Rekebiomasseper toktperiodeog fjord, itrål (til venstre)og reketeiner(til høyre),i
henholdsviskg/nm trålt og i kg per dag. Boksplottetviser medianmed 25 og 75% kvartiler
mens linjen viser 1,5 x interkvartil range. Boks og linjer dekker 99,3% av dataene,mens
punkteneer uteliggeresom viser de gjenværende0.7% av dataene
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Figur 13. Rekebiomasseper dybde og fjord, i trål (til venstre)og reketeiner(til høyre), i
henholdsviskg/nm trålt og i kg per dag. Boksplottetviser medianmed 25 og 75% kvartiler
mens linjen viser 1,5 x interkvartil range. Boks og linjer dekker 99,3% av dataene,mens
punkteneer uteliggeresom viser de gjenværende0.7% av dataene.

Figur 14.Lengdefordelinger(ryggskjoldlengdei cm) av rekeper fjord og toktperiode.
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Figur 15. Torsk- (til venstre)og hysebiomasse(til høyre) per toktperiodeog fjord i trål i
henholdsviskg/nm trålt. Boksplottetviser medianmed 25 og 75% kvartiler menslinjen viser
1,5 x interkvartil range.Boks og linjer dekker99,3%av dataene,menspunkteneer uteliggere
som viser de gjenværende0.7% av dataene.

Figur 16.Tetthet av rekebiomasse
per kvadratkilometerper toktperiodeog fjord. Biomasseer
estimertfra hvert fjordområdebaserendepå swept-area-metode
i StoX og størrelseav hvert
områdeer antattå inkluderekun trålbarerekehabitater.Områdedefinisjonene
er fortsattunder
utarbeidingog alle estimaterderforføreløpig.
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Figure 17. Gjennomsnittligbestandsbiomasse
og standardavvikfor dypvannsreke(Pandalus
borealis) estimert for hvert av de 4 områdenedelt i dybdeområdenegrunnereenn 170 m
(shallow, grønnsøyle) og dypereenn 170 m (deep,blå søyle).Figuren visergjennomsnittlig
biomasseiløpetav de tre tokt-periodene.
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