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Innledning
1.1 Biologi
Rognkjeks, Cyclopterus lumpus, er en semipelagisk art som lever i de øvre 50-60 m i
oseaniske farvann der den lever av større dyreplankton utenom gyteperioden (Blacker
1983, Daborn & Gregory 1983). I gyteperioden finnes den i grunne områder langs kysten på begge sider av Nord- Atlanteren. I Øst-Atlanteren finnes den fra Svalbard i nord
til Portugal i sør (Almaca 1965). I likhet med anadrome fiskeslag ser det ut til at arten
søker tilbake til de områdene den selv ble klekket ut i (Blackwood 1983). Men, studiene
publisert til nå viser ingen indikasjon på genetisk strukturering langs norskekysten, fra
Mandal til Hekkingen (Pampoulie et al., 2014; Jonsdottir et al, 2017).
Rognkjeksen blir kjønnsmoden etter 4-6 år og rognkallen noe før. De eldste kjeksene
som er funnet er 12 år mens kaller ikke ser ut til å bli eldre enn 9 år (Thorsteinssen
1983). Innsiget av rognkall skjer ca. to uker før rognkjeksen og rognkallen etablerer
territorier. Etter befruktning klebes eggklumpen til bunnen. Rognkallen forsvarer
eggklumpen til eggene klekkes, mens rognkjeksen forlater gyteområdet. Det er ukjent
om de kan gyte flere ganger eller om de vandrer tilbake til åpent hav. Etter klekking
lever yngelen pelagisk og ernærer seg av dyreplankton, og det er mye som tyder på
at den ikke forlater kystområdene før den når en størrelse på 5-6 cm etter ca. ett år
(Myrseth 1971, Mooring 1990). I Hardangerfjord er det fanget yngel opptil 17 cm,
men de fleste ligger runde 5-6 cm (upubliserte data, C. Durif).
1.2 Bestandsvurdering
Havforskningsinstituttet har gitt råd til fiskeriforvaltning av rognkjeks siden 1995.
Dette rådet var tidligere basert på registrerte fisker og fangstdata fra noen få ut-valgte
fiskere fram til 2009. I 2012 ble råd basert på generelle kommersielle fangstdata og vitenskapelige undersøkelse fra Barentshavet. Rognkjeks fisket - fiskeri som bare fanger
hunnfisk - foregår mellom Lofoten-området til Varanger-halvøya. Bestandsvurdering
bruker data om voksen fisk (hun fisk over 20 cm) fanget under denne undersøkelsen
for å beregne gytepotensialet (mengden rogn) og en ‘proxy’ for fiskedødelighet. I 2018
ble det integrert data fra IESSNS-undersøkelsen som foregår i Norskehavet.
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Metoder
2.1 Bestands- og fiskedødelighet estimater
2.1.1

I Barentshavet

Innsamling av 0–gruppe fisk i Barentshavet har vært gjennomført siden 1965, og standardisert siden 1980. Målet er å estimere bestanden av 0-gruppe fisk. Mellom 196 og
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425 stasjoner blir samplet hvert år, og bifangstdata av rognkjeks registres i løpet av
denne undersøkelsen. Disse data har blitt brukt til antall- og biomasseberegning av
rognkjeks i Barentshavet siden 2012. Det brukes en «stratified swept-area index». Detaljer om beregningsmetoder finnes i Eriksen et al. (2014).
I år holder vi på å oppdater beregningene ved å bruke StoX, et program som er utviklet
av Havforskningsinstituttet (StoX, 2015; Johnsen et al. 2019). Vi har fått noen utfordringer som er knyttet til trålemetode, som foregår på forskjellige dybder. Vi regner med
at alt blir standardisert i 2020.
2.1.1

I Norskehavet, IESSNS undersøkelse

Rognkjeksbestanden er også vurdert basert på data som er samlet inn under IESSNS
undersøkelsene i Norskehavet. Målet med denne undersøkelsen er å samle data om
antall, utbredelse, aggregering, migrasjon og økologi av makrell og andre pelagiske
arter. Rognkjeks er blant de mest utbredte arter fanget i IESSNS undersøkelsene. Undersøkelsen ble initiert av Norge på 1990-tallet. Island og Færøyene begynte i 2009.
Dataene er samlet inn i løpet av 5 til 7 uker fra 1. juli til 10. august. Bare dataene fra
2010 er brukt her. Toktet dekker 30 millioner km2, ca 200 stasjoner (figur 1). To forskningsfartøyer og to innleide kommersielle fiskefartøy (trålere / snurpere) fra Norge,
Færøyene og Island deltok. De islandske og færøyske fartøyene bruker Mutlpelt 832
trål. Den ble utviklet for å standardisere prøvetakingstrålen. Norske fartøy bruker en
annen type trål. Gjennomsnittlig horisontal åpning er henholdsvis 60, 45, og 70 m for
de islandske, færøyske og norske trålene. Mer informasjon om trålegenskaper er tilgjengelige i toktrapporten (Nøttestad et al. 2011).
IESSNS bruker standardiserte «swept-area» undersøkelser (se detaljer i Nøttestad et al.
2016). Samplingsrammen tilsvarer ikke-overlappende 1 ° x 2 ° rektangler. Det sikrer en
mer ensartet fordeling av stasjoner i hele serien sammenlignet med tilfeldig sampling.
Antall- og biomassestimatene er beregnet ved StoX, (StoX, 2019).
Migrasjonsmønstrene mellom kysten og det åpne hav er uklare, men i vurderingen av
fiskedødeligheten har vi antatt at fisken tar den korteste ruten mot norske kysten. Derfor har vi tatt med data fra den vestlige delen av IESSNS-undersøkelsen.
2.1.2

Estimering av fiskedødelighet

For å beregne gytepotensial (mengde rogn), har vi antatt at 1) all fisk over 20 cm tilsvarer gytemoden fisk og 2) at rogn utgjør 25% av en voksen -kjeks. Det er store usikkerheter på grunn av manglende kunnskap om kjønnsfordeling i dataene og andel fisk
som blir kjønnsmodne året etter. Derfor har vi brukt to forskjellige prosent -kjeks (i
forhold til -kall) som var enten 50 eller 80%. Fiskedødelighet (Fproxy) er da beregnet som
prosentandel av mengde rogn av rognkjeks, som er estimert i Barentshavet og i Norskehavet.

3

Resultater
Dessverre var det delvis mangel på dekning i det østlige Barentshavet under økosystemtokt i 2018. BESS-indeksene for 2018 ble ikke brukt i vurderingen.
Beregningen for 2018 (uten Barentshavet) viser at biomassen av gytemoden rognkjeks
i Norskehavet, var rundt 75 553 tonn voksen rognkjeks (65 millioner fisk), noe som
tilsvarer mellom 9444 og 15 111 tonn rå rogn (avhengig av hvor mange prosent hun
fisk, henholdsvis 50 eller 80%). Selv om vi ikke hadde full datadekning for 2018, har
fiskedødeligheten holdt seg relativt lavt: 2-3%.
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I 2019, har antall voksen fisk (beregnet fra IESSNS-undersøkelsen om våren) økt sammenlignet med 2018 (fra 65 til 107 millioner i 2019). Biomasseindeksen var 98 tonn/nm2
i fjor og 143 tonn/nm2 i år. Dette skyldes stor økning i antall voksen fisk, mens antall
yngel har vært ganske stabilt (Figur 1).

Figur 2: Utbredelse av rognkjeks i Norskehavet og Barentshavet i mai-juni 2019 (data
fra IESSNS undersøkelse). Trekant: yngel <20 cm; sirkel: voksen >20 cm.
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Figur 1: Antall rognkjeks i Norskehavet. Firkanter: yngel, Kryss: voksen fisk.
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Konklusjon
På grunn av den pågående standardiseringen av beregningene for Barentshavet, og
mangelen på data for 2018, baserer vi i år råd på kun fiskedødelighet Fproxy som bare
tar hensyn til Norskehavet.
Vi fant imidlertid ut at, uavhengig av det begrensede området, indeksene for rognkjeks
i 2019 er ganske høye, og derfor er konklusjonene våre de samme som i fjor.
Råd fra Havforskningsinstituttet er at reguleringstiltak skal sikre at samlet kvantum
ikke overskrider ca. 400 tonn rå rogn. Havforskningsinstituttet finner derfor ikke at det
er grunn til å endre reguleringene i 2020 i forhold til inneværende år.
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