
Forskningsgrunnlag med hensyn på bifangst av nise i 

garn og spesielt for Vestfjorden



Kystreferanseflåten

• Dannet i 2005, data fra 2006 og utover

• Fordelt med minst to båter i hvert 

hovedstatistikkområde

• Sender detaljerte fangstdata til HI

• Alle båter tildeles egen «fadder» fra HI

• Hyppig kontakt med skipper og fadder

• Grundig data-sjekking og kontroll

(KRF)



Økende representativitet og dekning



Sammenligning av landet fangst i KRF og alle fartøy < 15m

MonkfishCod



NISE

ÅRSTALL BIFANGST CV 95% KI

2006 3765 0.25 2270 – 5867

2007 2496 0.26 1389 – 3978

2008 3658 0.26 2097 – 5782

2009 3227 0.23 2014 – 4579

2010 3583 0.23 2157 – 4971

2011 2183 0.24 1447 – 3444

2012 3096 0.23 1887 – 4635

2013 3402 0.28 2062 – 5526

2014 1969 0.24 1151 – 2931

2015 1443 0.23 926 – 2339

2016 1454 0.22 1001 – 2303

2017 1586 0.24 1025 – 2495

2018 2054 0.24 1215 – 3176 
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Beregning av bifangst

Pro rata-estimater med landet fangst og antall 
turer som mål på innsats

porpoises ~ 
exp(offset(log(das)) + 
year + fishery + region + 
season + fishery : region + 
fishery : season + 
region:season) +

s(log(catch+1), 

Negative binomial GAMM

Poisson GLM

porpoises ~ 
exp(offset(log(catch+1
)) + fishery + season + 
region + fishery:season
+ fishery:region)

yijt = observert fangst av nise i stratum i, år j og fisketur t

xijt = observert fangst/antall hal i stratum i, år j og fisketur t

R = bifangstrate, T = total fangst/hal, B = total bifangst



Estimert bifangst per region, sesong, og fiskeri



Antall bifangete niser per årFiskeinnsats i torsk- og breiflabbfisket





Metode
Årlig bifangst (antall niser)

Hele perioden Siste 5 år

Ratio 1 (fisketurer) 2886 (CV 0.05) 1580 (CV 0.10)

Ratio 2 (fangst) 2571 (CV 0.07) 1460 (CV 0.10)

Poisson GLM 2369 (CV 0.09) 1943 (CV 0.11)

NB GAMM 2871 (CV 0.17) 1642 (CV 0.15)



• Beregningene av bifangst dekker kun kommersielle garnbåter < 15m

• Mørketall knyttet til båter >= 15m, andre redskaper, turistfiske og drop-outs

Årsak Beregnet bifangst
Beregnet bifangst + 

18% drop-outs

Breiflabbfisket 1 234 1 505

Torskefisket 1 127 1 374

Andre garnfiskerier 510 622

Andre redskaper ? ?

Garnfiskerier båter >= 15m ? ?

Fritidsfiske ? ?

Jakt 0 0

Totalt 2 871 3501

Gjennomsnittlig årlig menneskepåført dødelighet



Er bifangst av nise bærekraftig?

Bærekraftsgrense for norske niser

2 542 niser < 2 871 niser
Minimum bifangstestimat

• Nisene er svært tallrike

• Bifangstnivå svinger mye fra år til år

• Følger innsatsen i breiflabbfisket

• Innenfor grensa de siste 5 år, men oppadgående

• Usikker betydning for populasjon pga. 

ukjent bestandsstruktur og adferd



• Gode, pålitelige bifangstdata fra KRF

• Pålitelig og internasjonalt anerkjent beregningsmetoder

• Avdekker mye bifangst i Vestfjorden og i torskefisket

• Datainnsamling, metodebruk og konklusjoner er grundig gjennomgått og 

fagfellevurdert

• Total bifangst sannsynligvis over bærekraftsgrense

Oppsummering



Erfaring med bruk av nisepingere i nasjonale forsøk



HIs forsøk med pingere

• Innledende forsøk før 2018

• Forsøk i større skala fra H2018 til V2020

• Deltakere fra områder med mye bifangst av nise

• Testet på torskegarn, seigarn og breiflabbgarn

• Pingere testet på ca. 300 fisketurer (+ 300 kontroll-turer til sammenligning)

• Innsamlet data går inn i bifangstmodell der bl.a. pinger er kovariat

• Gjør det mulig for oss å beregne effekten av pingere 
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Konklusjon: pingere reduserer bifangst av nise med 92-99%, eller i

gjennomsnitt 96.9%

Bifangstmodell med data fra pingerforsøk

p�������� ~ �

��� log ���_��_���� � ������ ∗ 
��ℎ��� � 1 ������



Brukererfaringer samlet inn av Havforskningsinstituttet



Fig. 2: Summary statistics of extra time costs of activities associated with pinger use. Black 

and red vertical lines represent medians and averages, respectively.

Praktiske erfaringer med pingere i HIs forsøk 2018-2020

Heft / merarbeid



 Unintentional ejection of the pingers from their casings. In some cases, when the nets were

hauled, the pingers would pop out of their plastic casing just as they came aboard. Popped out

pinger units could be recovered from the deck of the vessel, so no pingers were lost in this way.

This issue was mitigated by 1) running the hauling machinery at a slightly lower speed just as the

pingers came aboard, and 2) making sure the pingers were attached in a way so that they would

not be strained or under tension during hauling.

 Pingers getting entangled in nets. Loosely attached pingers would occasionally get entangled in

nets, causing parts of the nets to wrap around the pingers, thus preventing the net from stretching

out properly, or in some cases tearing the mesh twines apart. This issue could be mitigated by

attaching the pingers between two adjacent nets in the string.

 Water intrusion. Two Dolphin pingers (out of a total of 275 Dolphin pingers in use) suffered

water intrusion, when used at about 200 meters depth. None of the 195 Banana pingers in use

suffered water intrusion.

Praktiske erfaringer med pingere i HIs forsøk 2018-2020



Praktiske erfaringer med pingere blant referansefiskere 

under skreifisket i Vestfjorden i 2021

Fisker1 Fisker2 Fisker3 Fisker4 Fisker5 Fisker6 Totalt

Pinger Egg Egg Egg Banan Banan Banan 3 egg + 3 banan

Innsats
7 uker x 75 

garn

5 uker x

80 garn

5 uker x 

70 garn

12 uker x 

150 garn

3 uker x 

150 garn

8 uker x

80 garn
4165 garnuker

Innvasing i masker Nei Nei Ja Nei Nei Nei 1 / 6

Pinger knust i 
haler/spill

Ja Nei Nei Nei Nei Nei 1 / 6

Pinger poppet ut Nei Nei Nei Ja Nei Nei 1 / 6

Vanninntrenging Ja Nei Ja Nei Nei Nei 2 / 6

Tilpasninger 
(teip/agnpose)

Agnpose Agnpose Mellom garn Teip Mellom garn
Mellom garn

Teip
-

Heft Lav Ingen Lav Ingen- Lav Ingen - lav Ingen -

Bifangst 2 niser Nei Nei 4 niser 2 niser Nei 8 niser

Fisker

Problem


