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Forslag om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr i fiske 
 
Det er i all hovedsak stormaskede garn som er assosiert med store bifangster av nise og andre 
mindre tannhval (Perrin et al. 1994;  FAO 2018). Det er ulike metoder for å redusere bifangster 
av disse artene i garn. Disse metodene er gruppert nedenfor. 
 
Endre garnets egenskaper 
Pingere (akustiske alarmer) på garn blir internasjonalt regnet som den mest effektive metoden 
for å redusere bifangstene av nise og flere andre mindre tannhval, og har i flere år vært påbudt 
i en rekke garnfiskerier i USA (fra 1999) og EU (fra 2004). Funksjonelle pingere reduserer 
bifangstene av nise med 70-100% og har ingen negative effekter på fangsten av målarten 
(Kraus et al. 1997; Barlow & Cameron 2003; Larsen & Eigaard 2003; Palka et al. 2008) 
 
Det er også gjort eksperimenter med andre metoder for å endre garnas egenskaper, blant annet 
å legge inn metall-legeringer i tråden for å øke garnets akustiske refleksjon. Andre har 
eksperimentert med å øke stivheten av tråden. Disse metodene har ikke vist seg like effektive 
til å redusere bifangstene av nise, og garn med økt stivhet hadde også negativ virkning på fangst 
av målarten (Larsen et al. 2007; Trippel et al. 2003; Mooney et al. 2004). 
 
Det utføres nå eksperimenter med ulike lyssignaler på garn, men det foreligger ennå ikke 
konklusjoner på effektiviteten. 
 
Stengte områder 
Andre anbefalte metoder (som blant annet er i bruk i USA) er å stenge områder for garnfiske, 
enten hele året eller i perioder av året (Rossman 2000; NOAA 1998). Dette er en meget effektiv 
metode, men kan være svært inngripende overfor fiskeriene dersom stengte områder faller 
sammen i rom og tid med viktige sesongfiskerier.  
 
Skifte av redskap 
Dersom en kan skifte fra garn til for eksempel line eller ulike former for ruser uten å redusere 
effektiviteten av fisket etter målarten, vil dette kunne være en akseptabel metode som kan 
redusere bifangstene av hval vesentlig (FAO 2018). 
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