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• Hvordan er REDUS organisert



Men først: Hva er en 

bestandsvurdering?

• En bestandsberegning som gir

– Historisk utvikling av bestandsstørrelse 

fram til i dag

– Historisk utvikling av fiskepress fram til i 

dag

• En prognose/prediksjon som anslår 

virkning av kvoteopsjoner på 

bestandsutviklingen



Gammeldagse modeller!!! ?

• Det som er igjen av en årsklasse er lik det 

som var igjen for ett år siden minus det 

som har vært fisket og det som har dødd 

av andre årsaker

• Nt=Nt-1 – Fiskett-1 – Døddt-1

Som forskere skriver vi ligningene 

annerledes

• Det er rapportert fiskeri og antagelser om 

naturlig dødelighet som definerer nivå i 

bestand



REDUS

Google: 

Reduksjon i 

usikkerhet gir 

gevinst



Hensikt og målsetting

• Oppnå redusert usikkerhet i 

bestandsvurdering og rådgiving for våre 

viktigste bestander

• Utvikle og implementere tallfesting av 

usikkerhet samt håndtering av den 

risiko som dette representerer gjennom 

forbedring i inngangsdata, den 

statistiske modelleringen og simulering 

av høstingsregler



Beregne tilfeldig usikkerhet

• Veldig mye av informasjonen vi benytter 

er basert på stikkprøver. Det er kun 

fangtstatistikken som ikke er 

stikkprøvebasert

• TOKT -> Mengdeinsdekser, lengde og 

vekt ved alder osv.

• Biologisk prøvetaking -> 

Aldersammensetning, lengde og vekt 

ved alder osv.





Om tokt og stikkprøver

• Undersøkelser basert på stikkprøver 

(eller utvalgsundersøkelser)= SURVEY

• De av våre tokt som baserer seg på 

stikkprøver er dermed SURVEY 

(engelsk)





Akustiske observasjoner

• Er ”kontinuerlig”, ser ”alt” under båten 

langs kursen

• Hvordan kan dette være en stikkprøve?







RØST ISLAND SVOLVÆR

Observed and predicted echo values

Arealet under kurven blir vår totale 

ekkomengde og summen

av kvadratavvikene blir vår varians. 

Ekkomengde 

(tilsvarer sA ∙ Areal) oppgis i m2



Fra ekko til antall fisk

• Stor fisk gir mer ekko enn liten fisk

• Vi trenger å vite hvor stor fisken er

• Vi fanger den
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Trønderbas
Selvaag Senior
Nystrøm
Midøy Viking

Sild observert

2016: Forundersøkelse – 5 døgn – 4 fartøy - letetokt

Finansielt dekket av Norges Sildesalgslag – Samarbeid Pelagisk Dugnad



Gytetokt,12 døgn, 3 fartøy – Akustisk mengdemål 
Finansiell støtte fra Norges Sildesalgslag (Vendla)

Overvintringsfjorder

På Kvaløya ble også 

dekket
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Så langt tokt …

• Biologisk prøvetaking fra kommersielt 

fiske viser alderssammensetningen av 

fangstene.

• Fangst i antall ved alder er minst like viktig 

informasjon for bestandsberegninger og 

beklageligvis i en for stor grad neglisjert

• Å skaffe tilfeldige stikkprøver er en 

utfordring for ”logistikken”



Som en del av REDUS 

prosjektet:

Et samarbeide mellom 

Havforskningsinstituttet, Norges 

Sildesalgslag og Norsk regnesentral:

Statistisk basert prøvetaking av NVG sild

Vi ønsker typisk en liten prøve (20-30 

representative fisk) fra hver tiende fangst. 



Identifisere systematiske feil

EKSEMPLER:

• Forskningstrålen er selektiv

• Vertikalfordeling endrer seg gjennom 

døgnet

• Og mye mye mer

Det er når slike feilkilder endrer seg over 

tid at problemene er mest påtrengende



Med andre ord:

• Det er når resultatene fra standardiserte 

tokt varierer på grunn av andre årsaker 

enn endringer i bestanden at 

problemene er størst.

• Konstante relative feil? Håndteres i 

bestandsmodellene. Husk at de 

kommersielle fangstene ”driver” 

beregningene



Redusere usikkerheten

• Forstå hvordan usikkerhet i 

inngangsdata forplanter seg i modeller

• Hvor er det ”skoen trykker”? Forbedring 

av inngangsdata

• Forbedre modellene (spennende felt for 

spesielt interesserte)



Håndtere usikkerheten

• Kjent usikkerhet → ta høyde for denne 

(sikkerhetsmargin mot for høyt 

fiskepress)

• Høy usikkerhet → Optimal utnytting av 

ressursen blir vanskelig

• Kost/nytte betraktninger → Reduser 

usikkerhet for de økonomisk viktige 

bestandene



Mer om håndtering av 

usikkerhet
• Utvikle forvaltningsregler

• Testing av forvaltningsregler

Relativt komplekse simuleringsmodeller 

kan hjelpe. Usikkerhet og en lang rekke 

problemstillinger kan simuleres. Vi vet 

noe om interaksjonen mellom sild og 

makrell og et knippe plausible 

sammenhenger kan utforskes nærmere.



Kommentar

• Norge har forpliktet seg til en 

økosystemtilnærming til 

fiskeriforvaltning

• Økosystem – integritet – funksjon

• I høy grad: La naturen gå sin gang (?)

• Makrell ut -> mer sild? 



En sammenligning

• Ressursforskning og rådgiving 

representerer en kompleksitet i alle fall på 

linje med meteorologi

• Meteorologen og alle andre kan 

sammenligne værmeldingen med hvordan 

været virkelig ble (og lære av det)

• Vi har ikke den muligheten (heldigvis?)



Hvordan er REDUS organisert

• Modellering

• Tokt

• Simuleringer

• Kompetanse og kommunikasjon





Havforskningsinstituttets 

kvoterådgiving
• Fiskeriuavhengige data (tokt, merking)

• Fangstmatrise: Antall fisket ved alder

• Antagelser

• Ekstra informasjon (miljø, klima andre 

arter)

• Modellering og prediksjon 

(opsjonstabell)

• UTFORMING AV RÅD





Strategisk

• Råd tar utgangspunkt i 

forvaltningsplaner 

• Planene har rotfeste i mer eller mindre 

godt beskrevne strategier

• Strategi forholder seg til overordnete 

målsettinger



Overordnede målsettinger

(internasjonale forpåliktelser)

• BÆREKRAFT 

(Brundtlandkommisjonen)

• FØRE VAR

• ØKOSYSTEMTILNÆRMING (X)

– Et mål å kunne kalle det 

økosystemforvaltning

– Skal ta flere hensyn (hvilke og hvorfor?)



Strategi

• Hovedmålsettinger og delmål (bruk av 

delmål for tydeliggjøre, gjøre mer 

entydig)

• Strategiske element (kvote)

• Strategiske element 

(beskatningsmønster)

• Teknisk beskrivelse - plan



Hovedmålsettinger

Sikre et høyt langtidsutbytte 

Oppnå at fangstene er mer stabile enn svingningene i 

bestanden

Unngå skadevirkninger av fiskeriene

Delmål

Benytte en FMSY tilnærming

Unngå rekrutteringsoverfiske

Unngå vekstoverfiske

Sikre produktiviteten i bestanden

Unngå fysiske skadevirkninger på bunnhabitat som 

følge av selve fiskeriaktiviteten

Ta hensyn til usikkerhet i bestandsstatus og mangler i 

kunnskapsgrunnlaget

Unngå (lokal) nedfisking av stasjonære 

bestandskomponenter

Unngå å forsterke naturlige bestandssvingninger

Unngå uønsket bifangst



1. Det viktigste forvaltningstiltaket er 

fastsetting og implementering av kvoter for å 

gi en øvre grense for fisket. Denne kvoten skal 

tilsvare det fiskepresset som over tid gir 

høyest utbytte. 

2. Ved høy usikkerhet skal kvoten reduseres til 

et nivå hvor man er sikker på at fisket ikke 

påvirker fremtidig utbytte negativt (sikre 

bærekraft).

3. Skulle bestanden bli redusert til et nivå hvor 

produktiviteten blir redusert, skal fiskepresset 

bli redusert fra nivået definert i punkt 1-2.



Alt A: For å håndtere usikkerhet settes TAC til å tilsvare 

en fiskedødelighet F hvor sannsynligheten for at 

implementert F er lavere enn FMSY er lik 0,75. Dette 

tilsvarer å finne den (usikre) F i kvoteåret som har FMSY

som sin 75 percentil.

Alt B: For å håndtere usikkerhet settes TAC til å tilsvare 

en fiskedødelighet F hvor sannsynligheten er 90% for at 

implementert F er lavere enn F0.05 UPPER. Dette tilsvarer å 

finne den (usikre) F i kvoteåret som har F0.05 UPPER som sin 

90 percentil.  For å unngå ødeleggende fiskedødeligheter)

2. Skulle gytebestanden som overlever kvoteåret 

(predikert) falle under en referanse Btrigger, skal 

fiskedødeligheten F reduseres lineært. (med de samme 

usikkerhetsbetraktningene)



7. Utover kvotefastsettingen skal forvaltningstiltak for å 

sikre et optimalt beskatningsmønster (fordeling av 

fiskepress på størrelse/alder) innføres. 8. 

Beskatningsmønsteret har en sterk innflytelse på 

optimalt fiskepress (punkt 1).

9. Teknisk utforming av fiskeredskapene skal være slik 

at man unngår at for store andeler av fangsten består 

av fisk som ikke har utnyttet vekstpotensialet i 

tilstrekkelig grad. Dette gjelder det samlede 

beskatningsmønsteret for alt fiske på bestanden.

10. Der redskapsseleksjon ikke er tilstrekkelig, skal 

områder med for stor innblanding av uønskede 

størrelsesgrupper stenges for fiske.



Totalkvoten i områdene A, B og C 

begrenses ved at ikke mer enn 60 % 

av totalkvote tillates fisket i A, 40 % i 

område B og 50 % i område C. Dette 

er en overregulering.




