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12. Januar 2012

Silda møter vi 32 nm SE av 
Skomvær, N 670 02’ E 010= 55’. 
Her ligger det flere utenlandske 
trålere og tauer. Det er 
russere, færøyværinger og 
islendinger. Stimene vi møter er 
massive. De står fra 40 m og 
ned til bunnen. Silda står så
tett at vi ikke tør prøve oss. Vi 
går opp i samme område som vi 
kom ifra for et par dager siden, 
det er fortsatt brukbart fiske 
der. 

Massive saker – ikke tilrådelig å
kaste på noe sånt

.. og sånn ser det ut 
på ekkoloddet når en 
går over stimen med 
11,5 knops fart ….

13. januar kl. 0311 er nota på nytt 
kommet i sjøen, N 68017,7’
E012059,0’. Silda stod i slør utover 
alt hav fra overflaten og ned til ca. 
30 m. Sonarbildet ble effektivt 
blokkert, så vi kastet litt i blinde. 
Det skrev på loddet under hele 
kastinga. Etter hvert som vi snurpet 
så vi av bildene på skjermene at 
silda samlet seg i nota.

På slutten av snurpingen fikk vi et 
visst overblikk ….

Det er rart med det, men vi kjenner 
tidlig at det er godt med sild i nota. 
Båten får liksom en ekstra “bikk”
mot styrbord når den beveger seg 
på båra. Vi så at det tynget på flåa. 
Det var en brukbar pose vi fikk på
sida allikevel om mye hadde sluppet 
unna. Det var bare å svinge ut 
pumpen, og få silda om bord.

…..475 tonn…

12. Oktober 2013

1730 N64046’ W000039’ 

Vi har i en times tid ligget på sving rundt 

noen dypflekker. De står fra 300m og 

nedover. Foreløpig ser de brukbare ut i 

størrelse, men det er alltid vanskelig å vite 

helt sikkert før vi har dem på kastehold. Vi 

velger å bli liggende i sving på denne stimen 

til den kommer opp. I går kveld kastet de 

første båtene i syvtiden på kvelden, da det 

begynte å skymes.

2238 N64048’ W000044’

Nota er satt rundt stimen, og det på sonaren 
skriver det etter hvert godt inne i nota.

Det ser ut til å bli et brukbart kast. 

I kastetidspunktet står silda fra 110m og opp 
til 60m

Halvveis i arbeidet med å ta not begynner det 

å lysne. Dagslyset kommer fort – det gjør silda 

også. Den ”flotner” opp i hele nota, og det blir 

etter hvert mange sekker som kommer opp 

under blokka. Disse må sprettes for at vi ikke 

skal få så mye sild bak i bingen. Noe blir det 

allikevel. Brystet stikkes tidlig ned da vi ser at 

det er alt for mye for oss. Om lag halvparten 

av silda svømmer ut før vi hiver det opp igjen.


