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Baggrund: 
 

Udgifter til energi er en stor og stigende andel af driftsomkostningerne i fiskerflåden.  

Ifølge Fødevareøkonomisk Institut udgør energiomkostningerne 30 % af de samlede 
driftsomkostninger i 2009 for flåden i gennemsnit. Denne andel forventes at være 
steget til 38 % i 2011. Det gennemsnitlige energiforbrug i segmentet 15 - 18 m. 
udgjorde i 2007 - 2009 ca. kr. 216.000- pr. fartøj og forventes i 2011 at udgøre kr. 
432.000- dvs. en fordobling på 4 år. Brændstofudgifterne hviler væsentligt tungere på 
trawlfartøjer end på andre fartøjer. 

De fleste forventer at denne tendens vil fortsætte i fremtiden. Dels fordi olie i 
almindelighed er en knap ressource, dels fordi en række kommercielle fartøjer ikke 
kan bruge tung fuelolie efter 2015, som følge af IMO,s regler om emissionszoner, som 
i mange farvandsområder begrænser svovlemissionen og NOx emissionen. Dermed 
tvinges en del kommercielle fartøjer til at bruge diesel og andre lettere olier.   

Dertil kommer at den nye fiskeripolitik i EU formentlig vil reducere den betydning, 
som de tekniske bevaringsforanstaltninger har i øjeblikket og i stedet give fiskeren 
større frihedsgrader til at vælge redskab og redskabsdesign. Den nye fiskeriregulering 
som er baseret på omsættelige kvoter, fangstkvoter og fuld dokumentation skal derfor 
medvirke til skabe incitamenter til at anvende effektive fangstredskaber og dermed 
øge fartøjernes afkast.   

Endelig er der stigende modstand mod bundtrawl fra en række miljøorganisationer. 
Det skaber behov for at undersøge mulighederne for at reducere redskabernes 
påvirkning af bundforholdene – uanset om modstanden mod bundslæbende redskaber 
er berettiget eller ej. 
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Formål: 
 

Formålet med projektet er i det praktiske fiskeri at eftervise at man ved anvendelse af 
kendt teknologi kan konstrueres et redskab, som samtidig skaber en energibesparelse 
på 30 - 40 % pr. fanget kg med stærkt reduceret bundkontakt. Anvendelsen af bedre 
teknologi skal derfor medvirke til imødegå den kritik, som rejses af bundslæbende 
redskaber. 

I projektet er dette i praksis sket ved at optimere alle riggens dele dvs. wirer, skovle 
mellemliner og trawl. Derved blev et større redskab konstrueres med en bedre 
fangstevne og et mindre energiforbrug. På den måde er energiforbruget pr. fanget kg 
fisk reduceret med ca. 40 % og fartøjets kapacitet øget med ca. 20 %. 

Disse ændringer giver en betydelig forbedring i fartøjets økonomi. Denne forbedring 
kan enten indhøstes ved et mindre energiforbrug ved uændret fangst, eller den 
økonomiske effekt kan flerdobles ved at anvende det resultatbaserede 
forvaltningssystem til at indkøbe/indleje mere torskekvote og fange dette uden 
yderligere omkostnings- eller tidsforbrug. Dermed hæves fartøjets afkast.  

Projektet verificerer ikke alle de parametre som undersøges. Hensigten med projektet 
er først og fremmest at demonstrere ændringer, som er af et sådant omfang at de 
helt utvivlsomt vil få stor indflydelse på den enkelte fiskers økonomi og adfærd. 
Projektet skal samtidig vise, hvad der kan opnås hvis redskabsbestemmelser mv. 
under et resultatbaseret forvaltningssystem fjernes – men også hvorledes et 
resultatbaseret system i sig selv kan medvirke til at øge den økonomiske effekt af 
tekniske ændringer så snart der ikke længere er effortbegrænsninger i reguleringen af 
fiskeriet.  
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Deltagere: 
 

Projektet er gennemført som et industrielt samarbejdsprojekt.   

Deltagerne i projektet har haft den nødvendige blanding af ekspertise, som er 
nødvendigt for at sikre at projektet kunne gennemføres. Fiskeriet er foregået med R 
254 Katrine Kim med fiskeskipper Niels Jørgen Nielsen som skipper/fører af fartøjet. 
Deltagerne i projektet har været følgende: 

• Bornholms og Christiansø´s Fiskeriforening (Projekthaver) 
• A. Espersen A/S, Rønne (Projektdeltager) 
• Ulrik Jess Hansen (Redskabsdesign) 
• Teknologisk Institut (Måling af energiforbrug) 
• Nexø Vodbinderi (Trawl konstruktion) 
• Thyborøn Skibssmedie (Skovle) 
• Fiskeskipper på forsøgsfartøj (Niels Jørgen Nielsen R 258 Katrine Kim) 
• DTU- Aqua (Aktiv på dokumentation og efterkontrol af data) 
• GEMBA Seafood Consulting A/S (Projektgennemførelse og ledelse) 

Deltagerne har indgået i en styregruppe, som har holdt regelmæssige møder, hvor 
der er gjort status over projektet og taget stilling til de tilretninger, som har været 
hensigtsmæssige og nødvendige. En del af deltagerne har endvidere deltaget på et 
eller flere togter med ”Katrine Kim” 
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Væsentlige resultater og anbefalinger: 
 

Forsøget viser,  
 

� at der kan spares mere end 40 % af energiforbruget pr fanget kg fisk ved at optimere 
trawl og skovle. Besparelsen er sammensat af et mindre forbrug af olie pr time og en 
forøget fangst pr time. Fordelingen på merfangst og mindre forbrug af brændstof kan 
ændres, som en funktion af optimering og økonomiske hensyn. 
 

� at der kan fanges 20 % mere fisk pr trawltime samtidig med at brændstofforbruget 
bliver reduceret med 20 %. Fartøjets bruttofortjeneste kan fordobles, hvis eksempelvis 
den øgede kapacitet (20 %) anvendes til at indleje torskekvote (til de priser for leje og 
salg af torsk, som var gældende medio oktober 2011). Forøgelsen i årsresultatet 
svarer til fartøjets samlede brændstofudgift (selvom torsk kun tegner sig for 60 % af 
fangsten). Dette resultat opnås som følge af at der er omsættelige kvoter i dansk 
fiskeri. Uden den mulighed ville effekten være ca. en tredjedel. 
 

� at der kan gennemføres et effektivt fiskeri efter torsk i Østersøen med trawlskovle, 
som ikke berører bunden (dvs. pelagiske skovle). Dette reducerer formentlig fiskeriets 
effekt på bundfaunaen. Det ligger dog uden for projektet at kvantificere denne effekt. 

 
� at der ved anvendelse af pelagiske skovle, sker en reduktion af brændstofforbruget 

med ca. 15 %, som svarer til en halvering af skovlenes bidrag til det samlede 
brændstofforbrug. 

 
� at dyneematov er et velegnet alternativ til stålwirer i anvendelse som trawlwirer, både 

teknisk og økonomisk.   
 

� at T90 masker er egnede til at reducere vandmodstanden og synes egnede til at øge 
selektiviteten i forhold til traditionelle masker og i forhold til det foreskrevne Bacoma 
sorteringsvindue. 
 

� at der i forbindelse med en ny fiskeripolitik vil være væsentlige indtjeningspotentialer 
ved at ændre/ophæve redskabsbestemmelser. 

 
Andre observationer: 
 

� Der er observeret en kvalitetsforbedring ved anvendelse af T90 masker. Det falder dog 
udenfor projektets rammer at kvantificere denne. 
 

� Forsøget viser at trawlhastigheden har stor indflydelse på brændstofforbruget. En 
sænkning af hastigheden med 10 % giver en reduktion i brændstofforbruget på 30 %.  
 

� De fisk som går til discard er næsten alle så store at de kan anvendes til konsum på 
samme måde, som resten af fangsten. Værdien fra forsøgsfartøjets discard kan 
beregnes til næsten 150.000 kr/dvs 6-7% af torskefangstens værdi).  
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Anbefalinger: 
 
På baggrund af det gennemførte forsøg kan der opstilles følgende anbefalinger: 
 

� De forbedringer som er påvist i fartøjets økonomi er opsigtsvækkende og bør udbredes 
til fiskere i hele Østersøen.  
 

Det anbefales at erfaringerne anvendes til at efterprøve tilsvarende ændringer i 
andre fiskerier (farvande) for at demonstrere at der også her vil kunne hentes en 
økonomisk gevinst i samme niveau. 

 
� Erfaringerne med at drive bundfiskeri med pelagiske skovle bør udnyttes. 

 
Det anbefales at man nærmere undersøger reduktionen i påvirkningen af 
bundfaunaen både i Østersøen og i andre områder.  

 
� Forsøget viser, at trawlhastigheden har stor betydning for brændstoføkonomien.  

 
Det anbefales at det undersøges hvilken effekt trawlhastigheden har på fangsten, 
herunder betydning af målart, vandtemperaturen og fiskens foderstand med 
henblik på at fastlægge de økonomiske potentialer og hvorvidt hastigheden er 
velegnet som selektionsfaktor. 

 
� Erfaringerne viser store økonomiske effekter ved at anvende en resultatbaseret 

fiskeriforvaltningsmodel.  
 

Det anbefales at det undersøges hvorvidt de gældende detaljerede 
redskabsbestemmelser har nogen bevaringsmæssig effekt (hvis der anvendes 
resultatbaseret management). 

 
� Forsøget viser at anvendelsen af T90 tilsyneladende har en kvalitetsforbedrende effekt. 

 
Det anbefales at det undersøges hvorledes anvendelse af T90 masker påvirker 
kvaliteten af den landede fisk. 

 
� Discard repræsenterer en betydelig værdi til konsumformål. 

 
Det anbefales at det undersøges om discard værdien kan nyttiggøres i 
forbindelse med indførelse af et forbud mod discard. 

 
� Den elektroniske fangstjournal anvendes i forsøget til at spare indtastningsarbejde ved 

modtagelsen i land og sikre fuld sporbarhed. 
 
Det anbefales at det nærmere undersøges om anvendelsen den elektroniske 
fangstjournal kan danne grundlag for at øge sporbarhedsdokumentationen i 
fiskeriet. 
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Arbejdspakke 1: Planlægning og design af projektet 

 

For at kunne kontrollere hvad fartøjet fanger og udnytte de elektroniske data, som 
indtastes på fartøjet i andre sammenhænge og for at være sikker på at fartøjet på 
forhånd er energimæssigt optimalt blev der opstillet følgende forudsætninger:  

� Fartøjet skal være tilmeldt fangstkvoteordningen (dvs. e-log og kamera 
ombord) 
 

� Fartøjet skal inden projektet være tilmeldt fangstkvoteordningen, dvs. at der 
både var e-log og CCTV kameraer ombord 
 

� Fartøjet skal inden projektet have gennemført energisyn 

Der blev, før projektets start gennemført et energisyn på fartøjet (R254 Kathrine-
Kim), hvor det blev konstateret at fartøjet løbende er blevet opdateret i henhold til 
tidens teknikker. Herunder ses blandt andet en ny effektive propel af ”high skew” 
typen og propellerdyse, samt en elektronisk styret hovedmotor. Det fremgik af 
energisynet, at fartøjet fremstår i god vedligeholdsmæssig stand. Der blev derfor 
inden forsøget ansøgt om, og bevilget dispensation til fartøjet fra de gældende 
redskabsbestemmelser herunder maskestørrelser mv.  

Udformningen af kameraovervågningen og pladsforholdene på fartøjet muliggør ikke 
en vurdering af størrelsesfordelingen i discarden ad denne vej således som det 
oprindeligt var hensigten. Der blev derfor tillige ansøgt om tilladelse til at beholde 
discard ombord, således at størrelsesfordeling mv. kunne opgøres præcist. Dette blev 
dog afslået. I stedet blev størrelsesfordelingen af bifangsten opgjort ved at måle 
størrelserne på en række stikprøver. 

Ændringer af riggen: 

 

Som nævnt er formålet med dette projekt at undersøge hvordan brændstofforbruget 
pr fanget enhed kan reduceres ved at ændre i riggen. Riggen omfatter trawlwirer, 
skovle, mellemliner og selve trawlet. 

I figur 1 nedenfor ses hvorledes den samlede belastning af riggen normalt fordeles på 
de enkelte elementer. Som det fremgår, er de største gevinster at hente på selve 
trawlet og på skovlene. Der er mindre at hente på trawlwirer og mellemliner. 
Skovlenes modstand påvirkes først og fremmest ved at de i projektet løftes fra 
bunden men også ved at de er mindre og har en anden form end traditionelle skovle.  
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Fig 1. Slæbemodstandens fordeling på riggens enkelte elementer 

Det betyder at slæbemodstanden reduceres – og der opnås i øvrigt også det at 
skovlenes og mellemlinernes eventuelle påvirkning af bunden reduceres betydeligt. 
Trawlets vandmodstand kan dels påvirkes gennem materialevalget, dels gennem 
maskestilligen. Stærkere materialer giver tyndere dimensioner og dermed mindre 
slæbemodstand. Hvis maskerne vendes 90 grader vil de stå åbne under fiskeriet og 
dermed lette vandgennemstrømningen og i øvrigt også formindske trådarealet. Begge 
faktorer vil reducere vandmodstanden og anvendelsen af T 90 masker forventes også 
at have en gunstig effekt på fangstevnen og på fangstens kvalitet. 

Måling af effekten: 

 

Måling af effekten er forbundet med en vis usikkerhed. Dels spiller trawlhastigheden 
en meget betydelig rolle, dels er der en meget stor naturlig variation i fangsten fra 
dag til dag og fra sted til sted. 

Hastigheden kan ikke nemt afdækkes fordi stømhastigheden ved bunden ikke kendes. 
Fartøjets hastighed over bunden eller gennem vandet i overfladen vil således ikke 
nødvendigvis give et retvisende billede af hastigheden gennem vandet ved bunden. 
Der gennemføres under projektet hyppige skift mellem nyt og gammelt grej (ca. en 
gang pr uge) for at begrænse effekten af tilfældige udsving. Det blev dog besluttet 
alligevel at registrere skibets hastighed sammen med de øvrige data da strømmen 
som regel er ringe omkring Bornholm. Det var ikke muligt at arrangere at et 
referencefartøj fiskede ved siden af forsøgsfartøjet. Den usikkerhed, som er forbundet 
med fangst og forbrug ved det enkelte træk blev derfor formindsket ved at 
gennemføre målinger over 80 træk og på dette grundlag analysere forskelle. Det 
betyder at oplysningerne skal sammenholdes for forskellige sæsoner. 

 

10% 

30 % 

  5% 

 55% 
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Måling af brændstofforbruget: 

 

Fartøjets hovedmotor, en Volvo Penta, D12 fra 2006, er udstyret med elektronisk 
brændstofsmåler, som benyttes under forsøget. Data fra denne viser kun forbruget på 
fartøjets hovedmotor, som bruges til fremdrift og ikke forbruget til produktion af 
elektricitet og hydraulik. Dette gør at alle brændstofs målinger viser fartøjets reelle 
forbrug til fremdrivning.  

 

Figur 2. Fartøjets elektroniske brændstofmåler 

 

Installering af elektronik til registrering af spil, skovlhøjde mv.: 

 
 
Det er en forudsætning for at kunne styre de pelagiske skovle at fartøjer har sonde- 
udstyr ombord. Således kan der monteres sensorer på skovlene og dermed kan disses 
afstand fra hinanden og fra bunden følges løbende. 
 
Det udstyr, som var installeret på skibet havde ikke tilstrækkeligt mange kanaler – og 
heller ikke sensorer og det var derfor nødvendigt at indkøbe nyt udstyr. Dette udstyr 
fra Simrad blev installeret på fartøjet og blev anvendt på det kendte fangstgrej i nogle 
uger for at gøre skipperen fortrolig med udstyret – og for at registrere parametrene 
med det trawl, som blev anvendt inden forsøget med den nye rig. 
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Figur 3. Skærmbilledet fra Simrads sonarudstyr som løbende registrerer spilet, skovlenes afstand over 

bunden mv. 

 

Oplysninger om selektivitet består dels af målinger af landingernes størrelsesfordeling, 
dels målinger af discardens omfang og størrelsesfordeling. Landingernes 
størrelsesfordeling bestemmes gennem den afregning, som udstedes efter landing. 
Discardens størrelsesfordeling bestemmes som nævnt ved at registrere 
størrelsesfordelingen af en række stikprøver ombord. Begge sæt data bestemmes for 
fangster med henholdsvis den nye rig og den tidligere på en sådan måde at fangster 
for samme område sammenholdes. 

Registrering af data: 

 
Som nævnt ovenfor var fartøjet tilmeldt fangstkvoteordningen og derfor også udstyret 
med en elektronisk logbog. Det er hensigtsmæssigt at registrere oplysninger til brug 
for forsøget i denne logbog således at der automatisk er reference til fangststed, 
fangstens og discardens størrelse mv.  

Følgende blev registreret: 

• Om der blev fisket med nye eller gamle trawl. 
• Hvilke skovle der var brugt 
• Hvor mange timer der blev trawlet.   
• Hvor stort brændstofforbruget havde været.  
• Hvilken hastighed der var trawlet med.   

• Bemærkninger om evt. andre forhold 

Ulempen ved denne registreringsform er at oplysningerne ikke kan sendes pr mail 
fordi bemærkningerne slettes så snart indberetningen er sendt. Det var derfor 
nødvendigt at tage en kopi af skærmbilledet og gemme disse på fartøjets pc. 
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Arbejdspakke 2: Elementerne i den nye redskabspakke.  
 

Det nye trawl blev til i et konstruktivt samarbejde mellem skipperen på forsøgsfartøjet 
Niels Jørgen Nielsen, Claus Hjorth Hansen fra Nexø Vodbinderi og Ulrik Jes Hansen fra 
CATch-Fish. Opgaven lød på at designe og konstruere et trawl, der opfyldte to krav: 

• Trawlet skulle have samme eller bedre selektivitet, end de redskaber, der opfylder de 
krav om maskemål og selektionsanordninger, der er angivet i de tekniske 
bevaringsforanstaltninger for Østersøen. 

 

• Trawlet skulle være designet på den bedst tænkelige viden/teknologi med fokus på 
reduktion af slæbemodstand og brændstofforbrug. 

 

Derudover blev det inddraget at redskaberne tillige skulle minimere bundpåvirkningen 
fra redskabet. Det var også vigtigt i dette projekt at afprøve muligheden for at 
overlade det til fiskeren og vodbinderen, at nå frem til en selektivitet, der ikke afveg 
væsentligt fra den, der kan opnås ved at følge de tekniske bevaringsforanstaltninger 
om maskestørrelser og selektionsanordninger. For at verificere selektiviteten blev 
fiskeriet overvåget med kameraer, der kunne dokumentere fangsten og discarden.  

Selektivitet: 

Selektiviteten i et fiskeredskab beskrives bedst ved hjælp af den procentdel af fisk i 
en given længde, der er i stand til at slippe ud gennem maskerne. I en bestemt 
maskestørrelse vil alle de mindste fisk slippe igennem. En del af de mellemstore fisk 
vil blive tilbageholdt mens alle store fisk vil blive tilbageholdt. Redskabets selektivitet 
kan illustreres i en såkaldt S-kurve som er snævert knyttet til det bestemte 
fiskeredskab brugt den pågældende dag.  

 

Der er mange faktorer, der kan påvirke selektiviteten og flytte denne S-formede kurve 
til venstre og højre samt gøre den mere eller mindre stejl (selektiv).  

De redskabsbestemte faktorer: 

� Maskestørrelse 
� Trådtykkelse 
� Materialevalg 
� Nettets orientering 
� Indbyggede selektionsordninger 

 



 

13 
 

De operationelle faktorer:  

� Slæbefart 
� Slæbetid 
� Håndtering ved ombordtagning 

De ydre faktorer: 

� Vejr og vind 
� Bølgehøjde 
� Forekomsten af ting, der kan blokere maskerne, fisk og larver, gopler, trådalger 

m.fl. 
 

Selektiviteten er dermed langt fra konsistent og der kan være endog meget store 
variationer i selektiviteten selv for redskaber, der overholder de gældende regler. 
Under konstruktionen er der flere måder at arbejde med selektiviteten i et bestemt 
redskab. De ligger inden for de fem første emner i ovennævnte opstilling. Det er først 
og fremmest her, det er muligt at regulere fiskeriet med de såkaldte tekniske 
bevaringsforanstaltninger. Men derudover er der en række andre faktorer, der 
påvirker selektionen. Omfanget er så stort, at det sjældent er muligt at opnå det 
samme resultat i to forskellige slæb, selv om fartøjet, redskabet og håndteringen er 
standardiseret til mindste detalje, som for eksempel under videnskabelige 
undersøgelser.  

Størrelsessortering er overordnet simplere, men metoderne er stort set begrænset til 
variation i maskestørrelser og i afstanden mellem ribberne i en sorteringsrist. 
Imidlertid er der generel enighed om, at der i almindeligt fiskeri ikke er stor forskel i 
resultaterne. I begge tilfælde bliver selektionen meget flad, - dvs. selektionen foregår 
over et stort størrelsesområde. Kun i få tilfælde er det lykkedes at rejse S-kurven 
væsentligt og opnå en skarpere sortering:  

• Ved at anvende et kvadratmasket vindue i oversiden på fangstposen. Kvadratmasker er 
normalt net drejet 45º, og kaldes derfor T45 masker. 
 

• Ved at dreje nettet 90º i forhold til normal slæberetning, de såkaldte T90 masker. 
 

Anvendt og monteret optimalt giver det kvadratmaskede vindue den ønskede 
virkning, men under forskellige andre konditioner gør det fangstposen ustabil og 
dermed får det en uønsket effekt. Det værste er, når det ikke spændes ordentligt ud 
sideværts, og derfor begynder at folde sammen i langsgående folder. Herved bliver de 
små fisks flugtmulighed betydelig forringet. T90 synes derimod at give en stabil 
sortering når hele posen samles af T90 vendt net. Dertil kommer at en T90 pose med 
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samme antal masker rundt som en normal pose fremstillet i T0 vendt net (normal 
retning) får et meget større tværsnitsareal, op til 10 – 12 gange større. Det indebærer 
i øvrigt også at der er mindre turbulens i posen. Det viser sig, at det større volumen i 
en pose lavet af T90 net, giver en række andre fordele for fiskeren.  

Det er almindeligt at se en eller flere forhold opfyldt hos fiskere, der anvender T90-
poser: 

� Bedre kvalitet af fangsten med færre slid og trykmærker på skindet, 

� Større fangster, 
 

� Større gennemsnit af fiskestørrelser – det hænger sammen med den bedre 
sorteringsevne 

 
� Færre stikkere i nettet (fisk, der sidder fast i nettet) 

 
� Større styrke i nettet, - nettet viser sig at være 10 – 25 % stærkere, når det hales i 

T90 konfiguration. 
 

 

Foto ovenfor viser en undervandsoptagelse taget under fiskeri med Katrine 
Kim. Billedet viser tydeligt de åbne T90 masker. 
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Energibesparelser: 

 

Energiforbruget ved slæbning af trawl fordeler sig nogenlunde sådan i et bundtrawl: 

� Slæbewirer   5 - 10 % 
� Trawlskovle   20 - 40 % 
� Stjerter, mellemliner og bundgear  2 - 10 % 
� Net   50 - 60 % 
� Kugler - opdrift     3 - 7 % 

 

Oversigten viser tydeligt, at en indsats på energibesparelse bør sætte ind på nettet og 
skovlene. En besparelse på netmodstanden kan opnås ved at reducere anvendelsen af 
netmateriale. Det kan gøres på tre måder; mindre tråd tykkelse, større masker og 
ændret maskestilling. 

Vedrørende reduktionen af trawlskovlenes modstand er der sket en del over de sidste 
år. Tidligere tiders trawlskovle var meget ineffektive i hydrodynamisk forstand, - flade 
plader af træ eller jern indsat et stykke foran trawlen så de dannede en vinkel med 
slæberetningen og dermed muliggjorde et udadrettet træk, som åbnede trawlen i 
vandret retning.  

I begyndelsen af 1980erne begyndte et udviklingsarbejde, der har frembragt stadigt 
mere effektive hydrodynamiske trawlskovle. En af de store udfordringer ved 
udviklingen af nye trawlskovle har været at skovlene til bundtrawl havde svært ved at 
være stabile, når bundpåvirkningen hele tiden forsøgte at få skovlene til at kæntre. 
Det er helt anderledes med skovle, der anvendes til flydetrawl. Her er det muligt at 
koncentrere sig om deres hydrodynamiske egenskaber, uden at skele til ydre 
påvirkninger fra bunden. Flydeskovle er derfor blevet høje skovle med kort længde, 
og en del mere effektive end bundtrawlsskovle. 

Det var derfor et betydeligt fremskridt, da man for få år siden begyndte forsøg med at 
skille skovlenes vægtelement fra deres spileelement. Det lod sig gøre ved at anvende 
lette flydeskovle forbundet med en kort wire eller line til en vægt, der ofte bestod af 
en kort kæde eller en rulleklump. Vægten afpasses, så kæden/rulleklumpen kan 
slæbes på bunden, mens skovlene er oppe i vandet. Det kræver lidt tilpasninger af 
rigningen. Det har vist sig at give 10 – 20 % besparelse af det samlede energiforbrug, 
samtidig med en stærkt reduceret bundkontakt, som i mange tilfælde er en 
selvstændig fordel.  
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Trawlet: 

Tegningen viser design og materialer i det nye trawl.  

 

 
 
Figur 4. Tegning af forsøgstrawlen 

 

Tekniske specifikationer af forsøgstrawl: 
 

Undertag tag ført 27 %, 380 cm 
Underarm arm ført 7 %, 575 cm 
O arm ført 20 %, 650 cm 
Begge spidser er ført 0 %, underspids ført 216 cm og overspids ført 280. Begge indersider 
er ført lige med nettet. 
Brystet i sidepladen er ført 1 meter. 
Sidepladen er udført i T 90 net hele vejen. 
Trawlpose: Udført i 4 mm polyethylen, db, T90, som tegning. 
Opdrift: 100 liter bestående af 1 og 2 liters torpedo flåd. 
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Den mest hensigtsmæssige måde at optimere trawlets størrelse på er ved at bygge 
det med en vandmodstand, som giver det ca. 80 % udnyttelse af maskinens kapacitet 
under fiskeri. I dette tilfælde indebærer det at trawlen skal have samme modstand, 
som det gamle trawl men bygges i lettere og stærkere materialer. På denne måde vil 
brændstofforbruget blive reduceret med skovlenes bidrag - trawlet vil yde samme 
modstand men være større og derfor forventes at fange flere fisk. 

Trådareal: 
 
Gamle trawl:      8,94 m2  
Nyt trawl samme størrelse med dyneema og større masker: 3,22 m2 
Nyt trawl, størrelsestilpasset:   8,23 m2 
Ændring i areal (8,23/3,22)                                                               ca. 2,5 gange 
 
 

Som det fremgår giver reduktionen i tråd dimensioner en forøgelse af størrelsen på 
ca. 2,5 gange. Dette svarer til ca. 50 % større dimensioner (omkreds etc. (svarende 
til √2,5)) og dermed et betydeligt forøget fangstpotentiale. Arealet er ca. 8 % mindre 
end gamle trawl. Der skulle således alt andet lige forventes en brændstofs besparelse 
på 8 % fra denne komponent. Den måles faktisk til 7,5 %, se tabel 2 nedenfor. 

Trawlskovle: 

De traditionelle bundskovle blev erstattet af flydeskovle på ca. 375 kg af Thyborøn 
Type 15 på 2 m².  Den tilhørende vægtklump udgøres af et stykke kæde, der vejer 
400 kg. Afstanden mellem skovlene og vægten er 90 m. udført i Dyneema.  De blev 
senere i projektet kortvarigt erstattet af et sæt skovle på 1,5 m2. Disse var dog for 
små.  

 
 

Figur 5. Flydeskovlene efter ca. 300 timers brug. Som det fremgår, har der været særdeles ringe 

bundkontakt. 
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Som nævnt ovenfor er det en forudsætning for at kunne styre de pelagiske skovle, at 
fartøjet er udstyret med sonarudstyr, således at skovlenes position kan fastslås både i 
forhold til bunden og i forhold til hinanden.  

 

Figur 6. På billedet ses de pelagiske skovle på fartøjet. 

Det udstyr som var på markedet mens forsøget løb, måler afstanden til overfladen 
ved hjælp af vandtryk. Der er nu en ny teknologi på vej, som måler afstanden til 
bunden og som derfor vil være bedre egnet fordi det er mere præcist. Skovlene har 
desuden også den virkning at mellemlinernes bundkontakt også lettes væsentligt.  

Figur 7 nedenfor viser hvorledes riggen er opbygget. Der bør formentlig arbejdes med 
en rulleklump i stedet for den kædeklump, som anvendtes i dette projekt. 

Figur 7. Skematisk tegning af flyderiggen som er anvendt i projektet 
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Endelig er det en væsentlig hjælp at fartøjet er udstyret med dyneematov i stedet for 
traditionelle trawlwirer. Dyneematov har neutral opdrift i vand står derfor helt ret. Det 
er som nævnt også en økonomisk fordel at anvende dyneematov frem for trawlwire 
da den længere levetid mere end opvejer den meromkostning, der er forbundet med 
at købe det. 

Mellemliner og stjerter: 

 

Mellemlinerne har mindre betydning for vandmodstanden da der skal anvendes 
samme dimension. Der blev derfor anvendt sædvanlig kombinationswire i 
mellemlinerne. 

Mellemline: 40 favne, 35 x 10 gummirub og 20 favne 26 mm 4-slået pp tovværk 

Stjerter: 18 m, 35x10 gummirub på under samt taifun på over 

Spidskæde: 12 kg kæde mellem trawl og stjert. 

Trawlwirer: 

 

Fartøjet anvendte, som næsten alle andre danske fartøjer, almindelig stålwire som 
trawlwirer. I projektet blev et 10 mm dyneematov anvendt som erstatning for en 12 
mm stålwire. Tovet har samme brudstyrke som stålwiren men en vægtfylde på lidt 
under 1. 

 

Figur 8. Dyneema trawl”wire” på Katrine Kim efter et års brug 
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Ovenstående foto (figur 8) viser hvordan tovet ser ud efter et års brug. Som det 
fremgår, er der meget lidt synlig slitage og der er tydeligvis lang tilbageværende 
levetid i tovet. Sliddet på tovet vil i øvrigt kunne formindskes ved at der købes 
overflettet tov. Til forsøgsformål som her er denne merudgift undgået. 

Dyneema tov kan tåle 1 million spidsbelastninger (>90 % af brudstyrken). En stålwire 
kan kun tåle 5-6 spidsbelastninger før styrken falder mærkbart. Derudover er det 
naturligvis ikke udsat for rust eller galvanisk tæring. Dyneema er derfor uhyre 
velegnet som trawlwire og vil – hvis det beskyttes mod slid - holde meget længere 
end tilsvarende stålwire.  

Erfaringer fra udlandet viser at sådanne tove i denne anvendelse kan holde 5 - 10 år.   
Slidbeskyttelse tilvejebringes typisk ved at de overflader, som tovet skal passere 
henover (blokke mv.) enten er fremstillet af rustfrit stål eller plastik. I dette tilfælde 
plastik.  

 

Fig. 9 Billedet viser hvorledes dyneematovet løber over nylonruller for at beskytte mod slid. 

 

Dyneematov har yderligere to væsentlige fordele. For det første er det lettere at styre 
de pelagiske skovle fordi tovet ikke har nogen egenvægt i vandet. For det andet 
repræsenterer tovet ikke en sikkerhedsrisiko, hvis det bliver sprængt fordi det ikke 
indeholder energi, som ved pludseligt brud får tovet til at svirpe tilbage med stor 
kraft. Derimod er der ingen væsentlig gevinst i form af mindre vandmodstand da 
tovet har næsten samme dimension som wiren. 

Selvom prisen er ca. dobbelt så høj for dyneematovet er det således en god 
investering, som reducerer den årlige driftsomkostning på wirer på Katrine Kim fra de 
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nuværende ca. 20.000 kr. til mellem 4.000 kr. og 5.000 kr. Da forsøget kun har løbet 
godt et år, er det endnu ikke muligt at sige med sikkerhed om disse tal holder stik. De 
foreløbige erfaringer tyder dog på at de gør.  

Selvom energibesparelsen ikke er stor er den dog 20 % på denne komponent. Da 
wiren tegner sig for 10 % af belastningen ved trawling svarer reduktionen til 2 
procent af det samlede energiforbrug under fiskeri. 

 

 

Fig 10 Dyneematovet på en almindelig flanchespole 

 

Tovet rulles pænt op på en almindelig flanchespole, som det fremgår af figur 10. I 
dette tilfælde var det nødvendigt at svejse selve flanchen fast. I andre tilfælde hvor 
belastningerne er større kan det være nødvendigt med en trådfører for at undgå at 
tovet gnaver sig ned i det allerede oprullede tov. 
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Arbejdspakke 3 – Resultater: 
 

I projektet foretages der fiskeri med det gamle grej og det nye grej i samme periode 
og område, således at så lidt som muligt ændres. Der foretages registrering af 
energiforbrug, fangst, discard og trawlhastighed. Der er desuden foretaget 
stikprøvevis bestemmelse af størrelsesfordelingen af fangsten og af discarden. Da der 
er store variationer i fangsterne er det nødvendigt at have mange observationer for at 
få et holdbart resultat. Data i projektet er dannet på grundlag af 80 træk.  

 

Trawlhastighedens betydning for brændstofforbruget: 

 
Det er velkendt at hastigheden har stor betydning for brændstofforbruget. Der er dog 
mange, som ikke er opmærksomme på hvor stor betydning det har – især når der er 
høj udnyttelsesgrad på maskinen. Der blev foretaget to målinger af 
brændstofforbruget under fiskeri ved 9 forskellige hastigheder. Der blev slæbt med en 
bestemt hastighed indtil forbruget var stabilt. Hastigheden blev så forøget med 0,1 
knob indtil forbruget igen var stabilt etc. 

 

 

Som det fremgår stiger brændstofforbruget mere end proportionalt med forøgelsen af 
farten. Hvis hastigheden øges med 10 % fra 3 knob til 3,3 knob øges 
brændstofforbruget med ca. 30 %. Denne sammenhæng fremtræder mere tydeligt i 
figur 12, som viser hvor meget brændstofforbruget forøges hvis hastigheden øges 
med 1 %. Det er tydeligt at jo højere farten er, jo dyrere bliver det at forøge den 
yderligere. 
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Når vi er tæt ved spidsbelastningen øges brændstofforbruget kraftigt pr procents 
forøgelse af hastigheden. Som det fremgår af figuren ”koster det” 40 % mere 
brændstof pr time at øge hastigheden med 10 % fra 3,2 knob til 3,5 knob. Af samme 
grund er der en meget stor gevinst at hente ved at reducere farten en smule, hvis 
maskinen allerede er tæt ved maksimal ydelse. Maskinen kører optimalt ved en 
udnyttelse på ca. 80 % af kapaciteten. Det vil derfor normalt være hensigtsmæssigt 
at øge trawlets størrelse og dermed fangsten, snarere end blot at anvende et lettere 
trawl. 

Disse tal siger imidlertid ikke noget om det mest interessante, nemlig hvorledes 
fangsten påvirkes af trawlhastigheden. Det nytter jo ikke meget at nedsætte 
hastigheden med 0,5 knob hvis det indebærer et stort tab af fangst.  Der er desuden 
ikke taget højde for at den fart, der måles, er farten over bunden og ikke farten 
gennem vandet dvs. at der ikke er korrigeret for strømmens hastighed. Dette betyder 
ikke så meget i dette forsøg hvor der måles ændringer hvis blot det med rimelighed 
kan antages at strømmen er konstant over forløbet. 

Der er begrænset viden om optimal trawlhastighed. Det er klart at det afhænger af 
målarten, temperaturen, strømhastigheden og fodertilstanden men sammenhængen 
er ikke belyst. Det er sandsynligt at der er så store forskelle i de forskellige arters 
svømmehastighed under forskellige forhold, undvigelsesmønster etc. at 
trawlhastigheden er vigtig parameter for fangsten størrelse, energiforbruget og 
fangstsammensætningen. 
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Skovlenes betydning for det samlede brændstofforbrug: 

 

Det har en selvstændig interesse at vurdere, hvor meget brændstofforbruget falder 
ved at skifte til pelagiske skovle fra fartøjets traditionelle bundskovle. Denne måling 
blev foretaget ved at anvende den nye rig med de gamle skovle på to træk og de nye 
skovle med den samme rig i to dage. I forsøget blev anvendt et sæt pelagiske skovle 
på 2 m2 fra Thyborøn Skibssmedie. Alle de data som indgår i beregningerne af fangst 
pr liter olie er baseret herpå.  

 
Tabel 1. Forskel i brændstofforbrug med bundskovle og pelagiske skovle 

 Samlet forbrug Timer l/time gnsn. 

Bundskovle 820 14,45 57  
Pelagiske skovle 2 m2 7.700 153 50 
Forskel   14 % 

 

 

Som det fremgår af tabel 1 medfører skiftet fra bundskovle til 2 m2 pelagiske skovle 
at brændstofforbruget reduceres med ca. 15 %. Dette svarer til en halvering af 
brændstofforbruget fra denne komponent da trawlets andel af det samlede 
energiforbrug formentlig andrager ca. 30 % (jfr. figur 1 ovenfor). Som nævnt er disse 
data baseret på to sæt målinger. Det gennemsnitlige brændstofforbrug varierer meget 
lidt – kun +/- 1 l pr time. Mod slutningen af forsøget blev disse skovle udskiftet med 
et sæt mindre skovle (på 1,5 m2) fra Thyborøn Skibssmedie af samme type som de 
første. Det viste sig dog at skovlene på 1,5 m2 var for små til at spile forsøgstrawlen. 

 

Effekt på bundfauna:  

Anvendelsen af pelagiske skovle indebærer, at påvirkningen af bunden reduceres 
kraftigt, idet skovlene ikke længere berører bunden. De pelagiske skovle indebærer 
også at bundgearet lettes fra bunden. I stedet er alene fiskelinen i let bundkontakt 
sammen med en klump kæde i midten af riggen.  

Det ligger udenfor rammerne af dette projekt at foretage målinger af effekt på 
bundfauna m.v. Det er dog i sig selv yderst interessant at det er muligt at fiske med 
bundtrawl af en type, som kan MSC godkendes også i farvande, hvor bundtrawl er 
forbudt, og at der samtidig med minimal bundkontakt kan opnås et bedre 
fangstresultat. 
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Spilet med de nye skovle hhv. de gamle med samme rig:   

Erstatningen af de traditionelle bundskovle med pelagiske skovle på 2 m2 øgede spilet 
med 15 %. Der blev gjort forsøg med mindre skovle (1,5 m2); men de var for små til 
at spile det nye trawl (men velegnede til enkelttrawl). Som nævnt er forsøget 
tilrettelagt på den måde at der skiftevis er fisket med en traditionel trawl og nye 
skovle, skiftevis med den nye trawl og de nye skovle.  

 
Tabel 2: Olieforbrug og fangst pr time ved nye og gamle trawl 
 

 Nye trawl Gamle trawl Forskel i procent 
Olieforbrug i alt i liter 6.124 4.709  
Fangst i alt i kg. 32.240 21.520  
Antal trawltimer i alt  128 91  
    
Fangst kg. pr time 275 236 17 % 
Fangst kg. pr liter 5,8 4,6 26 % 
Olieforbrug pr time i gnsn. 47,8 51,7 7 % 

 

Olieforbruget pr. kg er sammensat af to elementer. Energiforbruget pr time og 
fangsten pr. time således som det fremgår af tabellen. Den samlede effekt af de 
pelagiske skovle og de nye trawl er i størelsesordenen 48 %,  som det kan beregnes 
ud fra disse data. Flere faktorer kan skabe usikkerhed om data, men der er næppe 
tvivl om af effekten er 40 %. 
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I figur 13 ovenfor sammenlignes data for de nye trawl med de traditionelle trawl med 
110 mm masker; men med de nye skovle. Som det fremgår, er fangsten/liter 
brændstof i alle perioder højere med den nye rig end med den traditionelle. Figuren er 
baseret på over 80 træk og giver derfor et fornuftigt billede af forskellen på de to 
trawl. 

Observationerne for hver periode vises i figuren; men da der kun er observationer for 
et fartøj er der ikke tale om et fuldstændigt sammenfald i tid  

 

Selektivitet: 

 

For at vurdere selektivitet er dels brugt fartøjets oplysninger om discard der omfatter 
discard sat i forhold til fangst for alle observationer. Der er desuden på grundlag af 
stikprøver foretaget en beregning af størrelsesfordelingen i discarden. Disse analyser 
har ikke til formål at fastslå med stor præcision om hvor stor discarden er men alene 
for at vise om der er grund til at tro at det nye redskab har en væsentligt dårligere 
selektivitet end det gamle redskab.  

Med hensyn til discard synes der at være betydelig forskel på de nye og de gamle 
redskaber. I det nye trawl er discardraten (dvs. discard pr 100 kg fanget) 5,4 % mens 
den i det gamle redskab er over dobbelt så høj nemlig 10,9 %. Som det fremgår af 
figuren er mønsteret klart. Under alle omstændigheder er der tale om en relativt lav 
discard niveau. 
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Det er således i hvert fald ikke noget der tyder på at den ny trawl har en ringere 
selektivitet end den gamle. 

Størrelsesfordelingen og værdien af discard: 

Der er foretaget stikprøvevis måling af størrelsesfordelingen i discarden dels for at 
vurdere om der er forskelle i størrelsesfordelingen, som afhænger af redskabet, dels 
for at vurdere hvilken værdi discarden repræsenterer. Som det fremgår, er der en vis 
forskel i discardens størrelsesfordeling på de fire stikprøver som er målt. Prøven fra 
den 20. oktober stammer fra fiskeri med Bacoma vindue hvor det er klart at discarden 
består af større fisk. Men der er i alle tilfælde tale om fisk som for næsten alles 
vedkommende er større end 30 cm.   

 

 

I debatten om den nye fælles fiskeripolitik diskuteres hvorvidt al discard skal 
ilandbringes. Hvis dette skete ville fisken (større end 30 cm) for aftagerne i land 
repræsentere end værdi på ca. 80 % af værdien for størrelse 5 torsk. Den lavere 
værdi skyldes dels et lavere filetudbytte, dels større håndteringsomkostninger (og 
kapacitetstab) pr kg.  

Med de nu gældende priser ville prisen således være ca. 6,50/kg. Hvis discarden for 
forsøgsfartøjet andrager 7,5 % af fangsten vil værdien, således udgøre (300.000 kg x 
0,075 x 6,50 kr.) dvs. ca. 150.000 kr. Hvis discarden i hele Østersøområdet er ca. 8 
% som antaget af ICES vil der således blive smidt en værdi ud, som svarer til ca. 30 
mio. kr. med de nuværende fangster og priser. 
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Sporbarhed og dokumentation: 

I den oprindelige projektbeskrivelse var det hensigten at afprøve et 
sporbarhedssystem med chipmærkede kasser, som er under udarbejdelse i et andet 
projekt under ledelse af Lyngsø & co. A/S. Det var ved ansøgningstidspunktet for vort 
projekt forventningen at chipsystemet ville være køreklart kort efter starten på vort 
projekt. Lyngsøs projekt løb imidlertid ind i uventede vanskeligheder, som forsinkede 
dette projekt yderligere. 

På den baggrund er der gennemført en enkel men effektiv løsning, baseret på den 
elektroniske logbog. 

I den elektroniske logbog registreres alle data vedrørende fiskeren, fartøjet, fangsten, 
fangstedet, discarden mv. Denne logbog indeholder endvidere en entydig reference til 
de optagelser, som er foretaget på fartøjer med CCTV systemet ombord, og de 
sensordata som er registreret for hver fiskeoperation dvs. den fulde dokumentation. 
Vi har derfor valgt at anvende de allerede indtastede oplysninger som grundlag for at 
generere den landingsrapport som modtageren skal udarbejde og indsende til 
Fiskeridirektoratet. Alle oplysninger bortset fra størrelsessorteringer, priser og 
kontrolvejningsresultat er allerede indtastet.  

Modtageren (dvs. førstegangskøberen) vil derfor gennem landingsrapporten have en 
entydig reference til fangstjournalen og den dokumentation som fartøjet har 
tilvejebragt ved sit fiskeri. Modtageren vil for hver landing have adgang til oplysninger 
om: 

� Fangst 
� Discard 
� Fangststed 
� Fangsttidspunkt 
� Redskab 
� Størrelsesfordeling 

Det eneste der kræves er at modtageren holder styr på referencen mellem fisken og 
modtagelsesrapporten. Dette er allerede nu en forudsætning for at overholde de 
gældende bestemmelser. Ved denne enkle sammenkædning af fangstrapporten og 
landingsrapporten er der således opnået følgende fordele: 

� Der undgås dobbeltarbejde ved at indtaste de samme oplysninger to gange. 
� Muligheden for fejl som følge af uoverensstemmelse mellem fangstrapport fra fiskeren 

og landingsrapport fra modtageren elimineres. 
� Modtageren har nu fuld og detaljeret sporbarhed for de fisk som landes, og han har en 

direkte og entydig reference til en fuldstændig dokumentation af den fiskerioperation det 
drejer sig om. 
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� Modtageren behøver ikke at opbevare andre oplysninger selv end landingsrapporten, 

som han er pligtig til at opbevare i forvejen. 

Systemet forudsætter at fiskeren giver sit samtykke til at modtageren har adgang til 
fangstjournalen og at fiskeridirektoratet giver modtageren adgang til 
dokumentationsoplysningerne. Det sidste vil kunne opnås. Det første vil formentlig 
kræve at modtageren erklærer sig parat til at iagttage en veldefineret fortrolighed 
omkring oplysningerne. 

Den praktiske udførelse af denne operation er enkel. Fangstjournalens indtastede 
oplysninger transmitteret som en XML- fil dvs. at de indtastede oplysninger fra 
fiskeren transmitteres som en streng hvor oplysningerne står i en bestemt 
rækkefølge. Modtageren kan modtage en kopi af rapporten, hvis fiskeren bemyndiger 
ham til det og han kan, under samme forudsætning, gennem en kode få adgang til 
filens indhold. Han kan nu digitalt ”pakke filen ud” og indsætte de oplysninger han har 
brug for i landingsrapporten. Så vil landingsrapporten kunne genereres før fiskeren 
ankommer til havn. Det eneste, som er nødvendigt for at gøre den færdig, er at 
indføje resultatet af kontrolvejningen samt priserne.  

EU kommissionen har i sit forslag til en ny fiskeripolitik foreslået at fuld 
dokumentation. Hvis det gennemføres som foreslået vil alle EU fartøjer som er 
relevante i Østersøen have fuld dokumentation med CCTV kamera og elektronisk 
journal. Det tilføjes at denne enkle løsning kan anvendes i Østersøen hvor fangsten 
består af meget få arter og hvor fangsten forarbejdes. Løsningen kan ikke stå alene 
hvor fangsten omsættes gennem samlecentral afsættes over auktion til flere købere 
og sælges fersk til mange aftagere. 

Der vedlægges som bilag 1 en redegørelse fra Espersen om sagen. 

Økonomi: 

 
Fartøjets indsejling udgjorde i 2010 ca. 3,9 mio. kr. hvoraf de ca. 60 % udgjordes af 
torskefiskeri. Den samlede brændstofomkostning udgjorde ca. 562.000 kr. Som det 
fremgår ovenfor vil der blive sparet ca. 40 % af brændstofudgiften pr kg torsk ved 
trawling efter torsk. Da der med den gamle rig fanges 5 kg torsk pr liter olie er det 
samlede olieforbrug ved dette fiskeri ca. 300.000 kr. Forsøgsfartøjet vil således i 
dagens priser kunne spare ca. 120.000 kr. ved at anvende den nye rig og nøjes med 
at bruge 80 % af den sædvanlige tid på torskefiskeri. 

Det vil dog være langt mere interessant at anvende den større fangstkapacitet på 20 
% mere pr time til at fange 60 t. torsk mere pr år. Disse fisk kan lejes ind for ca. 2,50 
kr/kg og sælges for 8 kr/kg (pr medio oktober 2011). Der vil samtidig være sparet 15 
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% brændstof under torskefiskeri. Så ikke alene vil de 60 t. torsk være fanget uden 
meromkostninger. De vil være fanget ved et brændstofforbrug som er ca. 10 - 15 % 
mindre.  

Der spares således i denne situation på brændstoffet ca. kr. 40.000- men dette er et 
lille beløb sammenlignet med den merindtjening der kan opnås ved at indleje og fange 
60 % mere torsk på den samme fisketid. 

Regnestykket ser således ud: 

 
Tabel 3: Merindtjening ved ny rig og indlejning af ekstra torskekvote 
 Pris/kg Total 
Salg af 60 t. torsk 81) 480.000 
Indleje af 60 t. torsk 2,50 150.000 
Mindre forbrug olie (værdi)    40.000 
Netto merindtjening pr år  370.000 

1) Priserne er de priser som var gældende i sidste halvdel af oktober. 
 
 

Som det fremgår, er denne gevinst ikke opnået uden investeringer. Hvis det 
forudsættes at udstyret har en levetid på 5 år (trawlene dog 2,5 år) vil udstyret 
således have en tilbagebetalingstid på 1 år og dermed vil investeringen give et afkast 
på 300 %. Disse forudsætninger er endda konservative først og fremmest fordi det 
relevante tal i virkeligheden er meromkostningen ved dette trawl sammenlignet med 
et traditionelt trawl og ikke den samlede omkostning ved det nye trawl som er 
medtaget her. Meromkostningen er kun ca. en tredjedel af prisen på en ny 
dyneematrawl som i tabel 3. Desuden vil en større trawler ofte vil have sondeudstyr i 
forvejen og skovlene vil have en længere levetid end 5 år. 

 
Tabel 4: Omkostninger ved ny rig, nye wirer etc. 

  
SIMRAD sondeudstyr (supplement): 150.000 
Nye trawl: 120.000 
Pelagiske skovle:  80.000 
Dyneema tov:  40.000 
I alt 390.000 

. 
 

Den gennemsnitlige bruttooverskud for trawlfartøjer i denne størrelse (15 – 18 m.) 
udgjorde 428.000 kroner i 2010 (Fødevareøkonomisk Institut) og forventes i 2011 at 
udgøre 334.000 kr. Dette beløb svarer til EBITDA dvs. overskud før renter, skat, 
afskrivning og forrentning af egenkapital. Ændring af grejet som foretaget i dette 
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projekt vil derfor medføre en fordobling af fartøjets bruttooverskud – og en 
mangedobling af nettooverskuddet. Forsøgsfartøjet afviger som det fremgår ovenfor 
ikke stort fra de gennemsnitlige tal. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at forudsætningen for at denne gevinst kan 
opnås er at der forvaltes på basis af omsættelige kvoter og at de nu gældende 
tekniske bevaringsforanstaltninger ophæves. 

 

Samfundsøkonomiske perspektiver og konsekvenser for CO2 udledning: 

 
Samfundsøkonomisk vil der være tale om en større gevinst idet en effektivisering af 
fartøjerne som i dette projekt vil medføre en reduktion af fartøjstonnagen på 20 % 
uden forøgelse af omkostningerne og samtidig med at CO2 udledningen formindskes. 
Hvis forsøgsfartøjet vælger alene at tage brændstofbesparelsen vil den udgøre 40 % 
af det brændstofforbrug, som er forbundet med torskefiskeri. Dette forbrug udgør ved 
det direkte fiskeri (dvs. uden forbruget ved sejlads til og fra fangstpladsen) følgende: 

(Samlet fangst af torsk/ fangst pr l. brændstof) x 0,4 

Det vil i dette tilfælde sige  

(300.000 /5) x 0,4 = 15.000 l. 

Det svarer til en udledning på 40 t. CO2 

Hvis alle fartøjer i Østersøen anvendte dette grej ville regnestykket se således ud: 

Den samlede kvote i Østersøen udgør i 2011 i alt 74.000 t. Det samlede potentiale er 
således (74.000/300) x 40 dvs. ca. 10.000 t. CO2.   

 

Fiskeripolitiske perspektiver: 

 
Det er vigtigt at være opmærksom på at den store gevinst ved anvendelsen af denne 
redskabskombination for to tredjedeles vedkommende skyldes at brændstof-
besparelsen kan konverteres til en større fangst. Dette er kun relevant i et 
forvaltningssystem som det danske med omsættelige kvoter. Det forudsætter 
imidlertid også at fiskeren har frit valg af redskab og fisketid og ikke er bundet af de 
nuværende redskabsbestemmelser og fangstdagssystemer. 
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Disse forudsætninger kan ikke opfyldes under den nuværende fiskeripolitik. 
Resultaterne forudsætter et resultatbaseret managementsystem baseret på fuld 
dokumentation og uden detaljerede tekniske bevaringsforanstaltninger. Projektet viser 
at der er et meget stort indtjeningspotentiale – oven i købet med en miljømæssig 
gevinst – ved at anvende et resultatbaseret managementsystem.  
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Arbejdspakke 4 - Præsentation og kommunikation af resultaterne 
 

Der er gennemført følgende tiltag for at præsentere projektets hovedresultater: 

• Foredrag i den baltiske RAC (Ulrik Jes Hansen) 
• Artikel i Fishing News International ved projektets start (Bilag 2) 
• Præsentation ved møde i Thyborøn Fiskeriforening  
• Udarbejdelse og uddeling af brochurer ved DanFish messen 2011 (Bilag 4) 
• Præsentation af hovedresultater ved seminarer på DanFish messen (Ulrik Jes 

Hansen)  
• Præsentation af resultaterne ved generalforsamling og seminar i forbindelse 

med generalforsamling i Fiskeriets Servicefag (Mogens Schou) 
• Artikel i Fishing News International ved afslutning af projektet (Bilag 5) 
• Artikel i Fiskeritidende (Bilag 6) 

 

Det var desuden planlagt at gennemføre et seminar i forbindelse med 
generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening i 2010. Som følge af forsinkelsen af 
projektet er dette seminar erstattet af præsentationer i Borholms Fiskeriforening, 
Thyborøn Havns Fiskeriforening, på DanFish messen etc. 

Der er desuden planlagt følgende informationstiltag: 

• Artikel i Fiskerbladet 
• Artikel i Yrkesfiskeren 
• Artikler i andre relevante fagblade rundt om Østersøen 
• Foredrag i Bornholms generalforsamling (februar 2011) 
• Foredrag i den Baltiske RAC d 11 – 12. januar 2012 
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Bilagsoversigt 

 

Bilag 1. Notat fra Espersen om anvendelse af e-log til generering af landingsrapport 
og opsamling af sporbarhedsoplysninger 

Bilag 2. Artikel i Fishing News International ved projektstart 

Bilag 3. Brochurer på dansk og engelsk 

Bilag 4. Artikel i Fishing News International ved projektafslutning 

Bilag 5. Artikel i Dansk Fiskeritidende ved projektafslutning 

 

 

 

 

 


