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RANDERS: Traditionen tro rullede ordrerne ind i heftigt tempo på årets sidste 
dage hos Vestas. Vestas skal levere 28 1,8 mw-vindmøller til en vindmølle-
park i Pakistan. Parken på i alt 50,4 mw bliver landets allerførste af slagsen 
og placeres i Jimphir-regionen.                                                                                          /ritzau/

Pakistansk ordre til Vestas
KØBENHAVN: Maersk Oil har fået tildelt en ny licens til at lede efter olie 
og gas i den britiske del af Nordsøen. De britiske myndigheder har net-
op uddelt i alt 46 licenser i den anden del af den 26. budrunde. I første 
del af runden vandt Maersk Oil flere licenser.   /ritzau/

Mærsk vinder britisk olielicens

Af Flemming Junker
flemming.junker@nordjyske.dk

AALBORG: Flyselskabet Nor-
wegian vil fortsat tilbyde 
gratis wi-fi om bord på sine 
fly, hvoraf halvdelen af flå-
den indtil videre er udstyret 
med teknikken.

Årsagen er ikke mindst, at 
passagererne er meget glade 
for muligheden.

Rekorden blev sat 28. ok-
tober 2011 på en flyvning 
fra Oslo til Barcelona. Da 
surfede 117 af de 160 passa-
gerer samtidig på internettet 
i 30.000 fods højde, oplyser 
selskabet.

- Vi blev overvældet over 
modtagelsen hos vores rej-
sende, da vi for snart et år si-
den lancerede wi-fi på de 
første af vores fly, fortæller 
Norwegians administreren-
de direktør Bjørn Kjos.

Han nævner, at kunderne 
er meget tilfredse med ord-
ningen:

- Derfor ønsker vi fortsat at 
levere gratis internet om 
bord til alle vores passage-
rer, og vi håber, det vil være 
en julehilsen, som vores 
kunder sætter pris på, siger 
Bjørn Kjos.

Stadig  
gratis wi-fi  
i flyene

Af Egon Kjøller
egon.kjoeller@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Danske fiskere 
kan med en ny type trawl på 
én gang skære mere end 40 
procent af brændstofforbru-
get per kilo fanget fisk, fiske 
mere selektivt og skåne na-
turen.

Det nye redskab er et alter-
nativ til bundtrawl, som an-
vendes til fangst af fladfisk.

Et forsøgsprojekt i Øster-
søen har vist opsigtsvækken-
de resultater, og erfaringer-
ne skal nu efterprøves i en 
forsøgsrække i Nordsøen 
med udgangspunkt i Hanst-
holm.

Men erfaringerne fra Øster-
søen overgår allerede, hvad 
deltagerne havde forventet.

- Det er helt vildt, erklærer 
den nordjyske redskabsfor-
sker, biolog Ulrik Jes Han-
sen, indehaver af konsulent-
firmaet CATchFish i Sindal, 
som har rådgivet om design 
af de nye trawl.

- Det er resultater, som bør 
gøre alle glade: fiskere, na-
turorganisationer og politi-
kere, mener han.

Stor gevinst i sparet brændstof
Brændstof er en tung udgift 
for et fiskefartøj og udgør op 
mod 40 procent af de samle-
de driftsomkostninger - en 
fordobling på fire år.

Og det må forventes at bli-
ve endnu dyrere de kom-
mende år, da de billigste, 
men også mest forurenende 
brændstoftyper bliver for-
budt i en række farvande.

Samtidig oplever fiskeriet 
en stigende modstand mod 
bundtrawl-fiskeriet på 
grund af dets skadevirknin-
ger på naturen.

- Vores mål var at udvikle 
et redskab, der med anven-
delse af den bedste tilgæn-
gelige teknologi kunne sikre 
store brændstofbesparelser. 
Vi var klar over, at potentia-
let var stort, men at det var 
så meget at hente, har over-

rasket. Det har været et ufat-
teligt spændende projekt, si-
ger Ulrik Jes Hansen.

Forsøgene er blandt andet 
gennemført på en række sej-
ladser med tilsammen 80 
træk med det bornholmske 
fartøj ”Kathrine Kim” af 
Nexø og skipper Niels Jør-
gen Nielsen.

Under forsøgene har der 
været dispenseret fra kvoter 
og andre reguleringer.

Til gengæld har der været 
kraftig kameraovervågning 
på fartøjet, ligesom trawlets 
og fiskens opførsel under 
vand har været fulgt på ka-
mera.

Der er kigget på mulighe-
derne for at optimere hele 
riggen, det vil sige trawlwi-
rer, skovle, mellemwirer og 
selve trawlet.

Gevinster på trawlet
De største gevinster er at 
hente på selve trawlet og på 
skovlene.

Skovlenes modstand i van-
det kan især begrænses ved 
at løfte dem op fra bunden.

Der er anvendt såkaldt pe-
lagiske skovle i stedet for 
bundskovle.

I denne del af projektet har 
Thyborøn Skibsmedie bidra-
get med ekspertise og grej.

I projektrapporten frem-

hæves det som ”yderst inte-
ressant”, at det er muligt at 
fiske med bundtrawl af en 
type, som kan godkendes ef-
ter forskrifterne for bære-
dygtigt fiskeri.

Alene her ligger en brænd-
stofbesparelse på 15 pro-
cent.

Åbne masker og tyndt tovværk
Den nye trawltype er udført 
med såkaldt T90-masker, 
hvor maskerne er vendt 90 
grader i forhold til traditio-
nelt trawl.

De står åbne under træk, 
hvilket letter vandgennem-
strømningen og gør det mu-
ligt at formindske trådarea-
let.

Trawlet sorterer også bed-
re end den foreskrevne løs-
ning i dag, Bacoma-sorte-
ringsvinduet.

Det nye design har Ulrik 
Jes Hansen udviklet gennem 
flere år.

De traditionelle stålwirer 
er erstattet af kunststoffet 
Dyneema, der er både lette-
re og væsentligt stærkere, så 
tykkelsen og dermed vand-
modstanden kan reduceres.

Projektet viser, at den 
samlede besparelse på 40 
procent opnås ved et 20 pro-
cent lavere brændstoffor-
brug samt en 20 procent 

større fangst per trawltime.
Men det økonomiske re-

sultat kan optimeres endnu 
mere, fremgår det af projek-
tet.

Fartøjets bruttofortjeneste 
kan nemlig fordobles, hvis 
den øgede kapacitet anven-
des til at leje ekstra torske-
kvote.

Fartøjets årsresultat kan 
øges så meget, at det dækker 
hele den samlede brænd-
stofudgift.

- Det er sådan set bare at 
komme i gang, bemærker 
Ulrik Jes Hansen.

Milliongevinster i nyt grej
INNOVATION: Opsigtsvækkende 
resultater af forsøg med nye trawl: 40 
procent lavere brændstofforbrug pr. 
kg fisk

 {Projektet: ”Forbedring af 
energieffektivitet - demon-
strationsfartøj i Østersøfiske-
riet med fokus på bedst 
kendte teknologier indenfor 
energieffektivitet i fangstred-
skaber under hensyn til se-
lektivitet og dokumentation”.

 {Deltagere: Bornholms og 
Christiansøs Fiskeriforening; 
A. Espersen A/S, Rønne; Ulrik 
Jes Hansen, CatchFish; Tek-
nologisk Institut; Nexø Vod-
binderi; Thyborøn Skibssme-
die; fiskeskipper Niels Jørgen 
Nielsen, Nexø; DTU-Aqua; 
Gemba Seafood Consulting 
A/S, Vedbæk.
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SYDAFRIKA: Et rekordstort an-
tal næsehorn er i 2011 ble-
vet skudt i Sydafrika af kryb-
skytter. Det sker i takt med, 
at efterspørgslen efter dyre-
nes horn stiger i Asien, hvor 
hornene knuses for så at bli-
ve brugt til medicinske for-
mål. Prisen på et kilo knust 
horn ligger nu på 370.000 
kr.  /ritzau/

Næsehorn 
er dyrere 
end guld

Resultaterne af et udviklingforsøg med nye trawl kan vække positiv opmærksomhed hos en række parter: fiskere, miljø- og naturorganisationer og politikere. Foto: Ulrik Jes Hansen
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