
Utlysning 15174/01 – Stangfiske etter makrellstørje ifm merkeprosjekt 

Havforskningsinstituttet skal i perioden 23. august til 30. september 2018 gjennomføre 

merking av 20 makrellstørje på Vestlandet for å skaffe mer kunnskap om utbredelse, vandring 

og økologi for arten. Området for feltarbeidet er i utgangspunktet kysten utenfor Bergen. Det 

kan være aktuelt å utvide området til større del av Vestlandet. Havforskningsinstituttet søker 

erfarne stangfiskere som vil delta i prosjektet ved å fiske makrellstørje på stang som kan merkes 

av vårt forskerteam.  

 

Stangfiske etter makrellstørje er en krevende oppgave. For å sikre vellykket fangst og god 

overlevelse av størjene etter fangsten, settes det en del krav til både utstyr, båter og teamene 

som deltar i prosjektet.  

 

Det vil bli inngått avtale mellom Havforskningsinstituttet og deltakerne, som blant annet 

inneholder nærmere instrukser for hvordan fisket skal foregå. I tillegg vil avtalene begrense 

muligheten for bruk og deling av bildemateriale eller informasjon fra forskningsprosjektet i en 

tidsbegrenset periode etter avsluttet feltarbeid. Havforskningsinstituttet betaler ikke vederlag 

for deltakelse i prosjektet, og dekker heller ikke noen form for kostnader som deltakerne har i 

forbindelse med feltarbeidet. 

 

Det skal sendes inn en søknad per team og båt, og søknadene vil bli vurdert ut fra en 

helhetsvurdering av kriteriene nedenfor. Endelig antall båter som til enhver tid deltar i fisket 

vil bli bestemt basert på tilgjengelighet og endelige prosjektplaner som 

Havforskningsinstituttet utarbeider. Dersom det ikke er plass til alle kvalifiserte team i 

prosjektet, vil Havforskningsinstituttet foreta loddtrekning mellom søkere som er vurdert som 

like gode. 

 

Utvalgskriterier  
 

De beskrevne minimumskravene er den nedre terskel for hva som kreves for deltakelse i fisket. 

Det er en fordel om utstyret har ytelser ut over dette (beskrevet under som ønskelige 

egenskaper), og dette vil bli vektlagt ved utvalg av søkere. Det samme gjelder kravene som 

stilles til teamets medlemmer. 

 

Utvalg av søkere vil som utgangspunkt bli gjort på bakgrunn av informasjonen som 

mottas i søknadene. Søkerne har selv ansvar for at all informasjon som etterspørres blir 

oppgitt. Det er derfor viktig at søkerne gjør seg godt kjent med alle kravene som stilles i 

dette dokumentet, og at alle punktene under punkt 1 til 3 besvares systematisk og 

utfyllende i søknaden. Hvor det kan være aktuelt å beskrive utstyr, ber vi om at det oppgis 

navn på produsent, samt modellbetegnelse.   

 

1. Fiskeutstyr 

 

1.1 Minimumskrav til sneller: 

1.1.1 Snellene skal ha en minimumsstørrelse på 50. 

1.1.2 Leverandørens oppgitte bremsekraft eller dokumenterte bremsekraft etter justering på 

snellen skal være på minst 44 lbs.  

 

1.2 Sneller - ønskelige egenskaper: 

1.2.1 Snellen vil bli totalvurdert ut fra bremsekraft, snørekapasitet og kvalitet (for eksempel 

sneller som har lang fartstid innen «Big Game»-fiske vil bli foretrukket framfor uprøvde 

sneller). 
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1.2.2 Det er ønskelig at snellen har en dokumentert bremsekraft på mer enn 44 lbs. 

1.2.3 Det er ønskelig at snørekapasiteten er større enn 500 m 130 lbs multifilament. 

 

1.3 Minimumskrav til stenger: 

1.3.1 Leverandørens øvre vektklassifisering skal være på minst 80 lbs.  

 

1.4 Stenger - ønskelige egenskaper: 

1.4.1 Stengene vil bli totalvurdert ut fra vektklassifisering og kvalitet (for eksempel stenger 

som er dokumentert egnet til «Big Game»-fiske vil bli foretrukket framfor uprøvde 

stenger). 

1.4.2 Det er ønskelig at klassifiseringen er 130 lbs eller høyere 

1.4.3 Det er ønskelig at stengene har «bent butt». 

 

1.5 Hovedsnøre – ønskelige egenskaper: 

1.5.1 Det er ønskelig at snellene er fylt med minimum 500 m hovedsnøre med en minimums 

oppgitt bruddstyrke på 100 lbs (45kg) eller mer.  

1.5.2 Det ønskelig at snøret i tillegg har 100 m sjokkfortom (top shot) med en minimums 

bruddstyrke på 150 lbs eller mer. 

 

1.6 Minimumskrav til seletøy: 

1.6.1 Hvis teamet skal fiske stand-up, så må teamet ha seletøy av god kvalitet. Det skal være 

plate på lårene og belte til feste i stangen. Seletøyet skal være beregnet for «Big Game»-

fiske.  

 

1.7 Seletøy - ønskelige egenskaper: 

1.7.1 Det er ønskelig at teamet har minst to sett med seletøy tilgjengelig for å forenkle skiftet 

mellom fiskere under innhaling. 

 

 

2. Båt 
Beskrivelse av båttype, eventuell modell, motorstørrelse og eventuelt navn på båten skal være 

nevnt i søknaden. Det vil bare være mulig å endre båten som er nevnt i søknaden på grunn av 

særlige omstendigheter. Havforskningsinstituttet avgjør alene om endring av båt skal 

godkjennes. 

 

2.1 Minimumskrav til båten: 

2.1.1 Skal være CE kategori C merket eller tilsvarende. 

2.1.2 Skal ha minimumslengde 17 fot. 

2.1.3 Båten skal ha gode manøvreringsegenskaper med tanke på sluttfasen/landing av fisken. 

2.1.4 Båtens ripe må være av en slik høyde at avkroking og merking av fisken er mulig uten 

å måtte løfte fisken. Den må likevel være høy nok til at man står stabilt mens man kjører 

en stor makrellstørje.  

 

2.2 Båten - ønskelige egenskaper: 

2.2.1 Det er ønskelig at båten kan flyttes raskt over større avstander, enten via sjøveien eller 

med biltilhenger.  

2.2.2 Det er ønskelig at båten går fortere enn 15 knop.  

2.2.3 Det er ønskelig at båten er lengre enn 17 fot. 

2.2.4 Det er ønskelig at båten har stangholder/ripefeste som er tilpasset (forsterket) fiske etter 

makrellstørje, eller fightingstol som er beregnet for 130 lbs utstyr.  
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3. Team 
Alle som skal være en del av teamet må være navngitt i søknaden. Det vil bare være mulig å 

legge til eller endre navn på personene som er nevnt i søknaden på grunn av særlige 

omstendigheter. Havforskningsinstituttet avgjør alene om endring av personer skal godkjennes. 

 

Teamet skal bestå av minimum 3 personer (se nedenfor), inkludert minst en skipper. Teamet 

kan bestå av flere enn 3 personer enten ved å være flere personer om bord, eller for å kunne 

rullere på den samme båten (forutsatt at kravene nedenfor er oppfylt).  

 

3.1 Krav til VHF sertifikat: 

3.1.1 Det må til enhver tid være en person i båten som har VHF sertifikat.   

 

3.2 Krav til skipper: 

3.2.1 Skipperen skal ha erfaring med navigering av båten som blir brukt til feltarbeidet eller 

tilsvarende båt.  

3.2.2 Skipperen skal ha båtførerprøven hvis han/hun er født etter 1980.  

 

3.3 Teamets sammensetning – ønskelige egenskaper: 

3.3.1 Det er ønskelig at deltakerne på teamet kjenner hverandre. 

 

3.4 Teamets størrelse – ønskelige egenskaper: 

3.4.1 Det er ønskelig at hvert team består av mer enn 3 personer for å sikre tilgjengelighet. 

Antall må angis. 

 

3.5 Skippers erfaring - ønskelige egenskaper: 

3.5.1 Det er ønskelig at skipperen har erfaring i føring av båt under innhaling av stor fisk. 

3.5.2 Det er ønskelig at skipperen har erfaring med navigering av båter utaskjærs.  

 

3.6 Krav til teamansvarlig (kan også være skipper): 

3.6.1 En teamansvarlig skal alltid være om bord. Flere personer kan inneha rollen. 

3.6.2 Teamansvarlig må ha erfaring med fisking/håndtering av stor fisk som kveite, 

håkjerring eller andre storfisker i Norge eller utlandet. 

 

3.7 Krav til teamet: 

3.7.1 Deltakerne som deltar aktivt i fisket må være i god fysisk form. 

 

3.8 Teamansvarlig - ønskelige egenskaper: 

3.8.1 Det er ønskelig at teamansvarlig har erfaring med forberedelse, utstyrsrigging og 

gjennomføring av fiske etter store pelagiske fisker (over 100kg). 

 

3.9 Øvrige teamdeltakere ut over teamansvarlig - ønskelige egenskaper: 

3.9.1 Det er ønskelig at deltakerne har erfaring med fisking og håndtering av stor fisk som 

kveite, håkjerring eller andre storfisker i Norge eller utlandet. 

3.9.2 Det er ønskelig at deltakerne har erfaring med forberedelse, utstyrsrigging og 

gjennomføring av fisket etter store pelagiske fisker (over 100kg). 
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3.10 Krav til tilgjengelighet: 

3.10.1 Teamet skal være tilgjengelig i minimum 3 dager i perioden 23.08.2018 til 30.09.2018. 

Tilgjengeligheten skal beskrives i søknaden. 

 

3.11 Ønsket tilgjengelighet: 

3.11.1 Det er ønskelig at teamet er tilgjengelig i mer enn 3 dager i perioden 23.08.2018 til 

30.09.2018. 

 

3.12 Krav til samtlige teamdeltakere: 

3.12.1 Det bes opplyst om noen av deltakerne har pågående eller oppgjorte saker knyttet til 

mulige brudd på regelverk om fiske. 

 

 

Søknadsfrist: 3. juni 2018 

 

Søknaden skal merkes med referansenummer 15174/01 og sendes elektronisk til post@hi.no 

med kopi til nils.christian.riise@hi.no. For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Keno 

Ferter, e-post: keno@hi.no, tlf.: 94103552.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@hi.no
mailto:nils.christian.riise@hi.no
mailto:keno@hi.no

