Forord
Havets ressurser 2001 gir en oversikt over tilstanden
i de viktigste bestandene for norske fiskerier. I tillegg er
det tatt med litt om ressurser som i dag er lite utnyttet,
men som er interessante og ellers viktige i økosystemet.
Foruten bestandsbeskrivelsene er det tatt med temaartikler som beskriver arbeidsmetoder som benyttes på
tokt og i beregninger og evaluering av bestandene, samt
innblikk i forskningsresultater for undersøkelser av sel,
torsk på Skagerrakkysten og lyd fra fisk.

som “Havets ressurser 2001” også lese “Havets miljø
2001”. I sistnevnte rapport finnes beskrivelser av både
det fysiske og biologiske miljøet fisken lever i samt
resultater fra undersøkelser som beregner mengden av
silde- og loddelarver.

Bestandsvurderingene er basert på undersøkelser som
Havforskningsinstituttet, Senter for marine ressurser har
utført, og på rapporter fra Det internasjonale råd for
havforskning (ICES). For enkelte arter er ansvaret for
overvåkning og rådgivning lagt til Fiskeriforskning i
Tromsø. Møreforsking bidrar også til Havforskningsinstituttets ressursovervåkning på enkelte bestander.
Datagrunnlaget og vurderingene baserer seg på internasjonalt samarbeid med EU-landene, Russland, Island
og Færøyene. Dette arbeidet er ofte i regi av ICES.

I denne oversikten er det brukt norsk standard for
tegnsetting i tall, det vil si punktum er tusenskilletegn
og komma er desimalskilletegn. I tabellene betyr “+”
tall som er mindre enn 5 % av enheten som er brukt,
mens “-” betyr at data mangler. Bakerst i denne rapporten finnes en liste med forklaring av forkortelser som
er brukt. Der finnes det også en liste med norske, engelske og vitenskapelige navn for de arter som er omtalt.

I presentasjonene av de forskjellige bestandene er
beregningsmetodene som brukes i evalueringen angitt.
For å få bedre forståelse og bakgrunn for hvordan
det står til med ressursene i havet bør man samtidig

Navn på forfattere av de enkelte kapittel er gitt i innholdsfortegnelsen. Der ikke annet er nevnt arbeider forfatteren ved Havforskningsinstituttet.
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