
Dynex Togtaugar eru tær snilld!
Segja bræðurnir á 
Huginn VE 55
„Við fengum til reynslu í 
september 2006 um 700 
metra á hvort spil af Dynex 
Togtaugum frá Hampiðj
unni.  Við höfðum vissar 
áhyggjur þegar trollinu var 
sleppt í fyrsta skipti með 
taugunum en eftir smátíma 
hætti maður einfaldlega að 
velta þessu fyrir sér. Eftir 
að hafa verið með Tog
taugarnar um borð í níu 
mánuði ákváðum við að 
kaupa fullar lengdir á bæði 
spilin. 
 
Betri stjórn á trollinu
Kostirnir við Togtaugarnar 
eru fjölmargir, við fáum  
betri opnun í trollið, skipið 
er í beinu sambandi við 
trollið því taugarnar liggja 
beint í það en ekki í djúp
um sveig eins og vírarnir 
gera og mun auðveldara 
er að stýra trollinu eftir 
lóðningum, sem kemur sér 
sérstaklega vel á síldveið
um. Þá er skipið einfaldlega 
22 tonnum léttara að aftan 
vegna tauganna, það er í 
betri ballans og við það 

fæst meira framskrið á 
skipið á ferð. 

Fínn skver í yfirborðs-
veiðinni
Það er hreint ótrúlegt að 
veiða uppi við yfirborð  
með Dynex taugunum. 
Þær eru nánast allar á 
lofti frá togblökkum aftur 
að hlerum nánast eins 
og þvottasnúrur aftur úr 
skipinu. Við notum 1600 
metra flottroll með 80 
metra gröndurum og 15 m2 

hlerum í yfirborðsveiðinni. 
Erum yfirleitt með um 460 
metra úti af taugum í yf
irborðsveiðinni og höldum 
fínum skver í trollinu með 
þessari taugalengd, sem 
sést vel á myndinni í hægra 
horninu að neðan.

Meiri afli utan 
skrúfufarsins
Við stjórnum jafnvægi 
trollsins með því að fylgjast 
vel með trollmyndinni á 
sónarskjánum og rétta það 
af ef þörf krefur með því að 
hífa eða slaka á taugunum 
eftir þörfum. Það er auðvelt 
að halda trollinu utan við 
skrúfufarið, því síld og 
makríll  flýr til hliðar við 
það. Það er á hreinu að við 
fáum meiri afla við það 
að stýra trollinu utan við 
skrúfufarið og við teljum 
að síður komi styggð að 

fiskinum við það að taug
arnar eru meira og minna á 
lofti frá skipi að hlerum.

Hlerar í góðu jafnvægi
Við höfum ekki enn misst 
hlerana úr jafnvægi. Það er 
líklega vegna þess að taug
arnar eru það léttar að þær 
draga hlerana ekki á hliðina 
eins og hent getur með 
togvírinn. Þá er það mikill 
kostur að hlerarnir sökkva 
sáralítið í snúningi með 
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taugunum, sem skeður 
oft með togvírnum. 

Lengri endingatími
Svo ryðga Togtaugarnar 
hvorki né tærast og 
endast að líkindum 
margfalt á við vír.  Við 
gætum best trúað að þær 
séu einfaldlega ódýrari 
kostur en vír – þegar tillit 
hefur verið tekið til end
ingarinnar. Reynslan mun 
skera úr um það.“   

Dynex Togtaugar.

BOTNTROLLSVEIÐAR 
MEÐ DYNEX
TOGTAUGUM

BLS.4
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Nýr sverleiki í Dynex netum

Cosmos kynnir nýtt botn- og 
flottroll á Eystrasaltssvæðinu
– Fyrstu niðurstöður frá FB SILVA lofa afar góðu!

Dynex net Hampiðjunn
ar njóta ávallt vinsælda í 
ýmsar gerðir veiðarfæra og 
á það sérstaklega við þar 
sem létta þarf veiðarfærin 
fyrir kraftminni skip svo 
þau dragi viðkomandi 
veiðarfæri á viðunandi 
toghraða og veiði þann 
fisk sem verið er að elta í 
sjónum. Einnig þarf netið 
að þola vel álag sem á 
það kemur í notkun þegar 
verið er að draga það inn 
á trolldekkið, þar sem oft 

er hætta á að það festist 
og rifni á það smágöt og 
rifur. Til lengri tíma litið 
lítur netið illa út og þá er 
oft farið að velta fyrir sér 
hvort ekki sé möguleiki 
á fá endingarbetra net án 
þess að veiðarfærið þyng
ist við það að ráði. 
Þetta á við um úthafs
karfatrollin sem notuð eru 
við veiðar í Irmingerhafinu 
suðvestur af Reykjanesi. 
Þar hefur verið notað 1,1 
mm Dynex net aftast í belg 

trollanna og hefur það gef
ið ágæta raun við að létta 
veiðarfærið í heild sinni. 
Hins vegar vill þessi sver
leiki af netinu slitna tölu

Cosmos Trawl A/S sem 
er hluti af Hampidjan 
Group hefur nýlega 
þróað nýtt botn- og flot-
troll fyrir viðskiptavini 
sína í Finnlandi og fyrstu 
niðurstöðurnar gefa góð
ar vonir um enn stærri 
markaðshlutdeild  hjá 
finnska fiskveiðiflotanum 
og á Eystrasaltssvæðinu 
öllu.

Nýja trollið, sem kall
að er Fin Combi 2007, 
tekur við af metsölutrolli 
fyrirtækisins, Fin Fly 
gerðinni, og er alhliða 
troll sem hentar bæði 

vert og oft þarf að skipta 
því út eftir eina vertíð. Því 
er nú kominn nýr sverleiki 
í Dynex netinu sem er 1,4 
mm sem er mitt á milli 
1,1 mm og 1,7 mm net
anna sem lengi hafa verið 
í notkun í úthafskarfatroll
unum. Nýi sverleikinn er 
30% sterkari en 1,1 mm 
netið og hefur komið vel 
út hjá þeim skipum sem 
komin eru með nýja sver
leikann í notkun.

við botn og miðsjávar til 
veiða á Eystrasaltssíldinni 
(strømming). 

Aðalfrávik frá gömlu gerð
inni eru allnokkur. Meðal 
annars eru stærri möskvar 
í nýja trollinu, ofurlétt efni 
á borð við  PE/PA línur í 
framhlutanum, gerbreytt 
hönnun á belg og síðast en 
ekki síst ný spennudreif
ing í trollinu, segir Arne 
Olesen, svæðissölustjóri 
Cosmos og trollhönnuður.

FB SILVA, sem er í eigu 
bræðranna Ralfs og Mats 

um þessa gerð, segir Arne 
Olesen að lokum. 

Viðskipti Cosmos við 
Finnland eiga meira en 
25 ára sögu að baki og frá 
1994 hefur Cosmos haft 
fasta aðstöðu í Kaskö, 
stærsta fiskveiðibæ í Finn
landi. Birgðir efna og vara
hluta eru í vörugeymslu 
Cosmos, sem einnig er 
notuð eftir þörfum til við
gerða á búnaði o.s.frv. Þess 
á milli eru viðgerðaverk
efni flutt á bílum frá Finn
landi til aðalnetaverkstæða 
Cosmos í Hirtshals og 
Skagen, en þar eru öll nýju 
trollin og búnaðurinn líka 
framleidd.

Hellstrøm, 
notar 793 
metra troll, 
og almenn 
umsögn 
skipstjórans, 
Kristoffers 
Rønberg, er mjög skýr: 
„Trollið er stórkostlegt! 
Það er auðvelt í drætti, 
bregst skjótt við og aflinn 
er góður. Við erum afar 
ánægðir.“

Nýja trollið er sagt skila 37 
metra lóðréttri opnun uppi 
í sjó og 29 metrum þegar 
það er notað niðri við botn. 
Breidd milli vængja um 65 
metrar (við botn). 

Auk þessa trolls fyrir 
Hellstrøm Fisk hefur 
Cosmos þegar afhent sömu 
gerð en 640 metra að stærð 
í FB Olympus, og vænta 
má þess að fleiri fylgi á 
eftir miðað við fyrirspurnir 
frá öðrum viðskiptavinum 

Bækistöðvar Cosmos í Kaskö

Veiðarfæragerð í Hirtshals
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Ný möskvasamsetning á Helix kaðli 
Hampiðjunnar

Það er alltaf verið að end
urbæta vörur Hampiðjunn
ar ef þess er kostur og gera 
þær þannig úr garði að þær 
hæfi við það notkunarsvið 
sem þær eru notaðar við.
Þetta á við um möskva
samsetningar á Helix 
flottrollum Hampiðjunnar 
þar sem erfitt er að splæsa 
auga á þann kaðal vegna 
þess hvernig þantæknin er 
uppbyggð.

Þegar byrjað var með 
þessa tegund af kaðli var 
brugðið á það ráð að hnýta 
einfaldan hnút á kaðlana 
og þar með var þanmynstr
ið komið  í netið. 
Hnútarnir þóttu stundum 
of stórir og groddalegir og 
mikil fyrirferð í þeim.
Næsta stig í þróuninni 
var að þegar farið var að 
þrykkja augu á Helix kaðl
ana. Það þótti takast vel og 

Danska útgerðarfyrirtækið 
Skagerak Fiskeeksport 
A/S, er hefur bækistöðvar 
í Hirtshals, undirritaði 
fyrr á árinu samning við 
Cosmos um kaup á öllum 
veiðarfærum fyrir Strø
megg, nýtt 62,6 m langt 
nóta og togveiðiskip, og 
voru þau afhent í Karsten
sens skipasmíðastöðina í 
nóvemberbyrjun 2007.
Veiðarfærin sem fram

hefur verið í notkun und
anfarin ár.
Það nýjasta og líklega það 
besta sem gert hefur verið 
í samsetningum á Helix 
möskvum er það að nú 
er hver leggur í trollinu  
mældur og framleiddur í 
rétta lengd. Því næst eru 
splæst augu á hvorn enda 
og Dynex hlífðarkápa sett 
þar upp á til að lengja end
ingu augnanna eins og sést 
á meðfylgjandi mynd.  Það 
er óhætt að segja að þessi 
aðferð hafi slegið í gegn 
hjá þeim sem eru komnir 
með flottroll sett saman 
á þennan hátt. Enn frem
ur hafa slitþolsprófanir 

sýnt að það tapast ekkert 
af slitþoli Helix kaðals
ins þegar hann er fram
leiddur á þennan máta. 
samsetningin er gerð með 
grönnum Dynex kaðli með 
svokölluðum Dynex lás 
sem losnar ekki ef vel er 
til hans vandað. Hann er 
þannig úr garði gerður að 
hann er sterkari en augun 
sem hann tengir saman.

leidd voru fyrir Strømegg 
eru meira eða minna hlið
stæð veiðibúnaði sem þeg
ar hefur verið unninn fyrir 
tvö önnur skip Skagerak 
Group – og einnig nýjustu 
nýsmíði Dana, Cattleya.
Síldar og makrílhringnótin 
er 640 metra löng og 200 
metra djúp, gerð úr hefð
bundnu nælongarni með 
35 mm heilmöskva. Í troll
samstæðunni eru eitt 1024 

m Gloria Helix síldarflot-
troll (með nýju splæstu 
Helix köðlunum og Dynex 
leiðurum) með trollpoka, 
PolyIce Apollo trollhlerar 
með Dynex bakstroffum 
og gröndurum.
Cosmos óskar Skagerak 
Group, skipstjóra og áhöfn 
nýja skipsins Strømegg 
gæfu og gengis og góðs 
afla.

Gloria Helix flotvarpan og stóra hringnótin tekin um borð í  Strømegg.

Slitþolsprófanir hafa sýnt að ekkert tapast af 
slitþoli Helix kaðalsins þegar hann er fram-
leiddur á þennan máta.

Cosmos framleiðir veiðarfæri fyrir ný-
smíðað danskt skip
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Botntrollsveiðar með Dynex Togtaugum!

Pokahornið náði nýlega 
tali af Birgi Þór Sverrissyni 
skipstjóra á Vestmannaey 
VE 444 og ræddi við hann 
um reynsluna af nýja skip
inu sem kom til landsins 
um miðjan mars sl.

Hvernig hefur gengið?
Þetta hefur gengið ágæt
lega hjá okkur á þeim 

fimm mánuðum síðan við 
hófum veiðar á skipinu 
fram til 31. ágúst. Aflinn 
á þessu tímabili er 1700 
tonn og aflaverðmætið 290 
milljónir króna. Uppistaða 
aflans fer í gáma til útflutn
ings á Bretland. Veiðiferðir 
eru tiltölulega stuttar, frá 
nokkrum dögum upp í eina 
viku í senn.

Skipið hefur reynst vel 
í alla staði, er mjög gott 
sjóskip og fer vel með 
mannskapinn í brælum. 
Við erum smám saman að 
ná betri tökum á tækjum 
skipsins en það er mjög vel 
útbúið til togveiða hér við 
land. 

Hvað eru þið margir í 
áhöfn?

Við eru 12 í áhöfn og 
reynum að hafa það þannig 
að fara tvo túra í senn 
og einn túr í frí. Þetta er 
skorpuvinna, við stöndum 
16 tíma vaktir og fáum 8 
tíma í svefn á sólarhring.

Hvernig veiðarfæri eruð 
þið með, Birgir?

Við notum 84 metra 
Seastar botntroll sem lengi 
hefur verið notað með 
góðum árangri á togbátum 
frá Vestmannaeyjum. Við 

erum með 4,5 m2 Injector 
hlera frá Færeyjum og og 
2 x 2000 metra af 25 mm 
Dynex Togtaugum frá 
Hampiðjunni. Við gættum 
þess í upphafi að hafa veið
arfærið létt og lipurt miðað 
við þann togkraft sem við 
höfum til ráðstöfunar sem 
er 12 tonn. Þessi stærð af 
veiðarfæri hefur komið 
fínt út hjá okkur í alla 
staði hvort sem um er að 
ræða veiðar á sléttum eða 
hörðum botni. Við notum 
einnig Albatros fótreip
istroll frá Hampiðjunni 
sem kemur vel út á góðum 
botni þar sem fiskurinn er 
botnlægur.

Það hefur vakið mikla 
athygli að þú valdir fyrstur 
manna hér við land að 
nota Dynex Togtaugar frá 
Hampiðjunni í stað hefð-
bundinna togvíra á skipi 
þínu. Hvað olli því að þú 
tókst þennan kost?

Ég hef lengi haft mikla trú 
á Dynex efninu frá Hamp
iðjunni, alveg frá því að 
ég byrjaði að nota það í 
gilsa og síðan í grandara á 
úthafskarfanum, þar sem 
þeir sönnuðu rækilega 
gildi sitt á gömlu Vest
mannaey. Við réðum miklu 
betur við flottrollið vegna 
léttleika grandaranna. Við 
eigum ennþá þessa flot-
trollsgrandara frá 2002. 
Það sér ekki á þeim eftir 
allan þennan tíma og eru 
í fullu gildi sem slíkir. 
Allir hífigilsar og leið
arar sem við notum til að 
færa veiðarfærin til hér á 
dekkinu eru úr Dynex að 
undanskildum kranavírn
um sem er úr stáli. Við 
byrjuðum með akkeris
taugar úr Dynex hér um 

Ný Vestmannaey kemur til heimahafnar  í mars síðastliðnum.

Dynex Togtaugin rennur greiðlega gegnum blökkina.
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borð en það gengur ekki, 
því samkvæmt reglugerð 
um akkeristaugar er ekkert 
sem heimilar þetta nýja efni 
enn sem komið er. Vona að 
þessu verið fljótlega breytt 
því akkeriskeðjur úr vír og 
keðju ryðga fljótt og missa 
við það slitstyrk.

Var þetta ekki mikil áhætta 
sem þú tókst með því að 
kaupa 4000 metra af Dynex 
Dux Togtaugum? 

Jú það var það að sjálf
sögðu. Það sem réð úrslit
um í þessu eru eftirtalin 
atriði: Sama slitþol og á 
togvírnum, léttleiki efn
isins, mikið núningsþol, 
væntingar um lengri end
ingartími og hönnun Hamp
iðjunnar á togtauginni. Auk 
þess var búið að gera til
raunir með stuttar lengdir af 
Dynex taugum ofan á togv
ír með góðum árangri sem 
sýndu fram á að mögulegt 
væri að nota Dynex taug
arnar við botntrollsveiðar 
jafnt sem flottrollsveiðar. 
Eftir að hafa farið yfir þessi 
mál með Magnúsi Krist
inssyni útgerðarmanni var 
þetta ákveðið og við sjáum 
ekki eftir því núna, eftir á 
að hyggja.

Hvernig hafa Dynex taug-
arnar reynst hjá ykkur?

Taugarnar hafa reynst 
afskaplega vel frá upphafi. 
Við héldum að þær myndu 
grafa sig niður í vafningana 
við innhífingu undir átaki, 
það hefur ekki skeð enn 
sem komið er. Taugarnar 
raðast mjög vel inn á tog
vindurnar og þær virð
ast þola meira hnjask en 
togvírar í innröðunni. Það 
kom vel í ljós þegar farið 
var að nota Dynex í gilsa 
að þeir entust miklu lengur 
en stálgilsarnir og það sama 

virðist upp á teningnum 
hérna.
Taugarnar hafa farið úr 
25 mm í 23 mm þvermál 
við notkunina. Hins vegar 
eru taugarnar jafn sterkar 
eftir sem áður og viðnám 
tauganna í sjónum minna 
en í upphafi.
Við tókum strax eftir því 
að taugarnar eru að stað
aldri með 45° halla út frá 
togrúllum niður í sjó í stað 
30° halla á stálvírum. Við 
teljum að þetta sé okkur í 
hag í miklum brælum og 
í snúningi og síður hætta 
á að taugarnar fari utan í 
skipið á toginu.

Er ekki minna álag á tog-
vindum við að losna við 10 
tonna þyngd stálvíranna? 

Það hlýtur að vera mun 
meira álag á togvindurnar 
með 4000 metra af togvír 
með 12 tonna loftþyngd 
heldur en 4000 metra 

langar Dynex taugar með 
2 tonna loftþyngd. Þessi 
þyngdarmunur ætti að 
leiða af sér minna viðhald 
á togvindum, vírastýrum 
og togblökkum og lengja 
endingartíma togveiðibún
aðar í heild sinni. Skipið 
er 10 tonnum léttara að 
aftan með Dynex taugar 
sem gefur betra jafnvægi á 

skipið og eykur framskrið 
þess á siglingu. 

Eins og hjá öðrum sjó-
mönnum er aðlamálið hjá 
ykkur að veiða og verka 
fisk. Finnst þér að Dynex 
taugarnar hafi aukið 
veiðigetu skipsins?

Já, mér sýnist það. Við 

Birgir Þór Sverrisson skipstjóri á Vestmannaey lítur á aflann.

Taugarnar sýna 45° halla aftur úr skipinu.
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erum að fá 18 metrum 
meira hlerabil en skip með 
sama trollbúnað og við 
erum með. Það er auðvelt 
að ná grandaralengdinni á 
milli hlera sem er um 80 
metrar og auðvelt að fá 
meiri breidd með því að 
slaka út meira af taugum. 
Við höfum mælt fjarlægð 
milli toppvængsenda og 
rokkhopperenda og þær 
eru í samræmi við hlerabil
ið, við erum að fá um 
20% meiri breidd en með 
togvírum.
Það er létt að snúa með 
trollið og hægt að gera það 
á punktinum við vissar 
aðstæður. Hlerabil minnk
ar ekki mikið í snúningi, 
trollið heldur vel lögun 
sinni og réttir sig strax af á 
beinni stefnu. Það er gott 
samræmi í veiðarfærinu í 
heild sinni eins og ég gat 
um í upphafi. Þetta virkar 
allt mjög vel saman frá 
togtaugum aftur í poka
hnút. 
Einu höfum við tekið eftir 
sem styrkir notkun Dynex 
tauganna. Við finnum lít
inn þyngdarmun á því að 
draga veiðarfærið á 100 
metra dýpi eða á 500 metra 
dýpi. Þarna kemur þyngd

armunurinn greinilega 
fram, Dynex Togtaugar eru 
40 sinnum léttari í sjó en 
togvír í sama sverleika! 

Er togbúnaðurinn léttari í 
drætti með togtaugunum?

Já ég held að það sé óhætt 
að segja það. Við togum að 
jafnaði með veiðarfærið á 
um 4 tonna álagi á hvort 
spil með 75% vélarálagi 
sem við teljum eðlilegt á 
skipi af þessari stærð. Við 
notum um 140 lítra af olíu 
á togklukkustund sem er 
um 2530 lítrum minna en 
hjá skipi með samskonar 
veiðibúnað og togvíra 
(Smáey VE 144). Þetta 
er á bilinu 1520% minni 
olíunotkun og munar um 
minna.  

Það liggur í hlutarins eðli 
að það þarf meira út af 
Dynex taugum en togvír 
miðað við togdýpi. Hvern-
ig hefur þetta verið hjá þér, 
Birgir?
Við eru að nota hlutfallið 
1:3,2-4 í Dynex taugum 
á móti 1:2 til 3 sem er 
algengt hlutfall við togvíra. 
Þetta segir að við séum 
að nota allt frá 3060% 

lengri Dynex taugar en 
skip með togvíra. Það segir 
samt ekki alla söguna, því 
það kemur sér mjög vel á 
grunnum sjó að geta slakað 
út lengri taugum til að fá 
sem mesta breidd í trollið. 
Það sama á við á dýpinu, 
þar er fínt að geta slakað 
út meiri taugum þangað 
til full breidd er komin í 
trollið á dýpri sjó. Eins og 
ég sagði áðan að þá finnum 
við lítinn mun þyngdarlega 
séð á að draga trollið í 
grunnum eða djúpum sjó. 
Það er alveg á hreinu að 
þetta hefur gefið vel af 
fiski við þessar aðstæður 
jafnt á grunnum sem djúp
um sjó. 
Á toginu liggja Dynex 
taugarnar beint frá skipinu 
niður að hlerum en tog
vírarnir liggja í boga niður 
og geta þess vegna lagst í 
botninn. Það gerist síður 
með Dynex taugarnar, Þær 
fara ekki í botninn nema 
helst þegar hlerarnir fara á 
hliðina, sem auðvelt er að 
rétta af með upphífingu á 
tauginni.

Hefurðu lent í einhverjum 
vandræðum með Dynex 
taugarnar, Birgir?

Nei, ekki neinu sem hægt 
er að rekja til tauganna 
sjálfra. Við höfum lent 
í því að skera kápuna í 
sundur án þess að taugin 
slitnaði og það er nokkuð 
sem getur alltaf komið upp 
hvort sem maður er með 
taugar eða togvír. 
Við fengum hlerana saman 
um daginn eftir ansi erfiða 
festu. Hlífðarkápan fór 
í sundur við þessi átök 
en það sá ekki á tauginni 
sjálfri. Ef ég hefði verið 
með stálvír að þá hefði 
ég líklega þurft að henda 
amk 50 til 100  metrum af 
vír. Þess þurfti ekki með 

taugarnar utan þess að 
gera við kápuna. Hún er 
fínn stuðpúði fyrir taugina 
og tekur af mesta höggið 
þegar svona lagað kemur 
fyrir. 

Hvað viltu segja að lokum 
um Dynex taugarnar?

Ég tel að það sé framtíðin í 
togveiðum að nota Dynex 
taugar í stað togvíranna. 
Þetta hefur reynst okkur 
sérlega vel og við erum 
mjög sáttir við hvað þetta 
hefur gengið snurðulaust 
hjá okkur á Vestmannaey. 
Ég er búinn að taka um 
400 höl frá því við byrj
uðum í vetur og mér líst 
mjög vel á þetta veiðilega 
séð og með tillliti til end
ingartíma tauganna. Það 
sér ekkert á þeim eftir 
fimm mánaða notkun utan 
smáslys sem óhjákvæmi
lega geta orðið til sjós. Það 
er mikilvægt að gera strax 
við kápuskemmdir og huga 
vel að skut skipsins þannig 
að það séu engir skarpir 
kantar sem taugarnar geta 
skrapast eða skorist í sund
ur. Ég er smátt og smátt 
að venjast því að vera með 
meira úti af taugum en vír, 
mér finnst ég vinna það 
margfalt upp með þeim at
riðum sem við höfum verið 
að ræða hér að framan. Við 
höfum lent í ótal festum 
en alltaf náð að losa okkur 
úr þeim án þess að lenda 
í teljandi veiðarfæratjóni. 
Það voru margir efins um 
að þetta gengi hjá okkur í 
byrjun en þær raddir eru 
að mestu þagnaðar. Tel það 
hafa verið rétta ákvörðun 
að fara út í Dynex Tog
taugar.

Dynex taugarnar leggjast vel á vinduna.
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Tæknirit HAMPIÐJUNNAR um veiðar og veiðarfæri

Apollo
Apollo flottrollshlerarnir frá
Hampiðjunni hafa reynst ein-
staklega vel frá því þeir komu
á markað og hafa nú verið
seldir um borð í stærstan hluta
uppsjávarflotans á Íslandi,
mörg skip sem veiða karfa á
Reykjaneshrygg og nágrenni
og að auki verið seldir um borð
í skip sem veiða við strendur
Afríku.

Apollo hlerarnir hafa gert
mönnum kleift að minnka hjá
sér hlera um allt að 15-20% á
síldar og kolmunnaveiðum, en
ná samt sem áður sama
skverkrafti með minni
olíueyðslu. Nokkuð sem allir
falast eftir í dag með hækkandi
olíuverðum.

Apollo hlerarnir sem notaðir
eru við Afríku eru örlítið
frábrugðnir þeim sem notaðir
eru hér norður frá að því leiti
að brakketið er öðruvísi á
þeim. Þar er að jafnaði verið
að veiða mjög grunnt mest-
allan tímann og því gríðarlega
mikilvægt að hlerarnir standi
sem réttast alveg upp undir og
í yfirborðinu.

Opex
OpeX  nylon/stálhlerinn var
fyrst kynntur á sjávarútvegs-
sýningunni á Íslandi, í septem-
ber í fyrra. Fyrir sýninguna
höfðu Gullberg, Beitir og
síðast Svanur prófað hlerana
með mjög góðum árangri. HB
Grandi hf var fyrst útgerða til
að kaupa OpeX hlera fleiri
fylgdu í kjölfarið. Því miður
kom upp galli í stálhluta hler-
anna og varð því að innkalla
þá sem þegar voru komnir i
notkun.

Nú hafa  hlerarnir verið endur-
bættir og er fyrsta parið til
reynslu um borð í Engey sem
notar OpeX 9m2 og Gloriu
2048 við síldveiðar. Engey
hefur að mestu verið að veiða
síldina alveg uppi í yfirborði.

Að sögn Þórðar Magnússonar
skipstjóra að þá virka hlerarnir
afskaplega vel, hann nær að
slaka lengri vírum, fær meiri
breidd í trollið og það er
auðveldara að halda veiðar-
færinu uppi við yfirborð á
meiri toghraða en áður.

Þá eru togskip í Alaska farin
að nota OpeX hlera með
góðum árangri. Þar aðallega
togað á grunnsævi og því
mikilvægt að vera með létta
hlera til að fá sem mesta breidd
í trollið.

Viking
Viking hlerar hafa verið á
markaðnum alllengi og reynst
vel. Þeir voru beinir að ofan í
fyrstu , en eru nú með topp-
plötu eða hálfmana að ofan og
reynast mun stöðugri þannig.
Ný gerð af botntrollshlerum
er væntanleg á markað seint í
haust eða byrjun vetrar og von-
andi verður þeim vel tekið.

Verðlags og- gæðamál
Þrátt fyrir gríðarlegar hækk-
anir á stáli um allan heim hefur
Hampiðjunni tekist að

framleiða hlera á mjög svo
samkeppnishæfu verði, þar
sem hækkanir hafa verið hóf-
legar og vert að geta þess það
 að það fer mikill tími og fjár-
magn í hönnun og prófanir hjá
hleradeild fyrirtækisins sem
vinnur stöðugt að þróun og
endurbótum á framleiðslunni.
Öll hleraframleiðsla fer nú
fram erlendis og eru Poly-Ice
hlerar smíðaðir á Spáni,
Litháen, S-Afríku, Nýja
Sjálandi, Kanada og í
Bandaríkjunum. Af þessu
leiðir að afhendingartími hefur
lengst frá því sem áður var, en
reynt er að hafa nokkur pör á
lager af þeim stærðum og
gerðum sem hvað vinsælastar
eru. Biðtími eftir hlerum í dag
eru 4-6 vikur eftir því hvernig
stendur á framleiðslu og
skipaferðum.

Eftir að framleiðslan var flutt
úr landi, komu hlerar til
landsins sem engan veginn
stóðust gæðakröfur okkar. Því
vandamáli hefur nú verið
útrýmt með stórhertu eftirliti
og eftirfylgni og óhætt að
fullyrða að framleiðsla á
hlerum er eins og best verður
á kosið og gæðin heil í gegn,
hvar svo sem hlerarnir eru
smíðaðir.

Poly-Ice hlerar

15 m2 Apollo hlerar Engeyjar 7 m2  Opex hleri með þremur
bakstroffum.

16 m2 Viking bottrollshleri á Remoy Viking

7

Tankferðir Hampiðjunnar
Oft er sjón sögu ríkari

Árlegur viðburður
Hampiðjan hefur um árabil 
efnt til tankferða til Hirts
hals í Danmörku í des
embermánuði. Hafa þessar 
ferðir verið mjög vinsælar 
í gegnum árin og þátttaka 
oftast mjög góð eða um 
80-90 manns í hverri ferð. 
Þátttakendur koma víða að 
frá öllum heimshornum og 
dvelja þrjá daga í Hirsthals 
og enda ferðina á einum til 
tveimur dögum í Kaup
mannahöfn.

Tilraunir og nýjungar
Tilgangur tankferðanna 
er að kynna nýjustu tækni 
Hampiðjunnar á veið
arfærasviðinu sem og fara 
yfir það sem vel hefur 
reynst í gegnum tíðina við 
togveiðar.
Jafnframt má segja að 
tankferðirnar sé mark
aðs og ráðstefnumót þar 
sem útgerðarmenn, skip
stjórar og veiðarfæramenn 
hvaðanæva að úr heim
inum koma saman til 
að viða að sér og miðla 
fróðleik á þessu sviði og 
kynnast ólíkum viðhorfum 
í greininni.
Þrátt fyrir alla tæknina er 
staðan ennþá þannig að 
ekki hægt að skoða eða sjá  
togveiðarfærin með berum 
augum í notkun og þess 
vegna er tankurinn það 
nærtækasta sem hægt er 
að notast við til að gera sér 
grein fyrir heildarmyndinni 
af togveiðarfærinu frá skipi 
aftur að enda trollpokans.

Félagslegi þátturinn
Hinn félagslegi þáttur er 
a.m.k. helmingur þess að 
taka þátt í tankferðinni. 

Skipstjórar eru að mörgu 
leyti einangraðir í starfi og 
mikil samkeppi þar á milli 
skipa. Það hefur nokkrum 
sinnum gerst að tveir skip
stjórar hittast í tanknum og 

þekkja hvor annan á rödd
inni, vegna þess að þeir 
hafa aldrei hittst augliti til 
auglitis en talað saman í 
mörg ár í gegnum stöðina 
eða farsímann!

Miklar trollpælingar!
Með tankferðunum má 
segja að Hampiðjunni tak
ist að ná  þátttakendum út 
úr sínu daglega vinnuum
hverfi, þar sem þeir geta 
einbeitt sér í þrjá daga að 
skoða og pæla í réttum og 
afburðagóðum veiðarfær
um sem eru einn af mik
ilvægustu þáttum árangurs
ríkra fiskveiða.

makrílhalið á trolldekkinu. 
Það er ekki leyfilegt að 
nota slithlífar á trollpoka í 
makrílveiðar við Máritaníu 
og einnig þarf netið að 
vera einfalt. Því mikilvægt 
að netið sé það sterkt að 
það haldi a.m.k. 100 tonna 
hali eins og þessu án þess 
að springa undan átök

Það er greinilegt að ein
falda gráa  Magnet netið í 
flottrollspokanum um borð 
í Athenu er  þrælsterkt og 
heldur vel utan um risa 

Grátt Magnet er þrælsterkt!

unum. Árni Hrafnsson 
fyrrverandi trollmeistari 
Athenu byggði pokann 
sem sést á myndinni til 
hægri úr einföldu 4,3 mm 
gráu Magneti með Dynex 
leisislínum og það er aug
ljóst að pokinn heldur vel 
utan um þetta mikla magn 
af fiski.

Góður makrílafli við Máritaníu.

Gloria HiFlow.

Hér er eitthvað áhugavert að sjá í tankinum.

Verksmiðjutogarinn Athena í eigu Thor Fishing co. í Færeyum.
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Rannsóknir á loðnuflotvörpum

anum slakað út og farið að 
þeim hluta vörpunnar sem 
á að skoða hverju sinni. 
Mynd 1. Á sleðanum er 
hljóðsjá sem skannar í 
lóðréttu plani og er hún 
notuð til að rata niður 
eftir togvírum og aftur 
með vörpunni.  Hljóðsjáin 
dregur allt að 300m og 
gefur mynd af veiðarfær
inu, og auk þess sjást 
loðnutorfur umhverfis það.  
Á vörpunni er ávallt önnur 
hljóðsjá sem staðsett er 
á miðri höfuðlínunni og 
skannar bæði lóðrétt og 

því hefur hljóðsjáin verið 
notuð meira.  Með því 
að kveikja skyndilega og 
hafa ljós á í 3-4 sekúnd
ur má þó fá stöðumynd 
af  ástandinu.  Viðbrögð 
loðnunnar við aðvífandi 
vörpu eru tiltölulega lítil, 
enda sundgeta loðnunnar 
lítil í samanburði við tog
hraðann. Mynd 2. Gera 
má ráð fyrir að loðna geti 
synt 1,5 til 2 sinnum lengd 
sína á sekúndu sem sam
svarar 0,4–0,6 sjm/klst 
hjá 15sm langri loðnu, en 
toghraðinn er langt yfir 

lárétt.  Með henni fást 
mikilvægar upplýsingar 
um form vörpunnar og 
atburðarásina í veiðiferl
inu. 

Viðbrögð loðnunnar 
við flotvörpunni
Loðnan er afar viðkvæm 
fyrir ljósi þannig að 
nokkrum sekúndum eftir 
að kveikt er á myndavéla
ljósum bregst hún við með 
því að synda niður.  Það er 
því vandkvæðum bundið 
að nota ljós við mynda
töku á atferli loðnu, og 

Undanfarin þrjú ár hafa 
farið fram rannsóknir á 
loðnuflotvörpum með 
neðansjávarmyndavél
um og hljóðsjám.  Alls 
hefur verið myndað í 32 
hölum og teknar upp 68 
klst. af myndefni auk þess 
sem gögnum hefur verið 
safnað úr fiskleitartækjum, 
siglingatækjum og ýmsum 
mælitækjum á vörpunum.  
Tilgangur þessara rann
sókna er að varpa ljósi á 
form og virkni veiðarfær
anna, atferli loðnunnar, 
viðbrögð hennar við 
flotvörpunni og hvort og 
hvar í vörpunni möskva
smug á sér stað.  Hér á 
eftir verður gerð stuttlega 
grein fyrir þeim aðferð
um sem hefur verið beitt 
við þessar rannsóknir og 
helstu niðurstöðum sem 
nú liggja fyrir.

Rannsóknaaðferðir
Myndatökurnar fara þann
ig fram að þegar varpan 
hefur náð jafnvægi á 
togdýpi er myndavélasleð

Mynd 1. Afstaða  skips og vörpu ásamt myndavélarkapli. Farsvið myndavélasleðans er innan punktalínurammans.

Haraldur Arnar Einarsson, Einar Hreinsson og Sigurður Jónsson sérfræðingar hjá  Hafrannsóknastofnun.
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þeim mörkum, eða 3-4 
sjm/klst.  Staðfest hefur 
verið að loðnan sleppi eða 
smjúgi úr vörpunni þar 
sem möskvinn er stærri en 
60mm.  Engar stíflur eða 

tappar hafa sést í belg eða 
poka, svo er að sjá sem 
loðnan líði nokkuð jafnt 
aftur í pokann.  Ánetjun 
sem sést þegar híft er 
stafar því ekki af því að 

fiskurinn sé að gusast út 
í strókum eða af því að 
varpan sé stífluð, heldur er 
um að ræða beina árekstra 
milli nets og einstaklinga 
sem eru út við netið eða 

lenda á því á leið sinni 
aftur eftir.  Ánetjunin á 
sér þannig stað smátt og 
smátt á togtímanum eftir 
því sem fleiri einstaklingar 
lenda á netinu.  Hér ber að 

Mynd 2. Upplýsingar frá hljóðsjá á vörpu (vinstra megin), frá hljóðsjá á myndavélasleða ( í miðið) og frá  myndavélum (til hægri).  Varpan er að fara 
gegnum nokkuð þéttar lóðningar.

Mynd 3. Loðnuvarpa af gerðinni Gloría 1280. Til hægri er sýnt flatarmál einstakra möskvastærða.
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hafa í huga að loðnuvörp
ur í dag eru mjög stórriðn
ar eins og sýnt er á teikn
ingu. 
 

Ánetjun og möskva-
smug
Ánetjun á sér  stað í 
möskvastærðunum frá 
80 til 1000 mm.  Milli 
400 og 1000 mm er hún 

Mynd 5. Frummat á virkni loðnuflotvörpunnar.  Borinn er saman mældur þéttleiki í metnu rúmmáli af sjó í 27 lóðningum undir skipi, og þéttleiki raun-
verulegs afla í dregnu rúmmáli í 337 tilteknum hölum á tilsvarandi svæði og tilsvarandi tíma.  En það er margt sem getur gerst á milli þessara mælipunkta.

Mynd 4. Ein af þeim 27 mælingum sem gerðar voru á loðnulóðningum úr bergmálsgögnum.  Meðalfjöldi loðna í rúmmáli var reiknaður út innan þess 
svæðis sem merktur er eins og ferill á flotvörpu með u.þ.b. 50 metra opnun.  Þetta „tog“ er um 27 sjómílur á lengd og í þessu tilfelli var meðalþéttleikinn 
0,27 loðna á rúmmetra.  Hver reitur er 50 metra djúpur og ein sjómíla á breidd.  

lítil en eykst með smærri 
riðli og er mest í 80 og 
160 mm netinu. Mynd 3. 
Hlutfall þessara möskva
stærða í heildarsniðfleti 
vörpunnar er lítið eða um 
5,5% og er því ánetjun 
sem slík tiltölulega lítið 
vandamál.  Einnig verður 
að taka tillit til þess að 
þessi ánetjun stafar ekki 
af því að fiskurinn sé að 

buna þarna út heldur er 
einn og einn að festast 
við það að lenda á netinu 
á leið sinni aftur belg
inn.  Loðnan sleppur út 
um stærri riðlana, einkum 
ef torfur eru stórar og 
varpan klýfur þær.  Ekki 
verður séð að sá fiskur 
snerti netið og ósennilegt 
að hann beri skaða af 
því ferðalagi.  Auðvelt 

er að koma í veg fyrir 
ánetjunina í 160 og 80 
mm riðlinum með því að 
skipta honum út fyrir 60 
mm eða minni möskva.  
Þetta hefur þegar verið 
prófað og skilað tilætl
uðum árangri.  Þá á eftir 
að svara þeirri spurningu 
hvort nota eigi hinar 
stærri möskvastærðir 
yfir höfuð, þar sem nú er 
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vitað að þær halda ekki 
loðnunni inni þegar þétt
leiki hennar er mikill og 
torfur stórar.  

Þéttleiki í lóðningum 
og virkni loðnuvörp-
unnar
Ein af þeim spurningum 
sem átti að svara með 
rannsóknunum var hve hátt 
hlutfall af þeirri loðnu sem 
lendir í vörpunni kemur 
um borð.  Til að reyna að 
nálgast það svar var byrjað 
á því að skoða loðnulóðn
ingar af bergmálsmæling
um og meðalfjöldi loðna í 
rúmmáli metinn í tilsvar
andi ferli flotvörpu með um 
það bil 50 metra lóðréttri 
opnun á mynd 4. Alls voru 
gerðar 27 slíkar mælingar 
með gögnum frá 2003 til 
2007.  Meðalþéttleiki úr 
hverri lóðningu var mjög 
breytilegur eða 0,1 til 1,6 
loðnur í rúmmetra.  Með
altal úr öllum lóðningunum 
var hálf loðna í rúmmetra.  
Þetta þýðir að í lóðinu er að 
jafnaði ein loðna í hverjum 
2 rúmmetrum.  Úr afladag
bókum veiðiskipa má fá 
upplýsingar um aflamagn, 
staðsetningar og togtíma.  
Til að bera saman hvað 
almennt aflaðist í og við 
þessar 27 tilteknu lóðn
ingar voru tekin saman þau 
höl sem fram fóru innan 
sólarhrings og innan 10 
sjómílna frá hverri mældri 
lóðningu.  Alls fengust 337 
höl úr gagnagrunninum til 
samanburðar.  Reiknað var 
dregið rúmmál í hverju hali 
og aflanum síðan deilt út 
í það rúmmál.  Þá fékkst 
þéttleiki sem segir til um 
hvað aflaðist úr hverjum 
sigtuðum rúmmetra af sjó, 
og var hann hvergi hærri en 
0,4 loðnur á rúmmetra, og 
að meðaltali mældist hann 
0,17 loðnur á rúmmetra 

komnar aftur í pokann. Á 
súluriti hér með er sýndur 
meðalþéttleiki úr hverri 
lóðningu og meðalþéttleiki 
úr hölum teknum á tilsvar
andi svæði á tilsvarandi 
tíma.  Þessi samanburður 
sýnir að loðnuflotvarpan 
nær aldrei að veiða jafn
mikið og svarar til þess 
þéttleika sem mælist undir 
skipi ef frá eru talin þau 
skipti þar sem loðnumagn 
er lítið og marktækni mæl
inga minni komið aftur í 
pokann. Mynd 6.
Tekið skal fram að hér er 
um algert frummat að ræða 
og varast ber að draga af 
þessu fastmótaðar álykt
anir.  Þetta eru aðeins 
vísbendingar um það að 
loðnuvarpan nái að veiða 
tiltölulega lítinn hluta þess 
þéttleika sem er í lóði und
ir veiðiskipi.  Í þessu mati 
eru fjölmargir þættir sem 
ekki er tekið tillit til og 
gert ráð fyrir að aðrir séu 
fastar þó þeir séu það ekki.  
Til að gera þetta mat ná
kvæmara yrði að fara fram 
mæling í sjálfu netopinu, 
og helst víðar í vörpunni ef 

mæla á nýtingu vörpunnar 
betur.  Frá skipi að poka 
í vörpu er hlutfallslega 
langur vegur og margt 
getur átt sér stað á þeirri 
leið sem áhrif hefur á 
þéttleika fiskitorfa.  Mynd 
5. Hins vegar eru þessar 
niðurstöður í samræmi við 
niðurstöður rannsókna á 
veiðni annarra veiðarfæra.

Áhrif veiða á atferli 
loðnunnar og frekari 
rannsóknir 
Hvort flotvarpan hafi 
áhrif á torfuhegðun er enn 
óupplýst.  Einnig er ekk
ert vitað um afdrif þeirrar 
loðnu sem sleppur.  Þessi 
rannsóknarefni er erfið 
viðureignar og aðferðir 
við að meta áhrif veiða eru 
langt frá því að vera mót
aðar.  Vinna við verkefnið 
er þó hafin og settar hafa 
verið fram hugmyndir um 
það hvernig að slíkum 
rannsóknum skuli staðið.  
Þá hafa einnig vaknað 
spurningar um hvort notk
un hringnótar á loðnutorf
ur í hrygningu geti haft 

truflandi áhrif á göngur, 
hegðun eða hrygningu 
loðnu.  Þetta eru áhugaverð 
og mikilvæg viðfangsefni 
sem vonandi verður hægt 
að sinna frekar í náinni 
framtíð. 
Aukinn áhugi er nú meðal 
nágrannaþjóða okkar á 
notkun flotvörpu við fisk
veiðar.  Norðmenn hafa t.d. 
sett af stað sérstök rann
sóknarverkefni í því skyni 
að auka notkun flotvörpu 
við bolfiskveiðar og 
draga þar með úr notkun 
botnvörpu.  Nánu samstarfi 
Hafrannsóknastofnunarinn
ar við norrænu systurstofn
anirnar hefur verið komið 
á um flotvörpurannsóknir.  
Sem dæmi  má nefna að 
norrænar rannsóknastofn
anir hafa fengið styrki til 
þess að sérfræðingar þeirra 
geti tekið þátt í rannsókna
leiðöngrum hverjir hjá 
öðrum.  Ráðgert er að efla 
þetta samstarf enn frekar 
og m.a. standa saman að 
sérstökum rannsóknaleið
öngrum í framtíðinni.

Höfundar: Haraldur Arnar Einarsson
Einar Hreinsson, Sigurður Jónsson.

Mynd 6. Samanburður á þéttleika loðnulóðninga (grænu súlurnar) og þéttleika afla þegar búið er að deila honum 
út í sigtað rúmmál vörpunnar (bláu súlurnar).

Reiknaður þéttleiki úr afla

Meðalþéttleiki úr lóðningu
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33% meiri skverkraft-
ur!
Fyrr á þessu ári voru 
gerðar tilraunir með 
aukastraumrásir á Apollo 
flottrollshlerum um borð 
í togaranum Aurora sem 
veiðir alaskaufsa undan 
ströndum Alaska í Banda
ríkjunum. Árangurinn var 
svo góður að nú eru dag
legar fyrirspurnir um hler
ana og mikill áhugi á þeim 
meðal sjómanna á þessum 
slóðum. 

Óvanaleg útfærsla
Eftir að hafa farið yfir öll 
tæknileg atriði hinnar bylt
ingakenndu hönnunar var 
ákveðið að prufa þetta í 
Alaska þar sem skipin eru 
yfirleitt að fiska á grunn
um sjó, 50 til 60 faðma 
dýpi. Það er sífellt verið 
að reyna að ná sem mestri 
breidd í HiFlow þantrollin 
sem eru byggð þannig að 
þau eru með breið yfir- og 
undirnet en frekar lág hlið
arbyrði. Hampiðjan USA 
hefur náð góðum árangri 
með HiFlow þantrollin og 
það bætast fleiri og fleiri 
skip í hópinn með þessi 
afkastamiklu troll sem 

næst meiri breidd í en önn
ur troll á markaðnum, segir 
Guðmundur. 

Breiðara veiðisvið
Eins og áður sagði er lögð 
meiri áhersla á breidd 
trollsins og er algengt að 
hún sé 40 til 70  faðmar í 
trollopi eftir stærð veið
arfærisins. Hins vegar 
forðast skipstjórar að vera 
með meira en 12 faðma 
lóðrétta hæð. Ef höfuðlínu
hæðin er meiri en þetta, 
kemur aukinn  meðafli og 
smærri fiskur og það þýðir 
beint tap fyrir útgerðina 
þar sem hún þarf að greiða 
gjald til ríkisins fyrir afla 
sem ekki er hægt að nýta. 
Útgerð og áhöfn tóku strax 
vel í að prufa hlerana með 
aukastraumrásum enda var 
skipstjórinn afskaplega 
ánægður með Apollo hler
ana sem hann var að nota 
fram til þessa með góðum 
árangi í veiðinni. Aurora 
notar 1312 metra HiFlow 
þantroll með 70 faðma 
breidd í trollopi undir 
höfuðlínumæli. Með nýju 
hlerunum fór breiddin í 80 
faðma og munar um minna 
en það!

Helstu niðurstöður
„Við prufuðum hlerana í 
júní í sumar og ég skellti 
mér með í tilraunina,“ 
segir Guðmundur, en nið
urstöðurnar voru þessar:
„Við fengum 12 föðmum 
breiðara hlerabil en áður. 
Hlerar eru mun stöðugri á 
togi, í snúningi og þegar 
verið er að hífa veiðarfærið 
yfir hindranir á botninum.  
Trollið helst og leggst nán
ast ekkert saman á toginu 
meðan pokinn er að fyllast 
af allt að 200 tonnum af 
alaskaufsa. Þá er það stað
reynd að það er hægt að 
slaka út meiri vír en áður 
með þessum hlerum, sem 
kemur sér vel á grunnslóð, 
því breiðara troll þeim 
mun meiri veiði, það er 
margbúið að sannreyna 
það á þessu slóðum,“ að 
sögn Guðmundar.

Þetta eru fínir hlerar 
segir Todd Hendricks 
skipstjóri
Todd Hendriks skipstjóri 
segir að það sé allt annað 
að vinna með þessum hler
un en eldri gerðinni: 
„Hlerarnir eru mjög kraft
miklir og það er feikilega 

gott að vinna með þeim 
við HiFlow þantrollin sem 
við notum á þessu skipi.“ 
Hann telur sig fá meiri afla 
með þessum nýja útbúnaði 
á hlerunum en áður. Þetta 
eru fínir hlerar í alla staði 
og td er hægt að vera með 
mun meira skverhorn á 
þessum hlerum, allt að 45° 
horn, án þess að þeir falli 
saman sem algengt er að 
komi fyrir á öðrum tegund
um við 35-40° átakshorn. 
Þessi kostur geti auðveldað 
veiði á grynnri sjó en t.d. 
50 föðmum þar sem hægt 
væri að halda sömu breidd 
og á dýpri sjó með þessum 
aukna skvermöguleika.

Skuttogarinn Aurora í Alaska.

Ný gerð af Apollo Xstream hlerum slær í gegn í Alaska

Apollo Xstream toghleri.
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Ernie Suddaby er eini 
togaraskipstjórinn frá Hull 
sem skrifað hefur bók og 
lýst starfi sínu á sjó. Hann 
á fimmtíu ára sjómannsfer
il að baki, hóf sjómennsku 
innan við tvítugt á síðu
togurum sem brenndu 
kolum og lauk ferli sínum 
á Norðursjó þar sem hann 
stjórnaði aðstoðarskipi við 
olíuvinnslu.

Árið 1972 var Suddaby 
einn af hinum farsælu 
ungu skipstjórum Rang
er Fishing Company og 
tók þá við stjórn  hins 
spánnýja verksmiðjutog
ara Ranger Castor; fór 
hann með skipið til veiða 
við Nýfundnaland, Ísland 
og loks á miðin við Noreg. 
Að rúmu ári liðnu tók 
hann sér frí eina ferð, eftir 
margar farsælar veiðiferðir 
og eigendaskipti á flota 
fyrirtækisins er varð nú 
hluti af British United 
Trawlers. Meðan hann var 
í landi týndist hinn árs
gamli togari, sem hét nú 
Gaul, með allri áhöfn  8. 
febrúar 1974 norðan við 
Noreg í aftakaveðri. Varð 
skipshvarfið upphaf 30 ára 
ráðgátu og óendanlegra 
getgátna um njósnaskip og 
leynimakk sem spunnust 
upp í sjónvarpi og dag
blöðum.
Ernie hefur oft orðið 
hugsað til Gaul og áhafnar 
þess alla tíð síðan, og eftir 
að skipið fannst um síðir 
á slóðum sem voru mjög 
nálægt því sem hann hafði 
spáð, tók hann þátt í einni 
af hinum opinberu athug
unum á flakinu og sá Gaul 
í fyrsta sinn í neðansjáv
armyndavélum síðan hann 
lét skipið í hendur afleys

Ráðgátan um Gaul
áður en hann gerðist skip
stjóri á aðstoðarskipi við 
olíuvinnslu á Norðursjó.
Í bók sinni, Fishing 
Explorer – sem kennd er 
við togarann sem hann 
stjórnaði við Falklandseyj
ar – segir Ernie Suddaby 
frá árum sínum á Suður
Atlantshafi, horfir um öxl 
til áranna þegar Bretar 
áttu flota úthafstogara 
sem stunduðu veiðar víða 
á Norður-Atlantshafi og 
ræðir ráðgátuna um Gaul 
og hvarf þess. Hann segir 
frá sínum þætti í könnun 
skipsflaksins og rannsókn
inni – og er engan veginn 
sammála öllum niðurstöð
um hennar.

Fishing Explorer eftir 
Ernest Suddaby er gefin út 
af Maritime Info UK.
Á Bretlandseyjum er bókin 
fáanleg í http://www.
maritimeinfouk.com/
email: admin@mariti-
meinfauk.com
Fishing Explorer fæst líka 
hjá Shipping Publications í 
http://www.shippingpubl.
no/

Quentin Bates blaðamaður  
Fishing News International.

Fyrrverandi skipstjóri Ernie Suddaby, höfnin í Hull í baksýn.

ingaskipstjóra í höfninni í 
Hull, rétt áður en það lagði 
upp í lokaferðina til Bar
entshafs.
Hann bar líka vitni í eftirfar
andi rannsókn sem sannaði 
þá rótgrónu skoðun  hans að 
Gaul hefði ekki tekið þátt 
í njósnum af  neinu tagi og 
ekki verið sökkt af sovésk
um kafbáti – eins og sumir 
höfðu fullyrt.

Eftir þennan atburð stund
aði hann um skeið fisk
veiðar á sömu slóðum í 
Norður-Atlantshafi, vann 
um tíma við að sigla 
skipum til nýrra eigenda 

og var skipstjóri á verk
smiðjutogara í spænskri 
eigu við Falklandseyjar, 

Forsíða bókarinnar.

The Fish Box

The History Corner

„Fiskihólfið“

„Söguhornið“
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Pokahornið slóst í för með 
hinu glæsilega hafrann
sóknaskipi Íslendinga 
Árna Friðrikssyni RE200 
fyrir stuttu. Að þessu sinni 
var tilgangur ferðarinnar 
loðnuleit og hefðbundnar 
sjórannsóknir. Í samtali við 
Guðmund Bjarnason skip
stjóra kom fram að hann 
hefur starfað hjá Hafrann
sóknastofnun í áratugi 
og var skipstjóri á gamla 
Árna áður en nýi Árni kom 
til landsins frá Chile árið 
2000.
„Það hefur verið mjög 
ánægjulegt að stjórna skipi 
og áhöfn frá því að það var 
tekið í notkun árið 2000. 
Rekstur skipsins hefur 
gengið vel með tilliti til 
þeirra væntinga sem gerðar 
voru til þess í upphafi. 
Þetta er afburðagott skip 
og hefur reynst vel við þær 
aðstæður sem ríkja hér á 
hafinu umhverfis landið,“ 
segir Guðmundur.
„Við hönnun  þess var 
haft í huga að hægt væri 
að stunda veiðarfærarann
sóknir eins og best gerist. 
Togdekkið er vel hannað 
bæði fyrir botntroll og 
flottroll og við getum 
dregið tvö botntroll sam
tímis. Þá var lögð sérstök  
áhersla á að lágmarka um

hverfishávaða frá skipinu,“ 
áréttar Guðmundur.  
Það er mikilvægt fyrir 
hagsmunaaðila að taka þátt 
í þróun  veiðarfæra hér við 
land, því aðstaðan hér um 
borð býður upp á það. Sem 
dæmi má nefna að Dynex 
Togtaugar frá Hampiðj
unni voru fyrst reyndar hér 
um borð á síðasta ári, sem 
leiddi til þess að nú eru um 
það bil 8 togveiðiskip að 
taka þær í notkun eingöngu 
í stað togvíra.  
„Það eru að meðaltali 14 
fastir starfsmenn á skip
inu auk rannsóknarmanna, 
en pláss er fyrir allt að 32 
í áhöfn, sem veitir ekki af  
eins og í karfa og hvala
leiðangrinum í sumar. Í 
áhöfninni er fastur kjarni 
sem verið hefur frá byrjun 
og er með mikla reynslu 
að baki. Starfsemin sem 
fram fer um borð er enda 
mjög fjölbreytt sem sést 
á eftirfarandi yfirliti yfir 
áætlaða leiðangra skipsins  
á þessu ári:

1. Loðnurannsóknir
2. Flottrollsrannsóknir/

loðna 
3. Loðnurannsóknir
4. Marsrall 
5. Kvörðun bergmáls

mælitækja

6. Kolmunni/síld/með
aflaskilja 

7. Kortlagning hafsbotns
ins 

8. Bergmálsmæling karfa/
hvalatalning 2007 

9. Leiguverkefni 
10. Haustrall 
11. Loðnurannsóknir, 

sjórannsóknir  

Úthaldsdagar skipsins hafa 
verið um  200 á ári  og 
má segja að það sé eini 
skugginn sem fallið hefur 
á skipið, hve takmörkuðu 
fjármagni hefur verið veitt 
til rekstursins undanfarin 
ár. Breytt göngumynstur 
loðnunnar hefur þó leitt til 
þess að úthaldsdögum hef
ur fjölgað á síðustu þremur 
árum vegna mikillar óvissu 
um ástand loðnustofnsins.“
Undanfarna mánuði hefur 
staðið umtalsverður styrr 
um starfsemi Hafrann-
sóknastofnunarinnar í 
kjölfar 30% samdráttar í 
þorskveiði á yfirstandandi 
kvótaári 2007-2008. Hvert 
er þitt viðhorf til þessara 
mála?
„Ég tel mikilvægt að hags
munaaðilar í fiskveiðum 

snúi bökum saman og tak
ist á við erfiðleikana sem 
við blasa. Þá skiptir miklu 
að opin umræða sé í gangi, 
menn  miðli reynslu sinni 
þegar svona áföll koma 
upp, í stað þess að benda 
sífellt á Hafró sem helsta 
blóraböggulinn í þessum 
málum. Þetta eru hags
munir okkar allra sem að 
fiskveiðum koma og þar er 
enginn undaskilinn hvort 
sem er á sjó eða landi.“
Hvað með ágreiningsmálin 
um veiðar á loðnu og síld í 
flottroll, Guðmundur?
„Ég hef oft hugsað um 
þessi mál. Mín skoðun 
er sú að breytt hegðunar
mynstur á síld og loðnu 
sé flóknara  mál en bara 
trollið sjálft. Það má ekki 
gleyma því að veiðiatferl
ið hefur breyst frá því að 
við vorum einungis að 
fiska með nótinni. Skipin 
eru stærri og afkastameiri 
og það er meiri umhverf
ishávaði frá þeim. Oft eru  
mörg skip að veiða á litlum 
bletti og nota ljóskastara til 
að koma torfunum  neðar 
svo betra sé að ná þeim inn 
í trollið.“

Rannsóknaskipið  Árni Friðriksson RE-200
Viðtal við Guðmund Bjarnason skipstjóra.

Guðmundur Bjarnason skipstjóri í brúnni.

Rannsóknaskipið Árni Friðriksson.
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Hjá Cosmos Trawl A/S, 
stærstu veiðarfæragerð 
Danmerkur og hluta af 
Hampiðjan Group, líta 
menn björtum augum til 
framtíðarinnar, þar sem 
hin frægu Gloria Helix 
þantroll fyrirtækisins skila 
nú afar vænlegum árangri 
við veiðar í Eystrasalti.
Á síðustu vertíðum hafa 
þantrollin reynst einstak
lega skilvirk hjá dönskum 
og sænskum viðskiptavin
um okkar við síld og 
makrílveiðar í Skagerak 

Gloria Helix þantroll
Frábær við bríslingsveiðar í Eystrasalti

og Norðursjó, bæði eins 
skips troll og tveggja skipa 
troll, að sögn Lars Jensen, 
aðstoðarforstjóra Cosmos.
Með tilliti til þessarar 
jákvæðu niðurstöðu hafa 
tæknimenn og hönnuðir 
Cosmos unnið við grein
ingu á nýstárlegum hug
myndum og eftir fáeinar 
breytingar á trollbelgnum 
eru þantrollin nú líka 
tilbúin í slaginn í bríslings
veiðunum í Eystrasalti.
„Sænsku skipin Sunn
anland og Bristol gerðu 
fyrstu tilraunirnar og eftir 
tvær vikur eru niðurstöð
urnar ljósar. Þantrollin 
eru fisknari, bregðast afar 
vel við og eru langtum 
auðveldari í togi en minni 
Turbotrollin sem oftast eru 
notuð við þessar tilteknu 
veiðar,“ segir Leif Lykke, 
sölustjóri Cosmos Skagen.

Þessar fyrstu niðurstöður 
gefa okkur góðar vonir 
um það að þantrollin muni 
leysa gamla metsölutrollið 
okkar, Turbotrollið, ger
samlega af hólmi – en það 
var líka notað við fiskveið
ar í Skagerak, Norðursjó 
og Eystrasalti.

„Þetta einfaldar örugglega 
málið hjá viðskiptavinum 
okkar, af því að þeir þurfa 
aðeins einn Helix fram
part og tvö afbrigði af belg 
til að hámarka árangur á 
hverju veiðisvæði fyrir 
sig,“ segir Leif Lykke að 
lokum.

Það sem þarf að gera er að 
halda áfram rannsóknum 
til að átta sig á hvernig 
fiskurinn bregst við veið
arfærinu, og á ég þá við  
lögun trollsins, toghraða, 
hávaða og fleiri þætti sem 
varða hegðunarmynstur og 
göngu fisksins.
Ekki má skilja orð mín 
á þann veg að ég sé að 
mæla með flotvörpuveið
um frekar en nótaveiði, en 
ef menn ætla hins vegar 
að nota flottroll til að ná 
í fiskinn verður að hanna 
veiðarfærið í samræmi við 
þá umhverfisþætti sem ég 
hef rakið hér á undan. Árni 
Friðriksson er vel tækjum 
búin til þessara verka,“ 
segir Guðmundur Bjarna
son skipstjóri að lokum.

Síðasta rannsóknaferð Árni Fridrikssonar 6.–28. nóvember 2007. Loðnurannsóknir og hafrannsóknir. Grænir punkt-
ar sýna togsvæði og rauðir punktar hafrannsóknasvæði.
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Santymar í Vigo á Spáni, 
sem er samstarfsaðili 
Hampiðjan Group, seldi 
nýlega 576 metra Gloria 
Hexagon flottroll og tvo 
4 m2 Apollo trollhlera, 
1300 kg hvorn um sig, í 
nýja spænska rannsókna
skipið Miguel Oliver, 
sem er eitt hið stærsta 
sinnar tegundar í Evrópu. 
Í fiskveiðitilraunum sýndi 
trollið  30 x 60 metra 
opnun er hentar vel til 
veiða á uppsjávarsýnum 
af fisktegundum til rann
sókna í vísindaskyni um 
borð í skipinu. Santym
ar og Hampiðjan óska 
MAPA og áhöfninni til 
hamingju með nýja skip
ið með bestu óskum um 
árangur í framtíðinni.

Miguel Oliver – Nýtt haf-
rannsóknaskip Spánverja
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Eystrasaltssíldin er ein
kennisfiskur Suðvestur-
Finnlands. Hún er silfurgrá 
á síðum og dökk á baki, 
fer í stórum torfum um 
Eystrasalt og lifir á krabba
dýrum og marflóm. Eystra

af Eystrasaltssíld 2006; 
var það um 90% heild
araflans að magni til og 
meira en helmingur hans 
að verðmæti. Þrír fjórðu 
hlutar síldarinnar fara í 
bræðslu eða dýrafóður (á 

Eystrasaltssíldin
minkabúum) en þriðjung
ur aflans fer til manneldis. 
Önnur helsta fisktegund 
sem notuð er til manneldis 
í Finnlandi er regnbogasil
ungur, sem yfirleitt er 
ræktaður í eldiskvíum.

saltssíldin er undirtegund 
hafsíldarinnar sem hefur 
lagað sig að lítilli seltu 
Eystrasaltsins. Fullvaxin er 
hún 15–20 cm löng.
Fimmtán finnsk uppsjáv
arskip veiddu 80.000 tonn 
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„Fiskihólfið“

„Söguhornið“


