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Det er for tiden betydelig motivasjon for å utvikle teknologi for å forbedre produktkvalitet og 
fiskevelferd i trålfiske. Utviklingen av slik teknologi kan imidlertid føre til moralske spørsmål rundt 
grunnleggende etiske begreper, noe som innebærer et behov for etiske vurderinger. Hovedhensikten 
med dette prosjektet er derfor å øke kunnskapen om etiske perspektiver mht. høsting av villfisk, 
gjennem teknologiutvikling og etisk refleksjon. Teknologiutviklingen i prosjektet fokuserer på 2 
sentrale faser av fangst- og håndteringsprosessen ved fiske med bunntrål, nemlig forholdene i 
trålposen under fiske og avlivingen av fisk ifm. ombordtaking og videre fangsthåndtering. 
 
Dagens regelverk og trålposer er utformet utelukkende med tanke på størrelsesseleksjon. Vi mener 
at dersom seleksjon kan ivaretas tilfredsstillende lenger frem i trålsystemet (ristseksjon), så bør selve 
posen kunne bygges primært for å ivareta fiskevelferd og fangstkvalitet. Den foreslåtte skånsomme 
posen er designet for å ha et konstant volum uavhengig av fangstmengde i posen (også når den er 
tom), og en kontrollerbar lav hastighet inne i posen på f.eks. 20% av tauehastighet. Hensikten med 
dette er at individene i fangsten skal ha plass og mulighet til å svømme rolig og minimere stress og 
mekaniske skader på fisken. Posen er tidligere testet mht. geometri og strømningsforhold i SINTEFs 
strømningstank i Hirtshals. Det pågår for tiden forsøk på sjøen for å undersøke om en fullskala pose 
har de samme egenskaper og gir den ønskede effekt på fiskevelferd og kvalitet, bl.a. ved hjelp av 
undervannsvideo inne i posen og studier av adferd. Videre aktiviteter inkluderer iterativ forbedring 
av posen mht. geometri, kapasitet (dimensjoner, volum, fangstmengde) og strømningshastighet, samt 
praktiske og operative egenskaper til posen. For avlivningsfasen skal det gjennomføres forsøk ved 
landanlegg der fisk bedøves kontinuerlig med elektrisk strøm mens den transporteres gjennom en 
rørledning. Dette er ment å simulere en situasjon der fisken pumpes i rør fra trålposen, og blir bedøvd 
i det den kommer om bord på fartøyet (dvs. alternativt til at posen hales opp på tråldekket). Dermed 
blir fisken lett håndterbar for umiddelbar bløgging. Høsten 2018 skal det utføres forsøk for å etablere 
optimale elektriske betingelser for etisk forsvarlig bedøvning av fisk i vann, i tråd med kravene 
Mattilsynet har for elektrisk bedøving av oppdrettsfisk.    
 
Strategien for prosjektet vil være å integrere etikk og etisk refleksjon i forsknings- og utviklings 
prosessen fra starten av. Dette har tidligere vist seg å være effektivt for å unngå problemer f.eks. 
knyttet til aksept av teknologien hos relevante interessegrupper og implementering i praksis. Det 
første elementet i denne sammenheng er å analysere de underliggende etiske begreper mht.  den 
moralsk status til subjekter, forpliktelser mot disse og de moralske konflikter som kan kan oppstå. 
Hvis et subjekt har moralsk status, så betyr det at dets interesser, behov og velvære har betydning og 
må tillegges vekt, og at bør tas i betragtning for de relevante interessegrupper. Den aktuelle endring 
i samfunnets oppfatning av (vill-)fiskens moralsk status innebærer dessuten spørsmål om hvordan 
man bør ta dens moralsk posisjon i betraktning, og hvordan man bør håndtere verdikonflikter mellem 
interessegruppene. Innledningsvis vil det bli gjennomført intervjuer med relevante personer i 
fiskerisektoren, for å avgjøre hvilke etiske verdier som kan være relevante ifm. innovation i trålfisket, 
og spesielt mht. teknologien som er forelsått utviklet i dette prosjektet. 

 


