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Sammendrag:  

Norsk vårgytende sild er en av verdens største fiskebestander, og har vær fisket i århundrer. 
I slutten av 60-tallet førte intensiv fiske sammen med ugunstige miljøforhold til 
bestandskollaps. 20 år senere var bestanden tilbake og blir nå nøye forvaltet. Før kollapset 
var fiskeriet rettet mot både ung og voksen sild, hele året, uten fangstbegrensninger. Etter 
kollapset og lang periode med gjenoppbygging ble fiskeri regulert, skjedde hovedsakelig på 
gyteområdene, var rettet mot voksen sild, og med minstemål på 25 cm. 
Seleksjonsmønstrene mellom disse to periodene – før og etter kollapset – er tydelig 
forskjellige. Slik seleksjon kan føre til endringer i livshistorieegenskaper (størrelse og alder 
ved første modning, vekstrate), noe som påvirker bestandens produktivitet. 
Fiskeriforvaltningen må ta hensyn til mulige negative konsekvenser av fiskerireguleringer, 
for å unngå uønskede endringer i populasjonsegenskapene og bestandskollaps.  
Vi har brukt et 80-års tidsserie på individdata på norsk vårgytende sild for å studere 
seleksjon i størrelse ved alder i dette fiskeriet. Endringer i disse størrelsene kan gi et godt 
bilde av seleksjonen i bestanden, og avsløre om prøvetakingen er representativ eller ikke. Vi 
viser at seleksjonsmønstrene endret seg under og etter kollapset, og med hjelp av en 
teoretisk modell fant vi ut at endringer i naturlig dødelighet, bias i prøvetaking og ulike 
typer fiskeselektivitet kan forårsake nettopp slike endringer som vi observerte i sildedatene. 
Bias i prøvetaking virket sannsynlig, men bare for svært unge fisk (1-2 år).  
Hva kan skape de observerte mønstrene? Det kan være at tidsrom eller plassering av 
fiskeriet tillater å fange hovedsakelig mellomstore individer, eller at fangst av mellomstore 
fisk er mer lønnsomt og at de er derfor fortrinnsvis fisket på. Denne studien vises også at 
seleksjonsmønsteret har endret seg fra tiden før og under kollaps. Det er for øyeblikket ikke 
sikkert hvordan dette nye seleksjonsmønsteret vil påvirke sildebestanden på lang sikt, men 
det kan derfor være nyttig å følge med på endringer i livshistorieegenskapene nøye for å 
forutse potensielt skadelige konsekvenser. 

 


