Togtprogram Garn (CODI + CODBIG): SANNA 2019
Maniitoq + Nuuk + Kangatsiaq: Ungtorsk (CODI) + store torsk (CODBIG) + mærke
torsk (TAG)
Sisimiut: ungtorsk (CODI) (+ store torsk (CODBIG) hvis der er tid)

Page 1 of 12

Maniitsoq:

Kort 1: Udlagte
stationer i Maniitsoq, Grøn cirkel er 1 stationsklynge med 2 ungtorskegarn samt 2 stormaskede garn. Grå cirkel
markere steder for 1 station der mangler eller hvor andre stationer kan flyttes til.

5 fjorde skal dækkes med følgende antal stationer (I alt 50 ungtorske stationer og 50 stormaskede
garn stationer):


Ikamiut kangerdluarssuat: 12 ungtorskgarn + 12 stormaskede garn

 Sermilinguaq: 6 ungtorskegarn + 6 stormaskede garn




Maniitsup Sermilia: 10 ungtorskegarn + 10 stormaskede garn + Bundgarn
Kangersluarssuk: 10 ungtorskegarn + 10 stormaskede garn
Søndre Isortoq: 12 ungtorskgarn + 12 stormaskede garn
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Forslag til arbejdsgang:
21. maj: Afgang Nuuk, steaming til fjorden: Maniitsup Sermilia
22. maj:




Morgen: 6 ungtorskgarn + 6 stormaskede garn sættes ud
o Bundgarn sættes ud
Eftermiddag (Når garn fra om morgenen har stået 6 timer): De 12 garn hentes og
oparbejdes
Aften: 4 ungtorskgarn + 4 stormaskede garn sættes ud

23. maj:




Morgen: De 8 garn hentes og oparbejdes mens der sejles til Maniitsoq
Eftermiddag: Måling af torsk fra fabrikkerne (Husk DNA)
Aften: Der sejles til Sermilinguaq (hvis det kan nås kan nogle garn blive sat om aftenen)

24. maj:





6 ungtorskgarn + 6 stormaskede garn sættes ud
Efter 6 timer hentes og oparbejdes de
Sejles til Ikamiut kangerdluarssuat
Aften: 6 ungtorskgarn + 6 stormaskede garn sættes ud

25. maj:






Garn hentes og 6 ungtorskgarn + 6 stormaskede garn sættes ud
Oparbejdning af 12 garn fra natten
12 garn hentes der blev sat om morgenen
Sejles til Manitsup sermilia hvor torsk I bundgarn mærkes og bundgarn hentes
Sejles til Kangersluarssuk

26. maj:



12 ungtorsk + 12 stormaskede garn skal sættes og oparbejdes
Sejles til Søndre Isortoq

27. maj:


12 ungtorsk + 12 stormaskede garn skal sættes og oparbejdes

28. maj:
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Maniitsoq fabrikker måleprøver, derefter steaming til bunden af Sulugssugutip i
Godthåbsfjorden (Sejl fra Maniitsoq så er er det passer med i er der om morgenen).

Nuuk:

Kort 2: Udlagte stationer i Nuuk, Rød cirkel er 1 stationsklynge med 2 ungtorskegarn samt 2 stormaskede garn.

29. maj:


Morgen: Sulugssugutip: 4 ungtorskgarn + 4 stormaskede garn sættes, der sejles til Kapisillit
(Hvis godt vejr kan jollen sejle i forvejen og sætte garn)
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Kapisillit: 8 Ungtorskgarn + 8 stormaskede garn skal sættes og hentes, derefter sejles til
Sulugssugutip hvor garn hentes og oparbejdes
Der sejles til Qugssuk

30. maj:






Morgen: 6 ungtorsk + 6 stormaskede garn sættes i Qugssuk. Derefter sejles til Itivip
taseraussa, Patusoq og Amitsuarssuk, hvor 2 ungtorsk + 2 stormaskede garn sættes hvert
sted (12 i alt).
Der sejles tilbage til Qugssuk for at hente garn der oparbejdes.
Garn ved Itivip taseraussa, Patusoq og Amitsuarssuk hentes og oparbejdes.
Sejlads til Sermitsiaq.

31. maj:






Morgen: 2 ungtorsk + 2 stormaskede garn sættes hver i Sermitsiaup kangerdlua, Itissoq og
Ikatut (12 i alt). Der sejles til Qorqut.
6 ungtorsk + 6 stormaskede garn sættes ved Qorqut.
Garn ved Sermitsiaup kangerdlua, Itissoq og Ikatut hentes og oparbejdes.
Garn ved Qorqut hentes og oparbejdes.
Sejlads til Kobbefjord.

1. juni:





Morgen: 6 ungtorsk + 6 stormaskede garn sættes i Kobbefjord.
Bundgarn sættes ud.
Garn hentes og oparbejdes.
Sejlads til Ameralik.

2. juni:



Morgen: 8 ungtorskgarn + 8 stormaskede garn sættes og oparbejdes
Der sejles til Kobbefjord

3. juni:


Morgen: Kobbefjord: Bundgarn hentes og torsk mærkes
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Sisimiut:
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DATABASE
Garn:
1. Projektnavn: COD Inshore (CODI), COD Inshore Big (CODIBig)
2. Fixpos for
a. COD inshore: CODNU00-1 (NUUK), CODMA00-1 (MANIITSOQ), CODSI00-1 (SISIMIUT),
CODKA00-1 (Kangatsiaq).
i. Ungtorskgarn (16, 18, 24, 28 og 33 mm)
b. COD inshore big: CODNU00-1 (NUUK), CODMA00-1 (MANIITSOQ), CODSI00-1 (SISIMIUT),
CODKA00-1 (Kangatsiaq)
i. Hellefiskegarn (46, 55, 60 og 70 mm)
3. Garn:
a. Alle fisk længdemåles og tastes pr. netmaske
b. Alle fisk pr. art pr. netmaske vejes samlet
c. Øresten og DNA udtages (se oversigt)

CODI: Ungtorsk fordeling af garn.
0-5 m

5-10 m

10-15 m

15-20 m

CODIBig: Alle garn sættes på en konstant dybde mellem 15-30 m.
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Indenskærs garnsurveys efter ungtorsk:
Naturinstituttet har siden 1985 gennemført årlige indenskærs bestandssurveys med småmaskede garn. Det
primære formål er en monitering af torskerekrutteringen – dvs. forekomsten af torsk med alderen 1-3 år.
Surveyet har tidligere dækker to indenskærs surveyområder (Nuuk og Sisimiut). I 2017 blev to yderligere
områder tilføjet; Maniitsoq og Kangaatisiaq.

Garn
Ungtorskegarn:
Forsøgsgarnene udgøres af 8 m lange sektioner med maskevidder1 på


16 mm



18 mm



24 mm



28 mm



33 mm.

Der er to sektioner af hver maskestørrelse i hvert forsøgsgarn – dvs. i alt 10 sektioner per forsøgsgarn.
Montering af sektionerne skal være i tilfældig rækkefølge således at de små og store sektioner er blandede,
eksempel:
Garn 1: 24, 18, 33, 16, 28, 33, 24, 16, 18, 28
Garn 2: 33, 28, 16, 24, 18, 28, 33, 18, 24, 16
Garn 3: 18, 33, 24, 16, 28, 24, 16, 33, 18, 28
Afstanden imellem sektionerne skal være 2 meter.
Sætningen og optagning af garnene
Garnene sættes på lavt vand, dvs. dybder på 0-20 m. Det tilstræbes at sætte garnene parallelt med kysten
for at få en ensartet dybde for hver garnsætning. Der skelnes mellem fire dybdeintervaller som vist i Tabel
1.
Tabel 1. Dybdeintervaller for garnsætning

1

Dybdeinterval (m)

Tovlængde

0-5

5

5 - 10

10

10 - 15

15

15 - 20

20

Målt som halvmaske ~ ”knude-til-knude”
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Dybder på lavt vand er dårligt defineret, fordi der typisk er tale om tidevandsforskelle på ca. 5 m. Derfor
fordeler vi indsatsen på flere dybder for at forsøge at ”udbalancere” dybdeeffekten, dvs. at tilstræbe en
nogenlunde ligelig fordeling af fiskedybder.
Nogen gange kan det ikke lade sig gøre at sætte garnene inden for de tilstræbte dybdeintervaller, eller man
kommer til at ramme det forkerte interval. Det er OK, så længe man husker at registrere de aktuelle
dybder.
I databehandlingen klassificerer vi ud fra middeldybden, men dybdedata indgår ikke i Surveyindeksberegningerne.

Hellefiskgarn:
Garnene udgøres af 10 m lange sektioner med maskevidder2 på:


46 mm



55 mm



60 mm



70 mm

Der er 1 sektion af hver maskestørrelse i hvert forsøgsgarn – dvs. i alt 4 sektioner per garn.
Montering af sektionerne skal være i tilfældig rækkefølge således at de små og store sektioner er blandede.
Afstanden imellem sektionerne skal være 2 meter.
Sætningen og optagning af garnene
Garnene sættes på en konstant dybde mellem 15-30 m dybde. Det tilstræbes at sætte garnene parallelt
med kysten for at få en ensartet dybde for hver garnsætning.
Det tilstræbes at garnene står mellem 6 og 12 timer – men der kan være specielle forhold, der betyder, at
de står kortere/længere tid.

Arbejdsgang Garn
Der sættes typisk 6-8 garn af gangen:
1. Ungtorskegarn: Sæt 2 garn i stationsklyngen i hver sit dybdeinterval.
Stormaskede garn: Sæt 2 garn umiddelbart efter hinanden i samme dybde.
2. Inden garnet sættes ud, sejles der over bunden for at tjekke at bunden ikke er for ujævn således at
garnet ikke risikerer at sidde fast.
3. Vent 6-12 timer, sættes garnene i områder med store krabbeforekomster tilstræbes det at garnene
står i kortere tid (< 12 timer) og ikke natten over.

2

Målt som halvmaske ~ ”knude-til-knude”
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4. Tag garnene op.
5. Sejl mod den efterfølgende stationsklynge:
a. Garnene klargøres. Er garnene meget beskidte bruges garnrenseren. Er der store huller i en
sektion (>25-30 %) udskiftes sektionen.
b. Registrer fangsten (længde-vægt-øresten).
6. Fortsæt fra punkt 1 på den nye stationsklynge.
Der er typisk 6-8 timer mellem garnsætninger, der sættes om dagen, og 8-12 timer mellem sæt, der sættes
om natten.
Ved togtafslutning skal alle garn igennem garnrenseren.

Registrering af oplysninger
Stationsoplysninger
Stationsdata registreres på et specielt papirskema, som dækker en stationsklynge (typisk 3 stationer à 2
forsøgsgarnsætninger).
For hver garnsætning registreres følgende:
1. Længde- og breddegrad (f.eks. 64°07,4’ N, 51°26,9’ W).
Sætninger på samme station gives samme position, uanset at GPS’en viser en (lille) forskel i
koordinaterne.
2. Start- og slutdybde ved garnsætningen (f.eks. 8m - 6m).
3. Tid for sætning og bjergning af garnet (f.eks. 0850; 1520).
Brug Grønlandsk tid. Der skal noteres mange tidspunkter, og det er forvirrende at skulle holde styr
på UTC-tider.
4. Temperaturen i (middelgarn-) dybderne.

Fangstoplysninger
Alle fisk længdemåles og total vægt pr art pr maskevidde noteres. Fisk, der er faldet ud af maskerne, og
derfor ikke kan tilknyttes en maskevidde, skrives på maskevidden ”99”.
Øresten
Der tages øresten af torsk, andre kommercielt interessante arter (f.eks. helleflynder, sild) og mere eksotiske
arter som sej, kuller, hvilling og rødspætte.
For hver art tages øresten fra 5 individer pr. cm-gruppe i alt i hvert surveyområde (f.eks. Nuuk). Forsøg at
fordel ørestenene mellem fjordene (f.eks. 2 pr. fjordsystem) så ikke alle bliver taget fra 1 fjord. Følgende
data noteres i de forskellige størrelsesgrupper:
0-20 cm:
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-

Længde
Hel vægt

20-30 cm:
-

Længde
Hel vægt
Renset vægt
Levervægt
Køn

30 cm og større:
-

Længde
Hel vægt
Renset vægt
Levervægt
Gonadevægt (kun stadie 3-8)
Køn
Modenhed

Helleflynder (alle):
-

Længde
Vægt
Køn

Registrering i Databaser
Indtastning i Mallotus på R/V Sanna
Al indtastning foregår som på R/V Pâmiut (se dokumentet ”00 Manual - Database_V#”). Man kan i den
forbindelse undlade at udfylde fangstskemaer og ørestensposerne (stationsskemaer udfyldes dog).
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