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Formål 
Formålet med REX II er at styrke samarbejdet mellem fiskere og forskere med en fælles 
målsætning for at komme tættere på sandheden om, hvor mange torsk der i havet. Målsætningen er 
at undersøge hvorvidt tætheden af torsk afhænger af bundtype i den nordøstlige Nordsø. Projektets 
mere langsigtede formål er at bevare fiskeressourcer og forbedre bæredygtighed.  

Baggrund 
REX I (rumligt explicit fiskeriforvaltningsinstrumenter) fokuserede på fordelingen af torsk i hele 
Nordsøen baseret på standard moniteringstogtet IBTS. REX II startede i 2006 som en protest fra 
fiskerne mod det Internationale havforskningsråd ICES’ melding om, at der i den nordøstlige 
Nordsø ikke var nogen torsk. Et vigtigt spørgsmål var derfor om det har betydning for 
bestandsvurderingen at der kun trawles på glat bund i moniteringstogtet. Som det første skridt blev 
det fælles mål at undersøge om tætheden af torsk generelt er betydelig højere på grov bund end på 
glat bund. Det unikke ved REX II er at det baserer sig på et tæt samarbejde mellem fiskere og 
forskere for derved aktivt at inddrage fiskernes viden om torsk i grundlaget for bestandsvurderinger 
(REX III).  

Resultater 
Forsøgsfiskeriet, der blev gennemført med en flyshooter, en trawler og en garnbåd, viser betydeligt 
højere fangstrater på grus, sten og vrag end på sandbund. Tilsvarende var den gennemsnitlig 
fangstrate under sensommer togterne for alle tre fartøjer mange gange højere på grov end på glat 
bund. Under vinter og sommer togterne var det kun garnbåden der fandt denne forskel. Dette kan 
betyde at torsks bundtype præference skifter med sæsonen f.eks. i forhold til gyde migrationer om 
vinteren og føde tilgængelighed om foråret/sommeren. Resultaterne viser derfor en betydelig større 
dynamik i den rumlige og tidsmæssige fordeling af torsk end biologerne hidtil har antaget.  
Data indsamlet fra total selektions eksperimenter (TSE) med flyshooteren, migrations og hotspots 
undersøgelser med elektroniske og akustiske fiskemærker samt fouragerings og maveanalyser 
forventes alle, sammen med resultatet af det fortsatte forsøgsfiskeri, at få betydning for en forbedret 
bestandsvurdering ved i højere grad at inddrage viden om, hvordan fiskene er fordelt på forskellige 
levesteder i havet. Habitaterne kan f.eks. overraskende enkelt og præcist karakteriseres vha. 
torskemaverne fordi projektet viser, at torsk generelt opholder sig flere dage på samme bundtype. 
Maveanalyserne viser også at talrigheden af tobis på den glatte bund er afgørende for forholdet 
mellem fangstrater på glat og grov bund, og at udbredelse og bestandsstørrelse af tobis på lokal 
skala derfor skal tages i betragtning når man tolker fangstraterne på de forskellige bundtyper. Et 
andet eksempel er de foreløbige TSE’er, der viser at total fangbarhed kan kvantificeres og derfor 
bruges til at skønne det totale antal gydetorsk pr kvadratsømil. Opfølgende analyser og modellering 
skal foretages i REX III.  
REX har vakt interesse i ICES og opsigt på NSRAC. Resultaterne fra forsøgsfiskeriet viser at 
fangbarheden i IBTS ikke er konstant for små og store torsk og formentlig afhænger af 
bestandstætheden. Disse resultater kan tidligst blive anvendt af ICES i bestandsvurderingen i 2009.  
Ud over de ”faglige” resultater er et meget vigtigt output fra REX II at der er opbygget et godt og 
frugtbart samarbejde mellem fiskerne og forskerne baseret på gensidig tillid. Et samarbejde som 
skal videreudbygges i de næste to år samtidig med at forsøgsfiskeriet fortsætter i den nordøstlige 
Nordsø og udvides med Skagerrak efter helt ensartede principper for at muliggøre en skalering til 
hele Nordsøen (REX III). Målet er et korrekt billede af forekomst og udbredelse af torsk gennem en 
international monitering fra 2011 med havundersøgelsesskibe og kommercielle fiskefartøjer der i 
langt højere grad er tilpasset bestandenes rumlige fordeling.  
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REX II projektets resultater og konklusion (fase 2) 

Fisker-forsker samarbejde 
 
Fisker-forsker samarbejdet i REX II kan anskues på to planer: dels er det den ramme som hele 
projektet og dets enkelte forsøg foregår indenfor, dels er samarbejdet i sig selv en form for forsøg 
som har givet nogle resultater vi kan lære noget af. Konkret har samarbejdet taget følgende former: 
 
Forsøgsfiskeriet, hvor stationsudvælgelse osv. er foretaget i samarbejde og hvor det har været en 
vigtig pointe at have biologer med i det praktiske fiskeri således at de løbende diskussioner og 
videns udveksling kunne ske direkte mellem fiskere og forskere.  
 
Fælles eftertogtmøder hvor hvert togts succeser og problemer kunne diskuteres igennem i 
umiddelbar forlængelse af fiskeriet. 
 
Adskillige kortere planlægningsmøder og to-dages internat-workshops hvert halve år til de større 
diskussioner, til kortlægning af fiskernes viden om hvor der er fisk og hvorfor,  gydevandringer o.l. 
og ikke mindst for at få tid og rum til de uformelle samtaler der også skal til for at opbygge et godt 
samarbejde.  
 
En løbende serie på 34 artikler til Fiskeri Tidende gennem hele REX II således at resten af 
erhvervet har kunnet følge med i processen og se de foreløbige resultater. 
 
Resultaterne er blevet præsenteret i NSRAC i efteråret 2007, ICES i foråret 2008 og på NSRAC 
årsmøde i oktober 2008 og har overalt vagt opmærksomhed, men er endnu ikke anvendt direkte i 
bestandsvurderingsarbejdet. Disse præsentationer er foretaget med stor opbakning fra Danmarks 
Fiskeriforening (DF) og er med til at cementere samarbejdet mellem fiskere og forskere på topplan. 
 
Fisker-forsker samarbejdet er yderligere styrket i 2008 idet DF har ansat en fiskeribiolog, der 
deltager i det praktiske REX-arbejde i samarbejde med fiskerne og biologerne på DTU Aqua. En 
nyuddannet antropolog har i godt ½ år arbejdet med interviews, REX III ansøgningen og opstart af 
Skagerrak aktiviteten. Han er nu tilknyttet DF.  
 
Der er derfor tale om et gennemgribende samarbejde i et forskningsprojekt med dansk fiskeri. 
Dermed er det også klart at sådan et samarbejde i sig selv må være et forsøg. For at kunne tage ved 
lære af det forsøg har vi ved årsskiftet 2007/08 foretaget interviews med de deltagende fiskere 
specifikt om samarbejdet og dets udvikling. De følgende konklusioner om fisker-forsker 
samarbejdet udspringer fra disse midtvejs interviews, med enkelte bidrag fra forskerne. 
 

1) Fisker-forsker samarbejde er en proces der handler om at komme til at kunne forstå 
hinanden på flere planer: 

a. Fiskere og forskere skal lære hinandens sprog at kende, så det over tid kan lade sig 
gøre tale med om hinandens bidrag til projektet på et mere og mere detaljeret og 
kvalificeret niveau. 

b. Forskerne skal lære noget om hvordan det er i praksis at fiske, for at forstå hvad der 
kan lade sig gøre og hvad der er vigtigt når man arbejder med kommercielle fartøjer. 

c. Fiskerne skal lære noget om hvad der skal til i praksis for at få forskning til at give 
resultater der er overbevisende og troværdige. 
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d. Fiskere og forskere skal gennem samarbejdet komme til at kunne se og være trygge 
ved at de er fælles om projektets mål, også selvom begge sider kan have helt 
forskellige interesser og mål ved siden af. 

 
På disse punkter er projektet allerede kommet langt, men det er klart at forståelsen tager tid at 
opbygge. Der er stor enighed om hvad forståelsen handler om, men til gengæld pegede de tre 
fiskere på hver sin konkrete komponent som den vigtigste i at skabe øget forståelse. Det tyder på at 
det er vigtigt ikke at satse for ensidigt på en enkelt (sam-)arbejdsform. 

 
2) Fisker-forsker samarbejde er besværligt! Både for fiskere og forskere. Beslutninger man i sit 

daglige virke træffer selv, skal pludselig deles med andre og for begge sider koster 
samarbejdet dyrebar tid. Derfor kræver det en god portion stædighed og at 
kommunikationen mellem de deltagende fiskere og forskere så vidt muligt er åben og uden 
mellemled. Men som den allervigtigste grund til at blive i projektet, trods besværet, nævner 
alle tre fiskere at det overordnede mål står klart og at det bliver ved med at være tydeligt at 
projektet bevæger sig i den retning. 

 
3) Selve ideen om fisker-forsker samarbejde bygger på en bredere idé om at fiskebestandenes 

tilstand og fiskeriets bæredygtighed er et gensidigt ansvar mellem fiskere og 
forskere/forvaltere - og samtidig er det også en proces der bygger op imod en sådan 
gensidighed. Den gensidighed fordrer naturligvis ændringer der ligger udenfor projektets 
rammer, men i et langsigtet perspektiv vil det ansvar som fiskene føler de tager gennem et 
projekt som REX II næppe kunne holdes ved lige uden at de også får plads til at tage det 
(implementering af kameraforsøg, referenceflåder og ministerens forslag til reformen af den 
fælles fiskeripolitik m.m.). 

 
4) Fisker-forsker samarbejdet i REX II er blandt andet et forsøg der går ud på at finde måder 

hvorpå fiskernes praktiske viden om torsken og torskefiskeri kan inddrages og bruges, både i 
projektet og på længere sigt i den generelle rådgivning. Som fiskerne selv siger, så er de 
praktiske mennesker og den store viden de har, egner sig ikke umiddelbart til forklaringer 
men til at blive brugt i praktisk fiskeri. Derfor er det også en del af samarbejdet hvor der 
stadig er meget arbejde og metodeudvikling at gøre endnu. 

 
Det sidste punkt repræsenterer en afvejning mellem på den ene side at sikre tilstrækkelige små og 
tilfældigt udvalgte fiskerikvadranter (se under Forsøgsfiskeri) og på den anden side at disse 
mikrokvadranter stadig giver rum til at fiskernes viden om alle de faktorer, der får fangsten til at 
variere, kan bruges i praksis. Det er vigtigt at der på dette område bliver fulgt op med grundige 
statistiske analyser både af fangster og udvalgte log-bøger. Der har ikke været midler og kapacitet 
til det i REX II. Det er medtaget i REX III ansøgningen så tingene kan blive gjort færdige. 
 
Forsøgsfiskeri  
 
Der er i forsøgsfiskerierne gennem hele fase 2 anvendt en ’quasi-random’ strategi med 75 % på 
forhånd tilfældigt udvalgte stationer indenfor 5 x 5 sømils mikrokvadranter. Det er dobbelt så fint et 
net som de i ansøgningen beskrevne 10 x 10 sømils minikvadranter. Mikrokvadranterne skal ses 
som en vigtig udvikling af fisker-forsker samarbejde gennem hele REX II projektet idet fiskerne har 
en naturlig modstand mod indskrænkninger i deres råderum. Det er dette fine net og tilfældigheds-
princippet som giver den spredning i samplingen, der er nødvendig for at dokumentere og skalere 
resultaterne op til større skala. Fiskerne selv er blevet overrasket over store fangstrater (CPUE) på 
trods af disse indskrænkninger.  
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Generelt var fangstraterne betydeligt højere på grus, sten og vrag end på sandbund og forskellen på 
fangstraterne mellem parrede stationer i de to bundkategorier indenfor en kort distance var 
signifikant for alle tre fiskemetoder (flyshooter, trawl, garn). Tilsvarende var den gennemsnitlig 
CPUE under flertallet af togter mange gange højere på ujævn end på glat bund. Disse forskelle var 
signifikante under sensommer togterne for alle tre fartøjer, men ikke under vinter og sommer 
togterne hvor det kun var garnbåden der fandt signifikante forskelle. Dette kan betyde at torsks 
bundtype præference skifter med sæsonen f.eks. i forhold til gyde migrationer om vinteren og føde 
tilgængelighed om foråret/sommeren.   
 
CPUE for det Internationale Bund Trawl Survey (IBTS) i forhold til CPUE for de kommercielle 
fartøjer i REX projektet falder drastisk for torsk ≥ 40 cm og er tæt på nul for torsk ≥ 60 cm fordi 
IBTS ikke fanger så store torsk. Der skal foretages yderligere analyser i REX III men REX II 
resultaterne tyder på at fangbarheden af torsk ikke er konstant for aldersgruppe 2 til 4 eller 5 som 
antaget i ICES assessment. 
 
De samlede resultater er blevet præsenteret på NSRAC’ årsmøde i York i oktober 2008 med stor 
succes (se Bilag III). 
 
Se i øvrigt Bilag A. 
 
Total selektions eksperiment  
 
Det er meget vanskeligt at kvantificere total selektion med trawl og garn – altså den fraktion af de 
fisk der er til stede i vandmassen, som redskabet faktisk fanger. Det er innovativt at vi i REX II 
projektet forsøger at kvantificere denne totale fangbarhed for flyshooteren. Det foregår ved at der 
med to-times intervaller fiskes på præcis den samme kvadratsømil bund. Det er lykkedes i alt at 
gennemføre 5 sådanne total selektions eksperimenter (TSE’er) under forsøgsfiskeriet i REX II. Det 
var netop grunden til at skipper kun ville med i REX som flyshooter (fordi han synes det var 
nemmere at vise med dette redskab at der er flere torsk). Han mener det er under halvdelen vi får 
hver gang, men som han siger, så kan man jo se hvor mange der er – færdig!  
 
Analyser, resultaterne med en total fangbarhed mellem 40 og 60 % og deres betydning for 
vurdering af torskebestandens størrelse baseret på forsøgsfiskeriet skal diskuteres på den kommende 
november workshop i REX III regi.  
 
Se i øvrigt Bilag A (side 16-18) og Bilag B. 
 
Migrationsundersøgelser 
 
På februartogtet 2008 blev der mærket torsk i fire gydeområder som fiskerne havde identificeret. 
Mærkerne registrerer løbende torskens dybde og temperatur. Sammenligninger med tidevand 
bruges til at bestemme hvor torsken har været. Vi benytter en statistisk metode udviklet på DTU 
Aqua, blandt andet i regi af REX-projektet. Modellen må regnes som verdens p.t. stærkeste metode 
for tidevandsbaseret geolokalisering. Den benyttes også af forskningsinstitutioner i England og 
Skotland, ligesom institutioner i flere andre lande planlægger at benytte den. 
 
Der blev i alt mærket 158 torsk i de fire gydeområder. Status pr 31. oktober er genfangst af 18 torsk 
- de sidste fra 12. august 2008. De foreløbige resultater viser at torskene er mere stationære end vi 
har regnet med. Flere mærker vil give os information om dynamikken i fordelingen af torsk på såvel 
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lille som stor skala og dermed bidrage væsentligt til at sætte forsøgsfiskeriet ind i en større 
tidsmæssig og geografiske sammenhæng. 
 
Se i øvrigt Bilag C. 
 
Hotspot undersøgelser 
 
Forsøgsfiskeriet viser typisk højere fangstrater på en hård og topografisk struktureret bund end på 
en blød og glat bund, men vi ved intet om hvorfor og hvornår torsk benytter hårdbundshabitater. 
REX II fokuserer på skibsvrag. Tre mærkningsforsøg er blevet gennemført i sommeren 2008 ved 10 
skibsvrag udvalgt omkring Monkey Banke i samarbejde med garnfiskerne. 121 c 60-80 cm torsk 
blev mærket med akustiske mærker. Udsatte lyttebøjer registrerede tilstedeværelse/ikke-
tilstedeværelse af de mærkede fisk og indsamlede mavedata skal vise hvornår torsken har 
fourageret. De foreløbige analyser viser at torsk forlader vraget efter nogle timer for derefter at 
komme tilbage i en ny periode (som er forskudt c 1 time hver dag muligvis pga. tidevand).  
 
Data skal vise om de observerede adfærdsmønstre kan skyldes fødesøgning. Det forventes at disse 
undersøgelser i kombination med det øvrige forsøgsfiskeri får betydning for bestandsvurderingen – 
muligvis i særdeleshed når bestanden er lav – fordi forholdene tyder på at specielt de hel store torsk 
har en præference for hårdbundshabitater. Store torsk er vigtige for rekrutteringen, da store hunner 
har længere gydeperiode, lægger flere æg og har æg af højere kvalitet. Den samlede data- og 
gydebestandsanalyse vil finde sted i REX III. 
 
Se i øvrigt Bilag D. 
 
Fouragering og maveanalyser 
 
Maveanalyserne har vist sig særdeles værdifulde på flere måder. Torskene er ’trofaste’ over for 
deres habitat – altså at de ikke umiddelbart skifter mellem bundtyperne på døgnbasis. Det har stor 
betydning for sammenligninger af fangstraterne på de forskellige bundtyper i forsøgsfiskeriet fordi 
fangstrater fra hele døgnet så umiddelbart kan indgå. 
  
Endvidere viser maveanalyserne fra sommer togterne i Nordsøen at talrigheden af tobis på den 
glatte bund er afgørende for forholdet mellem fangstrater på glat og grov bund, og at udbredelse og 
bestandsstørrelse af tobis på lokal skala derfor skal tages i betragtning når man tolker fangstraterne 
på de forskellige bundtyper. Endelig indikerer maveanalyserne fra Skagerrak i 2007 at kannibalisme 
hos torsk kan være betydelig i dette område, og den viste dybdefordeling af kannibalismen kan 
bruges til design af nærmere studier af denne vigtige proces.      
 
Sammensætningen af maveindholdet i torsk indsamlet med hhv. trawler og flyshooter om vinteren i 
Nordsøen, er meget forskellig. Bl.a. dominerer sild maveindholdet hos de store torsk fanget med 
flyshooter, mens ising og svømmekrabber er de absolut vigtigste fødeemner hos de store torsk fra 
trawlerfangsterne. Årsagen til dette er ikke klar og kræver mere detaljeret analyser af fangsternes 
vertikale og geografiske fordeling sammenholdt med specielt sildens fordeling. 
 
Byttedyrenes og specielt byttefiskenes fordelinger ser i det hele taget ud til at være meget vigtige 
for hvordan torsken fordeler sig på såvel lille som stor geografisk skala. Det er netop det fiskerne 
har hævdet fra starten nemlig at torsken er der hvor dens føde er! En bedre viden på dette område er 
derfor en forudsætning for en få en grundlæggende mekanistisk forståelse af hvordan torsken – og 
formodentlig også andre kommercielt vigtige rovfisk – fordeler sig. 
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Der er gennemført et biologispeciale på området ligesom metodikken bag tilbageberegning af 
byttedyrs størrelser og indtagelsestidspunkter er innovativ og publiceret i to peer-reviewed artikler.  
 
Se i øvrigt Bilag E.  
 
Hvor er vi nu (31. oktober 2008)? 
 
REX II er gennemført med succes. Prioriteringen har været at fastholde kontinuiteten i 
gennemførelsen af forsøgsfiskeri og den tilknyttet data indsamling (TSE, migrations og hotspots 
undersøgelser samt fouragering og maveanalyser). På samme måde har vi i fisker-forsker 
samarbejdet valgt at udvide Nordsø REX-området med Skagerrak allerede fra juni 2008 på egen 
regning og risiko da svar på REX III ansøgningen endnu ikke er modtaget. Det er vigtigt med 
samtidige data og udvidelsen har allerede haft betydning for de foreløbige resultaters 
gennemslagskraft såvel på NSRAC mødet i efteråret 2007 (baseret på Nordsøområdet og et pilot 
forsøg med Nordsøflyshooteren i Skagerrak) som på NSRAC årsmøde i York i oktober 2008 (Bilag 
III) fordi torsken i de senere år er flyttet mere nordpå således at det samlede område REX nu 
dækker har væsentlig større betydning for Nordøtorsken. Feltarbejdet kræver en stor arbejdsindsats 
både af forskere og fiskere men dette valg med Skagerrak udvidelsen har været nødvendigt såfremt 
brugbar viden skal erhverves på relativt få år idet mulighederne for en skalering af resultaterne til 
hele Nordsøen så er forbedret betydeligt.  
 
Det er således dokumenteret at tætheden af torsk generelt er meget større på grov bund end på glat 
bund men også at fiskernes påstand fra starten af REX II om at det er føden der bestemmer hvor 
torsken er i hvert fald er delvis korrekt. Resultaterne viser derfor en betydelig større dynamik i den 
rumlige og tidsmæssige fordeling af torsk end biologerne hidtil har antaget. Projektet står nu i 
overgangen til REX III overfor et større analyse og modellerings arbejde, der skal gennemføres for 
at begynde at kunne knytte de forskellige REX-faktorer sammen. Hertil kommer at der i REX II 
hverken har været kapacitet til at inddrage garnfiskernes logbøger eller til det indledende arbejde 
med en (multivariate) statistisk analyse i samarbejde med fiskerne af de REX-faktorer der har 
betydning for torskens rumlige fordeling (på grund af en 17 % budgetreduktion i stedet for en 
budgetforøgelse på 25 %). 
 
Samarbejdet mellem fiskere og forskere er besværligt for begge parter men det har gennemgået en 
positiv udvikling og der er nu etableret en gensidig tillid som er vigtigt at fastholde og udbygge. 
Forsøgsdesign i forsøgsfiskeriet er gennemført efter helt ensartede, sunde statistiske principper 
gennem hele fase 2 og efterhånden fuldt accepteret af fiskerne. Det er fiskerne egen vurdering af 
denne data indsamling i Nordsøen mindst skal fortsætte endnu et år med biologer ombord på 
fartøjerne for at sikre udviklingen i den direkte kontakt mellem fiskere og biologer før situationen 
kan blive moden til en mere standard præget assistentbemanding. Fiskerne mener også at 
eftertogtmøder og workshops er vigtige, og de vil gerne informeres så tidligt som muligt om ethvert 
nyt resultat. 
 
Der er mange eksempler på at fiskere og forskere nu i langt højere grad forstår hinanden selvom der 
stadig er lang vej igen. Et eksempel er at artiklerne i Fiskeri Tidende begynder at få kaskadeeffekt 
bl.a. ved at nogle fiskeriforeningsformænd benytter dem til at forklare nærmere om REX projektet. 
Et andet eksempel er vigtigheden af at have en fælles målsætning som begge parter nu indser fuldt 
ud. Det kan illustreres med en artikel i Thisted dagblad (torsdag 11.september 2008 af Jens Fogh-
Andersen) med titlen Banebrydende samarbejde og undertitlen ”REX-projekt: -Det er vigtigt at 
der er penge til at gennemføre forsøgene over så lang tid, at vi får tilstrækkelig og brugbar viden, 
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siger Hanstholm-fiskernes formand”. Og han fortsætter: ”REX-projektet, hvor fiskere og forskere i 
fællesskab arbejder for at skaffe den bedst mulige viden om torskens færden – og dermed også et 
mere sikkert grundlag for at regulere fiskeriet efter torsk, er et godt eksempel på vidensdeling”. 
Bedre kan formålet egentlig ikke udtrykkes! 
 
Det er et vigtigt REX-resultat at fangbarhederne for små og store torsk ikke er konstant i IBTS og 
formentlig også afhænger af bestandstætheden. DTU AQUA vil i løbet af efteråret demonstrere, 
hvad en korrektion af antagelserne om konstante fangbarheder betyder for vurderingen af Nordsø 
torskebestandens størrelse. ICES har allerede gennemført sin årlige vurdering af bestandene og 
sådanne resultater fra REX III vil derfor tidligst blive anvendt af ICES i bestandsvurderingen i 
2009. Demonstrationen bliver i form af et værktøj som på en simpel og brugervenlig måde skal 
kunne formidle hele bestandsvurderingen til fiskere, biologer og forvaltere. Det bliver sådan at 
enhver kan gå på nettet, trykke på en knap og se hvordan bestandsvurderingen ændrer sig i forhold 
til ICES’ vurderingen f.eks. med ændrede fangstdata og/eller antagelser og metoder. Det burde 
kunne blive et nyttigt demonstrations værktøj bl.a. for fiskeriforeningsformændene så det via en 
kaskadeeffekt kan nå alle interesserede fiskere. Værktøjet vil formentlig også blive brugt til den 
’benchmark workshop’ som ICES har indkaldt til bl.a. for Nordsøtorsken i januar 2009 – dvs. alle 
deltagere kan sidde rundt om et bord og umiddelbart få demonstreret hvad enhver assessment 
relevant ændring eller udbygning af data og viden om Nordsøtorsken, vil have af konsekvenser for 
bestandsvurderingen. Arbejdet er et mindre led i REX III og DF’s REX-koordinatorer har allerede 
været med til to møder for at sikre brugerrelevante grafer o.lign. Værktøjet skal yderligere testes på 
den kommende fisker-forsker workshop i Ålborg den 27-28. november 2008 hvor REX-fiskere fra 
Nordsøen og Skagerrak første gang skal mødes. 
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