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RESUME 

Danmarks Fiskeriundersøgelser gennemførte i september 1997 et forsøg med det formål, at 
af.prøve om akustiske alarmer (pingere) monteret på garnene kunne reducere bifangsten af 
marsvin i det danske nedgarnsfiskeri efter torsk i Nordsøen. Forsøget var designet som et dobbelt
blindt forsøg med en kontrolgruppe bestående af garn med inaktive pingere. Det dobbelt-blinde 
aspekt bestod i at ingen af deltagerne fik at vide hvilke af pingerne ombord, der var aktive, og 
hvilke, der var inaktive. I samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og de lokale fiskeriforenin
ger blev i alt 14 garnbåde fra Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn udvalgt til at deltage i 
forsøget, der strakte sig fra 30. august til 10. oktober. Alle deltagende både havde en observatør 
fra DFU ombord under hele forsøget. De anvendte pingere var af typen LU-l, udviklet af 
Loughborough University, England. Pingerne var så vidt muligt monteret på garnene, så ingen 
garn var mere end omkring 140 m fra en pinger. 

De deltagende både havde tilsammen 168 havdage under forsøget. Der blev fisket på i alt 590 
stationer varierende i størrelse fra 4 garn til 240 garn. Den samlede indsats var 6523 garn med 
<.lktive pingere, 5680 garn med inaktive pingere og 3395 garn uden pingere. Der blev i alt fanget 
24 marsvin fordelt med 1 marsvin fanget i garn med aktive pingere, 13 marsvin fanget i garn med 
inaktive pingere og 10 marsvin fanget i garn uden pingere. Der blev ikke fanget andre småhvaler 
end marsvin. 

Hyppigheden afbifangst af marsvin er 0,00015 i garn med" aktive pingere, 0,00229 i garn med 
inaktive pingere og 0,00295 i garn uden pingere. Forskellen i hyppigheden af bifangst mellem 
garn med aktive pingere og garn med inaktive pingere er statistiskt stærkt signifikant (p-værdi: 
0,000669). Der er ikke signifikant forskel i hyppigheden afbifangst af marsvin mellem garn med 
inaktive pingere og garn uden pingere (p-værdi: 0,699). 

Resultaterne fra det her rapporterede forsøg i det danske nedgarnsfiskeri efter torsk i Nordsøen 
bekræfter konklusionerne fra udenlandske forsøg. Sammenligner man bifangsterne i henholdsvis 
. garn med aktive pingere og garn med inaktive pingere, har alarmsignalerne stort set eliririneret 
bifangst af marsvin. Hvorvidt brugen af pingere også vil være virkningsfuld på længere sigt 
afhænger af, om marsvinene med tiden vil væmie sig til de udsendte lydsignaler .. 

. Man bør også .være opmærksom på, at udbredt brug af pingere vil skabe nogle områder, som 
marsvinene hindres i at udnytte til fødesøgning, vandringer og andre formål. Effekten af dette vil 
afhænge af forhold som f.eks. den geografiske udbredelse af brugen af pingere, pingernes 
effektive rækkevidde og tilgængeligheden af alternative områder, men det vil ikke nødvendigvis 
være omkostningsfrit for marsvinene på længere sigt. 
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BAGGRUND 

En undersøgelse af den utilsigtede bifangst af marsvin i det danske garnfiskeri i Nordsøen i 1992 
og 1993 konkluderede, at den totale bifangst sandsynligvis var i størrelsesordenen 7000 dyr om 
året (Vinther 1997). Eli. bifangst i denne størrelsesorden er fonnentlig ikke bæredygtig på længere 
sigt (Anon. 1997). 

Danmark har gennem ratifikation af ASCOBANS aftalen forpligtet sig til at udvikle metoder til 
reduktion af bifangsten af småhvaler i østersøen og Nordsøen. Danmarks Fiskeriundersøgelser 
(DFU) deltager delvis som følge heraf i 1996-1998 i et internationalt, EU-støttet projekt (BY
CARE), hvis fonnål bl.a. er at afprøve, hvorvidt det ved hjælp af redskabsmodifikationer er 
muligt at reducere bifangsten af småhvaler i de danske garnfiskeri er. Undersøgelser gennemført 
i USA, England og Holland tyder på, at man kan.opnå en betydelig effekt ved hjælp af akustiske 
alarmer, såkaldte pingere (Kastelein et al. 1997; Goodson et al. 1997; Kraus et al. 1997; Kraus 
& Brault 1997), der gør marsvinene opmærksomme på garnene eller direkte skræmmer 

. marsvinene væk fra garnene. DFU har derfor, som en del af BY -CARE, gennem et kontrolleret 
forsøg afprøvet hvorvidt brugen af pingere kunne reducere bifangsten af marsvin i danske 
garnfiskerier. 

Det har ved planlægningen været væsentligt, at forsøget fik et omfang, der tillader en vurdenng 
af, om de forventede reduktioner i bifangsten af marsvin er statistisk holdbare. Det var desuden 
væsentligt at kunne vurdere, om brugen af pingere havde en effekt på det fiskerimæssige udbytte. 
Det var endvidere vigtigt, at forsøget skete i nært samarbejde med fiskeriorganisationerne og 
interesserede fiskere, bl.a. for at kunne udnytte deres omfattende erfaring og for at kunne 
identificere eventuelle problemer ved brugen af pingere i det praktiske fiskeri. Det er dog vigtigt 
at bemærke, at forsøget ikke har haft til formål at finde frem til kommercielt anvendelige 
løsninger, men var rettet mod at kunne vurdere effekten af pingere på bifangsten af marsvin i 
storskala forsøg, under de betingelser der gives ved at anvende prototype pingere. Hvis forsøget 
skulle påvise en væsentlig reduktion i bifangsten af marsvin, vil det være nødvendigt derefter at 

. gennemføre en egentlig produktudvikling, for at finde frem til kommercielt anvendelige pingere, 
der har de mindst mulige ulemper for det praktiske fiskeri. 

Hovedformålet med forsøget har været at undersøge, om brugen af pingere i væsentlig grad kan . 
reducere bifangsten af marsvin i det danske nedgarnsfiskeri efter torsk i Nordsøen. Som beskrevet 
nedenfor, er der desuden under forsøget med pingerne ombord på gambådene indsamlet 
oplysninger om de samlede fangster inklusive udsmiddets størrelse, bl.a. for at kunne vurdere om 
brugen af pingere har en effekt på det fiskerimæssige udbytte. Nærværende rapport beskriver dog 
kun effekten af pingere på bifangsten af marsvin. 
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METODER 

Valg af fiskeri 
Da det kræver en mindre indsats at påvise en bestemt reduktion i et fiskeri med høje bifangst-rater 
end i et tilsvarende fiskeri med lave bifangstrater, blev valget af fiskeri til forsøget baseret på, at 
bifangstraten for marsvin skulle være så høj som muligt. Af de fiskerier, hvor bifangstraten var 
kendt, havde torskefiskeriet i Nordsøen i området 55N30'-57N30' og 20-60 i tredje kvartal den 
højeste rate (Vinther 1995), og der var desuden tegn på, at vragfiskeriet havde højere bifangstrater 
end det øvrige garnfiskeri efter torsk (Vinther pers. comm.). 

Valg af forsøgsdesign 
M hensyn til troværdigheden af resultaterne fra forsøget var det vigtigt, at ingen af de deltagende 
parter kunne påvirke resultaterne i den ene eller anden retning. Det var desuden vigtigt at kunne 
afgøre, om en eventuel effekt skyldtes den fysiske tilstedeværelse af pingerne på garnene, eller 
om den var forårsaget af de udsendte lydsignaler. Forsøget blev derfor designet som et dobbelt
blindt forsøg med en kontrolgruppe bestående af garn med inaktive pingere, såkaldte dummy 
pingere. Det dobbelt-blinde aspekt bestod i at hverken fiskerne eller observatørerne fik at vide 
hvilke af pingerne ombord, der var aktive, og hvilke, der var dummies. For at undgå, at forskelle 
mellem de deltagende både i fiskernåde og foretrukne fiskeområder skulle påvirke resultaterne 
i en bestemt retning, skulle bådene på skift fiske med aktive og med dummy pingere. Hver båd 
fik derfor både et sæt aktive pingere og et sæt dummies, der kun adskilte sig fra hinanden udadtil 
ved en farvekode og et identifikationsnummer. Som hovedregel skulle alle garn sat indenfor den 
samme dag have pingere fra det samme sæt, altså den samme type (farvekode) pinger. Næste 
gang garnene sættes, normalt den følgende dag, skiftes der til det andet pingersæt, altså den ~den 
type (farvekode) pinger, og så videre. 

Nødvendig indsats 
Hovedformålet med forsøget var som nævnt at undersøge, om brugen af pingere kunne medføre 
en væsentlig reduktion af bifangsten af marsvin. Ved en væsentlig reduktion forstås her en 
statistisk signifikant reduktion på mindst 50%. Analyser afbifangstraterne fra 1993 og 1994 viste, 
at der til dette formål var behov for en samlet fiskeriindsats på omkring 1000 km garn fisket, 
ligeligt fordelt mellem forsøgsgruppen (garn med aktive pingere) og kontrolgruppen (garn med 
dummy pingere). For at begrænse effekten af en eventuel sæsonmæssig variation i bifangsten 
af marsvin, blev varigheden af forsøget sat til cirka 4 uger. Baseret på oplysninger om den typiske 
indsats for en garnbåd i det pågældende fiskeri, blev det beregnet, at der skulle bruges 12 
garnbåde for at opnå en samlet indsats på omkring 1000 km i løbet af cirka 4 uger. 

Udvælgelse af deltagende både 
Af praktiske grunde var det ønskværdigt, at de deltagende både kom fra samme havn, eller 
eventuelt fra to nabohavne. Da Thorsminde og Hvide Sande tilsammen har et meget stort antal 
garnbåde, der driver nedgarnsfiskeri efter torsk i Nordsøen, blev udvælgelsen koncentreret om 
disse to havne. I samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og de lokale fiskeriforeninger i de 
to havne blev egnede garnbåde opfordret til at melde sig til forsøget, og i alt omkring 30 både 
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meldte sig som interesserede i at deltage. Udvælgelsen af de 12 både, der var behov for, blev 
baseret på, at de skulle være så ensartede som muligt, specielt med hensyn til fiskemåde, 
fiskeområde og redskaber, men de skulle desuden opfylde nogle krav til størrelse og indretning, 
for at kunne medtage en observatør. 

Dataindsamling 
Alle deltagende både havde en observatør fra DFU ombord under hele forsøget. Observatørens 
opgave var at sørge for montering og ombytning af pingere efter bestemte retningslinier, samt at 
indsamle data om hvilke fiskeredskaber, der blev benyttet, om fiskeriindsatsen i fonn af antallet 
af garn og deres fisketid, om hvilke pingere, der blev benyttet på de enkelte garn og om 
eventuelle' bifangster af marsvin. Desuden indsamledes data om mængden og arts- og 
størrelsesfordelingen af de samlede fangster af fisk inklusive udsmid. 

Dataindsamlingen var organiseret med udgangspunkt i en Station, der her er defineret som et 
antal garn med samme maskestørrelse, sat på nogeDlunde samme position og dybde, med 
samme bundforhold. Hvis der fiskes på vrag, er stationen de garn med samme maskestørrelse, 
der er sat på et enkelt vrag .. 

Pbtgere 
Den anvendte pinger var en prototype, LU-I, udviklet af Loughborough University, England. 
LU-l har følgende tekniske specifikationer: 

Frekvens: 
Signalstyrke: 
Signallængde: 
Signalinterval: 
Længde: 
Diameter: 
Volumen: 
Vægt (i luft): 

8 forskellige signaler mellem 40 og 120kHz 
145 dB (re 1 mikroPa @ 1 m) 
300 ms 
tilfældigt mellem 5 og 30 s 
145 mm 
44 mm 
0,221 . 
ca. 400 g 

LU-l er forsynet med en føler, der aktiverer lydudsendelsen, når pingeren bliver dækket af vand, 
og afbryder igen, når pingeren tages op afvandet. Før forsøgets start og efter hver tur, blev alle 
aktive pingere testet, for at sikre, at de fungerede optimalt. 

Til brug ved montering på garnene var pingerne forsynet i den ene ende med en strop af 5 mm 
line påsat en karabinhage og med en 50 mm bred ve1crostrop omkring midten af pingeren . 

. Karabinhagen sikrede pingeren til overtællen, mens velcrostroppens fonnål var at holde pingeren 
så tæt som muligt ind tilovertællen. En række håndteringsforsøg udført i foråret 1997 (Larsen 
1997) viste, at denne monteringsform muliggjorde en hurtig ombytning af pingere og samtidig 
tillod, at garn med pingere monteret på overtællen kunne passere uhindret gennem garnhaler, 
klaremaskine og eventuelle rør og kanaler ombord. Denne monteringsfonn medvirkede også til 

. at hindre, at pingerne fangede masker, mens garnene lå i pounderen samt under sætning af 
garnene. 
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Som udgangspunkt skulle pingerne monteres på tail-enderne (de stropper, der binder de enkelte 
garn sammen i lænker)mellem hvert andet garn, hvilket giver en pingerafstand på omkring 140 
!!l. I tilfælde hvor de enkelte lænker sattes parallelt med en kort afstand imellem, kunne dette dog 
fraviges, så længe alle garn befandt sig inden for en afstand af omkring 140 m fra en pinger. 

Ved vragfiskeri, hvor der sættes få og korte lænker inden for et begrænset område (tæt omkring 
eller hen over vraget), var det som regel muligt at montere pingere i takt med sætningen af 
garnene. Ved fiskeri på stengrunde og lignende, hvor der typisk sættes væsentligt længere lænker 
med en større fart, var det ikke muligt at montere pingere i takt med sætningen af garnene. Her 
blev pingerne monteret, når garnene .under halningen passerede afpillerbordet, hvorefter garnene 
med pingere passerede gennem klaremaskinen og ned i pounderen til opbevaring indtil næste 

. garnsæt. Da alle pingere som nævnt ovenfor efter hver tur skulle med i land for at kontrolleres, 
medførte den beskrevne procedure, at der ved denne form for fiskeri ikke kunne monteres pingere 
på det første garnsæt på en ny tur. 

Dataanalyse 
Denne foreløbige analyse behandler som nævnt ovenfor kun de data, der vedrører effekten af 
aktive pingere på bifangsten af marsvin. 

Bifangsten af marsvin kan ses som resultatet af samspillet mellem en lang række faktorer, som 
f.eks. tætheden af marsvin og dens variation i tid og rum, marsvinenes adfærd i en given situation 
samt fiskeriets omfang og fordelmg i tid og rum. Som beskrevet i afsnittet Valg ajjorsøgsdesign 
er det ved planlægningen tilstræbt at udjævne eller helt undgå indvirkningen af andre betydende 
faktorer end lige netop de højfrekvente lydsignaler fra de aktive pingere. Ideelt omfatter forsøget 
derfor kun to· grupper. Garn med aktive pingere udgør den ene gruppe og garn med dummy 
pingere udgør den anden gruppe, men som det fremgår af afsnittet Pingere er der reelt i forsøget 
en tredje gruppe bestående af garn uden pingere. 

Bifangsten af marsvin betragtes som en binomialproces, hvor hver indsamlingsenhed (her det 
enkelte garn) gives værdien 1 for bifangst af marsvin og værdien O for ingen bifangst af marsvin. 
For hver af de tre grupper fremkommer dermed to tal, der tilsammen beskriver hyppigheden for 
bifangst af marsvin i hver gruppe. Det testes om disse hyppigheder er signifikant forskellige ved 
hjælp af en X2-test. 

RESULTATER 

Indsats 
Forsøget blev gennemført i perioden fra den 31. august til den 10. oktober 1997. Der blev benyttet 
14 forskellige garnbåde, heraf 5 fra Hvide Sande, 8 fra Thorsminde og 1 fra Thyborøn, der 
tilsammen havde 168 havdage under forsøget. Der blev fisket på i alt 590 stationer varierende i 
størrelse fra 4 garn til 240 garn. Hovedparten af stationerne lå dog på mellem 6 og 12 garn 
(vragfiskeri) og på mellem 30 og 60 garn (fiskeri på stengrunde, rørledninger o.l.). 
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I alt blev der fisket 6523 garn med aktive pingere, 5680 garn med dummy pingere og 3395 garn 
uden pingere. Den typiske fisketid var mellem 8 og 15 timer. 

Bifallgst af marsvill 
Der blev i alt fanget 24 marsvin på 15 stationer. To stationer havde hver 5 marsvin, 1 station 
havde 2 marsvin og 12 stationer havde 1 marsvin. Bifangsterne af marsvin fordeler sig på de tre 
grupper garn med hhv. 1 marsvin fanget i garn med aktive pingere, 13 marsvin fanget i garn med 
dummy pingere og 10 marsvin fanget i garn uden pingere (Tabel 1). Ingen enkeltgarn fangede 
mere end 1 marsvin. Der blev ikke fanget andre småhvaler end marsvin. 

Antal garn med marsvin Antal garn uden marsvin 

Garn med aktive pingere 1 6522 

Garn med dummy pingere 13 5667 

Garn uden pingere 10 3385 

Effektell af pillgere 
Hyppigheden af bifangst af marsvin er 0,00015 i garn med aktive pingere, 0,00229 i garn med 
dummy pingere og 0,00295 i garn uden pingere. 

Forskellen i hyppigheden af bifangst mellem garn med aktive pingere og garn med dummy 
pingere er statistiskt stærkt signifikant (p-værdi: 0,000669). 

Der er ikke signifikant forskel i hyppigheden af bifangst af marsvin mellem garn med dummy 
pingere og garn uden pingere (p-værdi: 0,699). 

Hvis garri med dummy pingere og garn uden pingere lægges sammen til en kontrolgruppe bliver 
forskellen i hyppigheden afbifangst af marsvin mellem garn med aktive pingere og den samlede 
kontrolgruppe endnu mere signifikant (p-værdi: 0,000204). 

DISKUSSION 

Bifangst af småhvaler i forskellige fiskerier rundt om i Verden har i- de seneste år tiltrukket sig 
en stigende opmærksomhed (se f.eks. Perrin et al. 1994). I nogle tilfælde, som f.eks. bifangst af. 
vaquitaer i den californiske havbugt, er bifangsten en direkte trussel mod artens overlevelse, og 
i andre tilfælde, som f.eks. bifangst afmarsvin i nedgarnsfiskerier i Gulf ofMaine, er bifangsten 
sa stor, at den ikke er bæredygtig på længere sigt (Read et al. 1993). Det sidste gælder formentlig 
også for bifangsten af marsvin i Nordsøen, hvor alene de danske nedgarnsfiskerier efter torsk og 
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pighvar beregnes at fange omkring 4 400 marsvin om året (Vinther 1995). Hertil skal lægges 
bifangster i andre danske fiskerier i Nordsøen som f.eks. fiskeri efter kulmule og rødspætte, samt 
bifangster i andre landes fiskerier i Nordsøen. 

I Gulf ofMaine medførte de høje bifangster, at myndighederne i begyndelsen af 1990'erne forbød 
fiskeri med nedgarn i bestemte områder i perioder, hvor bifangstraterne var særligt høje. Som 
følge afet ønske fra de berørte fiskere om at:fa lempet disse restriktioner, gennemførtes i efteråret 
1994 et forsøg med at reducere bifangsten af marsvin ved hjælp afpingere. Resultaterne viste, 
at de anvendte pingere var meget effektive til at reducere bifangsten af marsvin, uden at det gik 
ud over det fiskerimæssige udbytte fra målarterne torsk og sej (Kraus et al. 1997). Som en 
konsekvens af disse resultater fik fiskere, der monterede pingere på deres garn, adgang til igen 
at fiske i de ellers lukkede områder. Der var dog i forsøget en signifikant lavere bifangst af sild, 
marsvins hovedføde i dette område, i garn med aktive pingere. Resultaterne fra forsøget kunne 
derfor ikke bruges til at afgøre, om den konstaterede effekt skyldtes, at pingerne virkede direkte 
på marsvinene, eller om der var tale om en indirekte effekt, ved at pingerne holdt sildene, og 
dermed også marsvinene, væk fra garnene. Det betød samtidig, at man ikke umiddelbart kunne 
konkludere, at pingere også ville være effektive i andre fiskerier, og det blev derfor anbefalet af 
bl.a. Den Internationale Hvalfangstkommission, at forsøg med pingere blev gennemført i andre 
fiskerier med bifangstproblemer (IWC, 1996). Et antal sådanne forsøg er siden blevet udført, men 
kun i enkelte tilfælde har resultaterne tilladt en klar konklusion. Den har imidlertid hver gang 
været, at brugen af aktive pingere kunne reducere bifangsten af småhvaler i væsentlig grad (Kraus 
& Brault 1997; Gearin et al. 1996). 

Resultaterne fra det her rapporterede forsøg i det danske nedgarnsfiskeri efter torsk i Nordsøen 
bekræfter konklusionerne fra de nævnte forsøg i andre fiskerier. Sammenligner man bifangsterne 
i henholdsvis garn med aktive pingere og garn med dummy pingere, har alarmsignalerne stort set 
elimineret bifangst af marsvin, og denne forskel er stærkt signifikant. Der· er ikke nogen 
signifikant forskel i bifangstfrekvenser mellem garn med dummy pingere og garn uden pingere, 
hvilket tyder på, at den fysiske tilstedeværelse af inaktive pingere på overtællen ikke har nogen 
væsentlig effekt på bifangsten. Det er altså udsendelsen af de højfrekvente lydsignaler, der er 
årsag til den ,lavere bifangst. 

Hvorvidt den konstaterede effekt er indirekte, f.eks. gennem bortskræmning afbyttedyr, eller 
direkte på marsvinene kan ikke afgøres udfra de foreløbige resultater fra forsøget. Studier af 
fritlevende marsvin gennemført i en skotsk fjord i 1996 viser imidlertid, at dyrenes reaktion på 
lydsignaler af samme type, som LU':'l udsender, var en øjeblikkelig flugtadfærd (Goodson et al. 
1997). Dette er i overensstemmelse med lignende studier gennemført på fritlevende marsvin i 
USA (Laake et al. 1997) og på fritlevende Hectors delfiner i New Zealand (Stone et al. 1997), 
samt på marsvin i fangenskab i Holland (Kastelein et al. 1997). I alle tre studier konstateredes en 
direkte effekt på dyrene. Det er derfor sandsynligt, at effekten på bifangsten af marsvin i det her 
rapporterede forsøg i Nordsøen skyldes de højfrekvente lydsignalers direkte indvirkning på 
marsvinenes adfærd. 

Som det fremgår af denne rapport, er der tale om en indledende analyse af de data, der har at gøre 
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med effekten af pingerne på bifangsten af marsvin. Der forestår nu et mere detaljeret analysear
bejde, hvor det bl.a. skal vurderes, om pingerne har haft en effekt på det fiskerimæssige udbytte. 
Det skal endvidere vurderes, om stationerne med hver af de tre grupper af garn adskiller sig 
systematisk fra hinanden. De faktorer, der skal analyseres, er f.eks. stationernes geografiske 
fordeling, bundtype, fisketid og strømforhold. Med det valgte forsøgsdesign, specielt det dobbelt
bIinde aspekt kombineret med den daglige skiften mellem aktive pingere og dummies, forventes 
der ingen væsentlige, systematiske forskelle mellem de tre grupper garn. Den eneste systematiske 
forskel, der umiddelbart falder i øjnene, er, at stort setalle garn udenpingere er fra det første sæt 
på en tur, men dette har næppe nogen betydning for vurderingen af effekten af pingerne. 

Det kan altså konkluderes, at brugen af pingere som LU-l kan reducere bifangsten af marsvin i 
de danske nedgarnsfiskerier efter torsk, i det mindste på kort sigt. Hvorvidt brugen af pingere 
også vil være virkningsfuld på længere sigt, afhænger af om marsvinene med tiden vil vænne sig 
(habituere ) til de udsendte lydsignaler. Generelt må det forventes, at graden af habituering vil 
afhænge af en række faktorer som f.eks. de udsendte lydsignalers frekvensområde,. kildestyrke, 
signalform . og forudsigelighed, ligesom marsvinenes adfærd kan tænkes at indvirke, men der 
vides næsten intet om disse forhold. Forsøg, som det her rapporterede, kan ikke give noget svar 
på dette spørgsmål, da det bLa. ikke vides hvor ofte de enkelte marsvin i området er blevet udsat 
for alarmsignalerne. Desuden er LU-l jo netop designet til at modvirke habituering, gennem brug 
af 8 forskellige signaler med signalinterval varierende tilfældIgt mellem 5 og 30 sekunder. Der 
er således et stort behov for at fremskaffe den nødvendige viden om marsvins habituering til 
forskellige lydsignaler, for at kunne vurdere, hvilke pingersignaler, der vil være mest effektive 
på længere sigt. 

Man bør også være opmærksom på, at udbredt brug af pingere vil skabe nogle områder, som 
marsvinene hindres i at udnytte til fødesøgning, vandringer og andre formål. Effekten af dette vil 
afhænge af forhold som f.eks. den geografiske udbredelse af brugen af pingere, pingernes 
effektive rækkevidde og tilgængeligheden af alternative områder, men det vil ikke nødvendigvis 
være omkostningsfrit for marsvinene på længere sigt. 
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TAK 

Jeg vil gerne rette en tak til de deltagende fiskere for deres interesse for forsøget og for det meget 
fine samarbejde med Danmarks Fiskeriforening og DIFTA under den praktiske gennemførelse, 
og til formændene for de lokale fiskeriforeninger for deres opbakning til forsøget og for hjælp ved 
udvælgelsen af de deltagende gambåde. . 

Forsøget er delvis financieret af EU under projektet BY-CARE (FAIR kontrakt nummer CT05-
0523-BYCARE)og har desuden modtaget støtte fra Strukturdirektoratet under Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. . 
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