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Forsøk med lakefrossen og tørrfrossen

sild

som agn.

Tidligere erfaringer og forsøk.
Praktisk tailt all agnsild son1 fryses i Norge er hittil iblitt iailtefrosset, dvs. froisset ved ~overrislliilgmed
avltjØlet saltlake, som altså er i direkte berØring i11ecl
silden under frysingen. /Denne frysenlåte er lite tild
skal lagres en
fredsstillende for frossen ~ ~ z a t s i lsom
tid IØr den nyttes, d a berØrcingen med lake mec1fØrer
a t silden haiiskner meget ifortere enn sild son1 e r tØrrfrosset, f. felts. i platefrysere eller ved luftfrysing.
Forl~ol~det
er lomtalt i »I<jØleteltnislt ICursus ved Statens Fiske~iforsØltsstasjon« (Bergen 1942) s. 8 5 og
s. 157, og en reklte 4forsØlt utfpjrt iseilere {har'beltreftet
at sild som er frosset i herØring med lalte harsltner
nnlltring dobbelt så fort som tØrrfrossen.
Det er nxrliggeiide å slutte at clenne sterkere harskning også har innflytelse på den frosne silclens brukbarhet som agn, og mange fiskere har hevclet at deil
sild 'de ltan få tØrrfrosset i sine egne agneslter, fislter
beclre enn deli laltefrosne de 1tjØper i ltasser. Meningene om lakefrossen sild isom agn kontra tpirrfrossen
liar dog v z r t noltså delte.
Sammenliknende 4is'lteforsØlt mecl lakefrossen og
li~ftfrossevts agn sild er i ganske stort omfang utfØrt i

Lofoteil i 1946, 47, 48 og 49 av fislterikonsulent 0.
Iiristenseii (Årsber. vedk. Norges Fiskerier 1946, 2,
1947, 1 og 1948, 1 ) . Silden har stlort sett vzert anveildt fra 2 i :3 uker (1946) til 5 i 7 uileer (1947 og
1948) ,ettei- at lcleii [ble frosset.
Den lttftfrosne g a 'i ,åreile 1946-47 ,gjei~nonisiiittiig noe bedre fangst, fra l til ve! 20 pst. li 7 av de 9
vær den ble prØvd, inlens 2 vær viste best !fangst med
lalteifrossen. I 1948 lå fangsten gjeniioniisilittlig fra
12 kil 2 0 pst. hedre for luftfrossen {or d e 6 vær ,frla
Itisvær til Eallstacl hvor den ble prØvd, men fangstresultatet var clet saiiznie for luft- og laltefrossea for
SØrvågen 'og VzrØy. Gjeniiomsnittilig merfangst på
luftfrossen for samtlige 8 vzer under ett var 13 pst,

Resttltatene for 1949, som herr Icristensen vriziiligst har me8cldelt oss, viser gjennonzsizittlig }lest
fangst for 4Ørrfrosseiz (for samtlige 8 v x r , nemlig f r a
2.6 til 55 pst., gjennomsnitt1,ig 12 p~st. A v de 51 samirienliltneizde enkeltsetninger som ble gjort i 1949,
viste 39, eller 76,5 pst. hest ifatigst med luftfrosseil
silcl.
Dlet er således tydelig at den luftfrosne silden
gjeiinonzsnittilig har gitt hedre fangst enn den lakefrosne, til tross for a t den Etiftfrosne silden neppe har
r æ r t frosset slik som clet minst bØr forlanges lav en
rprrfrossen sild.
Etter det sanz er opplyst, (har frysingen fore@tt
ved inizsetizing av halvkasser mzed sild 'i rom hvor
teniperaturen neppe lzar v z r t lavere 'enn ca. + 1618" C, log clet ei- ~aiiii~syiilig
at 'den lzar tatt niinst et
par dØgiz. Så langsoizz frysing vil meclfØre kvalitetsforringelse, og den lalteilrosizie, isoni vanligvis opplyses
:i bli ~gjennoi~zfrossen
på iiliizdre enn 2 timer, må antas
a ba vært av bedre kvalitet straks etter frysingen.
Ved tØri~fi-ysiizgkan iclet imidlertid iryses like hurtig son1 ved laltefrysiing, og ved cle fleste moderne
t$rrfryrsenzetoder skjer frysingen iallfall på så kort
ticl ,at selve drysmiligenikke skader sildens Itvalitet
nier !enn laltef~rysingen. Det var derfor av iinteresse
;"i få en iorieizterin,g lom hvordan agnsild som er tØrrfrossen på ~iloeiiluiildetilfreclsstillende niåte stiller seg
i forhold til lake fr os sei^. I forbindelse ,111ed en del
sainmenliltnende frysefors$lt med st,orsild for matLi-ult i sesongen 1949 il)le det derfor også frosset to
pqdver agi~silldfor orieizter~e~ncle
fiskeforsØk.

Egne forsøk i Lofoten 1949.
Av storsild f r a samnlr faiigst, av lielt eilsartet itvlilitet, jble deri 2. febrtiar laltefrosseii 10 kasser og tprrfrosset 1 0 Itassei- (500 kg). Laleefrysingen ble utfgirt
ved overrislitlg på vanlig måte med lake av i 1617" C i 2 timer. Den tØrrfrosne silden ble $dr frysiilgeil flolagt li40 )( 50 X 7,5 c111 fryseramme av tre
og frosset niellom ribbeplater i 1uftstrØm av ca. +
?O0 C. Frysetid omltriiig 10 tin~er.
Samtlige prØver ll~le etter frysiiigen glasert n ~ e d
vann. Kassene med ideil laltefrosne sildeii ble gjeiispiltret som vanlig, og rammene med den tØrrfrosne
sildeil satt på hverandre 4 stk. i IzØyden med b ~ i n nlog
loltlt på henholdsvis nederste og Øverste ramme. Det
hele :ble huiiclet isan~meiived labanker og stlålbåncl
(se fig. l og 2). Denne emballeringsniåte )ble nyttet
forsØksvis som en billig utfØrelse i forbinclelse med
tØrrfrysingen, og for å få fislteriles tittalelse om hencilrtsn~essighetenav pakningen og flolegningen sett i
forh,old tiil den som nyttes for lakeifro~ssensild.
Sillden ble lagrlet veid i 18" C ti 4% ulte, til deil
7. mars, ,cia den ble seilldt til Fiskernes Agiiforsyning,
Svolvarr, i agnbåt sanimen med anneii frossen agnsild og skjell. Disponent Johan I-Iagerup i Agiitorsyniilgen bes$rget lagringen og fordelingen i Lohoten, på en slik måte at deil tØrrfrosne og lakefrosne
sildeii f som (ble sain~medilcnet ved fislceforsØlc hele
tiden (hadde v x r t under like betingelser.
Av de fislltere som moltt,ol sild til fislteforsØk ler
det dessverre bare to som har gitt opplysninger om

Fig. 2.

4 X 12.5 kg tørrfrossen sild.

utfallet av forsØkene, som ble utfØrt ved Heiiiiingsv x r 19. mars, 21. mars olg 11. april, dvs. henholdsvis
ca. 6% log 10 uker etter frysirigen.
Torolf Jalroibseil, Henliingsvær, N-160-V,
anglet vekselvis 200 angler av 'hvert slag og rapporterte
fØlgende rr sultater :
FiskeforsØk 19. iniars :

..

Antall angler..
200 200 200 200 200 tils 1000
Tørrfrosset sild..
17
18
24
19
7
85 stlz.
Lakefrosset sild .
9
11 18
11
7
r
56

FjisickeforsØk 11. april:

..

Antall angler..
Tørrfrosset sild..
Lakefrosset sild.

200
19

7

200
14
12

200
18
9

200 200
11 22
11 14

tils. 1000
r

84 stk.
53 s

Jolhan SØreiisen, ICleppstacl, N-20-GM,
anglet
vekselvis 100 angler av hvert slag 'og rapporterte
f$lgende :

Fiskeforspik 19. mars :
Antall angler.. . . . . . .
Resultat ..............

Tørrfrosset sild Lakefrosset sild
1200
1300
126 stk.
47 stk.

FislteforsØl~21. mars :
Antall angler.. ........
Resultat ..............

1 O00
46 stk

1500
55 stk.

E n san~meiistillingp3 ens grunnlag gir fØlgende:

T. J. 19. mars..
11.april. .
J S. 19. mars..
21. mars..

Fisk pr. 1000
Merfangst på tørrfross.
I antall pr.
I
angler
Luftfr.
Lakefr. 1000 krok
%
85 stk.
56 stk.
29 stk.
52 %
53 n
31
58
84
39 O
58 ))
148
97
46 s
37(36,7)stk. 9
24 %

Tot.på4000krok 312 stk.
Gjennomsnitt . . 78 stk.

185 stk. 127 stk.
46l/, stk. 313/4stk.

68,5 %

Det vil ses at deil tØrrfrosne i alle tilfelle har fisket
meget bedre 'ei1 deli lakefrosile, og at den gjennomsnittlig har gitt nesten 32 'stk. mer pr. 1000 krok eller
68,s pst. bedre fangst enn clen lakefrosne. Fangstresultatene for lakefrossen sild ligger meget n x r de
gjei~il~oinsn,ittli,ge
for linabrtik for Henningsvxr tid
sanume tidsptunkter.
Forskjellen n~elllomtØrrfrossen og laltefrossen 'sild
Ila's altså her vist seg meget stØrre ei111 man tidligere
iliar funnet (i~lell,omluftfrossen og lakefrossen), det
er bare nent unntaltelsesvis at enkelte sjØvær ticlligere har vist over l50 pst. bedre ifiangster mecl luft-

frosseri, og A g i i f ~ r s ~ n i i i g e ntillitsmiann
s
i Henningsv z r , Irgens WilterØy, som leverte silden t~ilfiskerne,
~ltriverat tclenile tgirrfrosne silclen var helt overlegen
som agn.

Konklusjoner.
Videre forsøk og deres bet~dning.
D e fiskeforsØ1t vi illar fått gjort er altfor f å til at
rnaii ka11 dra sjellerelle slutninger om at sild som er
tarrfrosset på tilfredsstillende m,åte etter ei1 tids lagring ler let langt bedre agn enn tilsvarericle laltefrossen
sild. Det er også opplyst at fiskeri tok dårlig på agn
på den ticl forsØltene ble gjort, og forskjellen kan
selvslagt tenkes å være milidre n å r fisken tar beldre.
Resaltatene er på den lannen side så entydige mecl
denne silden som er drosset under helt koiltr~ollerte
forholcl, at de g i r sterke indikasjoner på at Ilinefangstene vil kunne Økes me,get betraktelig ved anvendelse
av tilfredsstilleilcle 8tØrrfrasseil stild i stedet for lakefrossen, iallfall når siltden må \lagres en ticl fØr den
nyttes. Silclen i11Ø.r cclessuten kunne tØrrfryses ,på kortere tid enn vi denne gang dladde hØve til, og den vil
ltuiliie gis bethaizdlinger som hindrer harskningen enda
mer, f. eks. med vitainin C.
E11 slik tlilifredsst~illendebehandlet og tØrrfrossen
sild vil ltanskje bli litt dyrere eim laltefrossen, men
forslcjellen lslc~~flle
likke behØve å bli nevneverclig. Selv
om prisen ble en del hØyere s l ~ ~ t l$dette
le
neppe hindre
brwlteii av deil ihvis den fislter betydelig bedre. Det
skal ikke stiore merfangster til fØr det vil lØnne seg

for disleerne å betale den nieget bedre enn lakefrosseri,
da nierfangsten vil ,betegne praktisk talt ren netto.
Den gjennolmsnittlige merfangst ved de 4 refererte
fislceforsØlc har eksen~pelvispr. 2000 lcrolc - et lite
sjØvcer - en verdi av over kr. 100, mens den nØdvendige agnmengde til et slikt sjØvcer er ca. 2 ltacser.
Det er derfor a,ll niulig grunil til ved fortsatte nier
omfattende forsØlt nied tilfredsstille~zdrbehandlet og
tØrrfrosseil agiicild å få ltoilstatert o m resultatene av
våre orienterende forsØilt med slik sild ltaii bekreftes.
1 denne forbindelse lcan nevnes at Norges Råfisklag
har vist stor interesse for salten og siste hØst kar
frosset agnsilc1prØver av fetsild ved SIL Fiskagn,
@siles, hvortil vi også har skaffet vitamiil C. Det er
ider re vår hensikt i samarbeict mecl fislterilcons~~lei~t
Kristeilseil å prØve å få fortsatt forsØlteile i Lofoten
i stØri-e ~n~ålestol~lc
i Itomniende sesong, og samtidig
f5 uildersØlct oin der er forskjell på fiskeevnen av
laltefrosseii og tØrrfrossen sild etter kortere tids lagr ing, samt om beliaildling med harsltnii~gshen~~n~ei~cle
niidler har vesentlig betydning.

