
ULOVLIGE HUMMERTEINER:

To cm ga 8000 kr i bot
•	 Et	minnerikt	skrefiske	i	Lofoten

•	 Politianmeldte	dumping	av	brisling

•	 Gjenopptar	fangsten	av	makrellstørje

•	 Slik	fjerner	du	vond	lukt	i	båten

•	 Alt	fra	landsmøtet	2014

1/2014 • Årgang 30



Småfisker'n 1-20142

FOTO: Godfisk.no/

OPPSKRIFTEN
SPRØSTEKT TORSK 
      med potetmos

Denne gangen er det 

Godfisk.no som bidrar 

med oppskriften. Her 

har du en rett som er 

enkel å lage og som 

barna liker.  

Vi tar også denne inn 

i Småfisker'n sine 

favoritter.

INGREDIENSER
Antall porsjoner: 4

600 g  torskefilet 
2 stk  egg 
3 ss  hvetemel 
2 dl  griljermel 
Salt og pepper 
Smør 
Rapsolje 

POTETMOS
500 g  potet, melet type 
2 ss  smør 
2 dl  melk 
Salt og pepper 

TILBEHØR
4 ss  sylteagurk 
1 dl  lettrømme 
Løk, sprøstekt 

FRAMGANGSMÅTE
Del torsken i jevnstore 
serveringsstykker. Pisk 
sammen egg. Vend 
torskestykkene i hvetemel, 
deretter i egg og til slutt i 
griljermel. Strø over litt salt og 
pepper. Stek torsken i en varm 
stekepanne i smør og rapsolje, 
ca. 3-4 minutter på hver side.

POTETMOS
Skrell potet, skjær i terninger, 
og kok møre i usaltet vann.
Mos potetene, og rør inn smør 
og melk til passe konsistens.
Smak til med salt og pepper.

Server stekt torsk med 
potetmos, sylteagurk, rømme 
og sprøstekt løk.

Denne gangen er oppgaven kanskje 
både lett og vanskelig.Spørsmålene er: 
1. Hva kalles denne skapningen.
2. Er dette en plante eller et dyr?

Riktig svar på konkurransen sendes 
innen utgangen av august til:

SMÅFISKER`N v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
Eller på e-post: 
lars.kongsvik@broadpark.no
Merk konvolutten: «Konkurransen»
Vi trekker ut en fin premie blant de 
som sender inn riktig svar.

KONKURRANSEN: HVA HAR SMÅFISKER`N FANGET?

Foto: God fisk/ Fabian Bjørnstjerna
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Norge tar opp igjen fisket 
på MAKRELLSTØRJE
Foreløpig er det snakk 

om et forsøksfiske. 
Kvoten gjelder fra slutten 
av juni til og med utgan-
gen av oktober; i denne 
perioden er makrellstørja 
på sommerbeite i norske 
farvann.

Forskerne anslår at 
makrellstørjebestanden 
fremdeles bare er på vel 30 
prosent av den historiske 
mengden, men flere tegn 
tyder på bestanden er på 
vei oppover igjen. Blant 
annet er det de siste årene 
registrert flere velvoksne 
makrellstørjer i Norske-
havet.

Makrellstørja er en 
stimfisk som kan bli over 
tre meter lang og veie 
mer enn 500 kilo. Den er 
utbredt over hele Nord-
Atlanteren og Middelha-
vet, og totalt er det satt av 
en kvote på 13 400 tonn 
i 2014.

Så lenge det var ulovlig å 
fiske makrellstørje i norske 

farvann (forbudet trådde 
i kraft i 2007), var den 
norske makrellstørjekvoten 
avsatt til bevaringsformål. 
Nå overlates kvoten til 
en kommersiell aktør. I 
forskriftene for fisket heter 
det at hele kvoten skal gå 
til ett fiskefartøy. Fartøy-
eier må kunne dokumen-
tere tidligere erfaring med 
fiske etter makrellstørje 
eller tilsvarende fiske, og at 
mannskapet kan behandle 
makrellstørja slik at kva-
liteten ikke går tapt før 
landing.

Makrellstørja fiskes 
hovedsakelig med snur-
penot og line, men også 
med stang, drivgarn og 
fiskefeller. Det er en veldig 
god matfisk, som er svært 
ettertraktet, spesielt til det 
internasjonale markedet 
for rå sushi og sashimi. En 
enkelt makrellstørje kan 
omsettes for flere mil-
lioner kroner, og verdens-
rekorden ble satt i januar 

2013 for én størje, omsatt 
på Tsukiji fiskemarked i 
Tokyo for 10 millioner 
norske kroner.

Norske styresmakter åpner for at det kan fiskes vel 30 tonn 
makrellstørje i norske farvann i år. Det er nærmere 30 år 

siden sist det ble drevet kommersielt fiske etter arten. 
AV MARIE HAUGE

FAKTA OM 
MAKRELLSTØRJE
Latinsk navn:  
Thunnus thynnus 
(Linneaeus 1758)
Gyteområde: Østlig 
makrellstørje gyter 
i varme farvann (> 
24°C) på spesifikke og 
avgrensede lokaliteter 
i Middelhavet rundt 
Balearene, Sicilia, 
Malta, Kypros, og libyske 
farvann.
Oppvekstområde: 
Middelhavet, kysten av 
Portugal og Biscaya
Maks størrelse: > 3 m 
og større enn 500 kg
Levetid: 20-30 år
Føde:Krepsdyr, småfisk 
og blekksprut som ung, 
deretter stimfisk som 
makrell, sild, ansjos, 
tobis og brisling som 
voksne.

mailto:stein-otto.andersen@vegvesen.no
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En hektisk vår ligger nå 
bak oss med møter i nord 

og i vest. 

Vellykket landsmøte
Nok et landsmøte er gjennom-

ført, denne gangen i Lofo-
ten. Med unntak av været da, så 
var dette meget vellykket, takket 
være et kjempe opplegg med 
Bjørn Sturla Horn som primus 
motor i komiteen. Det ble mye 
kjøring på de som fraktet oss 
både hit og dit med privatbilene 
sine, og da særlig en, tusen takk 
til Bjørn Sturla for all innsats. Jeg 
vil også benytte anledningen til å 
takke Svein Hvidsten for innsat-
sen for forbundet, Svein har sittet 
i 10 år som regionsleder i region 
Sør. Svein har valgt å prioritere 
foreningen i Arendal som han 
har ledet gjennom enda flere år. 
Litt rart var det å gjennomføre et 
landsmøte uten Lars Kongsvik, 
som denne helgen var opptatt 
med bryllupet til datteren, men 

med god hjelp av Norvald Skåtøy 
som tok Lars sin rolle gikk det 
allikevel veldig fint. Takker for 
øvrig alle «medhjelpere»,  Jahn G. 
Gabrielsen og ikke minst revisor 
Sverre Lilloe som la fram regn-
skap og budsjettforslaget på en 
fremragende måte. Et landsmøte 
som forløp meget behagelig med 
John Rypeng som dirigent.

Sommerfisket er igang
Makrellen har kommet til Oslo-
fjorden! I skrivende stund har jeg 
fått meldinger om at det er tatt 
makrell på Hollenderbåen og i 
Valløbukta er det tatt pir. Tor-
sken har uteblitt, men ei kjem-
pefin lange har nå opptatt plass i 
fryseboksen min. Makrellen skal 
jeg nok få fisket kommende uke. 

Lysfisket fortsetter som før
Lurer forresten på hva makrellen 
spiser her inne for det er nesten 
ikke sild å observere på ekkolod-
det. Det er kanskje ikke så rart 
ettersom det er fisket med lys 
hele januar og februar måned, 

midt i gytetida til sild og brisling. 
Det er ikke snakk om vern så 
lenge markedet bestemmer. All 
brisling som ble fisket opp fra en 
lysbåt fra vestlandet i frednings-
tiden, ble pumpet over i tankbil 
på brygga i Tønsberg for så å 
transporteres til oppmaling og 

olje i Egersund. Jeg forstår ikke 
hvordan fiskeriforvaltningen kan 
dispensere fra et forbud i en fjord 
som er i så økologisk ubalanse 
som Oslofjorden.

Hvordan nå medlemmene?
Men så til mine bekymringer 
rundt medlemmer som vi mis-
ter, uten at de har meldt seg 
ut, men lar ganske enkelt være 
å betale kontingenten til sitt 
lokallag. Noen av medlemmene 
har muligens ikke fått krav om 
kontingent fordi adressene vi har 
ikke er riktige. Posten har også 
problemer med å finne medlem-
mer selv om de har oppgitt riktig 
adresse og da blir det ikke lett. 
Tidligere ordnet den lokale post-
funksjonæren opp og hjalp til slik 
at brev og blad kom fram. Dette 
er heller unntaket enn regelen i 
dag, maskinell sortering og man-
gel på lokalkunnskap har sin pris. 
De fleste lokalforeningene har nå 
gjennomgått og ryddet opp i sine 
medlemslister, men det er ikke til 
å unngå at vi ikke finner fram til 
riktig adresse og dette resulterer 
i at vi mister medlemmer.  Da 
gjenstår det å håpe at dette etter 
hvert retter seg og at foreningene 
intensiverer sin oppgave for å 
verve nye medlemmer.

 
God sommer!

Tom Sollie forbundsformann • tom@sollie.no

FRA FORMANNENS PENN



12V marin motor
90kg maksimal 
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PÅ «TOKT» 
med S/J Mathilde i Hardanger

I forrige uke gjennomførte 
S/J Mathilde det første av fire 
museumstokt i år med hav-
forsker om bord. Der deltar 
elever fra 5-7 klasse og får 
undervisning om vannbev-
egelsene og livet i sjøen.
TERJE VAN DER MEEREN

Med S/J Mathilde som arbeids-
plattform får elevene her en 

unik mulighet til å få vite mer om 
hva som finnes og skjer i de frie 
vannmassene.

Undervisningen startet med en 
gjennomgang av S/J Mathildes 
historie, samt sikkerhet og rednings-
materiell om bord. Deretter la vi fra 
kai og gikk ut på fjorden og elevene 
fikk aktivt delta i å dra en plankton-
håv som var hengt opp med blokker 
i råen.

 Håven ble spylt og fangsten 
manøvrert inn på dekk. Her var 
store brune kuler (en kiselalge av 

typen Coscinodiscus sp.), fiskeegg, 
sjøstjernelarver, børstemarklarver og 
det aller viktigste: hoppekreps! Disse 
ble nøye studert med en stereolupe 
og elvene fikk vite at hoppekrepsen 
er sjøens viktigste dyr fordi den er 
mat for alle fiskelarver. Den er også 
verdens raskeste dyr i forhold til 
størrelsen. Hvis vi skulle bevege oss 
like fort i forhold til vår størrelse 
så måtte vi opp i tre ganger lydens 
hastighet i løpet av ett sekund!

Så ventet lunsj og visning av fil-
men «Fjordens liv» nede på banje-
ren, i tillegg til avspilling av fiske-
lyder, foredrag om vannutskifting i 

fjordene, torskelarvenes utvikling, 
næringskjeder og akvakultur. Deret-
ter bar det opp på dekk hvor stor-
fokka skulle heises og skuta seiles. 
Under seilasen ble det en gjennom-
gang av garn- og rusefangsten på 
dekk. Stor fisk ble sløyd og anatomi 
og øresteiner ble vist frem. Småfisk 
ble sluppet ut igjen når vi kom 
tilbake til kaien, med henvisning 
til oppvekstområder og minstemål. 
«Dette var den gøyeste skoledagen 
de hadde hatt!» Slike kommentarer 
viser at det er et stort behov for 
denne type undervisning, både for 
lærere og elever.

GJENNOMGANG: Kaptein Cecilie har gjennomgang av S/J 
Mathildes historie, samt sikkerhet og redningsmateriell om 
bord.HÅVEN: Planktonhåven på S/J Mathilde
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Kalk skal redde Porsangerfjorden

Norgeshistoriens største tareskogeksperiment settes nå i gang
ved Havforskningsinstituttets feltstasjon Holmfjord i Porsanger-
fjorden. Bakgrunnen er at store bestander av kråkeboller siden
1970-tallet har herjet kysten av Nord-Norge og spist opp be-
tydelige deler av tareskogen, spesielt i fjorder og på bølge-
beskyttet kyst. Frodige tareskoger med rike fiskeforekomster er
blitt erstattet av fattig, naken fjellbunn, tett besatt med
kråkeboller.

ESPEN BIERUD 
PUBLISERT: 09.09.2013

I et pilotforsøk har forskerne funnet ut at brent kalk er svært
effektivt for å fjerne masseforekonster av kråkeboller. Om-
rådet som nå skal kalkes er på 800 000 m2. Det tilsvarer
nesten 120 fotballbaner. Forskninsprosjektet Fjordkalk er et
samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norsk institutt
for vannforskning og Universitetet i Tromsø. Kalkbehand-
lingen har som mål å redusere bestandene av kråkeboller
tilstrekkelig til at ny tareskog, med dets biologiske mangfold,

kan vokse opp igjen. Området det skal kalkes i har i flere tiår
sett ut som en undervannsørken, med unntak av tusenvis av
kråkeboller. Se video fra forundersøkelsene under.

Treårig prosjekt
Forskningsprosjektet Fjordkalk skal i første omgang løpe
over tre år. Dersom forsøket lykkes, tror forskerne at mange
nye prosjekter vil bli koblet på det store feltøkologiske la-
boratorium som nå opprettes utenfor Holmfjord i Finnmark.

Miljødirektoratet har nå gitt sin godkjenning til å spre 200
tonn brent kalk utover havbunnen. Håpet fremover er å
vinne økt kunnskap om tareskogens økologi nasjonalt og å
få tilbake den naturlige tareskogen lokalt. Forskerene tror
også at en større tareskog vil ha positive virkninger på lokale
fiskebestander. Der man har fått opp igjen tareskogen ser en
betydelig mer yngel og andre typer liv.

Havforskningsinstituttets Hans Kristian Strand og Frithjof
Moy skal lede feltforsøkene.
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Svar på konkurransen
Bildet var av steinkobbe med det 
latinske navnet Phoca Vitulina. 
Denne selen er ganske vanlig langs 
hele kysten vår og kan bli opptil 35 
år gammel.

Steinkobbe
Havert og steinkobbe betegnes 
som kystsel. De lever året rundt i 
kolonier spredt langs norskekysten.
Steinkobbene samles på land 
eller is, og som regel skjer dette i 

forbindelse med forplantning eller 
hårfelling. Arten oppholder seg 
helst på litt beskyttede lokaliteter i 
skjærgården (skjær og sandbanker 
som tørrlegges ved fjære sjø). De 
typiske flokkdyrene lever i grupper 
fra noen titalls dyr til større 
kolonier på noen hundre individer.
Vinneren denne gangen er Dan 
Danielsen, Atles vei 5, 3154 
Tolvsrød. Det vanker en fin maritim 
premie til vinneren.

Det kom bare tre svar på konkurransen 
denne gangen, men alle var riktige.

Fakta om steinkobbe
Latinsk navn:  Phoca vitulina
Familie:  Phocidae
Hanner:  over 150 cm, 100 kg
Hunner: opptil 150 cm, 80 kg
Kjønnsmodne:  Ca. 4 år gamle
Parringstid/fødsel:  Juni–juli
Hårfelling:  August–september
Levealder:  Ca. 35 år
Leveområde: 
Langs kystene av det nordlige 
Stillehavet og Atlanterhavet. 
I Norge er det kolonier langs 
hele kysten og ved Forlandet på 
Svalbard. Arten oppholder seg 
helst på litt beskyttede lokaliteter i 
skjærgården (skjær og sandbanker 
som tørrlegges ved fjære sjø). Den 
er et utpreget flokkdyr.
Føde:  
Fisk, særlig sei, øyepål og sild. 
Enkeltindivider kan lære seg å 
hente mat i oppdrettsanlegg og 
svømmer opp i lakseelver.
Annet:  Sprer torskekveis
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Hummerfiskeren 
sa at han trodde teinene  
var korrekt satt opp fra  
forhandleren. Det hjalp ikke i retten.
AV JAN HANCHEN MICHELSEN

En kar som på sensommeren i fjor satte fire ulovlige 
hummerteiner ved Lindås nord for Bergen har fått 

en kraftig bot i Nordhordland tingrett. 8000 kroner 
kostet fisketuren.

 Ifølge Bergen Tidende sjekket en båt fra Fiskeridirek-
toratet redskapen. Det ble da oppdaget at fluktåpnin-
gene var seks centimeter. Minstemålet er åtte. 

 - Det er press på hummerstanden, og vi ser alvorlig 
på slike saker. Når teinene har for liten åpning, bidrar 
det til at de små hummerne ikke kommer seg ut, sier 

politijurist ved Hordaland politidistrikt, Trygve Ritland 
til avisen. 

I tillegg var teinene ufullstendig merket. Fiskeren 
hadde kun notert telefonnummer, men det skal være 
fullt navn og adresse.

 Fiskeren nektet straffeskyld med begrunnelsen at 
teinene var kjøpt i god tro. Mannen visste forsåvidt at 
fluktåpningen skulle være minst åtte centimeter, men sa 
at han trodde målene var korrekte da han kjøpte teinene. 

 Men disse Biltema-teinene har to sperreringer, en på 
seks og en på åtte centimeter, og retten mener man-
nen enkelt kunne sjekket dette og fjernet den innerste 
ringen. Han handlet dermed uaktsomt. 

 – Allmennpreventive hensyn tilsier at det må reageres 
strengt på slike overtredelser, og retten er ikke enig med 
tiltalte i at det er tale om et bagatellmessig forhold, heter 
det i dommen.

 Men - retten kom også til at mannen trolig ikke med 
vilje valgte å fiske med ulovlig regnskap. Sammen med 
andre forhold, som at han var tidligere ustraffet og av 
hensyn til mannens økonomiske situasjon, fant ret-
ten å redusere påtalemyndighetenes krav om en bot på 
12000 kroner til 8000 kroner. I tillegg ble de fire teinene 
inndratt.

TO CENTIMETER ga 
  8000 KRONER I BOT
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80 millimeter. Dette kravet gjelder ikke yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra

svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i pe-
rioden fra 1. mai til 31. desember. Yrkesfiskere kan søke om
dispensasjon fra denne regelen.

• Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte tors-
keruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet
hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.

• På Skagerrakkysten er det innført helligdagsfredning i
hummerfisketiden.

• I hummerfredningstiden er det en dybdegrense for fritids-
fiskere på minimum 25 meter for setting av krabbeteiner
fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista.

• Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange
hummer på kysten fra svenskegrensen til og med Vest-Agder
fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.

• Laks, sjøørret og sjørøye
• Vernesoner rundt mange bekker og vassdrag, kun fiske til

spesielle tider og med spesiell redskap. 
• Ikke lov med garnfangst uansett.

E. Minstemål
Det er fastsatt minstemål for en del fiskeslag. Følgende mins-
temål gjelder også i fritidsfiske fra 2012:

Art Område Minstemål 
Kveite, se fotnote Hele landet 80 cm 

Torsk Sør for 64°N 40 cm 
Nord for 64°N 44 cm 

Hyse Sør for 64°N 31 cm 
Nord for 64°N 40 cm 

Sei se fotnote Hele landet  32 cm 
Rødspette Vest for Lindesnes 29 cm 

Øst for Lindesnes 27 cm 
Krabbe Nord for Rogaland 13 cm 

Rogaland til svenskegrensa 11 cm 
Hummer Hele landet 25 cm 

Stort kamskjell Hele landet 10 cm 
Sjøkreps Hele landet 13 cm 

• Levende fisk under minstemål settes ut igjen.
• Kveite under minstemål

(80 cm) skal settes ut igjen uansett om den er levedyktig
eller ikke.

• Sei til egen husholdning eller agn må ikke ha minstemål
• For makrell tatt med krok eller garn gjelder ikke minstemål

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes gjennom eller med god-

kjenning av et av salgslagene.
• Alle som fisker torsk for omsetning må ha båten registrert

i redningsselskapet sitt småbåtregister eller skipsregistrene.
• Sør for 62 grader har fritidsfisker en maksimalkvote for om-

setning av torsk på 1000 kilo.
• Nord for 62 grader kan fritidsfisker levere opptil 2000 kilo

torsk pr. båt og person dersom han ikke har fisket eller

levert torsk sør for 62 grader dette året.
• I noen fiskeri kan det være forbud mot deltakelse for fri-

tidsfiskere. Pr. 2014 gjelder dette rognkjeksfiske i de 3 nord-
ligste fylkene. 

• Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt om-
sette for en verdi tilsvarende grensen for momsplikt regist-
rering (kr. 50 000 pr. 2013)

G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år meldinger som regulerer
fisket for kortere eller lengre tidsrom for gitte områder eller
arter. Meldingene kunngjøres i kystaviser og på fis-
keridirektoratet sine informasjonssider. Dette gjelder særlig
når fisket innenfor en totalkvote blir stoppet, og det ikke
lenger er lov til å fiske denne arten for salg (eks makrell).

Fiskegarn
Tauverk
Flyteline
Blyline
Låswire

Tlf: 91 58 30 02
E-post: post@linbusfletteri.no

www.linbusfletteri.no

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79 68

www.autoutstyr.no

SØNNAK
BATTERIER

fra
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SMÅFISKERE PÅ STORHAVET
Vi valgte oss første uka i april, og 

hadde både torskefiske på havet 
og opplevelser av gryende vår-natur i 
tankene da vi lot Widerøe frakte oss 
nordover. Rorbu-vert Sverre Nilsen 
i Vega Opplevelsesferie møtte oss på 
fergekaia på Vega, og hadde gjort 
alt klart for en ukes opphold for oss 
søringer i en topp utstyrt leilighet 
helt nede ved brygga på Nes.

Drømmestart
Og du verden for en start vi fikk! 
Speilblankt og stille lå havet og 
badet i vakker kveldssol da vi kom 

fram. Med snødekte fjell i bakgrun-
nen fra Vegas mektige natur, ble 
velkomstopplevelsen den aller beste.

Dagen etter lå sjøen like stille og 
fin, og dermed var vi ikke sene om 
å gjøre klar til tur på havet. Båt med 
motor og havfiskestenger til alle lå 
klar ved brygga, og snart gikk ferden 
utover blant Vegas mylder av holmer 
og skjær. Etter tips fra verten la vi 
kursen mot den spektakulære øya 
Søla som gikk 4-500 meter rett til 
værs.

Vi la oss til i solskinn med storha-
vet rett ut og med havørna svevende 

over oss. En perfekt ramme slik en 
bare kan drømme om.

Torsk i mengder
Og jammen ble det snart fisk også. 
På 70-80 meters dyp traff vi på 
torsken, og balja begynte etter hvert 
å fylle seg opp. Stort sett grei torsk 
på to til fire kilo, og av og til noen 
enda større. 6,5 kilo ble den største 
veid til, og absolutt stor nok til at 
kameraene måtte fram.

Et artig strandhogg på Søla og en 
spasertur opp til øyas eneste boset-
tingssted, avsluttet en perfekt dag 

For å få noen nye impulser og nye opplevelser etter et heller magert vinterfiske 
i Kragerø, dro vi en liten gjeng med fire fiske- og naturinteresserte karer for å 
sjekke forholdene lenger nord. Valget falt på øya Vega utenfor Brønnøysund.

TEKST OG FOTO: ROAR THORSEN

VAKKERT: Ikke noe å si på utsikten fra der 
vi bodde i rorbuleilighet på Nes.
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på sjøen. Deretter ventet en drøy 
fileteringsjobb med påfølgende pak-
king og frysing av fisk. Nilsen hadde 
et rom spesialinnredet for stelling av 
fisk, så dermed gikk jobben lett og 
greit. Og utpå kvelden lå det ganske 
mange filetpakker i fryseboksen.

Neste dag kom med det samme 
stille været, og da ble det ny tur 
til området ved Søla. Men utover 
dagen frisknet vinden til, og dermed 
ble det litt tidligere hjemtur. Fisken 
hogg, men i stri vind var det ikke 
lenger så trivelig og greit å fiske.

Natur og dyreliv
Det skulle vise seg at godværet med 
dette var over. Regnbyger og vind 
skulle prege resten av uka. Men er 
man på tur, så er man på tur. Og 
kameratgjengen var ikke rådlaus. Et-
ter velvillig utlån av vertens bruks-
bil, ble det nesten en hel dag med 
farting rundt omkring på øya. Det 

var mye å se på av både artige steder, 
fin natur og dyreliv. Jordene var fulle 
av gjess og spover, og stadig dukket 
det opp rådyr i jordkantene.

Flott ørret
Men fiskingen ble det jo verre med. 
Men søringer med allsidig fiskein-
teresse fant råd med det også. Vi 
fant fram medbrakte ørretstenger og 
sluker, og la i vei til noen fine sund 
og bukter vi peilet oss ut på kartet. 
Det ville jo være rart om det ikke var 
sjøørret her!

Og det stemte. Vi hadde ikke tatt 
mange kastene før den første satt 
på sluken. På land kom en skikke-
lig blank ørret som viste seg å veie 
drøye to kilo. Litt av en åpning!

Senere hadde vi kontakt med flere 
ørreter, og noen flere kom også på 
land, selv om de var noe trege i den 
kraftige fralandsvinden. Flere var på 
rundt kiloen, og altså flott fisk!

Det er fisk til middag
Ellers bød det dårlige været på gode 
muligheter for å gjøre seg ekstra flid 
med solide middager, som selv-
følgelig gikk i fisk. Kokt, stekt, og 
fiskegrateng, med godt drikke til. Jo, 
turlivet er herlig!

Alt i alt var vi strålende fornøyd 
med Nordlands-opplevelsen. Vi fikk 
oppleve at været her kan skifte vold-
somt, men det gjelder bare å tilpasse 
seg og gjøre det beste ut av det. Med 
de to dagene vi fikk på havet, ble det 
også noen kilo fiskefileter på hver 
som kunne tas med i bagasjen hjem. 
Bare man pakker riktig, holder 
fisken seg frossen i timevis.

Vega var en fascinerende og vak-
ker øy, med en skjærgård som er 
fantastisk. Ikke så rart at dette stedet 
er havnet på verdensarvlista. Vi 
kommer gjerne igjen…

FØRSTEREIS: Klar for første tur på havet. Lengst til høyre rorbuvert Sverre Nilsen. FANGST: Ekte fiskelykke!

TURISTER: Fornøyde søringer på storhavet. Fra venstre Bjørn Andersen, Nils Arne Tveit 
og Vidar Olsen.

VEIES: Stor fisk for en søring, da må den 
på vekta
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KAN VI HUGGE HAVETS REGNSKOG?
Norge har Europas 

største forekomster 
av stortare - anslått til 
50-60 millioner tonn. 
Tareskogene kalles ofte 
havets regnskog, på grunn 
av høy produksjon og 
stor artsrikdom. Taren 
forbruker og binder store 
mengder karbondioksid 
(CO2) og næringssalter 
gjennom sin raske vekst 
og spiller dermed en viktig 
rolle i dagens klimadisku-
sjon. Tareskogen er også et 
viktig matfat og gir skjul 
for krepsdyr, krabbe og 
fisk. Forsvinner tareskogen 
fører det til redusert mat-
tilgang og skjulmulighet. 
Endringer i tareskogen 
kan derfor ha store kon-
sekvenser for kystfisket, 

turistnæringen og for hele 
kystsamfunnet.

 
STORTAREN er under press 
på deler av kysten, både 
fra nedbeiting av kråke-
boller og fra tarehøsting. 
Det er beregnet at så mye 
som 20 millioner tonn 
tare av ukjente, sannsyn-
lig komplekse årsaker, er 
nedbeitet av store fore-
komster av kråkeboller i 
Nord-Norge. Men taren 
utgjør samtidig en stor 
ressurs. Langs kysten av 
Vest-Norge har det siden 
1980-tallet blitt høstet ca 
150 000 tonn stortare i 
året. Den høstede storta-
ren brukes i hovedsak til 
alginatproduksjon. Alginat 
er en viktig komponent 

både innen næringsmid-
delindustri og legemid-
delproduksjon. Mulige 
bruksområder i fremtiden 
kan være bioenergi, fôr og 
sågar mat til mennesker. 
I NORGE høstes det årlig 
ca. 0,3 % av stortaren som 
finnes på havbunnen vår. 
Fra fiskerihold hevdes det 
at denne høstingen, i alle 
fall lokalt, har en negativ 
innflytelse på fiskebestan-
der og utøvelsen av fisket 
langs kysten. Til sammen-
likning er det beregnet at 
10-15 % av stortareskogen 
rives løs av stormer hvert 
år. Ser man til landjor-
den, har man her en lang 
erfaring innen utnyttelse 
av makrovegetasjonen 
(les skog). Norge har et 

skogsareal på 120.000 km² 
og av dette regnes 83.000 
km² som produktiv skog, 
det vil si skog som kan 
hugges. I følge SSB har 
denne skogen en årlig 
tilvekst (stående biomasse/
gjenvekstperiode) på 24,8 
mill m³, mens den årlige 
avvirkningen utgjør 9,7 
mill m³ eller ca 40 % av 
tilveksten. Nå er det selv-
sagt en hel rekke forhold 
som skiller miljøet i vann 
og på land. Mens furu og 
gran hugges når de har 
nådd en alder på 70-140 
år, vil stortare vokse til 
høstbar størrelse på 4-8 
år. Det er vesentlig lettere 
å følge med på endringer 
som skjer med vekst og 
rekruttering på land enn 

KRONIKK  Fiskaren, den 19.03
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Rundt 150.000 tonn stortare tas hvert år opp av havet i Norge. Taren er allerede råstoff til 
en milliardindustri, der det viktigste produktet er alginat, som brukes i alt fra legemidler til 
softis. Det store spørsmålet er om dagens utnyttelse er bærekraftig? Er potensialet enda 
større eller må vi sette på bremsene for utnyttelse av havets regnskog? Vi i Havforsknings-
instituttet har ansvar for å overvåke og gi råd for bærekraftig forvalting.

på sjøbunnen. Dagens 
konfliktnivå, kunnskaps-
grunnlaget og et føre-var-
prinsipp tilsier at det er 
klokt å ha en vesentlig 
lavere avvirknings-grad i 
sjø enn på land. Samti-
dig bør innsatsen styrkes 
på overvåking av både 
gjenvekst og økologiske 
ringvirkninger av tarehøs-
tingen. Eventuelle effekter 
på fisk, andre marine 
organismer eller sjøfugl, så 
vel som tarens eventuelle 
bølgedempende effekt, må 
dokumenteres og reduse-
res til et minimum. Her 
kommer både område-
vern, krav til omløpstid, 
høstemetodikk og andre 
forvaltningstiltak inn.

 
MYE AV KONFLIKTENE 
som har oppstått i for-
hold til tarehøsting er i 
forbindelse med fiskerinæ-
ringen. Kunnskapen om 
effekter på fisk er dessverre 
sprikende og mangelfull. 
Vi trenger industri- og fis-
keriuavhengig forsknings-
innsats som fokuserer 
på økosystemeffekter av 
tarehøsting. Innføring av 
sporing og rapportering av 
fangst per felt, vil gi bedre 
innsikt over høsteaktivi-
teten på det lokale plan, 
men det er også behov for 
oppdaterte ressurskart slik 
at hvert enkelt høstefelt 
kan forvaltes bærekraftig. 
I dag eksisterer det ingen 
grenser for hvor mye tare 
som kan høstes på det 
enkelte felt. Desto større 
sammenhengende area-

ler som høstes, jo større 
er sannsynligheten for 
negative effekter på fisk og 
skalldyr.

 
I FORBINDELSE med 
forsøkshøsting i Nord-
Trøndelag og Nordland, 
undersøker Havfors-
kningsinstituttet effekter 
av taretrålingen på be-
stander av fisk og skalldyr. 
For å kunne få en best 
mulig oversikt på hvor-
dan fiskebestandene i de 
aktuelle områder påvirkes 
av tarehøstingen, anvendes 
videotransekter, fotorigger, 
leppefisk-teiner, hummer-/
krabbeteiner og trollgarn. 
Forsøksfiske søkes gjen-
nomført i nært samarbeid 
med profesjonelle kyst-
fiskere. Dette er en type 
undersøkelser som bør 
gjennomføres for hele 
vekstsyklusen for stortare, 
fra småplanter i nytrålete 
felt til tareskogen er fullt 
restituert. Havforsknings-
instituttets pågående 
studier av tarehøstingens 
effekter på fisk vil også 
langt på vei kunne benyt-
tes til å vurdere eventu-
elle effekter på sjøfugl, 
da disse hovedsakelig vil 
være knyttet til endringer 
i fødetilgang (dvs fisk). En 
vil dermed ha et standar-
disert datagrunnlag for de 
faglige vurderinger både 
på fiskebestander og fugl. 
Det vil bli lagt økt vekt på 
å dokumentere eventuelle 
effekter på små fisk samt 
fiskeyngel, som er viktige 
byttedyr for fugl. 

SER EN PÅ STORTARE i 
det samme perspektiv som 
beskrevet for skog på land, 
utgjør dagens avvirkning 
av stortare 1,5 % av stipu-
lert årlig tilvekst. Dagens 
høstevolum dekker ikke 
industriens behov og 
tare importeres til Norge 
fra andre verdensdeler. 
Samtidig er etterspørselen 
etter tare økende, ikke 
minst til nye formål som 
biomasse til bioenergi. 
Med utgangspunkt i 
potensialet som ligger i 
Norges stortareressurser, 
kan en kunnskapsbasert 
og bærekraftig forvalt-
ning skape nye verdier. En 
eventuell økning av høste-
volumet til 5 % av årlig 
tilvekst, vil kunne gi en 

økt verdiskapning på 1-2 
milliarder NOK årlig. Det 
forutsetter at forvaltningen 
av stortare legges om og 
bygger på kunnskap om 
lokale og regionale effekter 
av høstingen. De lokale ef-
fektene må være i fokus!

Havforskningsinstituttet 
har nasjonalt rådgivnings-
ansvar for forvaltning av 
tang- og tareressursene i 
Norge. For å møte den 
økende utfordringen, 
har instituttet oppret-
tet et tang- og tareråd 
hvor eksperter fra andre 
forskningsmiljøer invite-
res inn, slik at forskning, 
overvåking og vår rådgiv-
ning bygger på best mulig 
kunnskap.

Henning Steen, Frithjof Moy, Torjan Bodvin og Espen Bierud

AV LARS KONGSVIK

Da torskekvoten for fritidsfiske nord for 62grader igjen ble
økt til 2000 kilo, ble der også innført regler om at båten som
fisket og leverte fisken skulle være registrert dersom en
skulle få lov til å levere torsk som fritidsfisker. Bakgrunnen
for dette var at en mente noen fant på vel kreative løsninger
for å levere mer fisk enn de selv hadde fisket som fritids-
fisker, og at en del enkeltpersoner på den måten omgikk
kvotegrensen for fritidsfiske.

VHF kallesignal på fritidsbåt?
Nå har NFSF fått spørsmål en det er i orden å nytte båtens
VHF kallesignal eller registreringsmerke som identifikasjon på
båten. De fleste som driver fritidsfiske med sjark eller annen
overbygget motorbåt har maritim VHF registrert på båten og
noen velger også å male kallesignalet på siden av båten slik at
det blir som en identifikasjon av båten. Registeret er offentlig
og inneholder informasjon om både båt og eier.

Dette er lovlig registrering
Småfisker`n har kontaktet fiskeridirektoratet for å få avklart
hva en skal forholde seg til. Selv om en hadde forståelse for

at noen kan synes det er unødvendig å ha annen registrering
enn VHF, så tilfredsstiller ikke dette dagens regelverk.
I gjeldende forskrift er det et krav at fritidsfiskere som vil
levere torsk nord for 62 grader må ha båten registrert i
enten Småbåtregisteret i Redningsselskapet eller i Skips-
registeret. Det betyr at skal du levere torsk denne vinteren,
så må du nok finne deg i å registrere båten etter dagens reg-
elverk.

Kontakt Småfisker`n
Fiskeridirektoratet hadde ikke registrert at folk har etter-
spurt mulighet for andre registreringsordninger enn de to
som er godkjent i dag. Dersom dette skulle vise seg å være
et spørsmål fra mange, så er det fullt mulig å undersøke
muligheten for endring av reglene. Småfisker`n utfordrer der-
for sine lesere om å komme med tilbakemelding til oss i
tilfelle de mener
det er viktig å
kunne benytte
VHF kallesignal
som registrering
på fritids båt som
skal levere torsk
nord for 62
grader. Om der
viser seg å være
interesse for
saken vil for-
bundet ta dette
opp med
departementet.

Lovlig registrering
av «Fritidsfiskebåt»

Sjarken M/S Silje med VHF registreringsmerke
LJ3917 lett synlig.

13

32216_Smafiskeren 2-13_Layout 1  03.12.13  12.40  Side 13



Småfisker'n 1-201414

HUMMERMØTE
     i Bergen desember 2013

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er av Fiskeridepartementet 
bedt om en rapport der en vurderer eksisterende og eventuelt nye tiltak  
i hummerforvaltninga. 
AV JAHN G. GABRIELSEN

Derfor ble interesseorganisasjoner 
innkalt til et møte i Bergen 

den 10. desember. Fra NFSF møtte 
Tom Sollie, Jahn G. Gabrielsen og 
Norvald Skåtøy.

Følgende saker stod på dagsorden:
1. Forvaltningsmål
2. Bestandsstatus
3. Utvikling
4. Behovet for tiltak

Forvaltningsmål
En arbeidsgruppe fra Direktoratet 
og Havforskningsinstituttet mente 
at et mål for uttak av hummer var 
10 stk. hummer pr. 100 teiner pr. 
teinedøgn. Spørsmålet de nå stiller 
er om dette målet skal økes til 15 
hummer. 
 
Moment som kan påvirke 
bestandsstatus/utvikling 
Under dette punktet drøftet en 
følgende moment:

•	Utvikling av teinetyper, nye teine-
typer hevdes å fiske bedre

•	Ekkolodd-plotter-båttyper-teine-
haler har gitt et mer effektivt fiske.

•	Sikrere fangstmeldinger fra fritids-
fiskere enn yrkesfiskere etter fangs-
trapporter fra 250 fritidsfiskere.

•	2010 stod fritidsfiskere for 73 
prosent av hummerfangsten, til nå 
mener en den er økt til 86 prosent

•	Økning av teiner i sjøen fra 2008 
til 2012 på 23 prosent

•	90 prosent av hummeren er min-
dre enn 30 cm.

•	Hunn hummeren er gj.snittlig 
større enn hannene

•	Spøkelsesfiske (tapte teiner som 
fisker) ble tatt opp av flere møte-
deltakere

•	Fordeling av tapte teiner er 
estimert til ca. 9 prosent tap hos 
fritidsfiskere og ca. 4 prosent hos 
yrkesfiskere

•	En regner med at ca. 2200 teiner 
mistes hver sesong

Utvikling av vernetiltak
I kronologisk rekkefølge finner vi 
her de tiltakene som opp gjennom 
tidene har blitt iverksatt for å verne 
om hummeren.
1. Minstemål
2. Fredningsperiode
3. Rognfredning
4. Redskapsbegrensninger
5. Bevaringsområder (reservat)
6. Merking av villfanget hummer
7. Informasjon

I dag mener de ansvarlige myndig-
heter at følgende punkter kunne 
iverksettes for å regulere uttaket av 
hummer:
1. Utvidet fredningstid
2. Reduksjon av teiner(5 stk. for fri-

tidsfiskere og 50 for yrkesfiskere)
3. Garnforbud grunnere enn 25 m 

om sommeren
4. Fluktåpninger av alle teiner og 

ruser(unntatt kreps og leppefisk)
5. Dybdebegrensninger for teiner/

ruser uten fluktåpninger
6. Maksimumsmål for hummer (32 

cm.)
7. Bruk av nedbrytbart materiale for 

at spøkelsesteiner ikke skal fiske

Gruppen i Bergen tok opp mange 
av punktene over. Fra representante-
ne ble det særlig diskutert følgende:
1. Kontroll
2. Hummerreservater
3. Hummerstørrelser
4. Merking av villfanget hummer
5. Merking av flyteredskap(vøler)
6. Spøkelsesfiske 
7. Registrering for å fiske hummer
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Oppsummering:
Det var stor enighet om at nye re-
striksjoner ikke var nødvendig i nær 
framtid da bestanden syntes å være i 
frammarsj. Det etterlystes mer kon-
troll,  og uten kontroll ingen nye re-
striksjoner. Flere mente at forslaget 
om32 cm maksimal størrelse burde 
økes til 35/36 cm. Da er hummeren 
over 2 kg og mindre interessant å 
bruke.( forskerne mener at hummer 
av denne størrelse er mer produktiv, 
får sterkere avkom osv.)

All hummer som omsettes skal 
merkes og omsettes av Skagerakfisk.

Gruppen anbefalte også å bruke 
tråd som råtnet fort for å forhindre 
spøkelsesteinene i å fortsette å fiske.

Punktet om registreringsordnin-
gen ble sterkt vektlagt for at det 
skulle bli sikrere hummerbestands-
målinger. Noen vil da få i oppdrag 
å rapportere fangstene sine-både 
fritids-og yrkesfiskere.

Direktoratet vil sende eventuelle 
forslag til forandringer på høring ut 
på nyåret.

25

Olsen Fangst og Kraftblokk v/ Harald Olsen, Sundveien 388, 4250 Kopervik. Tlf +47 905 64 598      www.kraftblokk.no

Importør og forhandler:

Ny, videreutviklet versjon av de siste årenes storselger. 
Bensin- eller eldrevet med hhv 220 eller 150 kg trek-
kraft - begge med regulerbar hastighet.

P220 - bensindrevet - kr. 11.750,- inkl. mva
Motor: 4-takts Honda GX25.
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 220 kg.
Regulerbar hastighet: 0 - 30 m/min.
Tank (innebygget): 0,55 l. Nok til 1,5 t drift.
Drivstoff: Blyfri 95 oktan.
Valgfritt vinkel eller planfeste medfølger.
Vekt ca 13 kg
 
E 150 - elektrisk - kr. 10.750,- inkl. mva
Motor: 12 V - 240 W.
Forbruk: 0-20 A, alt etter belastning.
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 150 kg.
Regulerbar hastighet: 0 - 25 m/min.
Kabel m/kontakter medfølger.
Valgfritt vinkel eller planfeste medfølger.
Vekt ca 13 kg.

Vi sender over alt!

KJEMPENYHET!  HOBBYFISKERENS DRØM OG TROFASTE VENN!

Foto: Aina Østebøvik Olsen

kraftblokk.indd   1 11/10/11   12:01 PM

Medlemsmøte i NFSF Kristiansand

Skarp protest mot 
havbeite ved Flekkerøy

På et medlemsmøte i Småfisker`n avd.
Kristiansand & Omegn ble det satt
fokus på søknad om havbeite fra en
interessegruppe i Flekkerøyområdet.
Fiskarlaget Sør har protestert mot
dette og NFSF støtter opp om
protesten.

Videre behandling ble som følger. Vi
ble enige om å sende en mail til fylket,
med en skarp protest mot planen. De
ble minnet om allemannsretten som
vi mener står veldig sterkt, og at
veldig mange av våre medlemmer
protesterer mot planen.

En ble enig om å sende følgende 
e-post til Vest-Agder fylke:
”På vegne av medlemmene i Norges
Fritids og Småfiskerforbund avd. Kris-
tiansand og omegn, vil jeg på det
sterkeste protestere på forslaget om
å opprette havbeite for hummer
utenfor Flekkerøy. Dette er et om-
råde som er veldig mye brukt av våre
medlemmer. Det å privatisere et så
stort område, for at noen skal få en
eksklusiv enerett til fiske, er et brudd
på allemannsretten, og den står sterkt
i Norge. Videre har staten brukt mye
penger på tilretteleggelse langs
kysten, og da synes vi det er galt at

noen få skal drive forretning på allm-
enhetens bekostning. Det er å øde-
legge et område for rekreasjon og
friluftsliv. Og igjen; allemannsretten
må veie tyngst i denne saken. I tillegg
har Fiskerlaget Sør og Flekkerøy Fis-
kerforening gått imot dette.

Hilsen Norges Fritids og Småfisker-
forbund avd. Kristiansand og omegn.”

Leif Lindkvist
lokalformann
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Jeg er sikkert ikke den eneste 
som har opplevd dette, men for 
meg ble vond lukt i båten så 
plagsomt at jeg måtte foreta 
meg noe. Fiskebåter blir jo 
spesielt utsatt med rester av 
fisk, teineagn, sure hansker 
og litt av hvert. Dårlig luft på 
grunn av mugg er en annen 
årsak. En kar på brygga fortalte 
meg om noen små ozone 
apparater. Jeg søkte på nettet 
etter leverandøren og fant ut 
at det var to typer som egnet 
seg for båt og jeg bestilte like 
godt begge, siden jeg har to 
båter. Jammen var de små, 
den kraftigste med to trinn og 
timer er ikke større enn en halv 
lakkboks, den andre litt større 
men lav og like effektiv den. Kort 
tid etter at jeg hadde plugget inn 
i strømuttaket for 12 volt, kom 
resultatene. Hemmeligheten 
er rett og slett at de renser 

luften for bakterier. Kan kobles 
til både 12 og 230V. Må slås av 
dersom du skal oppholde deg i 
hytta eller styrehuset. Kan trygt 
anbefales. Kontakt naustor.no.

VOND LUKT I BÅT
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Et
MINNERIKT 
SKREIFISKE
 i Lofoten
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Vi, min datter og man-
nen hennes, Per Ivar 

Gundersen (som skulle 
delta fra Småfisker`n i 
Stavern på Landsmøte) og 
kona mi, bestilte flybil-
letter til Bodø/Leknes og 
rorbu på Solsiden fra man-
dag til torsdag. Da skulle 
vi slutte oss til landsmø-
tedeltakerne som kom til 
Statles Rorbusenter.

På Solsiden rorbu ble vi 
tatt godt i mot. En åpen 
17‘ båt med påhengsmotor 
ble stilt til vår disposisjon. 
MEN:

 
VÆRET I LOFOTEN er ikke 
noe å spøke med. Alle de 
dagene vi var der, blåste 
det kuling og bruk av 
liten båt var absolutt ikke 
tilrådelig!

Da er det at Bjørn Sturla 
Horn trår til (og takk 
for det!). Han har en alle 
tiders venn/fisker som eier 
ei 47‘ skøyte. Da han an-
kom bygga kl.12.00 som 
avtalt på onsdag, hadde 
han allerede vært ute og 
trukket 2 linestamper og 
levert 2000 kg skrei! Han 
kikket opp- noe skeptisk-  

på «søringene» som stod 
der, sa at det var stor sjø 
og at vi kunne få proble-
mer. Heller ikke ville han 
garantere fisk. Da sa dat-
tera mi: « Vi er her for å 
fiske skrei! Vi blir med!»

Etter litt over en ½ 
times kjøring ut på feltet, 
sa skipperen at det var fisk 
på 60 meter, og at vi fikk 
hive svenskepilken på 1 
kg. i vannet. Og hvilken 
opplevelse!!

 
INGEN FISKER var un-
der 3 kg, og den største 
på 19,7kg. Alle pilket 
manuelt med en pilk og 
senesnøre. Når fisken 
hang på, måtte vi dra inn 
slakk når båten gikk ned 
i bølgedalen, og tviholde 
når den steig opp. Du blir 
lett sår i hendene av denne 
metoden!

Vi var tilbake på brygga 
kl.15.00, og således brukt 
2t. effektiv fisketid.

 
ETTER SLØYING i stedets 
sløyerom hvor det også var 
fryseboks, hadde vi tilbake 
100kg. beinfri skrei. Fis-
keren anslo fangsten vår til 

totalt 150 kg. Alt ble sendt 
hjem med fly. 

ET EVENTYRLIG 
FISKE!

Siden Landsmøtet i Småfisker‘n ble lagt til 
Lofoten i år, fødtes tanken om å kombinere 

dette med å fiske skrei. 
AV JAHN G. GABRIELSEN

460,-

370

5% rabatt til
medlemmer av

Småfiskeren

640,-

540,-

11

Møte i Fagrådet
for Laks og
Sjøørret.  
AV PETTER BRYNG OG TOM SOLLIE.

Møtet fant sted, denne gang hos Fylkes-
mannen i Vestfold og for denne anled-
ning ville vi være godt representert. Slik
ble det ikke, da to av de påmeldte fra
NFSF måtte melde forfall.
Petter Bryng fra Tønsberg & omegn var
på plass og han nevnte følgende fra
møtet.

Nedgang i laksebestanden.
Samtlige elver på Østlandet viste ned-
gang i bestanden. Den mest stabile er
fortsatt Numedalslågen. Det er
usikkerhet rundt årsaken men en
medvirkende årsak kan være
mattilgangen. 
Klimaendringer påvirker tilgang på
raudåte som er avhengig av kjøligere
vann for å formere seg under påvirk-
ningen av sollyset mot kaldt overflate-
vann.
En annen faktor er vanskeligheter med
utslipp av yngel for langt ned i elva,
yngelen tilpasser seg ikke elva men går
for fort ut i havet. 

Kultivering av gytebekker for-
tsetter.
Kultivering av ørretbekker er høyt
prioritert men en står foran nye utford-
ringer. Bekkene og våtmarkene klarer
ikke å ta imot den økende vannmengden
på grunn av økende nedbør som  på sikt
kan ødelegge avrenningsanleggene.
Planene for kultivering er på plass, men
vi er stort sett i startgropa. Mer penger
må på plass så her trengs det fi-
nansiering. Unntaket er Akerselva som
får midler på grunn av tidligere utslipp. 

Minstemål.
Danmark og Sverige har fått økt mins-
temål til 45 cm, og det er snakk om å
sette maksimal størrelse for bedre og
sikre gytingen. Skjer dette, kan det bli
aktuelt å sette ned og endre mins-
temålet igjen.

For dere som ønsker ytterligere infor-
masjon, se fullstendig referat på www.fa-
grad.com
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GRENLAND-MEDLEMMER PÅ KURS:

Innføring i forskning på
LEPPEFISK & HUMMER

Det gjøres en viktig og interessant forskning på 
levekår for hummer og leppefisk. Mye er gjort, men 
mye forskning gjenstår før vi vet om den beskatnin-

gen vi bedriver er riktig i forhold til bærekraftige 
bestander langs vår langstrakte kystlinje.

AV TERJE M. HERMANSEN

Forskerne Tonje Knutsen Sørdalen 
og Kim A. Halvorsen fra Hav-

forskningsinstituttet i Flødevigen 
besøkte høstmøtet til NFSF avdeling 
Telemark i Brevik 12.12.2013.

Leppefisk
Første ut var Kim A. Halvorsen med 
temaet leppefisk. Det fanges nå store 
mengder leppefisk pr. år til bruk i 
laksemerdene for avlusing av laks. 
For merdene i Midt-Norge fanges 
mye av leppefisken langs Skagerak 
kysten i Norge og mye leppefisk dør 
under fangsten, ved transporten og 

i merdene. Det er med andre ord et 
stort «forbruk» av leppefisk og ingen 
vet nøyaktig hva dette betyr for dens 
eksistens eller for økosystemet. De-
partementet «håper» dette går greit, 
men intet kan ennå dokumenteres. 
Et annet spørsmål er hvordan den 
leppefisken som slippes i merdene 
på nordvestkysten og som unnslip-
per innvirker på et økosystem der de 
ikke hører naturlig hjemme.

Hummer
Tonje Knutsen Sørdalen forsker på 
hummeren og dens formeringsbetin-

gelser. Hummerfisket er og har vært 
et viktig bidrag til næringen langs 
kysten. 

Her som for andre arter er det 
viktig å kjenne til hvordan «kjærlig-
hetslivet» til hummeren fungerer slik 
at vi ikke gjør fundamentale feil som 
kan gi hummerbestanden en knekk 
som vil gå ut over bestanden for en 
lengre periode. En av de tingene Sør-
dalen ønsket å finne mer ut om var 
viktigheten av at store eksemplarer 
av arten fikk overleve da mye tydet 
på at gyteferdige hunner foretrakk 
(var avhengige av) store hanner.
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ET NYTT EKKOLODD ER FØDT

Først igjen... 
Nå med CHIRP teknologi og DownVision™ i et kompakt 
kombiprodukt.  DownVision™ gir et høyoppløselig bilde, 
nesten som et fotografi , av hva som er under båten din.  
Dragonfl y har to-kanals CHIRP teknologi som gjør at du 
i tillegg til å se bunnstruktur med DownVision™ også har 
et CHIRP ekklodd som viser deg hvor fi sken står. 

Lær mer om hva Dragonfl y kan gjøre for deg: 
www.raymarine.com/ga

NYHET: Dragonfl y 
Ekkolodd/Kartplotter med 
CHIRP DownVision

 i et kompakt 
gir et høyoppløselig bilde, 

nesten som et fotografi , av hva som er under båten din.  
Dragonfl y har to-kanals CHIRP teknologi som gjør at du 
i tillegg til å se bunnstruktur med DownVisioni tillegg til å se bunnstruktur med DownVision™ også har også har 
et CHIRP ekklodd som viser deg hvor fi sken står. 

Lær mer om hva Dragonfl y kan gjøre for deg: Lær mer om hva Dragonfl y kan gjøre for deg: 

Ekkolodd/Kartplotter med 

Bilder kun ment som illustrasjon

CHIRP DownVision™

I N N O V A S J O N  •  K V A L I T E T  •  T I L L I T

R A D A R  •  N A V I G A S J O N  •  E K K O L O D D  •  I N S T R U M E N T E R  •  A U T O P I L O T E R  •  T E R M I S K E  K A M E R A  •  K O M M U N I K A S J O N  •  S O F T W A R E  •  S Y S T E M E R 

13_Dragonfly_210x297_no.indd   1 14.02.2013   12:43:10
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Lokalforeningen, Lofoten Fri-
tidsfiskerlag, hadde lagt alt til 

rette for at delegatene fra hele vår 
langstrakte kyst, skulle og få oppleve 
Lofoten med fiskeri, natur, kultur og 
den nordnorske gjestfriheten.

Forbundet har nå en medlemsmas-
se på ca 2300. Mange nye medlem-
mer kommer til. Vi ser også en trend 
med at flere tidligere aktive fiskere 
melder seg inn i et lokalt Fritidsfis-
kerlag når de slutter i fiskeryrket.

Alder og verdighet
I perioden fra sist landsmøte er flere 
medlemmer gått bort. Tradisjonen 
tro ble disse minnet ved åpning 
av landsmøtet. Elias Arvesen leste 
noen fine ord om vårt æresmedlem 
Finn Jonas som gikk bort i oktober 
i fjor. Han la særlig vekt på Finn sin 
evne til å være løsningsorientert og 

å beholde roen når det stormet som 
verst under forhandlingene i 1997.

At noen av våre medlemmer er 
kommet langt opp i årene, er ingen 
begrensning når det finnes brukbare 
hjelpemidler. Det er alltid en mulig-
het for aktivt båtliv (se bildet)!

Regionsleder nord og leder i 
lokalforeningen for Lofoten Fritids-
fiskerlag, John Rypeng ble valgt til 
ordstyrer. Møtesekretærer, tellekorps 
og to til å undertegne protokoll, ble 
raskt plassert slik at vi kom i gang 
med forhandlingene.

Innsendte forslag
Det var innsendt to saker fra med-
lemmer, to fra leder i NFSF og en 
fra nestleder og leder i NFSF. 

Forslag fra Møre og Romsdal ved 
Helge Lyngvik gjaldt å få tilbake 
samlet lengde på torskegarna til 210 
meter og ”kvota” på rund fisk for 
område nord for 62 hevet fra 2000 
til 3000 kilo. Begge forslagene ble 
vedtatt. 

Harald Klausen fra Møre og 
Romsdal hadde sendt inn for-
slag om at medlemskontingenten 

Landsmøtet i Norges Fritids og Småfisker Forbund avholdes hvert annet 
år. Denne gangen ble landsmøtet arrangert på Mortsund rorbuer i Lofoten.

AV NORVALD SKÅTØY OG TOM SOLLIE

 IDYLL: Rorbuene i Mortsund.

LANDSMØTET 2014
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utsendes med desember nummer 
av medlemsbladet. Dette ville spare 
foreningene for utgifter. Etter en del 
debatt om fordeler og ulemper trakk 
Harald sitt forslag. 

Det ble også en del debatt rundt 
forslaget fra leder i NFSF, om krav 
til regionene om å gjennomføre 
minst ett regionsmøte årlig. Harald 
Sjøblom fra Skjervøy mente dette 
ville knekke foreningen hans øko-
nomisk. Forslaget ble endret til at 
regionsleder skal kommunisere med 
foreningene innen regionen på en 
bedre måte enn tidligere. 

Forslaget fra nestleder og leder, 
om å videreutvikle medlemsbladet 

til et blad som på sikt kan omset-
tes i utsalg ble vedtatt. Vi ser ikke 
bort fra at dette igjen  kan gi oss et 
utvidet nedslagsfelt og tilføre oss nye 
medlemmer.

Endringer i ledelsen
Svein Hvidsten, regionsleder Sør 
ønsket avløsning og ny, Stein Otto 
Andersen fra Kristiansand ble valgt. 
Carl Petter Langabø ble valgt til 
ny nestleder i region Øst etter Jan 
Kjøndal. Forbundsleder benyttet 
anledningen til å takke Svein for 
alle de årene han har vært engasjert i 
forbundet.

HYGGELIG MØTE: Foran, Bjørn Sturla Horn i samtale med Stein Otto Anderse, Kristian-
sand og Ole Henrik Vik, Rognan. Bak Sjur Narten Arendal  og Terje Kristiansen Tønsberg 
Sittende Svein Hvidsten.

GJENGEN SAMLET: Landsmøte deltakere utenfor møtelokale.

Reisebrev fra Tom Sollie.

AV TOM SOLLI
Aldri før har det vært arrangert 
Landsmøte i NFSF så langt nord, 
og dette ble en utfordring. Vi 
måtte legge til rette slik at alle 
foreninger kunne få anledning til 
å delta. Det var behov for grundig 
planlegging sammen med 
Lofoten Fritidsfiskerlag. SAS, 
Widerøe og Hurtigruten sørget for 
god logistikk fram og tilbake til 
Lofoten. Den største utfordringen 
ble å rekke Hurtigruta fra Bodø 
til Stamsund men det skulle vise 
seg at bekymringene mine var 
grunnløse og vi ble skipet om 
bord med taxi fra flyplassen. Vel 
framme i Stamsund ble vi møtt 
av medlemmer fra arrangør-
foreningen, Lofoten Fritids-
fiskerlag, som møtte opp med 
privatbiler i et ellers forrykende 
regnvær, men de sørget for at vi 
kom vel fram til Mortsund.

Synd at ikke alle lokal-
foreningene kunne delta for dette 
ble en opplevelse for alle tross 
været. Jeg sender en takk til 
gutta i Lofoten som stilte opp og 
sørget for at vi kom trygt i hus.

REISEN TIL 
LANDSMØTET

SOSIALT: Thor Lomvien og Terje Kris-
tiansen fra Tønsberg sammen med Ole 
Henrik Vik fra Rognan.

DELEGATER: Østfoldbenken Elias Arve-
sen, Stig Østenrød og Thore Hansen.

PÅ LANDS-
MØTE: Norvald 
Skåtøy fra Os.
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På FISKETUR UTEN FISK - nesten!
Jeg ble med i skøyta til han Ludvig da været endelig så ut til å roe seg. Dessverre så 

var det ikke mulig å gå ut på Lofothavet, så vi ble liggende utenfor Mortsundet og 
rulle mens vi prøvde å få fisk. 

AV TOM SOLLIE

SKITT FISKE: Knut Olsen fra Telemark og 
Helge Lyngvik fra Møre og Romsdal klare 
for fisketur.

FARTØYET I ORDEN: Losskøyta SIRA.FISKER: Helge Lyngvik, Kristiansund i 
kjent positur.

FISKELYKKE: Elins fangst.

Thore Hansen, Onsøy / Råde og 
Terje Kristiansen, Tønsberg, 

slapp ut juksasnøret og dro i takt 
med at skøyta rullet men til ingen 
nytte. Carl Petter Langabø, Sande-
fjord, prøvde seg med stanga men 
heller ikke her var det napp. Fisk ble 
det omsider etter en times tid. Den 
var så liten at den ble kastet den ut 

igjen.  Vi så fisk på loddet men det 
var ikke mye å skryte av det heller. 
Det var tross  alt en fin tur og vi fikk 
heller trøste oss med at noen av de 
andre båtene var mer heldig enn oss.

Det var Havsula, med Kaptein 
Sigurd Kristiansen, i en Viksund 
1030 som hadde fiskelykken med 
seg. Båten var også litt enklere å 

håndtere i vind og dønninger. De 
hadde dessuten med seg den eneste 
kvinnelige fiskeren som var med på 
turen. Elin Ubostad, Kristiansand, 
fikk all fisken vi skulle hatt. Hun 
reddet kvelden med egenfisket torsk 
som skulle tilberedes senere av vår 
egen medbrakte mesterkokk Sverre 
Lilloe, Sandefjord!
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Feilmerket hummer!!
Et av våre medlemmer, Kjell Rostad, ringte Tom Sollie en
kveld og fortalte litt om hummerfisket i høst. Artig å
høre på Kjell. Han var med og startet foreningen vår
og jeg har kjent han siden det.
Kjell ville fortelle om da han fikk en merket hummer!
Han sendte meg et brev……..

Nesbryggen 29 10 2013.

Jeg fanget en merket hummer den 20 oktober, nord for Mel-
lombolærne. Den målte 27,5 cm og veide 550 g. Merkingen
var lys blå, med påført telefon nummer, 37 95 50 00. Dette
nummeret var feil… jeg kom til et eldresenter. Etter mye
om og men fikk jeg kontakt med Esben Moland Olsen, på
Flødevigen forskningssenter. Han kunne fortelle at denne
hummeren nr 2922, var sluppet ut nord for mellom Bolærne
i august 2012. Da var den 24 cm. De fanget ofte med 25
teiner. Han beklaget feil telefon nummer som skapte en del
plunder. 

Vennlig hilsen Kjell Rostad.

Med andre ord: Ring ikke det nummeret som står
på merket, ring heller: 55 23 85 00. 
Da kommer du fram.

Snørene ble voktet med våkne blikk.

En fornøyd og glad gjeng klar for hjemreisen som kom alt for tidlig.

Storfisk i
dypet
Det er likevel fisk i Os-
lofjorden. Det er bare det at
du må fiske dybt, minst 50
meter må du ned med
snøret. Lyr, sei, lange og
torsk får du men det er
langt mellom napp. Nede i
revner med bratte skrenter
får du torsken. Lange og lyr
står gjerne mer på leire
bunn. Etter at lysfiskerne
har holdt på en stund så er
det ikke sild å få i garna
heller. Det naturlige ville
vært å kunne fiske torsk i
ragarnsrusene på denne
tiden men det er bare ulke
og sandplyndre som finner
veien inn. Går forslaget om
å innføre 80 mm fluktåpning
i rusene igjennom så kan vi
likegodt hive de på bålet.

Egnet i offentlige lokaler, båter eller
det private hjem. Gir et meget eks-
klusivt og maritimt preg.
Kompassrosene er laminert med
westsystem epoxy under vacuum, 
og lages i ønsket størrelse på bestil-
ling. Utstilte kompassroser måler
600mm diam. og 14mm tykkelse.
Sender over hele landet.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
til ditt prosjekt.

3D Fres & Gravering
v/Øystein Evjen
Tlf: 913 44 979
Mail: oaevjen@3dfresoggravering.no

Kompassroser til nedfelling i
parkett/skibsgulv, båtdekk, bord
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AV TOM SOLLIE
Lørdag kveld ble vi hentet 
med buss og fraktet til Lofotr 
Vikingemuseum på Borg, en tur 
på vel 20 minutter. Vel framme 
ble vi møtt av en «viking guide» 
og fikk servert  ”Mjød”, ikke øl 
som vi trodde dette var, men 
en honningvin fra vikingetiden. 
Vi ble fortalt og guidet videre 
i historien om stedet, fra de 
første funn i området og deretter 
ble vi geleidet inn i museet og 
tilhørende kinosal med visning 
av en 12 minutters film. Deretter 
kunne vi beskue stedets skatter, 
fra sverd til glasskår og smykker. 
For å komme til selve Gildehallen 
så måtte gå opp til en høyde 
ovenfor. Der ble vi ikledd kapper 
med forskjellige farger etter 
rangordning. Dette fortonet seg 
som et skuespill som vi også 
ble en del av. Vi ble behørig tatt 
imot av høvdingen og husfruen 
med vikingehilsen vær hilset 
frende”. De, sammen med 
friller og hjelpere sørget for at 
vi fant oss godt til rette og vi fikk 

servert Lofotenlam, villsvin med 
ruggryn og gulrøtter. Til dessert 
var det ruggryn med fløte og 
skogsbær. Alt på vikingevis med 
bestikk som tollekniv og skje. 
Sammen med lånt” husfrue Elin, 
ble vi med høvdingen til hans 
plass i gildehallen. Høvdingen 
var vel bekvem med «skål» til 
stadighet samtidig med at han 
underholdt oss med nordnorske 
historier, både sanne og usanne. 
Det ble musikk på tromme og 
munnharpe, sang og dans. Vår 
egen mesterkokk Sverre Lilloe fra 
Sandefjord, hadde satt sammen 
et stev under middagen og på 
sitt eget vikingespråk fremførte 
han dette som takk for maten 
til høvdingen og hans husfrue 
og treller. Trellene våre laget 
ablegøyer og fortalte historier. 
Kvelden ble avsluttet med 
ringdans hvor alle sammen var 
med.

HØVDINGENS GILDE!
Når en bor på rorbu skal en jo greie 
seg selv med mat og drikke, men når 
vi reiser på landsmøte er det noen 
som må ”trå til” for å få opp trivselen. 
Torsdag kveld var det velkomst i 
møterommet med pizza og brus. 
Fredag var det arrangert fisketur o 
til Leknes for de som ønsket det. Til 
middag laget ”Kokken”, Sverre Lilloe 
poteter med sandefjordsmør, bakt 
torsk med lever og rogn, dandert på 
tallerken. ”Byssegutt” Petter Langabø, 
begge fra Sandefjord, kokte poteter, 
som sammen med fiskeretten og 
Sandefjordsmør kunne nytes av alle de 
28 tilreisende. Til dessert ble servert 
bløtekake, laget av Thor Lomien, 
Tønsberg. Ikke alle hadde oppfattet 
at det var dessert med, og da ble 
noe til overs til undertegnede slik at 
nattesøvnen ble noe redusert. Takk 
til Sverre, Thor, Petter og ikke minst 
Elin Ubostad fra Kristiansand som 
sørget for at vi fikk fisk til middag. 
Ellers så var dette et meget behagelig 
rorbuanlegg med egen restaurant. Her 
kunne vi nyte herlig frokost etter en 
god natts søvn i sjønære omgivelser 
med måkeskrik som hører med.

OPPHOLDET PÅ MORTSUND

På FISKETUR UTEN FISK - nesten!
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Landsmøte i
NORGES KYSTFISKARLAG
NFSF var i år invitert til lands møtet i Norges Kystfis-

karlag i Bodø. 7-9 mai. 
Kystfiskarlaget feiret forøvrig 25 års jubileum og det 

var selvfølgelig ekstra stas. Siden ingen andre så mulig-
heten til å reise så benyttet jeg selv anledningen og det 
var noe jeg ikke skulle angre på.

Etter en lang tog og flytur befant jeg meg på Thon ho-
tell Nordlys og ble tatt godt imot som øvrige gjester fra 
fiskeribransjen, politiske organ og andre organisasjoner. 

Seismikksjokk
Etter et kulturelt innslag og en minnestund var det 
åpningstale ved leder Arne Pedersen og han fortalte 
følgende. Midt under vinterfisket ble vi kontaktet av et 
følgeskip til et seismikkskip med spørsmål hvor vi hadde 
satt bruket, siden de var i gang med undersøkelser. Men 
ingen hadde fortalt oss at det skulle skytes seismikk i 
Varangerfjorden midt under torskefisket. Vel på land 
fulgte Pedersen opp saka, og konstaterte at heller ikke 
Fiskeridirektoratet i nord hadde fått noen informasjon 
om dette. Det nærmeste han kom, var at Statoil hadde 
fått tillatelse til å undersøke, men ingen opplysninger 
om hvor. Å finne ut av Oljedirektoratets database er ikke 
enkelt. Vi må få bedre informasjon fra myndighetene, 
sa Pedersen, med klar adresse til de fremmøtte oljere-
presentantene. Hvem har vurdert hvilke verdier som 
egentlig står på spill? Dette skal bare ikke skje midt i 
torskesesongen.

Historiesjokk
Etter konstituering var det hilsningstaler. Lange hils-
ningstaler som medvirket til at jeg selv ikke slapp til et-
tersom det gikk på overtid før historietimen var satt! Da 
fikk jeg nesten hakeslepp når Gunnar Grytås, journalist 
og forfatter, tidligere ansatt ved universitetet i Tromsø, 
fortalte om kampen, stridighetene og rettssakene i 
forhold til Norges fiskarlag og Råfisklaget. Dette blir 
for mye å gå inn på dette nå men for de som ønsker det 
kan Google navnet og da kommer det opp bøker som 
er skrevet om emnet. Steinar Friis, tidligere leder leverte 
utfyllende informasjon. Ikke så merkelig egentlig for 
medlemmer av NKFL var jo utbrytere fra NFL.

Struktureringskrøll for Frp
Så var det Norges nye fiskeripolitikk. Saken om struktu-
rering under 11 meter opptok selvfølgelig medlemmene, 
og dette skapte mye debatt. Fremskrittspartiet har i par-
tiets landsmøte sagt nei til strukturering under 11 meter. 
Men i regjeringserklæringa sa partiet ja. Forslaget møtte 
unison motstand blant delegatene. Statssekretær Amund 
Drønen Ringdal fra Nærings- og fiskeridepartementet, 
forsøkte å forklare hensikten med forslaget uten å få 
aksept for det. Landsmøtet krever at det ikke innføres 
strukturering under 11 meter.

Evigvarende kvoter  
Deretter slapp Marinbiolog Henning Rød til med ek-

VAKKERT: Ingenting å si på utsikten fra møterommet!



Småfisker'n 1-2014 25 

sempler fra boken ”Fiskehistorier” og han la vekt på sen-
drektigheten som myndighetene utviste ved å ikke forta 
seg noe selv om fiskerne og forskerne varslet om kritiske 
endringer. Hvem skal eie fisken i havet, og evigvarende 
omsettelige kvoter, er hovedtema i boken som han har 
skrevet.

Etter en lang dag ble det servert god mat, som falt i 
smak sammen med underholdning i form av tryllekunst-
ner og mange gode historier slik bare nordlendinger kan!

Ryddig og interessant årsmøte
Dag 2 var det stort sett saker innmeldt på dagsorden 
og alle forslag til vedtak ble besluttet. Norway Seafood, 
Thomas Farstad omtalte årsaker og tiltak mot ”fiskefusk” 
og økonomisk kriminalitet. NOFIMA ved forsker Edgar 
Henriksen, viste bilder og tegninger til en ny automatd-
org som vakte stor interesse.

Flotte mennesker med en krevende jobb
Mine refleksjoner!  Jada, her var det mange flotte men-
nesker som sliter med skjarkfiske på dagen. Så etter at 
fisken er bløgget, veid og levert skal det skrives fangst-
dagbok og regnskap. Så må en ta en titt for å se om det 
har kommet noen nye J-meldinger. Det er ikke bare-bare 
å være sjarkfisker nei! Det er godt å få nye bekjente og 
noen vi kan samarbeide med framover i de fora vi treffes.
 AV TOM SOLLIE

FORFATTER: Gunnar Grytås. MARINBIOLOG OG FOR-
FATTER: Henning Røed.

29

80 millimeter. Dette kravet gjelder ikke yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra

svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i pe-
rioden fra 1. mai til 31. desember. Yrkesfiskere kan søke om
dispensasjon fra denne regelen.

• Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte tors-
keruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet
hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.

• På Skagerrakkysten er det innført helligdagsfredning i
hummerfisketiden.

• I hummerfredningstiden er det en dybdegrense for fritids-
fiskere på minimum 25 meter for setting av krabbeteiner
fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista.

• Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange
hummer på kysten fra svenskegrensen til og med Vest-Agder
fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.

• Laks, sjøørret og sjørøye
• Vernesoner rundt mange bekker og vassdrag, kun fiske til

spesielle tider og med spesiell redskap. 
• Ikke lov med garnfangst uansett.

E. Minstemål
Det er fastsatt minstemål for en del fiskeslag. Følgende mins-
temål gjelder også i fritidsfiske fra 2012:

Art Område Minstemål 
Kveite, se fotnote Hele landet 80 cm 

Torsk Sør for 64°N 40 cm 
Nord for 64°N 44 cm 

Hyse Sør for 64°N 31 cm 
Nord for 64°N 40 cm 

Sei se fotnote Hele landet  32 cm 
Rødspette Vest for Lindesnes 29 cm 

Øst for Lindesnes 27 cm 
Krabbe Nord for Rogaland 13 cm 

Rogaland til svenskegrensa 11 cm 
Hummer Hele landet 25 cm 

Stort kamskjell Hele landet 10 cm 
Sjøkreps Hele landet 13 cm 

• Levende fisk under minstemål settes ut igjen.
• Kveite under minstemål

(80 cm) skal settes ut igjen uansett om den er levedyktig
eller ikke.

• Sei til egen husholdning eller agn må ikke ha minstemål
• For makrell tatt med krok eller garn gjelder ikke minstemål

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes gjennom eller med god-

kjenning av et av salgslagene.
• Alle som fisker torsk for omsetning må ha båten registrert

i redningsselskapet sitt småbåtregister eller skipsregistrene.
• Sør for 62 grader har fritidsfisker en maksimalkvote for om-

setning av torsk på 1000 kilo.
• Nord for 62 grader kan fritidsfisker levere opptil 2000 kilo

torsk pr. båt og person dersom han ikke har fisket eller

levert torsk sør for 62 grader dette året.
• I noen fiskeri kan det være forbud mot deltakelse for fri-

tidsfiskere. Pr. 2014 gjelder dette rognkjeksfiske i de 3 nord-
ligste fylkene. 

• Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt om-
sette for en verdi tilsvarende grensen for momsplikt regist-
rering (kr. 50 000 pr. 2013)

G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år meldinger som regulerer
fisket for kortere eller lengre tidsrom for gitte områder eller
arter. Meldingene kunngjøres i kystaviser og på fis-
keridirektoratet sine informasjonssider. Dette gjelder særlig
når fisket innenfor en totalkvote blir stoppet, og det ikke
lenger er lov til å fiske denne arten for salg (eks makrell).

Fiskegarn
Tauverk
Flyteline
Blyline
Låswire

Tlf: 91 58 30 02
E-post: post@linbusfletteri.no

www.linbusfletteri.no

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79 68

www.autoutstyr.no

SØNNAK
BATTERIER
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Utenfor Portør ved Kragerø ble det i juni 
i år satt ut en bøye som skal overvåke
kyststrømmen i Skagerrak.  Bøyen gir
viktig informasjon om miljøforhold og
strømmer i havet for redningstjenesten 
og forskningen i tillegg til luft- og vann-
temperaturer i sanntid
– Nå kan du sjekke den reelle
badetemperaturen før du hopper ut i, sier
forsker og leder av prosjektgruppen ved
Havforskningsinstituttet, Jon Albretsen.

KJERSTI TURØY 
PUBLISERT: 08.07.2013 
OPPDATERT: 23.07.2013

Bøyen er en del av prosjektet «Hav
møter land» og overvåker også
hvordan vannføringen i de store elvene
påvirker miljøforhold langs kysten.
Spesielt viktig er overvåkning av
tilførsler fra de lokale Grenlands-
fjordene.

Avanserte målinger
På toppen av bøyen er det installert en
standard værstasjon som måler
temperatur og vind. Under vann er
bøyen utstyrt med sensorer for å over-
våke temperatur, saltholdighet, oksygen,
klorofyll og partikkelmengde, i tillegg til
to akustiske instrumenter for måling av
strøm i alle dyp ned til bunnen som er
på rundt 50m.
- Denne informasjonen benyttes av hav-
forskere blant annet for å studere
fysikken og biologien i havet. I tillegg vil

disse observasjonene inngå i den
rutinemessige overvåkningen av
klimatilstanden i norske havområder,
sier Albretsen.

Driftes av Havforskningsinstituttet
Det er Havforskningsinstituttet som
står for drift og vedlikehold av bøyen
etter at Interreg og partnerne i ”Hav
møter land” har kjøpt inn bøya. In-
stituttet drifter allerede et nettverk av
kyststasjoner for overvåkning av
klimatilstanden i havet, og måleserier
finnes tilbake til 1940-tallet. I Flødevigen
måles saltholdighet og temperatur kon-
tinuerlig hele døgnet, og der er det
opparbeidet en tidsserie med daglige
verdier fra 1919.

Viser havet i sanntid
Bøyen som nå er satt ut vil inngå i dette
overvåkningsprogrammet, men den
skiller seg også fra de andre stasjonene
på flere måter.
- For det første gir denne bøyen ob-
servasjoner med en langt høyere tids-
oppløsning, noe som gir muligheter for
å studere andre prosesser enn hva vi får
til med det eksisterende nettverket, for-
klarer Albretsen.

Bøyen er også designet for å observere
strøm i havet i sanntid.
- For redningstjenesten og skipstrafikk-
overvåkningen er informasjon om
strømforhold og temperatur viktig, og

bøya vil kunne bedre beredskapen, i det
minste lokalt, påpeker han.

Går du inn på Havforskninginstituttets
nettsider
http://www.imr.no/coastalbuoy/coas-
talBuoy.html
vil du kunne følge dataene bøyen fanger
opp. Alt fra vind, strøm, lufttemperatur og
saltholdighet kan du finner her. Samt
badetemperaturen, om du skulle være in-
teressert…
-Denne bøyen er foreløpig den eneste på
norsk side. De finnes også bøyer langs
svenskekysten, og dataene fra de alle blir
innhentet og sammenlignet, sier Arne
Kjellsen hos fylkesmannen i Telemark,
som håper at flere av samme sort vil
dukke opp på norsk side.

10

Viser sørlands-
kysten i sanntid

Slik ser den nye overvåknings-
bøyen ut på nært hold. .noenmotor.ulvikwww

.noenmotorpost@ulvik
elefon 33 32 53 54T

olvsrød T3150 
Ulvikveien 29
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Friluftsfjorden

Jeg har i sju magre år prøvd å selge inn ideen om et 
store verneområde i deler av Oslofjorden.

AV KNUT ADOLFSEN, NYKIRKE

Et område som i verste fall må tillate et svært begren-
set yrkesfiske med skånsomme redskap, og ellers bare 

stang og håndsnøre for «alle andre», og så lenge «alle 
andre» utgjør en tredjedel av landets befolkning blir det 
mange nok å dele ressursene på.

Mangel på langsiktig forvaltning
Sju magre år ser ikke ut til å gå over i sju fete, men en 
viss framgang har det tross alt vært. En overgang fra 
oppgitt hoderysting over ideen til et litt anerkjennende 
nikk. Utopien er ikke lenger hinsides all fornuft selv om 
de fleste fortsatt ikke tror den lar seg gjennomføre. Jeg 
skjønner dem ut fra tradisjon og ikke fornyet tankegang. 
Vi er dessverre så indoktrinert med tanken på at det er 
yrkesfiskerne som skal og kan høste at vi, selv når vi ser 
alternativer, ikke klarer å akseptere dem. Vi har en med-
født tro på at yrkesfiskerne tenker langsiktig, fornuftig 
og forsiktig. Men ser vi oss rundt er det definitivt ikke 
slik. Leser man boka til Lena Hamnes «Naken uten fisk» 
eller Henning Røeds «Fiskehistorier» med undertittel 
«hvem skal eie havet?», får man et annet og riktigere syn 
på hvor lite man tenker på langsiktig forvaltning. Vi har 
opp gjennom tiden helt bevisst fisket ned enorme res-
surser, og nesten utryddet dem.

Noen få får fritt spillerom
Oslofjorden og dens ressurser er en knøttliten paran-
tes i Norske fiskerier, og med dagens forvaltning vil 
parantesen ikke bli noe større. I stedet for å prioritere 
oppbygging av ressursene i en an Norges mest produk-
tive fjorder, velger man å prioritere at noen ytterst få 
personer stort sett skal få gjøre det de selv vil. De (mest 
gamle gubber på min egen alder) gis frihet til å beskatte 

ressursene fritt med redskap som er så ødeleggende at 
de er forbudt nord for Stadt. De har bevist at de ikke 
er i stand til å forvalte ressursene, noe som skulle ha 
ført til kroken på døra. I stedet åpnes den på vidt gap 
og de bukkes inn av fiskeribyråkrater med et vennlig 
«Værsågod forsyn dere» noe de naturligvis gjør. De kvier 
seg ikke for å ødelegge settepotetene. Hvorfor skal de få 
fortsette? 

Hvorfor blir fisken borte?
Det mangler ikke på kreative bortforklaringer når fisken 
blir borte, og alle problemers mor, klimaendringene, er 
alltid med som en viktig faktor. Torsken er på vei nord-
over for å finne kaldere vann mens varmekjære fiskeslag 
også er på vei nordover. Men merkelig nok forsvinner 
ikke torsken fra innerste del av Oslofjorden. Det gjør 
bare den varmekjære havabboren som hadde etablert 
seg der. Torsken eller flatfisken forsvinner heller ikke fra 
grunne og trålfrie Øresund. Logisk? Nei vi må se på helt 
andre faktorer, men det virker bortimot helt umulig å 
skylde på yrkesfiskerne. De gjør bare som de blir bedt 
om, og de som ber dem er spesialister på forvaltning og 
tar ikke feil. I verste fall er det snakk om små kosmetiske 
feil som ikke betyr noe for helheten. Men er de med sin 
enbestandsforvaltning opptatt av helheten?

Lønnsomhet i vid forstand
Vi som tror at et stort område av Oslofjorden hverken 
trenger yrkes-eller fritidsfiskere settes i bås med nevnte 
Hamnes og Røed. Urealistiske drømmere som hverken 
skjønner oss på forvaltning, økonomi, økologi og aller 
minst på rettferdig fordeling. Folk som setter spørsmåls-
tegn ved hvem som eier fisken i havet har ikke skjønt 

SYNSPUNKT
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hva det hele dreier seg om. Jeg vet ihvertfall at et rikt 
sportsfiske i Oslofjorden både er økonomisk og ikke 
minst økologisk lønnsomt. I tillegg har vi alle andre 
positive effekter i form av fysisk og psykisk helse og 
velvære. Ernæring (spis fisk), fellesskap og hygge. Dette 
er verdier vi verdsetter høyt når vi oppretter verneområ-
der og nasjonalparker på land. Dersom vi er engstelig for 
at fremmede arter skal få fotfeste langs kysten, er store 
bærekraftige bestander av predatorfisk den beste, og 
eneste hjelp mot inntrengerne vi har. Det heter føre-var-
prinsippet men det glemmer vi til problemet er der.

 
PS. Det er mange steder rundt kysten som bør få 
verneområder hvor man legger til rette for å bygge opp 
ressursene til glede for alle. Vern i havet forbindes dess-
verre med noe som begrenser den enkeltes frihet og er 
ulønnsomt, noe man tar seg råd til. Det er med dagens 
forvaltning man mange steder tar seg råd til å høste, 
gjerne settepotetene, med ødeleggende redskap. 

God sommer og skitt fiske.

AV PER GJØDINGSETER

Norges Jeger- og Fisker-
forbund avholdt 4. og 
5. april i år konferanse 
rettet mot sjøfiske og 
fiskeforvaltning i Oslo-
fjorden. Konferansen ble 
avholdt i Horten og 
fylkeslaga i kystfylkene 
fra Telemark til Østfold 
sto for konferanseopp-
legget. Det var nærmere 
 8o deltagere og blant 
dem både havforskere, 
fiskeribyråkrater og fem 
utsendinger fra Telemark/
Brevik avd. av Fritids og 
Småfiskerforbundet.

Programmet var 
tettpakket, med hele 12 
innledninger og liten tid til 
diskusjon. Høydepunktet 
var marinbiolog Henning 
Røeds foredrag: Lysfisket- 

kunnskap og utfordringer. 
Stoffet han la fram var 
en sammenfatning av 
lysfiskets skadevirkning 
som er beskrevet i boka 
”Fiskehistorier”. Den er 
anmeldt i forrige nr. av 
Småfiskeren og anbefales 
på det varmeste.

Konferansen avsluttet 
med å vedta en uttalelse 
som etterlyste et sterkere 
fokus på skagerrakfiskens 
betydning for 2 millioner 
mennesker som sokner 
til kystområdet

Vi ser Horten- 
konferansen som et 
gledelig tegn på at 
NJFF, med sitt store 
medlemstall og tyngde

vil øke engasjementet  
for sjøfisket. Vi venter 
spent på nye utspill.

OSLOFJORDKONFERANSEN 2014:

FISK OG FORVALTNING

www.vikorsta.no

Ørsta Marina Systems
-  t r y g g h e t  s k a p e r  t r i v s e l

• Flytebrygger i betong og stål 
• Bølgedempere 
• Utriggere og bommer med unik design
• Landgang og port
• Forankring og fortøyning 
• Sikkerhetsutstyr og tilbehør
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Gytebestanden av nordaustarktisk 
torsk har aldri vore høgare i 

den lange tidsserien av målingar 
Havforskingsinstituttet har frå 1900. 
I artikkelen dokumenterer forskar-
gruppa at det først og fremst er det 
gode forvaltingsregimet Noreg og 
Russland har etablert i Barentshavet 
som skal ha hovudæra for at det no 
er så mykje nordaustarktisk torsk. I 
tillegg har klimaendringane generelt 
ført til at torskebestanden er blitt 
meir produktiv. Auka temperatur 
har utvida torsken sitt beiteområde 
og vert kopla til større gytebestand 
og totalbestand.

Noreg og Russland har samarbeidd 
om forvaltinga av Barentshavet 
gjennom Den norsk-russiske fiske-
rikommisjon sidan 1977. Det nære 
samarbeidet mellom norske og rus-
siske havforskarar ved Havforskings-

instituttet og PINRO i Murmansk 
går tilbake til 1957. Felles tokt og 
deling av data er sentrale element i ei 
felles forståing av økosystemet.

Eit sentralt element i forvaltings-
historia er stoppen i det ulovlege, 
urapporterte og uregulerte fiskeriet 
som føregjekk i perioden 2004 til 
2007. Dette førte mellom anna til 
at data som vart lagt inn i bestands-
berekningsmodellane vart rettare, og 
det reduserer usikkerheita i berek-
ninga av kvoteråd.

Det faktum at Noreg og Russland 
har halde seg til forvaltingsregelen 
dei vart samde om i 2004 har vore 
svært avgjerande for at fiskeriet har 
vore gjennomført på eit berekraf-
tig nivå. I artikkelen samanliknar 
forskarane denne nye forvaltingsre-
gelen med tidlegare regelverk, og dei 
finn at det ikkje hadde vore moge-

leg å gjennomføre eit berekraftig 
fiskeri med dei regelsetta ein nytta 
før dette.

Rapportering og kontroll som fun-
gerer har òg vore sterkt medverkande 
til den sterke veksten i torskebestan-
den. For det er talet på fisk som har 
auka, den individuelle veksten og 
rekrutteringa til bestanden har vore 
normal. Det ser dessutan ut til å ha 
vore nok mat til torsken, i det min-
ste så langt. Lodda, som er torsken 
sin yndlingsmat, ser òg ut til å leve 
godt i eit varmare klima, og han er 
tilgjengeleg for torsken i større delar 
av havområdet han no lever i.

Artikkelen er eit resultat av nært 
samarbeid mellom forskarar med 
fagbakgrunn innan fysiologi, øko-
logi, bestandsberekningar og oseano-
grafi ved Havforskingsinstituttet.

God forvalting hovudårsak til  
REKORDSTERK TORSKEBESTAND

Korleis kan det ha seg at bestanden av nordaustarktisk torsk er den beste nokon 
sinne medan andre torskebestander i Atlanteren slit? God forvalting og betre klima 
er svaret, meiner ei gruppe forskarar ved Havforskingsinstituttet som har fått pub-

lisert ein artikkel om temaet i det velrenommerte tidsskriftet Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) nyleg.

AV KARI ØSTERVOLD TOFT, OLAV KJESBU



ALT FOR TEINEFISKE
Carapax AB er totalleverandør til det 
skandinaviske burfisket og produserer 
et komplett sortiment av teiner og 
merder til fangst av bl.a. hummer, 
sjøkreps, krabbe, ferskvannskreps, 
ål, torsk, abbor, mort, leppefisk, 
kongekrabbe og kongsnegl. Vi utvikler 
og produserer også en rekke spesial-
bestilte bur og teiner etter spesifikke 
ønsker. Foruten egen produksjon 
selger vi også et komplett sortiment av 
tilbehør til fiske generelt og burfiske 
spesielt.

Vi selger direkte til yrkesfisket og via 
norske forhandlere til fritidsfiskeren.

• VesterØy
• Fredrikstad
• TØnsberg
• Larvik
• Tvedestarnd
• Arendal
• Kristiansand
• Lindesnes
• Stavanger

• Bekkjarvik
• Bergen
• FlorØ
• MålØy
• Forsnavåg
• Ålesund
• Molde
• Dyrvik
• Trondheim

Carapax AB
Kontorsvägen 6
453 41 Lysekil

Tel:  +46-(0)523-642200
Fax:  +46-(0)523-642219
E-post:  info@carapax.se

www.carapax.se

Her finner du våre 
forhandlere:

Se kart på vår hjemmeside

Tråd
3mm flätad PE, svart
2kg rulle.

Tågvirke
8 mm flätad PE, 
vit med  röd och gul tracer
5 kg rulle.

Tråd
3mm flätad PE, svart
2kg rulle.

Tågvirke
8 mm flätad PE, vit 
med röd och gul tracer
5 kg rulle.
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MØTE I FISKERIDIREKTORATET:
Brisling og lysfiske på dagsorden
Av Tom Sollie • Foto Norvald Skåtøy

Vi har flere ganger lagt fram saker 
i anledning lysfiske etter sild og 

brisling i reguleringsmøtene i Fiske-
ridirektoratet i Bergen. På bakgrunn 
av at vår henvendelse til regulerings-
møtet i november ble avvist, så ble 
det enighet om at vi skulle få et eget 
møte slik at vi i detalj kunne legge 
fram dokumentasjon. Møtet ble 
berammet til tirsdag 13. mai og fra 
NFSF møtte Kjell Aaby, fra lysfis-
kekomiteen, Telemark. Tom Sollie, 
forbundsleder og Norvald Skåtøy, 
nestleder i region vest. Fra Fiskeri-
direktoratet møtte Liv Holmefjord, 
Fiskeridirektør, Stein-Åge Johnsen, 
ressursavdelingen, og Rune Paulsrud 
Mjørlund rådgiver ressursavdelin-
gen, saksbehandler for fiskearter, 
brisling. 

Kritisk mangel på mat
Vi ble tatt godt imot, med kaffe og 

etter en prat om løst og fast, fikk 
vi anledning til å innlede med å 
beskrive situasjonen i Oslofjorden, 
Vestfold og Telemarkskysten. I ytre 
del Oslofjorden, fra Drøbak og 
sørover, er situasjonen kritisk med 
mangel på mattilgangen for kyst-
torsk, lyr og sei. Dette gjelder også 
for sjøfugl og andre arter som skal 
leve av sild og brisling. Vi mener at 
lysfisket må forbys i disse områdene 
for å få bygget opp bestandene igjen. 
Etter noen år kan det være så mye 
brisling at den kan fiskes uten lys 
slik det engang var. 

God dokumentasjon
Kjell Aaby overleverte en mappe 
med fyldig informasjon og do-
kumentasjon om virkningene av 
lysfiske. Han la særlig vekt doku-
mentasjonen for hva havforsknings-
instituttet rapporterte i 2007, om 

situasjonen som allerede da ble 
betegnet som kritisk. 

Vi venter på handling
Ingenting er gjort og det fiskes selv 
i fredingstiden etter 1. januar. Vi 
kunne også fortelle om episoder med 
dumping av hele steng med død 
brisling. Dokumentert i dette bladet. 
Reaksjonen fra Fiskeridirektøren 
var at dette var ulovlig og at dette 
skal det reageres på. Vi følte at vi ble 
hørt og det gjenstår å se hvilke tiltak 
som blir iverksatt. Avslutningsvis ble 
Fiskeridirektøren overlevert boka 
”Fiskehistorier” , hvem eier fisken 
i havet, skrevet av Henning Røed.  
Og helt til slutt takket Norvald 
Skåtøy for et godt og konstruktivt 
møte.
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VI STØTTER NORGES FRITIDS- 
OG SMÅFISKERFORBUND

 
 

 

 

 

 

som fisket torsk med kilometervis med
garn i februar og mars og fangstene var
minimale. Det er umulig å leve av slike
fangster på 7-10 torsker med så mye
garn. Vi la til at det i disse månedene
hvor torsken gyter burde vært forbudt
med garnfiske. Torskestammen burde få
anledning til bygge seg opp igjen, slik at
fiskeren etter en periode kunne komme
tilbake å få mer torsk enn nå! Videre
kunne vi opplyse om at det i indre
delen av fjorden, fra Drøbak, var
rapportert bra med torsk og fisk for
øvrig. I denne delen av fjorden foregikk
det ikke Lysfiske!

Kåre Heggebø bekreftet igjen våre på-
stander. Han kunne fortelle at han
hadde fått samme meldinger fra
kollegaer i området som fikk bra med
torsk. Derimot var det lite brisling der,
mente han!

NFSF nevnte også at våre nye lands-
menn fisket” kattefisk” til hushold-

ningen. Det er observert fiske etter
undermåls fisk deriblant torsk på 10-15
cm. De som fisker forstår ikke dette og
dermed må det opplyses bedre. Det
kan f. eks settes opp plakater i aktuelle
områder hvor det fiskes fra land og ved
opp utsettingsramper, for å orientere
om minstemål og regler for øvrig.
Her fikk vi positiv tilbakemelding fra fis-
keridirektoratet.

Videre henstilte vi, som det sto i vårt
innlegg, Direktoratet for Naturforvalt-
ning, ved Erlend Standal, om å legge
fram deres syn på økosystembasert for-
valtning.  Han svarte generelt på dette.

Ble satt på plass av 
fiskeridirektøren
En fra yrkesfiskerorganisasjonene ut-
talte at fritidsfiskere ikke hadde noe
med å fiske, de hadde bare å komme seg
på land, men her kvitterte fis-
keridirektøren raskt med å henvise til
havresursloven og forholdene i Norge

generelt at Fritidsfiske var en del av
fisket og slik skal det fortsatt være.
Else Thorstensen fra HI, Flødevigen,
kunne opplyse at det i rapporten Fiske
i Sør var nevnt noe om vern i forhold til
gytefjorder. Hun viste senere til at det i
denne rapporten var fastslått at fritids-
fiskere fisket 70% av all torsk! 

Vi kommer igjen!
Det er ikke til å legge skjul på at NFSF
var både skuffet og frustrert over så lite
støtte, ja enda til angrep, når vi prøver
å gi vårt bidrag til økosystembasert 
forvaltning og konstruktive forslag 
for oppbygging av torskebestanden i 
Oslofjorden. Men vi lar oss ikke slå så
lett og NFSF vil fortsette å arbeide med
disse viktige sakene.
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Lysfisket og dumping av brisling

5. februar 2014 ble det midt i 
Nasjonalparken Ormø- Færder 

ble det funnet mengder av brisling 
som fløt opp og drev iland på 
Hvalø utenfor Tønsberg. Brislingen 
stammer fra lysfisket som foregår 
i området. Hvilken båt som har 
sluppet denne mengden var uvisst, 

men det er observert flere båter som 
er aktive i lysfisket i området de siste 
dagene. Det var et medlem i Småfis-
kern i Tønsberg som varslet om dette 
onsdag morgen. Han observerte mye 
fugl i området og sjekket hva dette 
var. Politiet ble kontaktet og de var 
raskt på stedet sammen med andre 

fra Småfisker`n for å konstatere 
hendelsen som ble politianmeldt.

Fakta: Brislingen er fredet fra 1. 
januar til og med 1. juli men med 
hjemmel i saltvannsfiske loven er 
det anledning til å gjøre unntak fra 
eller å forlenge fredningstiden ifølge 
fiskeridirektoratet.

Av Tom Sollie

POLITISAK: Morten Skarpås fra Politiet i 
Tønsberg var raskt på plass for å dokumen-
tere hendelsen.

FREDET: Store mengder brisling drev iland i østbukta på Hvalø.Stammer sannsynligvis fra 
lås setning på Gåsø nord.
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NFSF AVD. ARENDAL:

NEI til fiskekort til sjøs

Norges fritids og småfiskerforbund  Arendal og omegn avdeling hadde 
sitt årsmøte på Havforskningsinstituttet Flødevigen onsdag. Der sa 

medlemmene blankt nei til fiskekort for sjø, og de vil ikke være med på 
opprettelse av reservater for havbeite av hummer eller andre arter.

Organisasjonen ble i sin tid stiftet 
for å verne om allemannsret-

ten og det frie fisket i sjøen. Nå 
er ”Småfiskeren” for lengst blitt 
høringsorgan for nye lover og regler, 
og opp gjennom årene har forenin-
gen fått gjennomslag for mange av 
sine synspunkter. Særlig har dette 
vært knyttet til begrensinger for fiske 
med stående redskap som teiner, 
garn og ruser, der ”Småfiskerens” 
medlemmer til tider har følt seg 
skviset til fordel for yrkesfiskere. 
Følgelig har forholdet til yrkesfiskere 
vært noe konfliktfylt, og til tider har 
foreningen tatt til motmæle mot 
forskningsmiljøet som har hevdet at 
det nettopp er fritidsfisket som står 
for den største beskatningen i særlig 
de sørlige områdene i landet. 

Stort fritidsfiske
Under onsdagens årsmøte var det 
havforsker dr. Alf Ring Kleiven, 
som var foredragsolder. Og han 
hadde et langt mer nyansert bilde av 
det totale fiske å legge fram enn de 
rapportene som har vært presentert 

tidligere. Selv om enkelte fiskearter 
og hummer har svært høy beskat-
ning av fritidsfiske, for torsk opp 
mot 70 prosent i våre sørlige fare-
vann, så mottar medlemmene denne 
konklusjonen med større forståelse 
enn tidligere. Det synes kort sagt å 
være mer og bedre dokumentasjon 
på bordet, det er mindre syning og 
mer fakta. 

Garnfiske
Som det fremkom under debatten 
mellom foreningens medlemmer og 
havforskeren under møtet, var det 
stor forståelse for vernetiltak med 
tanke på å styrke og bygge opp tru-
ede bestander. Fra medlemmer ble 
det pekt på ordninger som forbud 
mot garnfiske sommerstid som det 
kanskje mest virkningsfulle tiltaket 
for både hummer- og bestanden og 
kysttorsk. 

Småfiskerens medlemmer sa også 
at de mer enn gjerne ville gå med 
på en ordning med frivillig registre-
ring av deltagelse i fritidsfiske med 
fangsrapprotering. Dette for å gi 

forskerne et enda bedre grunnlag for 
deres arbeide.

Nei til fiskekort
På den annen side var medlemmene 
like krystallklare på hva de ikke vil 
være med på. Og det gjelder pliktig 
registrering for å fiske i sjøen, de vil 
ikke ha noen avgift i form av fiske-
kort for sjøfiske, og de sier blankt 
og enstemmig nei til å åpne enkelte 
områder for havbeite av hummer. 

Styret
Svein Hvidsten har ledet den lokale 
foreningen i mer enn 20 år, og ble 
gjenvalgt. Ut av styret etter like 
mange trofaste år gikk Berit John-
sen. 

Etter valget fortsetter også Sjur 
Narten som nestleder, med Thore 
Kristian Johnsen som kasserer og 
Halvor Abusland som sekretær. 
Følgende personer sitter som styre-
medlemmer: Halvor Bråten, Harald 
Sommerfeldt Andreassen, Yngvar 
Trond Jensen og Edgar Thorbjørn-
sen.



LH500/LH700
HYDRAULISKE HALERE

NorthLift AB
Kontorsvägen 6  |  SE–453 41 Lysekil  |  SWEDEN
Phone: +46 (0) 523-64 22 10  |  info@northlift.com

www.northlift.com

For nærmeste forhandler
www.northlift.com

HYDRAULISKE HALERE

Trekkraft (opp til)

Hivehastighet - normal belastning

Vekt

Oljemengde

Oljetrykk

Kraft

Diameter - Lineskive 

Diameter - Tau

LH500    

230 kg

45 m/min

26kg

12 L/min

140 bar

4,2 hp

28 cm

4-12 mm

LH700    

320 kg

45 m/min

26kg

16 L/min

140 bar

5,8 hp

28 cm

4-12 mm

LH500 - Rekkemontert arm
Rek Pris NOK 16400;-

LH500 - 200cm Davit arm
Rek Pris NOK 17800;-

LH700 - Rekkemontert arm
Rek Pris NOK 19800;-

LH700 - 200cm Davit arm
Rek Pris NOK 21600;-

5

7
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HELE LANDET FRA SYD TIL NORD:

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE
Formann: Elias Arvesen, Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69333172. E-post: elias.a@online.no
Kasserer: Stig Østenrød, Sønningveien 10,
1626 Manstad. Tlf: 69330147 / 90085577
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no

SMÅFISKER’N MOSS / RYGGE
Formann: Carl Fjerbæk, Kure, 1580 Rygge
Tlf: 69260616 + faks
E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske, Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 90750652. E-post: svegis@online.no

SMÅFISKER’N TØNSBERG & OMEGN.
Formann: Terje Kristiansen
Solvangveien 44, 3158 Andebu
Tlf: 91332424. E-post: tekri@online.no
Kasserer: Stener Pettersen Magnesvei 5
3151 Tolvsrød. Tlf: 33328162 / 92039156
E-post: stenepe@online.no

SMÅFISKER’N SANDEFJORD & OMEGN.
Formann: Kent M.E. Kvalvik.
Lahelleveien 140 C, 3218 Sandefjord
Tlf: 96519700. E-post: kent@lahelle.no
Kasserer: Sverre Lilloe, Fossekallv 11a,
3212 Sandefjord. Tlf: 33469946
E-post: sverre.lilloe@sandefjordbredband.net

SMÅFISKER’N STAVERN
Formann: Jan Kjøndal, Solstadvn.14,
3292 Stavern. Tlf: 90 046621
E-post: reid@rele2.no
Kasserer: John Larsen, Løkkevn. 28F,
3292 Stavern. Tlf: 91873323
E-post: john.larsen@lf-nette.no

SMÅFISKER'N TELEMARK
Formann: Per Tveit, Tømmervn.37,
3943 Porsgrunn. Tlf: 35513546
E-post: ptveit@online.no
Kasserer: Per Gjødingseter, Myragt. 34,
3936 Porsgrunn. Tlf: 35555096
E-post: pe-gjo@online.no

SMÅFISKER’N AVD. KRAGERØ & OMEGN
Formann: Roar Thorsen,
Furutoppen 7, 3790 Helle. Tlf: 92012127
E-post: roar.thorsen51@gmail.com
Kasserer: Jens Petter Ramberg
Borteidveien 60, 3790 Helle. Tlf: 99217455
E-post: jensramberg@gmail.com

SMÅFISKER’N RISØR / TVEDESTRAND
Formann: Finn Arvid Moland
Strømsland, Laget 4950 Risør
Tlf: 37162696 /48115215
E-post: famoland@agderlink.no
Kasserer: Kai Andre Vestervik, Hvalen,
4950 Risør. Tlf:95775359
E-post: kabv86@hotmail.com

SMÅFISKER’N ARENDAL
Formann: Svein Hvidsten, Vestre Saltrød,
4815 Saltrød Tlf: 37030727 / 97654811
E-post: eg-hvids@online.no
Kasserer: Thore Kristian Johnsen, Blekestrand,
4900 Tvedestrand.
Tlf: 37 03 45 30 / 97 00 56 16.
E-post: thorekristianjohnsen@yahoo.no

SMÅFISKER’N HØVÅG
Formann: Geir Trondsen, Krossen, 4770 Høvåg
Tlf: 90535547. E-post: geirbt@hotmail.com
Kasserer: Stein Solheim, Trøde, 4790 Lillesand
Tlf: 37275576 / 92601628
E-post: mary.solheim@hotmail.com

SMÅFISKER’N KRISTIANSAND
Formann: Leif Oddvar Lindkvist,
Holmen, 4640 Søgne. Tlf: 90182060
E-post: leifoddvarlindkvist@gmail.com
Kasserer: Tor Aagedal, Konvallvn. 4,
4620 Kristiansand. Tlf: 38010539
E-post: tor.aagedal@gmail.com

LISTER SMÅFISKERLAG
Formann: Harald Velund, Trellevika 32,
4400 Flekkefjord. Tlf: 38322073
E-post: har-velu@online.no

NFSF AVD. ROGALAND
Formann: Per Øhmann, Nunsteinv. 27.
4056 Tananger. Tlf: 51699123 / 95190677
E-post: hyselos@hotmail.com
Kasserer: Jarl Rott, Ura 22, 4056 Tananger
Tlf: 97590069
E-post: jarl.rott@lyse.net

OS SMÅFISKARLAG
Formann: Magnus Lyssand, Håvardsvegen 53.
5200 Os. E-post: magnuslyssand@yahoo.no
Kasserer: Vermund Halhjem, Bjørnavegen 19,
Tlf: 5200 Os.
E-post: vermund.halhjem@hotmail.no

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE
Formann: Leif Førde, Gate 7 nr. 90, 6790 Måløy.
Tlf: 41271084.  
E-post: leif.førde@googlemail.no
Kasserer: Karstein Vederhus, 5717 Flatraket
Tlf: 97130278. E-post: kvederh@online.no

NFSF AVD. MØRE OG ROMSDAL
Formann: Harald Klausen, Skyttervn.8 B,
6514 Kristiansund. Tlf: 97619888
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik, 6523 Frei
Tlf: 71528877. E-post: nlyngvik@online.no

NFSF AVD. VEFSNFJORDEN
Formann: Dag Utnes, Skjervgata 6,
8656 Mosjøen. Tlf: 92044937
E-post: ut.nes@hotmail.com

SALTDALSFJORDEN FRITIDSFISKARLAG
Formann: Petter E. Kristiansen.
Trygve Hoffsvei 4. 8250. Rognan
Tlf: 75690114 / 91695061.
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen, Leivset
8210 Fauske. Tlf: 75642159 / 97605320
E-post: arne.andersen45@gmail.com

LOFOTEN FRITIDSFISKERLAG
Formann: John Rypeng,
Lødingveien 40, 8050 Tverlandet.
Tlf: 94059886. Epost: krype@online.no
Kasserer: Roger Pettersen,
Bjørklia 4, 8370 Gravdal. Tlf: 91124240
E-post: rogerp@online.no

 NFSF AVD, SKJERVØY
Formann: Harald Sjøblom, Kirkegårdsvn 52
9180 Skjervøy.
Tlf: 95867994. E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen, Trollvn. 32,
9180 Skjervøy. Tlf: 92451505
E-post: kjas@trollnet.no
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Med hummeren i fokus
Til vårt årsmøte i februar inviterte 
vi Alf Ring Kleiven, hummerdoktor 
fra HI Flødevigen, til å komme 
og fortelle om litt av det han vet 
om hummeren. Det ble vel mye 
statstikk, men det var visst helt 
greit. Ekstra spennende bla det da 
Alf Ring viste filmen om hummeren 
som gikk inn i teina. Faktisk ble det 

en opplevelsesrik kveld. Vi vil ha 
mer av dette tydeligvis for i alt 40 
medlemmer møtte opp.  Takk for 
at du stilte opp hos oss Alf.

Kvelden ble avsluttet med den 
tradisjonelle utlodningen.

Av Tom Sollie

ÅRSMØTE I TØNSBERG:

VEL BLÅST: Alf Ring fikk blomster og 
blomster for vel utført oppdrag.

MELD DEG INN I NFSF

Ja takk!
Jeg melder meg inn som medlem i Norges Fritids-  
og Småfiskerforbunf, og får tilsendt informasjon fra  
nærmeste lokallag. Som medlem mottar jeg medlems-
bladet «Småfisker'n» gratis to ganger i året.

Navn:  

Adresse:  

Postnr. Poststed 

Tlf:   

SVARSENDING

Norges Fritids- og 
Småfiskerforbund
5243 Fana

Gjennom medlemskap i NFSF får 
du del i en  rekke fordeler, og du 
bidrar til å styrke vår felles sak. 

Er dette noe for deg, så benytt 
kupongen under og få tilsendt in-
formasjon og innmeldingspapirer 
fra ditt lokallag av NSFS. 

Årskontingenten fastsettes av lo-
kallaget (for tiden kr 150 - 300,–).

Vi kan tilby deg:
•	 Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
•	 Juridisk rådgivning
•	 At du gjenom lokalforeninger treffer sjøens folk med de 

samme interessene som du
•	 At du får anledning til å delta på sosial tiltak som skall-

dyr-aftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkurranser 
og småfiskerfestivaler.

•	 At du sammen med andre får delta på kurs i rusebin-
ding, garnfelling og redskapstell

•	 At du mottar forbundsbladet «Småfisker'n» helt gratis.



RETURADRESSE:
Norges Fritids- og 
Småfi skerforbund
5243 FANA
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Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56308424/404 08 424
www.propellservice.no
post@propellservice.no

- og resultatet blir alltid 
GODT SOM NYTT!

Alt i propellreparasjoner. 
Aluminium, rustfritt, bronse og stål.

TIL ALLE REDERE/BÅTEIERE:
Vi har den glede å tilby service og 

reparasjon på alle typer PROPELLER, 
uansett størrelse eller skadens omfang

(brudd, skade, tæringer,  stigningsendring,
 polering, bytte av nav, avballansering, m.m.

Reparasjonen av propellen vil aldri koste
mer enn HALVPARTEN av ny pris.

• FAST PRIS • 
• GARANTERT ARBEIDE • 

• RASK LEVERING •

Vi er forhandler for de fleste propeller: 

• Michigan
• Federal
• Columbian
• Radice
• Mikado
• Teinbridge
• Hamble
• Gori

• Flex-o-fold
• Max-prop
• Ballistic
• Rapture
• Yanmar
• Volvo
• Div. foldepropeller
• Seilpropeller

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.

”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”

Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

Salg av nye  
propeller/propell-
utstyr og annet 
båtutstyr.
Gode priser - 
be om tilbud!

/brukte

BRETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA
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