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Retten vi presenterer i dag kom dumpende inn i redaksjonen til 
Småfisker’n. Den må være en drøm for alle som ønsker seg en 
enkel og velsmakende fiskemiddag. Utgangspunktet denne gangen 
er torsk, men det er ingenting i veien for å benytte skinn og benfri 
filet av de fleste fiskeslag. Har du problem med at barna rynker på 
nesen når det er fisk til middag? Da burde dette være løsningen. 
Oppskriften får selvfølgelig plass i Småfisker’n sine favoritter.

Fiskemousse

Til 4 personer 
trenger du:
400 g torskefilet
1 beger lettrømme
1 pose lettmajones
1 pose lys aspic
1 bunt dill
Tilsettninger: reker 
ev. crabstics.

Slik gjør du:
Torsken kokes uten salt, tas ut av vannet og smuldres opp. 
Aspik løses opp i halv væskemengde.
Majones og rømme blandes, den avkjølte aspiken helles i. Smak til med 
salt, pepper, sitronsaft og dill som klippes opp i småbiter. Fisken blandes 
i og det hele helles opp i formen.
Reker og eventuelle andre ”godsaker” has i.
Formen settes kjølig til det hele har stivnet. 

Som tilbehør har en nykokte poteter og grønsaker.

Lykke til!
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SVAR PÅ FORRIGE KONKURRANSEN

Vinneren av konkurransen denne 
gangen måtte komme med navnet 
St. Peters fisk (Zeus Faber).
Mer om fisken kan du lese i 
artikkelen ”Sjelden fisk …”.

Vi har trukket ut en heldig vinner 
denne gangen også, og det ble:
Leif Sørensen, Anders Henrik-
sensvei 10,  4815 Saltrød
Vi gratulerer!
Premie er sendt i posten.

De andre som sendte inn riktig svar får hver sitt klistremerke.



I skrivende stund - 1. pinsedag på hytta på 
fjellet. Regnvær og nesten kuldegrader om 
natta. Det er godt å sitte inne nå og se 
tilbake på starten på dette året. Det har 
gått greit det. 
Vi har deltatt på seminar i Stavern med 
fokus på kysttorskens oppvekstvilkår i sør 
Norge. Sammen med Norges Naturvern-
forbund og Fiskarlaget sør var vi med på å 
sette fokus på hummer kriminalitet, fiske 
av hummer i fredningstiden. 

Manglende forståelse
Men! Under begge seminarene er vi blitt 
utsatt for endel “synsing”. Dette kunne 
vi vært foruten. Utrolig at Fiskeridirekto-
ratets mann til stadighet “ikke forstår” 
at fritids og hobbyfiskerne skal få lov til å 
fiske med 210 meter garn og 20 teiner!
Disse uttalelsene kunne vi vært foruten, 
men det viser seg at det er flere andre 
som er ute og hugger etter oss, så vi må 
være på vakt. 

I spann med fiskarlaget!
Tross alt var vi samstemte med Fiskar-
laget sør når det gjaldt å få tilbake det 
“gamle” fiskerioppsynet, og under hum-
merseminaret var vi helt på bølgelengde 
i denne saken. Alt dette kan du lese mer 
om lenger ute i bladet.

Nytt lokallag
Vi har fått en ny lokalforening i region 
sør, Stavern, og forhåpentligvis vil vi få 
oppleve at vi får ytterligere tilvekst i løpet 
av året. Så mye tilvekst fikk vi ikke i år 
under Sjøen for alle. Dessverre uteble 
publikumet i den del av messeområdet 
som vi får lov til å ha vår stand. Andre 
forbund som vi deler dette området 
med opplevde det samme, og vi skal ta 
dette opp med ledelsen i messa. Det var 
tilbakeblikket og nå ser vi framover. 

Medlemsbladet
Sentralstyret har vurdert utsendelsen av 
bladet. Vi sendte derfor ut et spørre- 
skjema til lokalforeningene for å få kart-
lagt medlemsregistreringen og om fore-
ningene hadde ønske om å få sendt bladet 
ut til medlemmene sentralt. Ikke alle har 
svart, men nær sagt alle som svarte, 12 
foreninger, ønsket sentral utsendelse. De 
hadde alle medlemsregistreringen på data 
og i programmer som konverterer til det 
som skal brukes til å trykke navn på med-
lemmet på bladet. De foreningene som 
ønsker det, skal selvfølgelig få tilsendt bla-
det som tidligere, i pakke til foreningen.
Vi regner med å prøve nyordningen ved 
neste utsendelse, julenummeret.
Framover går det også for foreningen i 
Tvedestrand/ Risør som har fått en kvin-
nelig formann, og når vi ser hva forenin-
gen har satt seg som mål i inneværende 

år så er dette bare ett ord for dette: 
Fantastisk!

Våre nettsider
Vi er også i ferd med å oppgradere våre 
nettsider med blant annet egen side for 
medlemstegning. Her registrerer nye 
medlemmer seg og får tilsendt giro og an-
net innformasjonsmateriell. Egen rubrikk 
for “aktiviteter” i lokalforeningene med 
program for deltakelse i lokale arrange-
ment ligger i tenkeboksen. Likeså “siste 
nytt”-side med aktuelle saker for oss 
fritidsfiskere.

Lokale arrangementer
Lokale arrangement, som den enkelte 
forening deltar i, kan bidra til å profilere 
forbundet og vi har et eget “seil” med bil-
det på medlemsvervesiden dere kan låne. 
Ny vervebrosjyre fra forbundet er sendt 
ut til foreningene og vi sender flere om 
dere ønsker det. Profileringsmateriell, 
som T- skjorter og caps med forbundets 
logo, er også tilgjenglig og flere foreninger 
har kjøpt inn dette til vår kostpris for 
bruk på arrangementer eller for salg til 
medlemmene. Se bildet av formannen i 
Stavern.

Mine ønsker
I julenummeret av bladet i 2006 fikk vi et 
godt inntrykk av foreningen på Skjervøy. 
Dette er fine artikler som jeg er sikker på 
vi som lesere ønsker oss flere av. Derfor 
sender jeg stafettpinnen fra Skjervøy, til 
Vefsenfjorden ved sekretæren, til å skrive 
litt i bladet om sin forening til neste num-
mer av bladet.
Og så til dere som ønsker å bidra med 
annonser: Kjenner du noen som har pro-
dukter eller har noe å selge eller for den 
saks skyld, kjøpe. Vi kan tenke oss å lage 
side for medlemmens egne kjøp og salg. 
Da håper vi at du som leser av bladet får 
et godt inntrykk av hva forbundet står for 
og at du viser bladet til andre interesserte 
slik at vi sakte men sikkert vokser. 
GOD SOMMER!

Tom Sollie
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Fra 
formannens 

penn...

KONKURRANSEN
HVA HAR 

SMÅFISKER’N 
FANGET?

Denne karen skal du 
passe deg litt for, men 
du må gjerne ha den til 
middag!

Svar på konkurransen 
sendes innen utgangen av 
september måned til:
Småfisker’n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11
5243 FANA

Merk konvolutten: 
KONKURRANSEN

Vi trekker ut en fin 
premie blant de som 
sender inn svar.
NB! Alle som sender 
inn svar innen fristen får 
småfiskerklistremerke.
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Tirsdag 6. februar ble en merkedag for Region Øst og det 
lokale ”samfunn” i båthavna i Stavern. Da ble nemlig 
Småfisker’n avd. Stavern stiftet. 

Avlegger fra Sandefjord
Noen av medlemmene var tidligere medlemmer i avd. Sande-
fjord og under forberedelsene til å få egen forening var det 
største problemet at da fikk de jo ikke bli med på “salt kjøtt og 
erter”-festen i Sandefjord!
Ja, ja, så store kan problemene bli. Men…, Asbjørn Gabrielsen 
som var sentral i arbeidet og kjernen i Sandefjordsforeningen 
var ikke snauere enn at han sa at ”alle sammen var velkomne på 
denne festen alikavæl”.
Foreningen ledes av formann Jahn Gabrielsen, som er en yngre 
bror av Asbjørn.

Forbundet ønsker foreningen velkommen og håper den kan bli 
til glede og inspirasjon for fritidsfiskere i Stavern-distriktet.

Nytt lokallag i Stavern

Formann Gabrielsen i komplett Småfisker’n-uniform!

Norges Fritids- og Småfiskerforbund 
avd. Arendal og omegn arrangerte 
årsmøte på Eydehavn Kulturhus tors-
dag 6. april 2007 kl.19.00.
Med oss på årsmøtet hadde vi for- 
bundets formann Tom Sollie. 
Som taler med visning av lysbilder fra 
forskning på kysttorsken, hadde vi fått 
besøk av Halvor Knutsen fra Havforsk- 
ningsstasjonen i Flødevigen. Han 
hadde helt nye ting å vise oss om sin 
senere forskning på kysttorsken.

Gratis reker
Vi hadde kjøpt inn ferske reker for 
anledningen som vi har pleid å spandere 
på våre medlemmer de senere år.
Det var i forkant av årsmøtet vedtatt en-
stemmig i styret at vi ville øke kontingent-
en fra kr 100,- som vi har hatt i mange år, 
til kr 150,- i året.
Etter litt debatt om kontingentøkningen 
ble den vedtatt med overveldende flertall.

Nye kurs fra i høst
Det ble vedtatt å sette i gang båtførerkurs 
fra i høst, og kurs i snørebinding.

Pressedekning
Vi hadde med oss redaktør fra Arendals 
Tidende. Dette førte til en fin reportasje 
fra årsmøtet, med bilde av det nye styret.

Som del av årsmøtet ble det selvfølgelig 
holdt valg, og det nye styret ser slik ut:
Leder  Svein Hvidsten
Nestleder  Sjur Narten
Sekretær  Brit Andersen
Kasserer  Gunnar Isaksen.
Styremedlem  Dag Alfred Fransholmen
Styremedlem  Sjur Narten

Styremedlem  Halvor Bråten
Styremedlem Vårinn Dybesland 
Styremedlem  Martin Johansen

Vararepresentanter:
Odd Keilon Osmundsen, Berit Johnsen, 
Jens Karterød, og Halvor Abusland. 

Revisorer:
Jan Petter Einarsen og Tore Johnsen.

Valgkomité: 
Sjur Narten og Odd Keilon Osmundsen.

NFSF AVD ARENDAL OG OMEGN:

Årsmøte med 
besøk fra Flødevigen
AV SVEIN HVIDSTEN

Formann Svein Hvidsten fra Arendal i midten med andre styrerepresentanter rundt bordet.



Det finnes ikke noe alternativ for Tor 
Meum og Thomas Lindhjem fra Tøns-
berg, begge medlemmer i Småfisker’n 
avd. Tønsberg & omegn. Thomas 
bygget selv for noen år siden ”Gellina”, 
en 33 fots krysser. Tor sitter på to 
båter selv, en 27 fots Jørgensen-snekke 
som han skal selge, og en 33 fots 
Spjærøykrysser. 

Bygger tresnekke
Som om ikke det var nok, har de to 
kameratene satt i gang med å bygge en 
kopi av ei tradisjonell 23 fots tresnekke, 
åpen med bakk akter og nedsenket dekk 
foran. Originalen ligger på vannet i Husvik 
båthavn, hvor også Gellina ligger.
Kjølen ble strukket i januar måned og 
siden de begge har familie og driver egne 
firma, så blir det begrenset med kvelder 
til å snekre båt. To kvelder i uka er avsatt, 
og når en regner at det tar 600- 700 
timer å bygge båten, så blir det mange 
kvelder og dertil mange uker før båten 
blir ferdig.

Håndplukkede materialer
Materialene er håndplukket på et sagbruk 
i nærheten, og akter og forstevn er skåret 
ut av en kraftig krokgrein i eik. Nå er det 
bunnstokkene som skjæres til, og når de 
er på plass skal resten av skroget bordes 
opp. Jeg regner med at ferdig skrog kan 
presenteres i julenummeret.

�

Smykket som 
skal drive båten.

Frida II, båten til Tor. Gellina, båten til Thomas.

Thomas og Tor tilpasser tredje styrbord hals.

Trivelig miljø.

Linjene kommer fram.

Akterstavnen begynner å ta form.

Steamkassen.

Bunnstokkene tilpassess.

To som bygger (i) tre!
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE
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• TAU   •   GARN   • FISKEUTSTYR   • KRABBETEINER   • FLYTEPLAGG •

Besøk oss for en god og hyggelig  handel. Vi produsere og forhandler alle typer tau. 
Stort utvalg av fiskeutstyr, flyteplagg, fendre, blåser, garn, ruser og teiner til sjø og ferskvann. 
Alltid gode tilbud på havfiskestenger og kastestenger. 
Sender over hele landet. Ta kontak for pristilbud. Se pristilbud på våre nettsider.

Norsk Fletteri as	 www.norsk-fletteri.no		 tlf	55	10	50	27	
Tauprodusenten	i	Bergen	 Nordåsdalen	11.	Like	nedenfor	Elkjøp,	Expert	

Flyteplagg
Jakke fra kr. 598,-
Drakt fra kr. 998,- 

Penn	Senator	4/0	HS	
Havfiskesnelle.	
Kinnetic	havfiskestang.
kr. 1998,-	Veil.	kr.	3500,-

Trollgarn kr. 498,-

Sølvkroken	fiskehjul.
Alle modeller  -30%

Båtstang	og	snelle	m/sene
Kun kr. 398,- 

Årsmøtet i Småfisker’n avd. Tvedestrand 
og Risør valgte en kvinnelig formann!
Tidligere formann i mange år, Thor Bergo, 
takket i år for seg og overlot roret til den 
nye ”formannen”. Berit Olsen heter hun, 
og bor i Tvedestrand.

Leder med ambisjoner
Småfisker’n er ikke helt sikker på om 
Berit er bekvem med å bli titulert leder 
eller formann, men hun er i alle fall en 
kvinne med ambisjoner.
Hun forteller at foreningen har planer om 
mange aktiviteter:
 • deltakelse med stand under kyst-
  kulturuka i Tvedestrand 12. - 13. juli.
 • deltakelse under Trebåtfestivalen 
  i Risør 3. - 4. august med aktiv 
  medlemsverving.
 • fisketur med egnet båt for rullestol
  brukere 19. august.
 • lotteri i hele sommer for å gi forenin-
  gen et ekstra økonomisk løft. 
  De lodder ut en Steady 260 
  med 5 hk. Johnson motor. 
Og som om ikke det er nok så kliner de 

til med kurs i båtførerprøven til høsten. 
Det hele rundes av med jubileumsfest da 
foreningen er 20 år i 2007.

Selv om dette er et program som kan ta 
pusten fra de fleste, så oppfordrer vi tvert 
imot til å la deg inspirere. Sannsynligvis er 
også foreningen din i stand til å diske opp 
med svært mange spennende aktiviteter.

Risør med kvinnelig formann
AV TOM SOLLIE

Er de ikke flotte, både kokken og kardinalene!

Berit trives med hummerfisket.

En uredd dame.
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Småfisker’n avd. Tønsberg & omegn 
motiverer medlemmene sine for å fange 
storfisk. De kårer årets storfisker, og har 
celeber utdeling av premie og trofé mot 
slutten av året.

Steinar Wøien ledet fiskekonkurransen 
etter at han fikk en torsk på 7,5 kg på pilk 
tidlig på nyåret. 
I april fisket Kjell Torjesen en torsk på 
8 kg, og dermed leder han konkurransen.

Det er fremdeles mulighet for å slå årets 
ferske rekord, for konkurransen pågår 
helt fram til november måned, men det 
blir trolig ikke lett med så solide resultat 
som Wøien og Torjesen har vist oss. 

Det store spørsmålet er om 8-kilos-
grensen virker motiverende på utfor-

drerne, eller om de ser det som et 
håpløst prosjekt å lure storfisken fram til 
november?

Vi ønsker utfordrerne lykke til!

Fiskekonkurranse 
for de med ambisjoner!

Kjell Torjesen leder med sin torsk på 8 kilo.

Steinar Wøien med sin torsk på 7,5 kilo.

NFSF har vært representert med stand 
på messen ”Sjøen for alle” i en år-
rekke.

Det er Region Øst som står for selve ar-
rangementet for forbundet. Som alltid 
er det noen kjernekarer som drar det 
”tunge lasset”.
Primus motor for opp- og nedrigging 
er Carl Fjærbeck, Per Livar Engene 
og Thore Hansen. Einar Aas tok seg 
av daglige gjøremål og sørget for at 

representantene fra foreningene fikk den 
informasjonen de måtte ha behov for.
Totalt 23 nye medlemmer ble resultatet 
i år. 

Forbundet med stand 
på ”Sjøen for alle 2007”

NFSF sin stand på 
”Sjøen for alle” på Lillestrøm 2007.

Carl Fjerbæk og Thore Hansen 
bemanner standen vår.

Elias 75 år
I februar i år fylte vår tidligere for-
bundsformann og æresmedlem Elias 
Arvesen 75 år.
Regionsleder Region Øst, Thore 
Hansen, overrakte i anledningen en 
blomstergruppe fra forbundet.

Elias er en svært aktiv pensjonist med 
mange jern i ilden. Vi ønsker ham lykke 
til i jubileumsåret, og håper han fortsatt 
får mange gode år.

 
Elias mottar blomster fra forbundet.



Småfisker’n avd. Tønsberg & omegn 
avholdt årsmøtet sitt 14. februar 
i klubbhuset til Vallø båtforening. 
Årsmøtet var godt besøkt, og de fram-
møtte fikk med seg et meget interes-
sant innlegg av stortingsrepresentant 
og fiskeripolitisk talsmann Steinar 
Gullvåg fra Arbeiderpartiet.

Vern for framtiden
Innledningsvis beskrev Gullvåg vårt 
kystområde, med 2 millioner potensielle 
brukere, og hvor viktig det er at vi verner 
om sjøområdene slik at både yrkesfiskere 
og fritidsfiskerne også i fremtiden kan ha 
utbytte av fjorden. Han ga så en oversikt 
over antall registrerte yrkesfiskere i Vest-
fold, og med en påstand om hvor mye 
torsk disse leverer pr år. Gullvåg mente 
at det er umulig å vite hvor stor den sam-
lede fangsten fra fritidsfiskerne er. 

Reduksjon av sel og skarv
Likeledes var det vanskelig å bedømme 
uttaket til sel og skarv, men han konklu-
derte vel med at både sel og skarvebe-
standen bør reduseres. Dagens kvote er 
30 sel i hele Oslofjordsområdet, hvorav 3 
i Vestfold. Så ble det, som seg hør og bør, 
lyst forbannelse over lysfiskerne, men 

Gullvåg mente at dette problemet var i 
ferd med å forsvinne da det etter hans 
opplysninger nå bare var ett bruk igjen.

Vern og forvaltning
Gullvåg skisserte en del tiltak som kunne 
være aktuelle for å ta vare på torskebe-
standen. Man vil vurdere område fredning, 
som gyteområder (MPA) samt forbud 
mot garnfiske etter torsk i tiden 1. januar 
til 1. april. Andre begrensninger kan være 
å se på utbygging av strandsonen og foru-
rensningens virkninger på fiskebestanden.

Ønsker seg endret oppsyn
Gullvåg mente at det gamle oppsynssys-
temet med kontinuerlig oppsyn bør gjen-
innføres, da dagens system ikke fungerer. 
Det er dyrt, og gir ikke noen preventiv 
effekt.
For å få til en bærekraftig utvikling av 
sjøområdene våre, kom det fram at det 
jobbes for en forvaltningsplan for sjøom-
rådene våre. Formålet er å verne om 
sjølivet og friluftslivet.

Etter Gullvåg sitt innlegg ble det servert 
reker med tilbehør, og dette falt i god 
smak.

Vi må heller ikke 
glemme å nevne at 
årsmøtet hadde sine 
formelle sider med 
årsmelding, regnskap, 
budsjett og lignende. 
Dette forløp greit 
og alt ble klubbet 
igjennom. Valg hører 
også med til på et 
årsmøte, og det gav 

et slikt resultat:
Formann: 
 Ferdinand Juel valgt for 2år
Nestforann: 
 Petter Bryng  valgt for 1 år
Sekretær: 
 Kjell Torjesen  ikke på valg
Kasserer: 
 Stener Pettersen  valgt for 1 år
Styremedlem: 
 Øivind Brevik valgt for 2 år 
Styremedlem: 
 Tom Sollie valgt for 2 år
Styremedlem:
  Jan Magnussen ikke på valg
I tillegg ble det valgt varamenn, revisor og 
valgkomité.

VI STØTTER 
NORGES FRITIDS- OG 
SMÅFISKERFORBUND

MøreNot
 Norges ledende 

leverandør av fiskeredskap
Tlf. 70 20 95 00         Fax 70 20 95 10 

e-post: firmapost@morenot.no 
www.morenot.no

Honda og Tohatsu påhengsmotorer
Båter • Mopeder • Tilhengere

Tlf: 33 32 53 54         Fax: 33 32 78 06
Ulvikvn. 49, 3150 Tolvsrød

www.ulviken.no
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SMÅFISKER’N AVD.TØNSBERG & OMEGN:

Med fokus på kysttorsken

Formann Ferdinand Juell orienterer.

Vi koste oss med rekene. Steinar Gullvåg orienterer.
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5. februar avholdt Vestfold fylkeskom-
mune seminar om hvordan en kunne 
redde torskebestanden i deres kystom-
råde. Det var hovedutvalg for plan, 
areal og miljø som stod for opplegget. 
Seminaret ble avholdt på hotell Was-
silioff i Stavern.

Bakgrunn
En vet at yngelsituasjonen langs kysten 
av Vestfold er akseptabel, men det er lite 
torsk mellom et halvt og tre år. Over 
halvparten av yngelen forsvinner før tors-
ken har rukket å bli 30 cm lang, og en er 
bekymret over rekrutteringen. 

Forbundsformannen vår, Tom Sollie, re-
presenterte fritidsfisket, Jakob Gjøsæther 
fra Havforsningen sin stasjon i Flødevigen 
var en sentral fagperson, og leder av 
Tjøme og Nøtterøy fiskarlag, Olaf Thon, 
skulle ivareta yrkesfiskerne.
De frammøtte på seminaret kom fra både 
yrkes- og fritidsfiskerne samt politikere, 
fagmiljø og ulike forvaltningsorgan.

Vil ikke ha flere begrensninger
Olaf Thon åpnet med å si at yrkesfiskerne 
ikke ville ha ytterligere begrensninger. Han 
trodde rett og slett ikke det ville ha noe å 
si for å hjelpe bestanden av torsk.

Strid om skarv
Både fiskarlaget og Norges Fritids- og Små-
fiskerforbund ville ha tiltak for å redusere 

bestanden av skarv. Denne fuglen er en 
god dykker som forsyner seg rikelig av bl.a. 
torskeyngelen.  En annen fritidsfisker, Einar 
Krogstad fra Porsgrunn, ville derimot ikke 
høre snakk om å skyte skarv.  Dette fikk 
Larvik Fiskarlag sin leder Geir Uno Dreng 
til å reagere. Han mente Krogstad ikke 
forstod noe, når han ikke så betydningen 
av skarven sitt innhogg i yngelen.  Dreng 
ville til og med utlove dusør til dem som 
jakter på skarv.

Frykt for selkoloni
Fiskarlaget ønsket å ha større kontroll på 
selbestanden. Selen spiser svært mye fisk, 
og Dreng fryktet at der skulle komme 
større kolonier med sel i området.

Press mot garnfiske og lysfiske
Tom Sollie fra NFSF kunne tenke seg å for-
by garnfiske fra 1. januar til 31. mars slik at 
torsken fritt kunne komme inn til gyteplas-
sene sine. Med sine store og effektive garn 
utgjør yrkesfiskerne et viktig hinder for 
torsken sin ferdsel i denne perioden.
Fritidsfisker Einar Krogstad så lysfisket 
som en hovedfiende der fisken samles om 
lysbåten og deretter fanges effektivt med 
store nøter.
Fra NFSF ble det også uttrykt bekymring 
for hvordan enkelte trålere ødelegger 
havbunnen.

Bekymring for mudring og strender
Jakob Gjøsæther fra Havforskningsinsti-

tuttet pekte på at mudring og anlegging 
av kunstige strender ødela oppvekstom-
rådene for kysttorsken.
Havforskningsinstituttet var nå i gang med 
å foreta kartlegging av havbunnen når det 
gjelder tang og tare. En bruker under-
vannskamera og GPS i dette arbeidet. På 
denne måten kan en få kunnskap om hvor 
det vil være ødeleggende å gjøre endringer 
med ulike inngrep som brygger, moloer, 
mudring og kunstige strender.

Vern av småfisk viktig
Gjøsæther pekte på at vern om småfisken 
er viktig. Fritidsfiskeren som får småtorsk 
på kroken bør hekte denne forsiktig av og 
sette den ut igjen. En bør prioritere bruk 
av garn med større maskevidde slik at 
småtorsken ikke så lett blir fanget.

Seminaret satte fokus på kysttorsken sin 
situasjon i Vestfold, og kanskje kan dette 
føre til mer konkret handling i tiden som 
kommer. Thomas Langeland fra Fiskeri-
direktoratet region sør mente at myndig-
hetene vet for lite om tosken sin situasjon 
på kysten av Vestfold, og han ville prøve å 
få til økt satsing for å få ytterligere kunns-
kap om situasjonen.

I etterkant av møtet har hovedutvalg for 
plan, areal og miljø (PAM) kommet med en 
uttalelse til fiskeri og kystdepartementet 
og Fiskeridirektoratet. 
Uttalelsen finner du nedenfor.

Hovedutvalget for plan, areal og miljø 
arrangerte 5. februar 2007 et seminar om 
torskebestanden på Vestfoldkysten på 
Hotell Wassilioff i Stavern. På seminaret 
deltok representanter for Havforskning-
sinstituttet, avdeling Flødevigen, Fiskeri-
direktoratet, yrkes- og fritidsfiskere, samt 
politiske representanter for fylkeskom-
munen og kommuner i Vestfold.

Bakgrunnen for seminaret er økt be-
kymring for en vedvarende reduksjon av 
torskebestanden. Kysttorsken er en viktig 
ressurs i Oslofjorden som bør bevares og 
styrkes.

Både vitenskapelige observasjoner og 
yrkesfiskere og fritidsfiskeres observa-
sjoner er sammenfallende i at vi har en 

kritisk situasjon. Fra Havforskningsinsti-
tuttets side er en viktig observasjon at det 
foreløpig ikke er en svikt i rekrutteringen 
til bestanden, men at det skjer en bestands-
reduksjon for større torsk sammenlignet 
med situasjonen lenger vest i Skagerrak. 
Samtidig erkjenner Fiskeridirektoratet at 
både kunnskap om og forvaltningen av den 
kystnære torsken i Skagerrak ikke har hatt 
så stor oppmerksomhet som det økono-
misk mer betydningsfulle fisket i vest og 
nord.

På bakgrunn av dette vil Vestfold fylkes-
kommune ved hovedutvalget for plan, 
areal og miljø framheve overfor fiskeri-
myndighetene at situasjonen for kysttor-
sken nå må anses som så alvorlig at den må 
gis betydelig høyere prioritet i fiskeripoli-

tikken. Det trengs både mer kunnskap om 
bestandssituasjonen og hva som påvirker 
denne, og det trengs en løpende vurder-
ing av og aktiv bruk av virkemidler for å 
øke torskebestanden. Vi ber derfor om at 
Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeri-
direktoratet gir dette høy prioritet. Vestfold 
fylkeskommune vil be om at departement 
og direktorat setter i gang forsknings-
arbeider på dette som kan munne ut i 
konkrete tiltak for å få opp kysttorsk-
bestanden, og at man samarbeider med 
fylkeskommunen om dette.

Vestfold fylkeskommune vil på sin side ta 
saken opp i forbindelse med revidering av 
kystsoneplanen. Vi håper i den sammen-
heng på et godt samarbeid med fiskeri-
myndighetene.

Småfisker’n sentral 
under torskeseminar

FRA PAM I VESTFOLD:

Uttalelse til Fiskeri- og kystdepartementet og Fiskeridirektoratet
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Torsk som er mindre enn 35 centimeter 
må slippes ut igjen. Hvis ikke kan Oslo-
fjorden bli fri for torsk, mener Havforsk-
ningsinstituttet. 
Nedslående resultater fra prøvefiske over 
22 år fra Hvaler i øst til Farsund i vest 
gjør at Havforskningsinstituttet nå slår 
alarm.
Torsken blir stadig mindre og nå må små-
fisken beskyttes. 
- Om den ikke får anledning til å vokse 

opp, blir det ingen stor fisk i fjorden, ut-
taler forsker Jakob Gjøsæter ved Hav-
forskningsinstituttet til.
Han tror at yrkesfiskere respekterer 
reglene, men regner med at fritidsfiskere 
tar på land alt de får. Det må det bli en 
slutt på:
- Alle bør slippe ut fisk som er kortere 
enn 35 - 40 centimeter. Løs den forsiktig 
fra kroken, og slipp den tilbake i vannet, 
oppfordrer han.

Forskerne oppfordrer dessuten alle som 
fisker med garn til å sørge for å bruke 
stormasket garn, og alle som fisker med 
åleruser om å tømme disse oftere slik at 
småfisken slippes ut og har mulighet til å 
leve videre.
Småfisker’n legger til at det pr. i dag ikke 
er regler om minstemål i fritidsfisket. 
NFSF mener likevel at også fritidsfiskeren 
bør tilstrebe å sette ut igjen livskraftig 
småfisk.

Vil frede småtorsken 

Jeg var ute på Statfjord B i mai, og ble 
fascinert av fritidsfiske som foregår etter 
endt arbeidstid. Statfjordfeltet ligger 
180 km vest for Sogn og Fjordane, like 
ved havgrensen til engelsk sektor. 
Område er på et gammelt fiskefelt som 
heter Tampen, der det også i dag drives 
fiske med trål og line innimellom platt-
formene.
På Statfjord B hadde vi 3 fiskehjul montert 
på rekkverket 30 meter over havflaten. 
Sniker med gummimark fikk vi kjøpt om 
bord, og da var det bare å la snøret gå til 
bunnen som ligger på 145 meter. 

Fisken beit villig
Lyr, sei og lange bet villig, men på denne 
turen var det nok lyr vi fikk mest av.
Ved rekkverket var det rigget til et bord 

for filetering, vasking og pakking. Deretter 
bar det rett i fryseren.
Alle har lov til å ta med 5 kg fisk hjem.

Fritidsfiske ute 
på oljeplatformer!
AV HELGE NORMANN LYNGVIK

Flott fisk på sløyebordet.

Luftig ferd fra havflaten 
og opp på platformdekket.

Vel oppe!

To flotte lyr.
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Jeg og stadig flere mener at Oslofjord-
en ut til Slagentangen skal forbeholdes 
sportsfiske. Med sportsfiske menes fiske 
med håndsnøre og stang fra land eller fra 
båt. 
Fjorden har blitt drevet etter prinsippet 
“bærekraftig utvikling” etter vår mening 
en avvikling. Hvor mye vi har tapt på å 
fiske bestandene ned mot kollaps er det 
ingen som vil regne på. Det vil i så fall 
kunne brukes til å stille noen til ansvar og 
det vil man ikke. I stedet samles forskere, 
yrkes/fritidsfiskere, politikere og byråkrat-
er for i fellesskap, og med vitenskapelig 
tyngde kunne legge nesten all skyld på 
skarv, sel, miljøgifter og klimaforand-
ringer. Nevnte faktorer har nok noe av 
skylda, men hovedskylda har overfiske. En 
bevisst og villet utvikling. 
Oslofjorden er i den store sammenhen-
gen en parentes hva angår penger og tonn 
fisk, en parentes med stort potensiale. 
Her kan man, uten store problemer 
skape Norges beste helårs fiskevann til 
glede for titusener. Fjorden er som skapt 
for sportsfiske med sine store varia-

sjoner, store produktivitet og artsrikdom. 
Her kan man skape noe framtidsrettet, 
miljøvennlig, ressursvennlig og økonomisk 
mye bedre enn dagens ikke bærekraftige 
utvikling. Spørsmålet bør være hvordan 
man best kan høste fjorden, og da er, 
etter vår mening, dagens måte lite å satse 
på. Ressursene tilhører samfunnet, og 
samfunnet bør ikke lenger se på at en 
liten adel turer fram, stort sett, som den 
vil. Yrkes og fritidsfiskerne har bevist at 
de ikke er i stand til å forvalte ressursene 
på en bærekraftig måte. Derfor må man 
finne andre og bedre løsninger. Jeg fritar 
ikke sportsfiskerne for en del av skylda til 
dagens situasjon, det finnes mange alt for 
griske personer også der. Derfor må man 
innføre klare minstemål på de mest pop-
ulære fiskeslagene, og innføre reale bøter 
for overtredelser. Vi har ingen problemer 
med å godta det i ferskvann så hvorfor 
skal man ikke godta det i saltvann? Havet 
er ikke uutømmelig det har vi mange 
triste bevis på. 
Mange lesere rister trolig oppgitt på 
hodet over slike tanker, og mener alt, 

med små justeringer, må være som før. 
På store deler av kysten er en slik ide en 
utopi. Men rundt Oslofjorden hvor det 
bor nærmere 2 millioner mennesker, det 
samme som på strekningen Kirkenes - 
 Bergen, og hvor hver drammenser har 
1 cm strandlinje til disposisjon lar den 
seg gjennomføre. Det er ikke snakk om 
å nekte yrkesfiske, bare begrense red-
skapsbruken. Enkelte steder i USA må 
yrkesfiskerne fiske med stang for å bevare 
bestander det sportsfiskes på. De har 
skjønt verdien av sportsfiske for både i 
USA og UK genererer det mer penger 
enn det kommersielle. Legger man til de 
uvurderlige verdiene i form av fysisk og 
psykisk helse blir regnestykket enda mer 
positivt. 
Jeg er ikke i tvil om at dere fritidsfiskere 
vil kunne fylle fryseren raskere i sports-
fiskefjorden enn dere gjør i dag og hva er 
galt i å dele godene på flest mulig? Vi kan 
gjøre noe for at vi selv, og ikke minst barn 
og barnebarn skal kunne få oppleve et rikt 
og givende fiske. 
 
Skitt fiske og god sommer!

Rett på sak
AV KNUT ADOLFSEN, HORTEN

ENGBO AS – et selskap i Engbo-gruppen
Postboks 2288 Postterminalen  -  N-3103 Tønsberg
Tlf: +47 33 00 31 50 -  Faks: +47 33 00 31 60
E-post: support@engbo.no  -  Web: www.engbo.no
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X Force 60Sidepropeller til alle typer fritidsbåter
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Hele 48 personer var påmeldt til Hum-
merseminaret ” Hummer i fokus” i 
Kragerø fredag 4. mai 2007.
Etter en henvendelse fra Norges 
Naturvernforbund i januar i år ble 
NFSF med som arrangør av det vi da 
kalte for” fagdag hummerkriminalitet”. 
Samarbeidet mellom Naturvernfor-
bundet, Norges Fritids- og Ssmåfiske-
forbund og Fiskarlaget Sør la grunn-
laget for videre arbeid som resulterte 
i dette seminaret. En stor takk til Alf 
Ring Pettersen som er prosjektleder for 
marint miljø, som har lagt ned masse 
energi for å få samlet alle trådene.  

Møtet var todelt, med faglige innledere 
og etter lunsj, forslag til tiltak fra ulike 
forbund. Deretter var det deltakere som 
tegnet seg for innlegg og faste foredrags-
holdere i panelet for videre debatt. 
Møtet ble åpnet av Ordfører Erling Laland 
som ønsket oss velkommen til Kragerø 
og Alf Ring Pettersen fra Naturvernfor-
bundet ledet møtet. 

Fakta fra havforskningsinstituttet
Jan Atle Knutsen fra Havforskningsinsti-
tuttet orienterte om hummerbestandens 
tilbakegang. Tilbakegangen er det eneste 
som er stabilt. Det ble nevnt at en savner 
registreringen av oppfisket hummer fra 
fritidsfiskere. Knutsen viste bilder og  
orienterte om databrikke som var mon-
tert på hummerkloa og registreringen 
som viste at hummeren vandret fra 8 til 
30 meter i løpet av et døgn. Klokka viste 
at hummeren var helt innaktiv om dagen 
07.00 -18.00,  men meget aktiv om natten 
-  på leting etter mat. 

Vi spurte om hummeren med utrogn 
var spesielt utsatt og om gruppen som 
utredet nye bestemmelser hadde kommet 
i gang igjen. Dette ble besvart med at ”å 
skyte kua med kalven” hvem gjør vel det. 
Jo da, rognhummeren var sårbar men det 
var ikke forsket på området.
Gruppen som utredet nye bestemmelser 
var rammet av sykdom og bla derfor var 
de ikke ferdige med utredningen.
 
Indre kystoppsyn
Kystoppsynet ved skipssjef Ole Thorsen 
gjennomgikk KV Nornens oppgaver og 
konstaterte at de ikke kunne være på 
samme sted til enhver tid. Den nye lett-
båten gjorde imidlertid arbeidet lettere, 
men likevel ville det ta noen dager før de 
ville være på Østlandet dersom de fikk 
oppdrag her. De tok gjerne imot tips om 
mistanker til ulovlig fiske. Det ble også 
fokusert på hvem som er den hummer-
kriminelle? Noen kjenner rett og slett 
ikke til reglene og fisker ulovlig uten å vite 
om det. Thorsen foreslo at foretningene 
som selger fiskeutstyr kunne legge ved 
en ”bruksanvisning” som fulgte varen. 
Eks. Advarsel om at agnede teiner ikke 
kan settes grunnere enn 25 m i utenom 
fisketiden osv. Samarbeid og holdninger 
ble også nevnt.

Bærekraftig forvaltning 
og holdningsarbeid
Fiskeridirektoratet ved Thomas Lange-
land var neste bidragsyter. En bærekraftig 
forvaltning var fanen og under, hold-
ningsskapende arbeid. Stikkord med fokus 
på regelverk informasjon håndheving og 
straff.

Neste fane viste forslag til regler for å 
redusere ulovlig hummerfiske. Herved føl-
ger forslagene som er verd å merke seg: 
• Arbeidsgruppens innstilling 
 er snart ferdig. 
• De fleste europeiske land hvor det 
 foregår ulovlig hummerfiske har forsøkt 
 stort sett samme tiltak som oss;
 Begrensninger i fisketid, frednings-
 perioder, minstemål og redskaps-
 begrensninger.
• Totalforbud mot fiske av rognhummer?
• Strengere redskapsbegrensninger, 
 også for yrkesfiskere?
 Begrensninger på bruk av ruser?
 Færre teiner for fritidsfiskere?
• Krav om fluktåpninger i alle typer 
 teiner og i alle områder?
• Krav til merking av teiner gjennom 
 oblat ordning - både for fritids- og 
 yrkesfiskere?

Hummerdykk
Thorkild Bakken fra Norges Dykkerfor-
bund hadde sine tiltak for å få slutt på 
ulovlig fangst. Hun vedgikk at det blant 
dykkerne fantes sorte får som ikke kunne 
la hummeren være i fredningstiden og 
nevnte også de uærlige blant yrkes og 
fritidsfiskere. Dette vil dykkerforbundet 
gjøre noe med gjennom holdningsskap-
ende arbeid blant dykkere som å skape 
interesse for å bevare hummeren.
Neste stikkord var” Dykkere som observ-
asjonsresurs”, med formål å tipse og 
rapportere om ulovlig redskap, observ-
ere hummer i et område, samt å bistå 
forskning og forvaltning.

Hummerseminar i Kragerø
AV TOM SOLLIE

Dykkerforbundet vil også ta vare på hummeren.Et knippe av de 47 deltakerne på hummerseminar Kragerø.
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NFSF vil ha bedre oppsyn
Tom Sollie fra Norges Fritids- og Små-
fiskerforbund fokuserte på eksisterende 
oppsyn med kystoppsynet og det lokale 
politikammer som i september 2005 trakk 
opp en del ragarnsruser og åleruser for å 
stå grunnere enn 25 meter? Kjenner ikke 
aktørene til reglene? 
Og hvorfor forsvant det fiskerioppsynet vi 
engang hadde? 
Vi vil gjeninnføre ordningen med et 
lokalt og effektivt oppsyn! Et kontinuerlig 
oppsyn med preventiv effekt og lokal-
kjennskap var hovedtema, noe som de 
fleste utøvende fritids og yrkesfiskerne 
var enige i.
Sollie ble fra Kystoppsynet spurt om 
hvilke tiltak vi hadde for å hindre at det 
ble trukket opp ruser som var lovlige? 
Til det ble det besvart at NFSF hadde 
produsert skilt hvor eieren av redskapen 
kunne påføre sitt navn og hvilken redskap 
som var i bruk.

Naturvernforbundet 
vil ha sjøfiskekort
Fra Norges Naturvernforbund var Bernt 
Rydland Olsen opptatt av å få til fiskekort 
for å fiske i sjøen og viste til Jegeravgiften 
fiskeravgiften. Var dette mulig å få til for å 
få registret alle som fisket i sjøen?
Rydland var også innom en oblatordning 

som var todelt, hvor en del var festet til 
vaker og en del til redskapen, for å holde 
kontroll med antall teiner. Oblatene 
måtte bestilles og hver fritidsfisker skulle 
på denne måten bli kontrollert. Riktignok 
litt utenom tema gikk han enda lenger, og 
mente at fiskerne skulle merke all fisket 
hummer som skulle omsettes. Merket 
skulle festes på kloa når klørne ble bundet 
og så følge hummeren til fiskedisken.
Olav Thon fra fiskarlaget spurte Rydland 
om han hadde sett fiskernes arbeide 
under hummerfiske, og Thon konstaterte 
at forslaget var håpløst. 

Bukken til havresekken?
Jørn Lian fra Skagerakfisk pekte på stati-
stikk over fisket hummer og vil ha bedre 
oversikt over hva som tas av dykkere etc. 
Han ville også ha et lokalt oppsyn hvor 
Skagerakfisk hadde oppdraget og han ville 
ha redusert fritidsfiskernes antall teiner 
fra 20 til 10 teiner.
Tom Sollie ba om ordet og ga poeng for 
positiv tenkning med oppsyn og sammen-
lignet med bukken og havresekken. Det 
ble da kommentert fra salen at det må 
være uavhengige personer som eventuelt 
skal føre oppsyn. Sollie ba om å få ordet 
i anledning Lians syn på antall teiner. Han 
fikk beskjed om at dette ikke var nød-
vendig fordi dette ikke var tema, men 

protesterte fordi dette var belyst av fore-
dragsholdere. Han fikk da lov til å komme 
med en kommentar. Sollie orienterte om 
at selv om det var lov til å fiske med 20 
teiner så var det ingen selvfølgelighet at 
alle fritidsfiskere hadde 20 teiner. Mer 
vanlig var det at de fisket ansvarlig med 
det antall den enkelte hadde behov for.

Seminaret ble avsluttet med debatt der 
stort sett kjente argument og synspunkter 
kom opp.
Nina Larsen fra WWF roste tiltaket fra 
arrangørene om å få satt temaet på kartet 
og fortalte at dette hadde vært en lærerik 
dag for henne.
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Ein av pionerinstitusjonane innan 
utvikling av torskeoppdrett, Hav-
forskningsinstituttet sin stasjon 
Parisvatnet, feirar i disse dagar sitt 
20-årsjubileum, og instituttet 
presenterar jubilanten slik:

For 20 år sidan var vi midt inne i den 
første ”moderne” boomen i torske-
oppdrett. Sjølv om det allereie på 1880-
talet vart sysla med storskala utsetjing 
av torsk i Flødevigen og andre stadar, 
var det rundt 1980 det første moderne 
torskeeventyret starta. I 1983 klarte Hav-
forskingsinstituttet å produsere over 60 
000 torskeyngel i Hyltropollen i Austevoll, 
noko som i dei dagar var ei storhending 
innan marin yngelproduksjon, og som 
også vekte internasjonal beundring. Dette 
gjennombrotet førte til stor optimisme 
og satsing, både av offentlege og private 
midlar. Då planane om storskala utsetjing 
av torskeyngel langs kysten (havbeite) 
skulle realiserast, var det trong for å auka 
produksjonskapasiteten for yngel. Etter 
eit omfattande kartleggingsarbeid av eigna 
pollar på Vestlandet til dette føremålet, 
vart Parisvatnet i Øygarden kommune 
utanfor Bergen valt. Planlegging og utbyg-
ging starta i 1986, og anlegget stod klart 
til prøvedrift våren 1987. Det som den 

gong var planlagt som eit treårig prosjekt, 
har i dei 20 åra som har gått vore ein av 
dei viktigaste katalysatoren for utviklinga 
av torskeoppdrett i Noreg.

Pollmetoden
I dag er torskeoppdrett i ferd med å bli ei 
betydeleg næring. Storparten av yngelen 
vert produsert i intensive anlegg, nærast 
fabrikkar. Der har vi fleire gytesyklusar 
per år vha. lysstyring og kan dermed få 
fram yngel heile året. Larvane vert fôra 
med ”kunstig” fôr i starten, levande 
rotatoriar (hjuldyr) og eventuelt Arte-
mia, før ein går over til tørrfôr. Sjølv om 
den intensive metoden har eit enormt 
produksjonspotensial, har ein slitt med til 
dels dårleg kvalitet på yngelen. Problema 
med deformerte yngel, som ein opplevde 
i startfasen, er til dels løyst. Likevel tyder 
mykje på at det enno står ein del att før 
den intensivproduserte yngelen har same 
kvalitet som den pollproduserte yngelen. 
Pollyngel er framleis ”state of the art” når 
det gjeld god torskeyngel.

Ved pollmetoden veks yngelen opp i eit 
relativt naturleg miljø, men der det er 
gjort ein del inngrep for å leggja tilhøva 
til rette for yngelen. På den måten får vi 
monaleg høgare overleving i pollen enn 

i naturen. Dei viktigaste inngrepa går ut 
på å auka produksjonen av eigna fôrorga-
nismar (plankton), og å redusera faren for 
predasjon. Planktonproduksjonen kan vi 
til ein viss grad påverka ved å gjødsla pol-
len, slik at vi får god vekst av planteplank-
ton, som igjen er mat for dyreplanktonet 
- som torsken et. I tillegg kan vi ved å 
auka omrøringa av vatnet, påverka kva 
typar av algar som veks opp. Det viktig-
aste inngrepet for å redusera predasjon 
frå anna fisk, inkludert eldre torsk, er 
å fjerna predatorane før kvar sesong 
startar. Dette vert gjort med plantegifta 
rotenon. Denne vert brote naturleg ned i 
løpet av nokre veker, og er ikkje skadeleg 
for neste års produksjon.

Ein produksjonssyklus i Parisvatnet

Månad Hending 

November 
Fjerning av 
predatorar 

Januar 
Klargjering av 
klekkeri og stamfisk 
for gyting 

Februar Gyting 

Mars 
Inkubering av egg, 
utsetjing av torske-
larvar i pollen 

Mars, april 
Startfôring med 
naturleg plankton 
i pollen 

April/mai 
Tilvenning til 
formulert fôr 

Mai/juni 
Innfanging av yngel 
frå pollen, over-
føring til merd 

Juni, juli 
Vaksinering og sort-
ering av yngel 

September, 
oktober 

Yngelen er klar til 
levering til mat-
fiskoppdrettarar 

November 

Klargjering til 
ny sesong. 
Fjerning av preda-
torar med rotenon 

ARTSKUNNSKAP OG ØKOLOGI
I forrige nummer av Småfisker’n tok vi opp litt om villtorsken sine matvaner. Denne gangen får du lære om en 
tungvekter innen forskning og utvikling av torskeoppdrett - Parisvatnet i Øygarden kommune vest for Bergen.

Parisvatnet 
- 20 år med torskeoppdrett
TEKST OG FOTO: HAVFORSNINGSINSTITUTTET

Parisvatnet
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Pionertida
Vinteren 1986/87 var den hardaste i 
”manns minne”, med ½ meter snø og 
15 kuldegrader i lange periodar - gan-
ske uvanleg i Øygarden. Det var i tillegg 
mange praktiske ting som skulle ordnast 
innan ei svært stram tidsramme. Paris-
vatnet skulle omgjerast frå ein brakk-
vannspoll til ein marin yngelpoll. Spreng-
ing, planering, grøfting osv. Demning 
skulle byggjast, pumpesystem, straumtil-
førsel, klekkeri osv. Alt saman i ei tid då 
mobiltelefonen var så stor at den måtte 
fraktast i trillebår (og det heller ikkje var 
dekning).
Anlegget vart ferdig i tide, og dei første 
egga vart lagt inn i klekkeriet 9. mars 
1987. Ved hjelp av heimelaga varme-
kolbar i klekkeriet greidde vi å få egga 
klekt, trass svært låge temperaturar. Den 
første sesongen vart ganske misslukka 
reint produksjonsmessig, med berre rundt 
5 000 yngel att om sommaren. Allereie 
neste år gjekk det mykje betre, ja svært 
bra! Dei 240 000 torskeynglane vart utpå 
hausten brukt både til storskala hav-
beiteforsøk, og gjorde også at nokre av 
oppdrettspionerane den gong fekk prøva 
seg med oppdrett i merd.
Sidan den gong har produksjonen svinga 
ein del (sjå figur), men har dei siste åra 
vore forholdsvis stabil og høg. Auken i 
produksjonen må tilskrivast både betre 
kunnskap og handverk. Særleg har tidleg 
tørrfôrtilvenning (dag 25) og tilførsel av 

ekstra plankton utanfor pollen ved hjelp av 
filtersystem vore viktig for denne auken.

Havbeite
Som nemnt tidlegare var det for å pro-
dusera yngel til utsetjingsforsøk Paris-
vatnet vart bygd ut. Innleiande forsøk 
i 1983 viste at torskeyngel som vart 
sleppte fri, heldt seg i det same området, 
og kunne fangast att seinare. Eit stort 
nasjonalt forskingsprogram, Torsk i fjord, 
vart sett i gong for å greia ut om dette 
kunne vera ein måte å styrka svake lokale 
bestandar av kysttorsk. På Vestlandet vart 
Masfjorden valt ut som forsøksfjord, og i 
perioden 1987 til 1991 vart nærare 
400 000 yngel produsert i Parisvatnet 
sett ut i Masfjorden.
Vyane om næringsutvikling langs kysten 
basert på havbeite, bl.a. med torsk, vaks, 
og PUSH-programmet tok til. Dette førte 
til storskala utsetjingar av torsk, m.a. i 
Øygarden, og stor aktivitet knytt til dette. 
Anlegget ved Parisvatnet var base for det 
omfattande prøvefisket som vart gjen-
nomført i Øygarden i denne perioden. 
Resultata frå havbeiteforsøka med torsk 
var ikkje særleg oppløftande med tanke på 
næringsutvikling, men den intensive forsk-
ingsinnsatsen gav mykje viktig kunnskap 

om yngelproduksjon og om kysttorsken, 
både når det gjeld fødegrunnlag, preda-
sjon og vandring.
Totalt vart det sett ut nærmare 1 million 
merkt torskeyngel langs norskekysten i 
åra 1983–1996, og over 600 000 av desse 
hadde opphav i Parisvatnet. Parisvatnet 
vart òg brukt som base for utsetjing av 
hummar på havbeite i 1992–1993.

Ein ny vår for torskeoppdrett
På slutten av 90-talet såg det mørkt ut for 
yngelproduksjon av torsk i Parisvatnet. 
Havbeiteperioden var over, og det var 
inga interesse for utvikling av kommersielt 
torskeoppdrett. Det var heller ingen an-
dre som dreiv med yngelproduksjon. 

Filtrering av plankton.

Pionerene Geir Blom, Håkon Otterå og 
Jan Pedersen fra oppstarten av driften 
i Parisvatnet.

Andre

Havforskningsinstituttet
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Produksjon av torskeyngel (ca 100 grams) i Noreg fra 1983 til 2004, fordelt på 
Havforskningsinstituttet og andre produsenter. Totalproduksjonen i Noreg i 2005 og 
2006 var på 6 og 9 mill. yngel (ikkje vist i figuren)

Driftsbygning Karanlegg
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Vi var svært nær ved å avvikla Parisvatnet, 
og gje opp heile torskeeventyret.
Ideen med torskeoppdrett var likevel for 
god til å kasta vekk, no når vi hadde bygd 
opp ein god kompetanse på yngel-
produksjon. Det fanst også nokre få 
pionerar innan matfiskproduksjon som 
hadde ein liten, men viktig produksjon av 
oppdrettstorsk, slik at ”teknisk” visste vi 
at det gjekk an å få til oppdrett av torsk. 
Våren 98 vart det arrangert eit seminar 
om potensialet for oppdrett av torsk, der 
både Havforskingsinstituttet sin ekspert-
ise, samt fleire sentrale personar frå 
næring og marknadsforsking var inviterte. 
Seminaret gav ikkje eintydig svar på om 
dette var verdt å satse på, men gav likevel 
ny optimisme. Seminaret vart avslutta 
med torskemiddag med innlagt blindtest 
av oppdrettstorsk mot villtorsk.  Der vart 
den siste rest av tvil om oppdrettstorsken 
si framtid feid vekk.
Seminaret var opptakten til ein ny opti-
misme både hos oss og etterkvart i den 
gryande næringa. Særleg det personlige 
engasjementet til ein sentral nærings-
utøvar, Hallvard Lerøy, var viktig for at 
dette no begynte å ta av. Lerøy tok, sam-
an med Havforskingsinstituttet, initiativet 
til det som etter kvart vart til ”Sats på 
torsk”, eit landsomfattande nettverk der 
forsking, næring og myndigheitar kan 
møtast, organisert av Norsk Sjømat-
senter. 
Tida var inne for ei ny storsatsing på opp-
drett av torsk. På Tveit torskeoppdrett 
hadde instituttet fått lovande resultat på 
utsetjing av kjønnsmogninga ved hjelp av 
kunstig lys. Andre forsøk på Havforskings-
instituttet viste at vi kunne styra gytinga 
til torsken, og produsera yngel heile året 
i prinsippet. Dette var ein føresetnad for 
å kunna ta i bruk intensive metodar for 
yngelproduksjon, etter mønster frå fleire 
andre artar. I dag er yngelproduksjons-
kapasiteten i Noreg på fleire millionar 
yngel per år. 20 % er framleis frå poll-
produsert yngel, og resten frå intensive 
metodar. I dei første vanskelege startåra 
for det nye kommersielle oppdrettet av 
torsk var Parisvatnet den dominerande 

oppdrettaren av torskeyngel, og dermed 
ein viktig katalysator også for den kom-
mersielle satsinga på torsk.

Rekruttering og miljøeffektar
Parisvatnet er med sitt relativt naturlege 
miljø eit nær perfekt laboratorium for 
studiar knytte til plankton og fiskeyngel. 
Her har vi fysiske tilhøve som er ganske 
like det vi har i naturen, samstundes med 
at ein har rimeleg bra oversikt over kva 
som skjer. Dette har vore utgangspunktet 
for fleire forsøk utførte ved Parisvatnet, 
m.a. EU-prosjekt. 
  
Sidan starten av 1980-årene har havbruks-
næringa vokse til å bli like viktig som 
fiskeria, og fiskeri og havbruk er peika 
ut som ein av berebjelkane for norsk 
økonom når inntektene frå olje på sikt vil 
avta. Skal vi lukkast med denne utviklinga, 
må fiskeri og havbruk utviklast side om 
side. Mogelege område for konflikt må 
greiast ut, og vi må setja i verk tiltak for å 
hindra negativ påverknad.
Sidan 2002 har Havforskingsinstituttet 
samla inn stamfisk til Parisvatnet frå ni 
område langs heile norskekysten. Avkom 
frå desse torskestammane er undersøkte 
ved Havforskingsinstituttet Austevoll og 
Parisvatnet og ved Fiskeriforsking i Tromsø. 
Målet med disse forsøka er å testa kor 
godt eigna ulike stammer er for oppdrett, 
og å finna ut om dei ulike stammane er 
ulikt tilpassa forskjellige miljøtilhøve. Der-
som dette er tilfelle, vil det ha innverknad 
på val av stammer for oppdrett i dei ulike 
regionane langs kysten.
Parisvatnet har 
gjennom disse 20 
åra blitt oppgradert 
kontinuerleg og har i 
dag nytt klekkeri og 
gode fasilitetar for 
gyteforsøk og eks-
periment i poll og 
posesystem. Forholda 
ligg dermed til rette 
for nye 20 år med 
forsking.

Karl XV’s gt. 3
3150 Tolvsrød
Tlf: 33 32 88 80
www.vallomotor.no

Va
llø Motor AS

BåtsenterDet nye klekkeriet.

Torskeyngel klar for levering.

“Gliping” - opptak av torskeyngel.

Sjøanlegg.
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En fritidsfisker fra Vallø fikk i romjulen en 
merkelig fisk i garnet utenfor Skallevold.
Det viste seg å være en St. Petersfisk som er 
en myteomspunnet fisk og er å betrakte som 
en sjeldenhet i våre trakter.
Den finnes vanligvis langs Afrikakysten, Mid-
delhavet og opp til den engelske kanal, men 
kan forekomme langs vestlandskysten. Her er 
den likevel en ganske sjelden gjest. Trolig er 
det de varme strømmene som har brakt fisken 
med seg inn til Oslofjorden.

Bibelsk navn
Navnet har den fått etter St. Peter som - i 
følge et sagn - trakk en gullmynt ut av munnen 
på fisken. Merkene etter apostelens tommel 
og pekefinger ses på sidene som en svart flekk 
med lys ring omkring.
Den regnes for å være en god matfisk står det 
i skriftene, og fiskeren har tilberedt og spist 
fisken og den var meget velsmakende!

Sjelden fisk tatt i garn
utenfor Skallevold
AV TOM SOLLIE

Fritidsfisker Jan Tønnesen viser fram fangsten
- en St. Petersfisk. Nogva Motorfabrikk aS

No-6280 Søvik
tlf. 70 20 84 00. fax 70 20 84 10

E-post: firmapost@nogva.no
www.nogva.no

Fins det i dag noe fungerende oppsyn, som 
på en akseptabel måte ser etter at lover og 
regler overholdes vedrørende fritids fiske?
MITT SVAR ER NEI!

Min erfaring begrenser seg til 30 års fiske i 
Vestfoldskjærgården - de senere år på helårs 
basis. 
Oppsynet har jeg møtt to ganger, og da rett 
før eller i forbindelse med hummerfiskets 
start, ellers aldri.
Det arbeides nå med nye forskrifter og vi 
skal ikke se bort fra at vi kan få ytterligere 
begrensninger hva redskap angår. Trolig går 
rognhummeren en tryggere tid i møte, i alle 
fall under hummerfisket.

Ja til lokalt oppsyn
Den bortimot totale mangel på lokalt kontinu-
erlig oppsyn har gjort vår kyst til et eldorado 

for fiskere som gir blaffen i de frednings regler 
som eksisterer. Det fiskes med garn og annen 
redskap, på hummerplasser, over en lav sko. 
Sjansen for å bli tatt er ca. null.

Et annet resultat av manglende oppsyn er at 
hummer tyver fritt og uhemmet tjuvtrekker 
teiner på søndager. Da er det jo helgefredning 
og fiskerne sitter hjemme.

Hva er meningen med nye regler og begren-
sninger, når vi ikke håndhever de vi har.  
Et effektivt oppsyn som vil kunne ha en prev-
entiv virkning, er å etablere lokale oppsyn 
med begrenset politi fullmakt slik man har det 
i jaktsammenheng. Oppsynet må være ute på 
sjøen jevnlig. Tyvfiskerne gir seg nemmelig 
ikke før de er redd for å bli tatt. Holdnings-
skapende kampanjer kan vi bare glemme.
Med enkle midler kan dette langt på vei løses.

SYNSPUNKT:

Oppsyn?
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Dette er ikke ment som noen uttøm-
mende innføring i reglene, siden der lokalt 
finnes områdereguleringer som en må 
forholde seg til. Listen under peker på de 
punktene som en må rette seg etter/even-
tuelt undersøke nærmere i forhold til 
hvor i landet en bor.
Er du av de som kun fisker til eget bruk, 
så er punktene A - D de mest aktuelle, 
men vær observant på punkt G i noen til-
feller. Skaff deg gjerne brosjyren “Kysten 
er din” (sist utgitt 2006). Den finnes også 
på internett under adressen http://www.
fiskeridir.no/fiskeridir/tall_og_fakta/bros-
jyrer_og_faktaark/kysten_er_din/
kysten_er_din

A. GENERELL REDSKAPSBE-
GRENSNING FOR FRITIDSFISKERE:
Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser
Redskapsmengde gjelder pr. båt, 
selv om det er flere personer i båten.

B. MERKING AV REDSKAP
All redskap skal være merket med eiers 
navn og adresse på minst et av vakene. 
Har redskapet ikke vak skal det merkes 
direkte på redskapet.

C. NEDSENKING AV GARN/
FORBUD MOT REDSKAPSTYPER
Fra 1. mars til 30. september skal alle 
garn med maskevidde 32 mm eller større 

senkes ned slik at hele fangstdelen står 
under 3 meters dyp. Dette er et tiltak 
for vern av laks og sjøørret.

Fra 1. juni til og med 31. september er 
det forbudt å fiske med torskeruser i 
fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Dette er et tiltak for vern av 
hummeren.

D. FREDNINGSTID
En del arter er fredet i deler av året, og 
der gjelder spesielle regler for hvordan en 
kan fange den. Vi nevner spesielt:

• Hummer
Regler om minstemål, fangsttid 
og fangstredskap. 
Ulike regler for ulike deler av kysten. 
Minstemål:
Minstemålet på hummer på kyststre-
kningen fra svenskegrensen til og med 
Vest-Agder blir 24 cm, mens det i resten 
av landet blir 25 cm
Hummerfredningstiden:
På kyststrekningen fra grensen mot 
Sverige til og med Sogn og Fjordane 
   1. januar - 1. oktober kl 08.00.
Møre og Romsdal 
   1. juni - 16. september kl 08.00.
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker i   
   1. juli - 16. september kl 08.00.
Tysfjord kommune i Nordland fylke
   1. mai - 1. oktober kl 08.00
I resten av landet i tidsrommet 
   15. juli - 1. oktober kl 08.00.

Dybdegrensene på krabbeteiner i hummer-
fredningsperiodene: 
På kyststrekningen fra grensen mot 
Sverige til Varnes fyr på Lista: 25 meter. 
I Rogaland, Hordaland og 
Sogn og Fjordane: 15 meter. 
I Møre og Romsdal: 10 meter.  
Ved bruk av rømningsvei (2 hull på 80 mm 
i diameter) gjelder ikke dybdebegrens-
ningene.

• Laks, sjøørret og sjørøye
Vernesoner rundt mange bekker og vass-
drag, kun fiske til spesielle tider og med 
spesiell redskap. Ikke lov med garnfangst 
uansett.

E. MINSTEMÅL
Det er fastsatt minstemål for en del fiske-
slag. Minstemålene gjelder kun ved salg.

F. OMSETNING AV FISK 
OG SKALLDYR
Fisk og skalldyr skal kun omsettes gjen-
nom eller med godkjenning av et av 
salgslagene.

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

SMÅFISKER’N INFORMERER:

Hvilke regler 
gjelder for fiske i sjøen?

Med loven i hånd
 
En bonde på bytur ble kjent med en fiskerfrue - faktisk så godt kjent at det endte med farskapssak.
Til alt hell var fiskeren en storsinnet sjel som tilga kona, og beholdt både henne og den nye ungen. 
Men han forlangte en ting: Bonden skulle betale forsørgerbidrag til ungen.
Hele saken havnet for retten, og bonden viste til Jordlovens paragraf 36, 2. ledd punkt D.
Der lyder det slik:
”Hvis en del av bondens sæd faller på annen manns grunn, skal grøden tilfalle grunneieren.”
Fiskeren protesterte ikke på det, men påberopte seg punkt 16 i Lov om Fiske og Fangst,  der det står:
”Hvis faststående redskap settes innenfor grunnlinjen på annen manns grunn, skal det kappes så tett 
inntil feste som mulig, for dermed å hindre at ny skade oppstår.”
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De siste ti årene har populasjonen av 
sukkertare i Skagerrak hatt en drama-
tisk nedgang. Mye tyder på at uvanlige 
høye sommertemperaturer er den 
viktigste årsaken til taredøden. Forsøk 
utført ved Havforskningsinstituttet vis-
er at de høye sommertemperaturene i 
sjøen, observert langs Skagerrakkysten, 
gir høy dødelighet hos sukkertaren. 
Høye sjøtemperaturer sommerstid kan 
også ha ført til at butaren er forsvun-
net fra sørvest-kysten av Norge. 

I løpet av de siste 10 årene har vi fått 
oppleve noen av de varmeste somrene i 
manns minne. Særlig høye sjøtemperatur-
er har vært målt langs kysten av Sør- og 
Vest-Norge i 1997, 2002 og 2006, og det 
er forventet at vi i årene fremover vil få 
enda høyere temperaturer. Økte sjøtem-
peraturer kan få fatale konsekvenser for 
tareskogen langs kysten vår. De fleste 
av våre tarearter er tilpasset et relativt 
kaldt klima og har markerte toleranse-
grenser for høye temperaturer. Nyere 
undersøkelser av utbredelsen av tarearter 
langs kysten av Irland viser at stortare, 
sukkertare og butare har forsvunnet fra 
en rekke steder de siste årene, noe som 
mest sannsynlig skyldes økte sjøtempera-
turer. Fra England rapporteres det om 
markert nedgang i populasjoner av butare 
langs sørkysten. Også i Norge ser vi klare 
tegn på at tarepopulasjonene kan være 
skadelidende på grunn av høye sommer-
temperaturer. 

Forsøk med sukkertare 
den varme sommeren 2006
Tradisjonelt er sukkertarens utbredelse 
begrenset til områder med en gjennom-
snittstemperatur i august på ca 19 °C, 
eller lavere. Vekstforsøk med sukkertare 
i Arendalsområdet fra oktober 2005 til 
september 2006 viste at voksne sukker-
tareplanter hadde normal vekst og høy 
overlevelse gjennom året, med unntak av 
i juli og august 2006, hvor dødeligheten 
var over 80 %. I slutten av august var 
plantene som overlevde i dårlig forfatning, 
og hadde mistet mesteparten av bladene 
sine. 

Av sukkertareplanter som ble plassert ut i 
sjøen i månedskiftet juli-august 2006 døde 
ca 80 % i løpet av en 4-ukers periode. 
I denne perioden var sjøtemperaturen 
18,5-22 °C. Sukkertareplanter plassert ut 
i sjøen i månedskiftet august-september, 
da sjøtemperaturen hadde falt til under 
18 °C, hadde ingen dødelighet. Tilveksten 
var også normal utover høsten. Obser-
vasjoner av sukkertareplanter i en dårlig 
forfatning i naturlige populasjoner på 
Sørlandet sommeren 2006, støtter opp 
om teorien om at høye sjøtemperaturer 
er den viktigste årsaken til sukkertarens 
tilbakegang i de senere årene.  

Butare - mest temperaturfølsom
Butarens sørlige utbredelsesgrense langs 
de europeiske kyster har tradisjonelt fulgt 
16 °C - grensen i august. Butarens østligste 
kjente lokalitet i Skagerrak har i alle år 

vært Årsholmane 
ved Mandal, men nå 
er den fullstendig 
borte fra denne 
lokaliteten. En 
undersøkelse gjen-
nomført sommeren 
2006, viser at bu-
tarebestandene også 
er sterkt redusert 
i hele området fra 
Mandal og vest-
over til Hidra. Høye 
sjøtemperaturer er 
den mest sann-
synlige årsaken til 
denne utviklingen.

Stortare
Stortaren utgjør langt på vei det viktigste 
tarehabitatet langs norskekysten. Den har 
omtrent de samme toleransegrenser for 
høye temperaturer som sukkertaren (21-
23 °C), og trives best på bølgeeksponerte 
steder, derfor vil den i mindre grad være 
utsatt for høye sjøtemperaturer. Er som-
meren ekstra varm kan imidlertid også 
temperaturene i mer åpne kystområder 
bli for høye. Dette var sannsynligvis år-
saken til de uvanlig store mengdene med 
i landskylt stortare langs Rogalandskysten 
etter den varme sommeren 2002. Obser-
vasjoner fra taretrålere i samme områ-
det i januar 2007 tyder på at den varme 
sommeren 2006 også resulterte i en 
betydelig redusert tarebestand. Årsaken 
er trolig at høye sjøtemperaturer svekker 
tareplantene, slik at de lettere løsner når 
høststormene kommer. 

Tar varme somre 
knekken på taren?
AV VIVIAN HUSA, HENNING STEEN, JAN AURE, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
OG PER ARVID ÅSEN, AGDER NATURMUSEUM OG BOTANISKE HAGE

Høye sjøtemperaturer svekker tareplantene 
slik at de lettere løsner når høststormene 
kommer. Resultatet kan være store mengder 
tare langs strendene, som her på vestsiden 
av Karmøy.  
Foto: Jostein Vea, FMC Bioploymer

Temperaturer i Nordsjøen i 2005 (et normalår), 
og i et varmt år som 2006.

I juni 2006 var det rikelig med rekrutter av 
sukkertare i Grønsfjorden på Sørlandet, men 
i september samme år var de i en dårlig 
forfatning. 
Foto: Per Arvid Åsen
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Vervekampanje 2007
Lurer du på om Småfisker`n vokser? 
Svaret er tja... 
Det vil si at det kommer en del nye medlemmer, 
men det er også noen i avgang.

KUNNE DU TENKE DEG Å GJØRE NOE MED DETTE, SÅ ER TIDEN INNE NÅ!

Forbundet har drat i gang en landsomfattende vervekampanje.
Denne gangen er det deg som medlem vi satser på. 

VERVEPREMIER
Det skal lønne seg å gjøre en innsats. Vi premierer slik:
• Verv 2 medlemmer - få rustfri morakniv.
• Verv 5 medlemmer - få småfiskergenser m/logo og navn på forening.
• Verv 10 medlemmer - få flyteplagg m/småfiskerlogo.

Kontakt lokallaget ditt for registrering av nye medlemmer. 
Det er nytegnede fullt betalende medlemmer 
som har betalt kontingent som teller.
Kampanjen varer til og med oktober 2007.

LYKKE TIL MED ARBEIDET!

Innledende studier viser at skall og 
hoder fra norske reker trolig har et 
meget høyt innhold av proteinbiter 
som kan redusere høyt blodtrykk. 

Forskjellige typer proteinbiter, såkalte 
peptider, kan blant annet redusere høyt 
blodtrykk, stimulere immunforsvar og 
motvirke hjerte-/karsykdommer. Noen 
peptider virker også som naturlige anti-
oksidanter. 
Nå viser innledende målinger gjennomført 
ved Fiskeriforskning at rekeproteiner kan 
ha et meget høyt innhold av slike blod-
trykksreduserende stoffer. 

Kommer til nytte 
innen helse og medisin 
Ettersom konkurransen innen rekeindu-
strien øker, vil betydningen av kom-
mersiell utnyttelse av råstoff fra reker 
også øke. Det blir dermed viktig å utnytte 
råstoff med høy næringsverdi og verdifulle 
bioaktive stoffer, råstoff som i dag går 
tapt eller blir brukt til framstilling av billige 
fôrprodukter. 

- Det er beklagelig at dette ikke i større 
grad utnyttes direkte til mat, til nærings-
ingredienser eller innen helsekost og 
medisin, mener prosjektleder ved Fiskeri-
forskning, Asbjørn Gildberg. 
- Det har vært gjort betydelig grunnfor-
skning på utnyttelse av restråstoff fra 
fiskeriene i Norge. Norge ligger også i 
forskningsfronten når det gjelder slik 
forskning, men man kan dessverre ikke 
alltid si det samme når det gjelder indu-
striell utnyttelse av resultatene. 
- Vi ser ofte at andre land, som for 
eksempel Island og Canada, er flinkere 
til å bruke nye resultater når det gjelder 
utnyttelse av marine råstoffer. Vi ønsker å 
bidra til å forbedre denne situasjonen for 
Norge sin del, forteller forskeren. 
- Dersom fiskeindustrien produserer 
mat og næringsingredienser fra mer av 
restråstoffene, vil dette selvsagt være 
positivt både for miljø og økonomi, av-
slutter Gildberg. 

Mye går til spille 
Totalt utgjør restråstoff fra reker cirka 

2/3 av reka. Skall og hoder utgjør vel 
1/3, og nesten 1/3 går ut i tinevann og 
prosessvann. Selv om det stadig gjøres 
prosessforbedringer for å øke utbyttet, vil 
restproduktene alltid utgjøre hovedmeng-
den ved rekeproduksjonen.
I dag brukes det kjemikalier i standard 
metode for rensing av rekeskall til videre 
foredling. Dette kan forringe kvaliteten, 
gjør prosessen kostnadskrevende og 
har miljømessige konsekvenser. Fiskeri-
forskning har nå vist at det meste av 
proteinet lett kan tas ut ved hjelp av 
enzymer. Dette vil føre til at kjemika-
lieforbruket blir vesentlig redusert.

Rekeskall mot høyt blodtrykk
AV IRENE ANDREASSEN, FISKERIFORSKNING TROMSØ
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- En fiskemiddag handler ikke bare om 
proteiner og omega 3, men også om en 
god matopplevelse, sier forsker  
Geir Ottesen. 

- I mange tilfeller utvikles både matopp-
levelser og nye produkter gjennom at 
betjening og kunde prater sammen over 
disken, forteller Ottesen. 
I et nylig avsluttet prosjekt har Fiskeri-
forskning undersøkt hva som gjør at noen 
sjømatprodukter lykkes, mens andre ikke 
slår an. 
Det er viktig å ta hensyn til kundenes 
ønsker, men det er ikke alltid lett for 
produsentene å finne ut hva folk vil ha. 
Betjente fiskebutikker og fiskedisker er 
særlig interessante i denne sammenhen-
gen, fordi de ansatte der har nær og hyp-
pig kontakt med forbrukerne. 

Utvikler produktene sammen 
Forskerne har intervjuet bedriftsledere og 
observert kunder og ansatte i fiskebutik-
kene for å få innsyn i hvordan de utvikler 
produktene sine gjennom å prate med 
kundene. 
- Betjeningen lytter til kundenes ønsker, 

slik at de sammen kan komme fram til 
oppskrifter kundene kan tilberede når de 
kommer hjem, sier Ottesen. 
Gjennom dialogen over disken kan 
produktet stadig forbedres. Et eksempel 
på dette er den egenproduserte baca-
laoen til Kaikanten Fisk og Skalldyr i 
Tromsø, hvor man over lang tid har brukt 
kundenes tilbakemeldinger for å finjustere 
oppskriften. Les intervjuet på internett: 
http://www.fiskeriforskning.no/fiskerifor-
skning/nyheter/relaterte_saker/
produktutvikling_p_kaikanten
En slik dialog med kundene står i sterk 
kontrast til tradisjonelle produksjons-
bedrifter som vanligvis har svært be-
grenset kontakt med forbrukerne. 

Selger matopplevelser 
I Norge er det bare noen få bedrifter som 
både er fiskematprodusenter og fiske-
butikker, men en slik organisering synes 
fordelaktig, i følge Ottesen. Når kunde og 
produsent samarbeider om et produkt, er 
det større sjanse for at produktet lykkes. 
Et av suksesskriteriene er å kunne tilby 
noe “ekstra”. Mange kunder vet ikke 
hva de skal ha når de kommer til butik-
ken, og betjeningens anbefaling blir ofte 
avgjørende for hva de velger. I tillegg til 
kunnskap om selve fiskeproduktet er det 
nyttig å vite noe om hvordan man lager 
en opplevelse rundt måltidet. 
- Enkelte er ikke her bare for å kjøpe et 
halvt kilo laksefilet, men ønsker snarere 
en komplett oppskrift på et måltid tilpas-
set bestemte anledninger, forteller en 
bedriftsleder i en fiskebutikk. 
Betjeningen gir råd om tilberedning, 
tilbehør og hvilke viner som passer til. 
Noen vil til og med ha råd om hvordan en 
dekker og pynter bordet. På denne måten 
skapes et nytt “produkt” over disken, og 
det blir ofte unikt og tilpasset den enkelte 
kunde. 

Rask respons på nye produkter 
Fiskediskene gjør det også enkelt å teste 
nye produkter, for eksempel ved å tilby 
smaksprøver. Smaksprøvene gjør kunden 
oppmerksom på nye varer og oppmuntrer 
til umiddelbar tilbakemelding. I større 
bedrifter er produktutvikling ofte noe 
som planlegges nøye, foregår i større 
skala og tar lang tid. 
Men med mange kunder i butikken kan 
det bli lite tid til å prate med hver enkelt 
kunde. Det gjelder å velge hvem man skal 
bli kjent med og lytte til. 
- Kunder som er opptatt av mer enn å 
spise seg mette, gir ofte mest relevante 
tilbakemeldinger. De verdsetter sjø-
matopplevelser og har ofte god kunnskap 
fra før. Disse kundene kan være spesielt 
nyttige å lære av, sier Ottesen. 
Prosjektet ble finansiert av Norges 
Forsk-ningsråd.

Gode råd i fiskedisken
AV LIDUNN MOSAKER, FISKERIFORSKNING TROMSØ

En fiskemiddag handler om mer enn selve 
råstoffet. Opplevelsen rundt teller mye for et 
vellykket måltid.

I fiskedisken er det forholdsvis enkelt å teste 
ut produkter. Kundene gir verdifulle tilbake-
meldinger. Her Veronika Karoliussen Engevik 
ved Fisketorget Os i dialog med kunde.

LANDSSTEVNET 2007
Indre havn i Horten 

torsdag 26. juli - søndag 29. juli

KYSTEN
Forbundet

Vi er på plass med egen stand! 
NFSF, i samarbeid med Småfisker`n avd. Tønsberg & omegn.
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Eit oppdrettsanlegg på Vestlandet blir 
no politietterforska i samband med 
rømming av laks etter at Havforskings-
instituttet har spora den rømde fisken 
tilbake til opphavsstaden. For fyrste 
gong er DNA frå laks brukt for å finne 
kjelda til rømming.

I september i fjor fekk Havforskings-
instituttet ein førespurnad om å hjelpe 
Fiskeridirektoratet med å finna kjelda til 
lakserømminga. Direktoratet hadde fått 
meldingar om uvanleg mykje rømt laks, 
men ingen hadde rapportert rømming. 
Fiskeridirektoratet samla inn prøvar av 
laks frå alle anlegg som hadde laks av same 
storleik som rømlingane, og Havforsking-
sinstituttet analyserte materialet. Det luk-
kast også å få DNA-prøvar av rømlingane, 
som vart analysert.
Resultata viste at dei fleste rømlingane 
peika mot ein spesifikk merd og at det var 
svært lite truleg at rømlingane kom frå 
andre oppdrettarar.  

Gjennombrot for forskinga
Havforskingsinstituttet har dei siste åra 

jobba målretta for å testa bruk av DNA 
til sporing av rømt laks. Ei rekkje andre 
forskingsmiljø i inn- og utland arbeider 
med tilsvarande metodar og problemstil-
lingar. Denne undersøkinga representerer 
eit gjennombrot i arbeidet. Det er det 
fyrste tilfellet der laksen sine naturlege 
eigenskapar er brukt for å spora opphavet 
til ei rømming.
Slike analysar kan no gjennomførast raskt, 
og resultata føreligg i løpet av få dagar. Dei 
kan difor bli eit nyttig verktøy for fiskeri-
forvaltinga og oppdrettsnæringa sitt arbeid 
med å redusera talet på rømlingar.

Fleire metodar blir testa ut
Rømming i seg sjølv er ikkje ulovleg, 
men rømming kan vera ein indikasjon på 
uforsvarleg drift. Fiskeriforvaltinga har 
difor lenge leita etter metodar for å spora 
opphavet til rømt oppdrettslaks. I 2003 
tok Fiskeri- og kystdepartementet initiativ 
til oppretting av eit utval som skulle vur-
dera alle mogelege metodar for å merkja 
oppdrettslaks. Fiskeridirektøren nedsette 
same år eit utval med representantar frå 
oppdrettsnæringa, forskingsmiljøa og delar 

av forvaltinga.
25. mai 2004 la utvalet fram sin rapport, 
der dei einstemmig konkluderte med at 
to metodar var mest aktuelle for vidare 
utprøving. Den eine er såkalla snutemerk-
ing, der eit stålmerke vert sett inn i snuten 
på laksen. Den andre metoden fokuserer 
på laksen sine naturlege eigenskapar, som 
DNA-profilar, lipidprofilar, sporstoff og 
isotopar. Undersøkinga av rømt laks i den 
aktuelle saka på Vestlandet er knytt til 
prosjektet TRACES, der Havforskingsins-
tituttet saman med andre forskingsmiljø 
testar ut fleire metodar for sporing av 
rømt laks.

Kjelda til rømt laks 
spora med DNA
AV ØYSTEIN SKAALA HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
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(Brettes og sendes som brev)

Norges Fritids og Småfiskerforbund
1626 Manstad

SVARSENDING

Frimerke

VI KAN TILBY DEG:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du 
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkuranser og 
    småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet "Småfisker’n" helt gratis

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.

Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få tilsendt informasjon og innmedingspapirer fra ditt lokallag av NFSF.  
Årskontingent: Kr 100,- / 160,-. (fastsatt av det enkelte lokallag).

NORGES FRITIDS OG 
SMÅFISKERFORBUND
Forbundet som ivaretar 
dine rettigheter på sjøen og 
arbeider for å ta vare på 
kystkulturen og ressursene i havet.

NORGES FRITIDS OG 
SMÅFISKERFORBUND
Forbundet som ivaretar 
dine rettigheter på sjøen og 
arbeider for å ta vare på 
kystkulturen og ressursene i havet.

Hjelp oss å verve medlemmer!

JA TAKK!
Jeg melder meg som medlem i Norges 
Fritids og Småfiskerforbund og får tilsendt 
informasjon fra nærmeste lokallag.
Som medlem mottar jeg medlemsbladet 
«Småfisker`n» gratis 2 g/år.

Navn:

Adresse:

Postnr:   Sted:

Tlf:   

Norges Fritids- og Småfiskerforbund
5243 FANA

VI KAN TILBY DEG:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du 
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkuranser og   
 småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet “Småfisker’n” helt gratis

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.

Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få tilsendt informasjon og innmedingspapirer fra ditt lokallag av NFSF.  
Årskontingent: kr 150,-
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RETURADRESSE:
Norges Fritids- og 
Småfiskerforbund
5243 FANA

23

Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
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!


