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Det er ikke så mange av oss som har anledning til å fiske kongekrabbe, men
dersom du bor i nærheten av en velassortert fiskehandel så går det bra.
Skal du tilberede noe ekstra raffinert, så er det bare å legge noen hundrelapper på bordet, så kan du ta med deg hjem litt av denne delikatessen.
Oppskriften havner selvsagt i Småfisker’n sine favoritterl!

Grillet kongekrabbe
Dette trenger du:
Klør fra kongekrabbe.

Slik gjør du:
• Kutt opp klo-settet i hvert ledd.
• Klipp opp de største klørne med en saks og ta ut
krabbebiffen hel.
• Ta ut bruskbenet, som ligger i senter.
• Tilbered hjemmelaget hvitløksmør, med knuste
hvitløksfedd, og flytende Melange.
•	Smør denne marinaden inn i det tomme krabbe
skallet.
• Krydre biffen med sitronpepper, og smør gjerne
litt hjemmelaget hvitløk smør rundt hele biffen.
• Legg biffen tilbake i det tomme skallet.
• Pakk inn skallet og biffen i aluminiumsfolie, som en
vanlig baguett.
• Fyr opp grillen i komfyren til 250 grader, og sett
inn skallet med biffen i ca. 8 minutter.
• Ta så ut den ferdige retten og la den hvile i 10
minutter.

Tilbehør:
Sitronmajones.
Hvitløksbaguetter.

Lykke til!

SVAR PÅ FORRIGE KONKURRANSEN
Denne gangen var det mange svar på konkurransen og alle var riktige.
Svaret var FJESING.
Mange har sendt historier om egne eller familiemedlemmer sine erfaringer
med å bli stukket av denne fisken.
Vinneren av konkurransen skriver:
”En svoger av meg ble for øvrig stukket av fjesing tidligere i år utenfor Melsomvik. Han fikk fisken på kroken og i arbeidet med å få den av ble han stukket i
begge hendene. Det resulterte i legebesøk og ubehag.
Leste for øvrig i sommer under et besøk på akvarium i Hirtshals at stikk fra
fjesingen kan sammenlignes med hoggormbitt.”
I Faglitteraturen kan en lese følgende om fisken:
Fjesingen har sammentrykt kropp fra siden, og øynene sitter på toppen
av hodet. Gjellelokket ender i en lang pigg. Både piggene på første ryggfinne
og på gjellelokket står i forbindelse med giftkjertler. Fjesing kan bli 40 cm lang
og finnes spredt langs kysten til Trøndelag. Finnes sjelden på grunt vann, helst
på sandbunn fra 30 til 100 meter. Der lever den av reker, krabber, mark
og småfisk.
Fjesing er en god matfisk.

Vinneren denne gangen var:
Arne Nøstdahl
Slotsvik
60507 Ellingsøy
Vi gratulerer!! Premie er sendt.

fjesing

Fra formannens
- og nestformannens - penn!

Fra
formannens
penn...

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER’N
FANGET?

Det er mange typer
flatfisk, og spørsmålet er
hva heter akkurat denne?
Svar på konkurransen
sendes innen utgangen av
mars måned til:
Småfisker’n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11
5243 FANA
eller på e-post:
lars.kongsvik@
broadpark.no
Merk konvolutten/
e-posten: Konkurransen
Vi trekker ut en fin
premie blant de som
sender inn svar.
NB! Alle som sender
inn svar innen fristen får
småfiskerklistremerke.

Ærlig talt så hadde jeg denne gangen tenkt
å la nestformannen ta pennen fatt, men
siden Lars nå tar for seg skriverier og
redigerer så vil jeg allikevel si noen ord
også denne gangen.

retter en stor takk til foreningen i Os
som har tatt på seg ansvaret med dette
arrangementet, så derfor sender jeg ballen videre til nestformannen som hører til
lokallaget på Os.

Engasjement rundt hummer
Hva skal vi si om det siste halve året?
Jo, svært hektisk vil jeg si, og da tenker jeg
på hummersaken som har skapt et engasjement lokalt og sentralt som jeg ikke
har sett maken til.
Det er helt tydelig at dette temaet som
fiskeridirektoratet har satt i fokus har
engasjert.
Ikke minst ser det nå ut til at direktoratet ser grunn til å gå inn for et utvidet
oppsyn.
Media har også vært sterkt engasjert og vi
har vært i fokus som aldri før, både lokalt
og i rikssendingene.
Hummerfisket gikk også greit, og det er
utrolig mye rekrutter ute å går. Snakker
da om undermålinger av rasen hommarus
gamarus. Skulle gjerne hatt mer rekruttering til rasen ”småfiskere” av yngre dato
men jeg regner med at etter hvert som de
finner oss på nettsiden vår så kommer de.

Over til nestformannen:

Småfiskeren på nett
Nettsiden, ja. Den er oppgradert og fungerer greit med siden ”Bli medlem”, som
vi måtte gjøre noe med. Resultatet av
arbeidet uteble ikke, og bare et par dager
etter at denne var lagt ut fikk vi napp.
Aktiviteter som foreningene lokalt deltar
i er også med på å verve medlemmer og
bidrar med å styrke forbundet lokalt. Gledelig er det også at vi denne gang kan presentere enda en ny forening. Denne gang i
region sør, rettere sagt i Flekkefjord.
Lister lokallag av NFSF har allerede godt
over 60 medlemmer.
I april 2008 skal vi ha landsmøte, og jeg

Engasjement rundt landsmøtet
Fra Os kan vi melde at lokallaget for tiden
er i fint driv med å forberede landsmøtet.
Sist gang vi arrangerte landsmøte var i år
2000. Mye har skjedd siden dette, men i
lokallaget er stemningen god og vi gleder
oss til å møte gamle og nye småfiskervenner.
Verdens beste fiskeriforvaltning
Undertegnede har vært to dager på
reguleringsmøte i Fiskeridirektoratet
her i Bergen. De fleste sakene dreier seg
selvfølgelig om havfiske, men iblant kommer en inn på kystfiske og problemstillinger som er vesentlige for oss.
Det er lærerikt å delta på slike møter, og
få komme i kontakt med havforskere og
fiskeriforvaltning. Vi har verdens beste
fiskeriforvaltning, så her kan vi sannelig si
”look to Norway”
Vis dere fram!
I arbeidet med bladet vårt har det denne
gangen kommet inn mye stoff fra Sørlandet. Som du vil se er det mye positivt
engasjement i foreningene - tusen takk
skal dere ha! Jeg lar utfordringen gå til
lokallag fra andre deler av kysten om å
vise seg fram. Ta bilder og skriv litt om
det dere driver med slik at vi kan fylle opp
med inntrykk fra hele kysten.
Vi ønsker dere en velsignet jul og
et riktig godt nytt småfiskerår 2008!
Tom Sollie og Lars Kongsvik



Oppdrett på godt og vondt
I de to neste artiklene
belyser vi hvordan oppdrett på den ene siden kan
gi et positivt økt dyreliv i
områder som i utgangspunktet er så næringsfattige at nesten ingen vil leve
der. På den andre siden ser
vi hvordan for mye næring
gir uønsket algevekst som
kveler de artene som fan-

tes der før. Resultatet blir
en total endring av økosystemet på en måte som er
helt uønsket.
Balansen mellom moderat
næringstilførsel og overgjødsling er ikke alltid lett
å finne. Det er dessuten
mange andre forhold som
står i fokus ved etablering

av oppdrett. Når driften
etter noen år viser at totalbelastningen er blitt for
stor er det heller ikke lett å
reversere og bygge ned
oppdrettstettheten – selv
om dette burde vært det
rette valget.

Som leserne ser er det de
etablerte forskerne som
står for den ene artikkelen,
mens naturvernerne står
for den andre. Det får bli
opp til deg å vurdere om
der ligger noen form for
tendens i dette, eller om de
like gjerne kunne ha byttet
artikler!

Fiskeoppdrett i
Hardanger gjødsler fjorden
AV NORGES NATURVERNFORBUND



Både Norges Naturvernforbund og
innbyggere i Hardanger reagerer på
den økte veksten av slimaktige alger i
strandsonen i de siste 2-3 årene. Flere
steder er den opprinnelige tangforekomsten fullstendig tildekket.
Mye tyder på at overgjødsling fra oppdrettsnæringen er en medvirkende
årsak. - Dette kan ikke fortsette uten
at det får alvorlige konsekvenser for
fjordmiljøet, advarer Bernt Rydland
Olsen ved marint kontor i Norges
Naturvernforbund.
- Til å begynne med var dette fenomenet
til irritasjon for badende langs fjorden. Nå
ser man på det som et av de kommende
store miljøproblemene langs kysten av
Sør-Norge, fortsetter Bernt Rydland
Olsen.
Hordaland er Norges største oppdrettsfylke, og Hardanger er svært tungt
belastet med mange anlegg. Hvor mye
oppdrettsfisk det er i Hardangerfjorden,
er usikkert, men antallet er anslått til å
være et titalls millioner fisk i merd. Selv
etter en konservativ beregningsmetode,
vil belastningen fra denne oppdrettsvirksomheten tilsvare utslippene fra 150.000
- 200.000 innbyggere.
Politisk er det ingen motstand mot vekst
i oppdrettsvirksomheten. Også Havforskningsinstituttet har stilt seg positivt til økt
vekst. De mest vanlige problemene som
er tatt opp med næringen, er sykdom og
rømming.

- Disse problemene hevder oppdrettsselskap i tide og utide å ha under kontroll,
men tilgjengelige rømmingstall viser det
motsatte, sier Olsen. - Rapporter om mer
lakselus burde få både Havforskningsinstituttet og næringen til å reagere langt
kraftigere. Overgjødsling har nærmest
blitt avvist som et ikke-tema.
- I 2004 brukte Havforskningsinstituttet
begrepet ”uten uakseptable miljøkonsekvenser” uten å definere hvor grensen
for hva som er akseptabelt egentlig går.
Slike vage begreper er subjektive og
egner seg dårlig i sammenhenger som
dette, sier Olsen. - Da blir det opp til
hver enkelt hvor mye natur som kan
ofres. Det går ikke. Vi har kommet til en
korsvei hvor det er helt nødvendig med
en klar, entydig definisjon. Sukkertare
som forsvinner og den økende begroingen
med slimaktige alger, er to effekter av økt
næringstilførsel. Denne utfordringen må
tas alvorlig.
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
sier at akvakultur står for den største
økningen av næringssalter til sjøen. I Hardanger er det ikke vanskelig å forstå seg
at det stemmer. Når mengden næringssalter øker i vannmassene, vil det gi
fordeler for en del alger som trives godt
med mye næring. Disse algene er helt vanlige vår- og sommeralger, men forekommer normalt i moderate mengder sammenlignet med hva som er observert nå.
Konsekvensene av dette er ikke kjent

enda, men NIVA foreslår at oppblomstringen vi ser nå, kan være en av årsakene til
manglende rekruttering hos sukkertare.
Man anslår at 40-50 % av sukkertaren er
borte i Rogaland og Hordaland.
Andre konsekvenser kan være at tang blir
utkonkurrert i enkelte områder. Dette
vil så endre leveforholdene for en rekke
dyr. Ingen grundige undersøkelser er gjort
av dette, så foreløpig er dette hypoteser.
Men om situasjonen får utvikle seg, vil det
rike naturmangfoldet i de øverste vannlagene lide store tap.
- Situasjonen i Hardanger er en smakebit
på hvor tålegrensen for oppdrett kan
gå. Andre faktorer som temperatur og
nedbør spiller også en rolle, men det er
utslippene av næringsstoffer vi har mulighet til å kontrollere. Per i dag er ikke
oppdrettsnæringen bærekraftig, avslutter
Olsen.

Overgjødsling - tilgroing med alger.
Foto: Bernt Rydland Olsen, Norges Naturvernforbund

Oppdrett fører
til rikere dyreliv
AV TINA KUTTI
En tur med miniubåt i de dype norske
fjordbassengene kan være en ganske
kjedelig opplevelse - store, flate muddersletter med få dyr i sikte. Det er
fordi tilgangen på mat der nede er
liten. Drives et fiskeoppdrettsanlegg
på riktig måte, kan avfallet stimulere
til økt aktivitet på fjordbunnen. Bilder
fra Uggdalsfjorden i Hordaland viser
et yrende dyreliv i området under
et lakseanlegg, med et titalls tusen
kråkeboller, mengder av krepsdyr og
millioner små mark.

Det er velkjent at oppdrett av fisk medfører
utslipp av store mengder organiske stoffer til omkringliggende vannmasser. Ved
maksimum utfôring kan det på et middels
stort oppdrettsanlegg daglig slippes ut 1
500 til 3.000 kg. Avfallet består først og
fremst av fiskens avføring, men selv i dag
forekommer også noe fôrspill. Dyrene som
lever på bunnen i norske fjorder er vanligvis
begrenset av lav tilgang på mat. Tilførslen
av næring i form av avføring og spillfôr fra
akvakultur utgjør et ekstra næringstilbud og
kan dermed øke mengden bunndyr.

Tetthet (A), biomasse (B) og antall arter (S) av bunndyr større enn 1 mm på seks stasjoner
langs en 3 km lang gradient ut fra anlegget ved maksimum utfôring (september og desember
2004).

Havforskningsinstituttet har i over to år
undersøkt spredning av organisk materiale, sedimentasjonen og bunndyr langs
en tre km lang gradient ut fra et lakseanlegg på en dyp lokalitet i Hordaland. Det
undersøkte anlegget er et middels stort
norsk matfiskanlegg. I løpet av produksjonssyklusen ble det produsert 2.910
tonn laks, og det ble sluppet ut 300 tonn
organisk avfall. Anlegget ligger fortøyd til
et punkt på 230 m dyp og forflytter seg
avhengig av vindens og strømmens retning
og styrke. Området det sveiper over, er
30 ganger større enn området merdene
dekker, og avfallet får derfor en relativt
stor spredning. Til tross for at anlegget
har produsert laks i mer enn ti år, er
lokaliteten ikke forurenset. Men det er
observert store endringer på bunnen, og
sterk økning i mengden av bunndyr.
Økt dyreliv i nærsonen
De mest markante effektene av utslippet av organisk avfall begrenser seg til
de nærmeste 250 m fra anleggets fortøyningspunkt. I dette området er sedimentasjonsratene av organisk karbon målt til
ni ganger høyere enn tre km ut i fjorden.
Til tross for dette fins det ikke akkumulert organisk materiale i sedimentet. Men
tettheten, mengden og produksjonen av
små bunnlevende dyr er kraftig forhøyet;
henholdsvis 10, 35 og 60 ganger høyere
enn i upåvirkede områder i (se figur). Det
er særlig børstemark, skjell og kråkebolle
som utnytter den økte tilgangen på mat.
Større mangfold i overgangssonen
Selv om mesteparten av det organiske
materialet er spredt innen 250 m fra
anleggets fortøyningspunkt, viser sammensetningen i sedimentene at en del av
forsettes nederst side 15

Nærbilde av bunnen 250 m (A, B og C) og
1 500 m (D) nord for anleggets fortøyningspunkt ett år etter utsett av smolt. På bildene
ser man de store forekomstene av kråkebollen Brissopsis Lyrifera og små børstemark
nær anlegget, og som kontrast den ørkenlignende bunnen lenger ut i fjorden.
Foto: Arne Skaar, ROV & Dykker Service AS.



Småfisker’n avd.Tønsberg & omegn og Nøtterøy & Tjøme dykkerklubb:

Fellesaksjon på Vestre Bolærne
AV Tom SOLLIE
Aksjonen var rettet mot det faktum at
det i hummerfredningsområdet Vestre
Bolærne har vært fisket med bunnredskap tidligere. Dermed var her muligens redskap som var glemt eller
mistet, og som følge av dette fremdeles
sto igjen og ”spøkelsesfisket”.
Frukter av hummerseminar
Ideen med å gjennomføre denne aksjonen
var et resultat fra Hummerseminaret i
Kragerø i april. Norges Dykkerforbunds
Torkild Bakken fortalte i sitt innlegg at
de lokale dykkerklubbene gjerne ble med
på å rydde opp i frednings- og verneområder.
Kystvakta deltok
Vi tok kontakt med Thomas Langeland i
Fiskeridirektoratet som var meget positiv
til tiltaket under forutsetning av at det var
tilstede noen som kunne ivareta saltvannsfiskeloven.

Kystvakta med KV Nornen under ledelse
av fartøysjef Terje Rødal ivaretok saltvannsfiskeloven, og ikke nok med det han inviterte oss om bord for briefing og
planlegging.
Stor fangst
Vi fikk også assistanse fra lokalklubben i
Horten og fra Færder Dykkerklubb som
tok seg av den ene delen av området.
Søkene ga resultater, og når vi hadde fylt
opp den ene sjarken med Kinateiner, garn
og ruser, så avslutet vi med å fylle opp en
sjark til. Totalt ble vår fangst 31 enheter
som ble kjørt til nærmeste avfallsmottak.
Beslag av teiner
Kysvaktens fiskerioppsyn tok også hånd
om en del teiner som sto og fisket i fredningsområdet.

Ulovlige teiner som ble beslaglagt av kystvakta.



Over: Formannen i Tønsbergforeningen, Ferdinand Juell, med noe
av redskapen vi tok opp.
Under: Kjell Otto Hermansen fra dykkerklubben sammen med
fartøysjef Terje Rødal.

Over: Dykkere i vannet.
Under: Gutta klar for neste økt.
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Isoflåte

16540,-




Mange gode grunner til å kjøpe Eurovinil ISO 9650
 Dobbel bunn
 Separate flytekammer
 Store ballasttanker
 Blylodd i leider
 Leider fortsetter inn i flåten for lettere ombordstigning
 Hviletrinn (plattform) på leider for lettere å kunne
hjelpe andre personer opp i flåten
 Eurovinil er en av Europas største produsenter av
redningsflåter
 Maritim har godkjent Eurovinil servicestasjon.

Dette er noen av detaljene som gjør denne
flåten til den riktige flåten for aktive småfiskere.

Art.nr. 15203-60
Redningsflåte i container, 4 pers.
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Eurovinil ISO 9650-1

VI HAR FLÅTER FRA
KR. 6990,- (tilbudspris)

Hydrostatisk utløser
Hammer hydrostatisk utløser for redningsflåter. Frigjør og utløser flåten automatisk dersom båten skulle
gå ned.
Passer alle flåtetyper.

780,-



Flåtekrybbe
Rustfri flåtekrybbe for
montering på dekk eller
rekke.
Solid krybbe som er enkel
å montere og gjør det lett å

1636,-

frigjøre flåten ved behov.

Art.nr. 15204-00

Art.nr. 15203-50

Regatta redningsdrakt

Ikaros nødblusspakke

2195,-
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Ferdige pakker med diverse
signalutstyr. Leveres i vanntett
sylindrisk beholder.

15210-20

Nødropet
1 stk fallskjermbluss
2 stk håndbluss rødt

399,-

15210-22 Havsropet
2 stk fallskjermbluss
2 stk håndbluss rødt

599,-
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McMurdo
Nødpeilesender
Leveres med standard norsk utstyr (lys, kameratline, belte med D-ring og spenne i rustfritt
stål, fløyte og refleks på kropp og hode). Kraftig og vanntett glidelås. 5-finger hansker,
neoprene-votter og innstramming ved ankel. Motstandsdyktig mot olje, sol og saltvann.
Hette med neoprenetetning rundt ansikt, og munn-og nesemaske for ekstra beskyttelse.
Gode isolerende egenskaper som beskytter mot nedkjøling.
Leveres komplett i bag med instruksjonsanvisning.
Størrelse: høyde 170-210 cm brystvidde 110-125
Tilfredsstiller nye lovpålagte krav for redningsdrakter i fiskefartøyer og lasteskip,
som trådte i kraft fra 1. juli 2006. Tilfredstiller Solas-krav.

Konstruert for yrkesfartøy.

Art.nr. 15300-20

Art.nr. 15405-00

- Full GMDSS/SOLAS/MED
godkjenninger
- Innebygd batteritester og selvtest.
- Levers med brakett.
- 6 års garanti på apparatet
- Vi leverer også andre
radiopeilesendere fra McMurdo.

5500,-

Snart kommer

Lister Småfiskerlag
AV TOM SOLLIE
13. juli ble det kalt sammen til møte
for å diskutere muligheten for opprettelse av et nytt lokallag i NFSF. Harald
Velund hadde etter avtale invitert Alf
Magne Tjersland, Thor Bjørn Thronden, og Per Tore Svege. Møtet fant
sted hjemme hos Harald i Trellevika
med sine idylliske omgivelser - en småfiskers drøm.

Vervekampanje
I forbindelse med Laksefestivalen 27. - 29.
juli 2007 laget lokallaget en stand ved
elvekanten og vervet i overkant av 20
medlemmer. Standen hadde de om bord
i Haralds kuriositet ”LEGA”, en restaurert trebåt, hvor de også kokte kaffe og
serverte til aktuelle nye medlemmer.

Harald Velund leder i interimstyret.

Harald, Alf Magne og Thor Bjørn.

www.lenes.no



Ja til eget lokallag
Harald orienterte de fremmøtte om hensikten med møtet. Han la stor vekt på at
han var enig i formålet om å etablere egen
forening. Deretter ble det fra Tom Sollie
gitt anledning til å stille spørsmål. Det ble
diskutert om behovet når det allerede var
en forening i Kristiansand, men etter kort
tid så en klart mulighetene og fordelene
en lokalforening ville ha.
Området rundt Flekkefjord er nå en kommunal region og tilknytningen til andre
nærområder er også endret. En båt-tunnel er under planlegging, og denne vil
knytte Farsund-distriktet nærmere.

Interimstyre på plass
Alle de fremmøtte tegnet seg som medlemmer i Norges Fritids og Småfiskerforbund, med det formål å verve nok
medlemmer slik at lokalforeningen innen
kort tid kunne stiftes etter § 3 i vedtektene til NFSF.
Medlemmene fungerer fram til dette som
et interimsstyre og orienterer forbundet
fortløpende.
Medlemskontingenten for 2007, kr. 150,pr medlem, tilfaller i sin helhet lokalforeningen, som starthjelp økonomisk.
Lokalforeningen måtte jo ha et navn, og
det ble foreløpig enighet om ”Lister Småfiskerlag” - et godt forslag og som vil være
dekkende for hele regionen.

Sidepropeller til alle typer fritidsbåter

X Force 60

X Force 90 stern

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

Nå kommer

Obligatorisk båtførerbevis
AV LARS KONGSVIK
Sjøfartsdirektoratet nedsatte i
september 2006 en arbeidsgruppe
som fikk som mandat å fremme et
forslag om obligatorisk båtførerbevis. Arbeidsgruppen fikk frist til 30.
april 2007 med å fremlegge en rapport, en tidsfrist de har overholdt.
Forslagene som arbeidsgruppen
anbefaler skal nå behandles av
Sjøfartsdirektoratet. Forslag til
forskriften skal i tillegg ut på bred
høring før den sendes Nærings- og
handelsdepartementet med sjøfartsdirektørens anbefalinger til regjeringen. Sjøfartsdirektør Rune Teisrud
ønsker å fremheve at rapporten
virker grundig gjenomarbeidet og at
rapporten danner et godt grunnlag
for det videre arbeidet med denne
saken.
Arbeidsgruppens medlemmer har
vært: Seniorrådgiver Terje H. Pettersen
(leder) - Sjøfartsdirektoratet, Underdirektør Kurt H. Brenna (sekretær)
- Sjøfartsdirektoratet, Underdirektør John
R. Aicher - Sjøfartsdirektoratet, Sjefingeniør Einar Eik - Kystdirektoratet, Informasjonssjef Ingvar Johnsen
- Redningsselskapet, Generalsekretær
Morten Justad Johnsen - Norges
Seilforbund, Politimester Sveinung Stangeland - Politidirektoratet, Generalsekretær
Jan H. Syvertsen - Kongelig Norsk Båtforbund.
I oversikten under finner du arbeidsgruppens enstemmige konklusjon i korte
trekk. Mer utfyllende informasjon om
vurderinger og ulike forslag, finner du i
den nedlastbare rapporten fra arbeidsgruppen på internett. Du kan gå inn på
adressen http://www.sjofartsdir.no/upload/Vis%20Sjøvett/Båtførerbevis/Rapport
%20obligatorisk%20båtførerbevis.pdf
Økt sikkerhet
Arbeidsgruppen har konkludert med at
innføring av en obligatorisk båtførerprøve
vil være et viktig skritt for å bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåter. Samtidig
har det vært et mål å begrense ordningen
til å gjelde de båter som gir størst skadepotensiale, samt være enkel å håndheve
og ikke fortone seg som spesielt byrdefull
for brukerne. Forslaget fra arbeidsgrup-

pen er at førere av båter med lengde
over 7 meter eller som har motorytelse
over 25 HK, skal ha båtførerbevis. Det
foreslåes også at en må være 16 år for å
få utstedt båtførerbevis.
Dagens pensum videreføres
I rapporten er flere momenter rundt
undervisning og avlegging av prøve
vurdert. Innstillingen fra arbeidsgruppen er at dagens pensum i stor grad kan
videreføres. Arbeidsgruppen mener det
ikke bør legges opp til tvungen undervisning. Båtførere som har tatt båtførerbevis
etter dagens frivillige ordning, og som
kan dokumentere dette, bør omfattes av
ordningen.
Unntak
Flere mulige unntak fra ordningen er
vurdert. Slikt som medlemskap i båtforening, eier av båt i mer enn 10 år o.l.
Arbeidsgruppen har funnet det vanskelig
å forsvare slike unntak. Derimot mener
de at det kan forsvares at det innføres et
unntak for personer født før 1.1.1950.
Tidsplan for innføring
Arbeidsgruppen foreslår en gradvis innføring av ordningen. Det vil være rundt
410.000 personer som vil måtte ta båtførerprøven ved en obligatorisk ordning. For
å gjøre overgangen smidig for alle parter
foreslås det en gradvis innføring. Forslaget
her er en obligatorisk ordning for båter
over 10 meter eller med 200 HK eller
mer fra 1.6.2008 (forskriften skal da være
klar 01.01.2008 slik at folk får forberedt
seg), større enn 8 meter og motor større
enn 75 HK fra 1.6.2009 og full innføring
fra 1.6.2010.
Forventet vedtak før jul
I det Småfisker’n
går i trykken er
det ennå ikke fattet
formelle vedtak i
saken, men ifølge
Jan Aicher i sjøfartsdirektoratet
er arbeidet i rute.
Det vil si at saken
i disse dager er på
vei til Handels- og
næringsdepartementet der saken
får sin endelige

utforming før politikerne gjør de formelle
vedtakene.
Slik det ser ut nå er det flertall på stortinget for å vedta obligatorisk båtførerprøve.
Saken har dessuten vært på høring, så
resten er sannsynligvis ren plankekjøring.
Du kan dermed se fram til neste nummer
av Småfisker’n som vil bringe deg den nye
forskriften!
Les pensum så snart du kan
Fram til dette anbefaler Småfisker’n at du
anskaffer deg en lærebok med pensum for
prøven.
Du kan også logge deg inn på ulike
testsider på internett der du kan teste
deg selv i smakebiter av prøven som skal
avlegges.
Norsk Test
Norsk Test a.s har overtatt driften av
Båtførerregistret i Norge fra Sjøfartsdirektoratet. De utsteder Båtførerbeviset
for fritidsbåter, og fra 1. januar 2007, skal
alle Båtførerbevis leveres i bankortformat
med bilde av innehaver.
Du kan gå inn på adressen
www.norsktest.no og velge deg videre til
båtførerprøven. Der vil du finne en liste
over aktuelle testsentre med telefonnummer listet opp fylkesvis for hele landet.
Testen og utstedelse av beviset koster
525 kroner. Du må forhåndsinnbetale
beløpet, samt levere et passfoto før du
får avlegge prøven. Stryker du ved første
forsøk vil du kunne få et nytt forsøk for
280 kroner.
Det finnes også en rekke båtskoler som
tilbyr kurspakker med undervisning samt
test for de som ønsker det.



Fagrådet for laks og sjøørret:

Ønsker endringer
i sjølaksefisket
NFSF var representert ved forbundsformann Tom Sollie på møtet i fagrådet
for laks og ørret på Skagerakkysten
denne høsten.
Problem med
flerbestandsbeskatning
Det var særlig saken om laksefiske i sjøen
som var sentral på dette møtet.
Rådene fra ICES (Det Internasjonale Råd
for Havforskning) og NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization)
innebærer at laksefisket skal baseres på
de bestandene som utnytter produksjonsmulighetene sine fullt ut, og at fiske på
øvrige bestander bør begrenses i størst
mulig grad. De mener videre at dette
bare kan oppnås ved å redusere fisket på
blanda bestander.
Kategoriseringssystemet for anadrom
fisk viser at vi har mange små og sårbare

bestander som trenger beskyttelse i vår
region. Føre-var prinsippet og rådene fra
ICES/NASCO tilsier derfor at sjølaksefisket bør reduseres og på sikt fases ut i vår
region. Dette kan gjøres på flere måter,
både ved innskrenking i fisketiden, og
regulering av redskapsbruk.

region fases ut, eventuelt sammen med en
eller annen form for kompensasjonsordning for rettighetshavere.

Forslag til endringer
i sjølaksefisket på Østlandet:
- Fagrådet mener det er behov for å
redusere beskatningen av laks i sjøen
fordi det fiskes på flere blanda
bestander som er sårbare.
-	I ordinær fiskesesong bør ukentlig
fisketid med kilenot gjelde fra onsdag
kl.1800 - fredag kl.1800.
-	Starten på den ordinære fiskesesongen
for fiske med kilenot bør utsettes en
uke i forhold til gjeldende regler.
På sikt bør alt fiske med kilenot i vår

Fagrådets formann Leif R Karlsen med
utkastet til den nye ørretplakaten.
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To som bygger (i) tre - del 2
TEKST LARS KONGSVIK
Foto Tom Sollie
Som vi lovet i sist nummer, så kommer oppfølgeren om båtbyggerne fra
Tønsberg. I forrige nummer var de 4
første bordgangene kommet på plass,
og vi fikk også se motoren som skal stå
for framdriften - en velholdt MARNA
bensinmotor.
Halve jobben er gjort
Med en beregnet byggetid på 600 - 700
timer, så er en kommet langt over halvveis i arbeidet nå. Fra kjølen ble strukket

i januar, så har Tor og Thomas brukt 3
timer hver mandag og torsdag til nå (kanskje har de tatt seg litt ferie også, får vi
tro!). Målsettingen om ferdig skrog til jul
er nådd, det gjenstår bare litt klinking når
vi skriver midten av november.
Begge båtbyggerne har erfaring fra enten
nybygg eller restaurering av trebåt. Thomas sitt forrige nybyggingsprosjekt foregikk
for omtrent 10 år siden. Nå synes han det
var på tide å friske opp gamle kunnskaper
og ferdigheter!

Sjøsetting til pinse
Målet er å få skuta på vannet til pinse
2008. Da skal den være ferdig innsatt med
rå linolje og terpentin og finne sin plass
hos ny eier på Grimestad ved Tjøme.
Småfisker’n sin utsendte vil være på plass
og få med seg denne begivenheten, så gled
deg til neste nummer!

Spantene skrus og plugges, klinken likeså,
noe som forenkler framtidig båtpuss.

VI STØTTER
NORGES FRITIDS- OG
SMÅFISKERFORBUND

MøreNot
 Norges ledende
Begge bilder over: Thomas tilpasser og finjusterer spant.
Under: Avstivere tas ut og skrogets linjer kommer skikkelig fram. Endelig kunne de to hobbybåtbyggerne beskue og puste lettet ut.

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

11

.OGVA .ANNI
 KAMPANJE

.
 HK


  (%
 HK



 (%
 HK



 (%
  HK


 (%
 HK



12

 (%
 HK



 4$)
 HK



 HK



30 års jubileum

Småfiskern’s
grunnleggerforening
Onsøy/Råde
AV THORE HANSEN
I september 2007 var det
30 år siden Småfiskern
i Onsøy/Råde ble stiftet
(1977). Dette ble starten
på en landsomfattende
organisasjon som nå strekker seg fra Svenskegrensen
i syd til Skjervøy i Troms.
I den forbindelse inviterte
avdeling Onsøy/Råde sine
medlemmer med respektive
til jubileumsfest på Saltens
Grendehus den 22. september. Over 60 personer gikk
til dekket bord.
Mesterlig mat
Etter at Småfiskervisa var
sunget, var det foreningens
mesterkokker Knut og Lisa
Brøndelsbo som tok ordet.
De fortalte litt om dagens
meny og noe historie rundt
den gode drikken akevitt. Så
ble det servert god, gammel
skipskost, ertesuppe, salt kjøtt
og flesk med tilhørende sauser
med og uten løk. God og anvendelig drikke fulgte selvsagt
med. Det smakte fortreffelig.

Sjef for at taler og sanger kom
i tur og orden var kveldens
toastmaster, Stig Østenrød
- han ledet festen på en rolig
og humoristisk måte.
Heder til Elias
Jubileumsprologen ble forfattet
og fremført av Arne Boran.
Det er bare Arne som kan
skrive en så innholdsrik prolog
med mye alvor og ispedd en
god slump humor. Stig Østenrød stod for overrekkelsen av
gaver, og gav noen bevingede
ord til foreningens formann
igjennom alle 30 år, Elias Arvesen. Han var en av stifterne
og forbundsformann i 29 år.
Elias kvitterte som vanlig med
en takketale.
Hilsen fra Kong Carl
Etter et par sanger akkompagnert av småfiskerbandet
Paul Bjerke’s Kvintett, holdt
Moss/Rygges leder ”kong”
Carl Fjerbekk en hilsningstale.
Foreningens nestleder Thore
Hansen sa noen

ord om historien og fremtiden. Det ble også satt pris
på at vår nyvalgte forbundsformann Tom Sollie hadde tatt
turen over fjorden for å feire
jubileet, og han fikk da ”jobben” med å takke for maten.
Live musikk og dans
Småfiskær-komponist Paul
Bjerke med band spilte senere
opp til dans, Kvelden ble en
fin opplevelse med meget god
stemning. Takk til alle gjester
og ildsjeler for at dette ble
mulig!

Thore Hansen, regionsleder og
nestleder i Onsøy/Råde.
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Nogva Motorfabrikk aS
No-6280 Søvik
tlf. 70 20 84 00. fax 70 20 84 10
E-post: firmapost@nogva.no
www.nogva.no

Forbundets mangeårige formann Elias Arvesen.

“Kong” Carl fra Moss/Rygge.

20 års jubileum

Småfiskern’s avd.
Risør og Tvedestrand
TEKST OG FOTO REIDAR TVEIDE
Til festen lørdag 27. oktober var både regionsleder og forbundsformann invitert. Jubileet fant sted på Lyngørporten Hotell i et
forrykende vær, noe som absolutt ikke gikk ut over feiringen.
Etter et smakelig måltid var tiden inne til både utmerkelser og
bemerkelser i skjønn forening sammen med gave- og blomsterutdeling.
Med live-musikk og dans var det hele en meget vellykket jubileumsfeiring.
Til høyre: Finn Jonas, stifteren av Risør og Tvedestrand Småfiskeravdeling, mottar gave fra avdelingen. En flott montasje av knoper på
rekved, laget av Paul Madsen, Tvedestrand.
Under til venstre: Finn Jonas m frue. Reidar Tveide th.
Under til høyre: Regionsleder Svein Hvidsten i samtale med Reidar
Christiansen fra Tvedestrand.

13

Forbundsformann Tom Sollie takker og overrekker blomster til
mangeårig avdelingsleder i Risør og Tvedestrand.

Forbundsformann i Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Tom Sollie
fra Tønsberg, overrekker blomster til avdelingsleder Berit Olsen.

Regionsmøte Øst
Region Øst avholdt regionsmøte 14. november.
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Kysttorsk og hummer
Thore Hansen ledet møtet,
som brukte mye av tiden på
saken om kysttorskhøringen
for 2008. Det var misnøye
med at NFSF ikke var representert i kysttorskgruppa.
Dette vil forbundet ta opp.
Thore leste svar fra Norges
Fritids- og Småfiskerforbund

til Hummerarbeidsgruppen,
forfattet av Tom Sollie. Også
denne saken ble grundig
drøftet.
Pause på “Sjøen For Alle”
NFSF sin deltakelse på
messen i fjor medførte mye
arbeid uten det helt store
utbyttet. Det ble derfor
besluttet å stå over dette
arrangementet i 2008.

Thore Hansen Regionsleder og
nestleder i Onsøy/Råde.

Arendal og omegn
Norges Fritids og Småfiskerforbund Arendal og
Omegn, har vært aktive i
kampen for våre rettigheter til Fritidsfiske i 2007.
Lærte om torsken
Vi hadde årsmøte på
kulturhuset på Eydehavn
torsdag 3. april.
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Der serverte vi reker osv, og
hadde med oss som invitert
forbundsformann Tom Sollie.
Vi hadde som foredragsholder med oss havforsker
fra Flødevigen, Halvor
Knutsen, som fortalte og
viste lysbilder om forskning
på kysttorsken.
Dette var lærerikt, da det
kom fram opplysninger som
var nye for oss.

Regionsleder Sør og formann
i Arendal og omegn Svein
Hvidsten

Kilsunddagene
Siste dag av juni og første
dag av juli var vi, som vi
pleier årlig, med på Kilsunddagene og Flostaregattaen.
Vi hadde som ellers om åra
stand med salg av fiskeburgere.
Begge dagene hadde vi
strålende vær og fikk ett
netto overskudd på vel
8.500 kroner.
Ellers har vi hatt 2 regionsmøter i sør, det ene i forkant av hummerhøringen på
Arendal Bibliotek.
Denne høringen var fredag
14. september.

Sunn økonomi
Økonomien i avdelingen er
god, men vi har vedtatt på
årsmøte i år at vi skal øke
kontingenten fra kr. 100,til kr. 150,-. Dette bl.a. på
grunn av at det koster å
sende ut bladet osv.
Dessuten nærmer det seg
også Landsmøtet i 2008
og da skal vi til Vestlandet,
nærmere bestemt Os i
Hordaland.
Hilsen Svein Hvidsten
Leder av Arendal
og Omegn avdeling
Regionleder for Sør

Teineløftearm
...rimelig og enkel
løsning tilpasset
Hobbyblokk
...sparer tunge
løft i teinefiskesesongen

Rapp Hydema Syd AS
J. Jakobsensv. 23
Postboks 113

1620 Gressvik

Tel

69 36 07 00

Fax 69 36 07 01

rapphs@rapphs.no

www.rappmarine.com

Nye krefter
til Kystflåten

Tønsberg og omegn
Småfisker’n avd. Tønsberg &
Omegn arrangerte julemøte
for sine medlemmer fredag
23/11 på Redningen Vallø.
Årets storfisker
Det møtte 26 medlemmer, og
her kåret vi årets “Storfisker”
- nemlig Øyvind Frøyshov som
hadde trukket opp en torsk på
hele 9 kg. Øyvind stakk av med
premien etter en hard konkur-

ranse med bla. Steinar Wøien,
torsk 7,5 kg og Kjell Torjesen,
torsk 8 kg. Kriteriene for å
være med i konkurransen er at
en fisker med håndsnøre eller
stang.
Årets vervemester
Vi kåret også årets vervemester, Tor Meum, som fikk med
seg Småfisker’ns vervemestergenser og caps for å ha vervet
mer enn 5
medlemmer til
foreningen.

Tor Meum får vervepremie av Forbundsformann Tom Sollie.

Helmer Forså er et av foreningens æresmedlemmer.
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Medlemmer som venter på middag.

fortsettelse fra side 5
avfallet ble spredt opptil 550–900 m
fra anleggets fortøyningspunkt. I denne
overgangssonen er det et kraftig forhøyet
antall bunndyrarter, men minkende
tetthet og biomasse av dyr som lever
nede i bunnen. Da produksjonen av laks
var på sitt høyeste, fantes det dobbelt så
mange arter her sammenlignet med nærsonen. Ved det undersøkte anlegget var
forholdet mellom mengden arter, tetthet
og biomasse uforandret gjennom hele
studiet, noe som indikerer at samfunnet
var stabilt over tid.
Effekter oppover i næringskjeden
En viktig oppdagelse fra denne studien
er at fjorder som egentlig er lavproduk-

Øyvind Frøyshov mottar vandrepremien av forenigens formann Ferdinand Juell.

tive systemer, kan skifte regime og bli
ekstremt produktive ved at det kommer
et oppdrettsanlegg i området. Selv om
de største effektene på produksjonen av
bunndyr var begrenset til de nærmeste
250 m fra anlegget, kan hele næringskjeden på bunnen bli påvirket i mye
større skala. Det gjelder særlig for mer
bevegelige organismer som bunnlevende
fisk og krepsdyr, som hovedsakelig lever
av dyr nede i sedimentene. Undersøkelser
viste at avfallet fra anlegget ble utnyttet
av reker (Pandalus borealis). Reker fanget
ved anlegget hadde på vinteren et høyere
innhold av fettsyrer i muskulaturen enn
reker fra en nærliggende
fjord uten oppdrettsanlegg, noe som
indikerer at de gjennom året har hatt en
mer stabil mattilgang. Det foreligger ennå

ingen undersøkelser på om oppdrettsanlegg trekker til seg reker.
Betydning for lokalisering
Disse undersøkelsene understreker
betydningen av lokaliteter med gode
spredningsforhold og et produksjonsnivå
som dyr og mikroorganismer i sedimentet
klarer å omsette. Med god plassering kan
man på dype lokaliteter opprettholde en
høy produksjon over lang tid uten akkumulasjon av organisk materiale og med en
kraftig forhøyet produksjon av bunndyr.
Overbelastning av en lokalitet kan unngås
ved å øke arealet der det organiske
avfallet bunnfeller, enten ved å fortøye
anlegget på ett punkt, som i dette tilfellet,
eller ved å benytte frittliggende merder i
stedet for kompaktanlegg.

Bred høring om hummer
AV SVEIN HVIDSTEN
Denne høsten har det fra Fiskeridirektoratet sin side vært gjennomført
høringsmøter langs hele kysten for å
få innspill om hvordan vi bør forvalte
hummeren framover. Etter møtene har
Fiskeridirektoratet sendt ut en rapport om saken. Sammendrag av denne
finner du som egen artikkel i bladet.
Småfisker’n bringer noen glimt fra
møtet som var på Arendal Bibliotek
lørdag 14.9.2007, der det var fullsatt
sal. De som var med var yrkesfiskere,
fritidsfiskere, havforskere og kystpoliti.
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Misvisende statistikk
Det var livlig diskusjon der det ble fremsatt mange meninger og argumenter for
hva vi skal gjøre for å få opp hummerbestanden. Fra NFSF møtte 8 representanter, blant dem vår forbundsformann
Tom Sollie, som ikke var enig i totalfredning slik det ble fremstilt. Det ble fra
flere satt frem påstander at den statistikken som dette bygde på ikke er riktig,
da det meste av hummeren som inngår
i statistikken blir solgt direkte fra fisker
til forbruker, og derved ikke inngår i
statistikken.
Det kom mange utspill til tiltakene som
ble foreslått blant annet 2 stk fluktåpninger i hummerteinene.

Vern av rognhummer
Det alle i møtet var enige om var å totalfrede rognhummeren, og å merke denne
med V-merker slik at de som får hummeren ikke bare kan stryke ut rognen og så
konsumere den.
Færre teiner og adgangskontroll?
Det ble satt frem forslag om at yrkesfisker som har det som hovednæring skal
kunne fiske med 50 teiner fra 1. oktober
til 31. desember, og at fritidsfiskere skal
kunne fiske med 10 teiner. Det ble også
foreslått å innføre oblatordning på vøler
både for yrkesfiskere og fritidsfiskere.
“Vi kan være med på å støtte forslaget om
adgangskontroll med oblater, dersom fritidsfiskerne får beholde 20 teiner som før,
og ikke minst at regelen blir endret slik
at to personer i samme båt kan fiske med
20 teiner hver, av sikkerhetsmessige grunner.” var svaret fra Tom Sollie i NFSF.

20 år og deretter gradvis å gjenoppta
fiske under streng kontroll. Havforskerne
foreslo å måle størrelsen på hummeren i
ryggskjoldet istedenfor som i dag fra halen
og til fremste del av hodet.
Det ble også satt frem forslag om å begrense fiske fra 1. oktober til 1. november, altså en måned i året.
Bevaring av allemannsretten
Representantene fra fritidsfiskerne
argumenterte for at allemannsretten må
bevares.

Nei til ruser og garn
Det kom frem forslag fra yrkesfiskere at
fritidsfiskere skulle måtte stoppe fiske
med ruser og garn, fra 15. september til
1. oktober.
Full fredning i 15-20 år
Havforskerne foreslo full fredning i 15-

Alf Ring Pettersen orienterer om et av alternativene for bevaring av hummerbestanden.

forvaltning av hummer i norge
Rapport med forslag til revidert forvaltning av
hummer fra arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektøren
Teksten som følger er et sammendrag av rapporten som ble lagt fram
i midten av oktober 2007. NFSF har
som høringsinnstans uttalt seg om de
ulike forslagene. Nye regler forventes å
komme senest på våren 2008, og vil bli
presentert i neste nummer.
Bestanden av hummer i Norge er for
tiden på et historisk lavt nivå. Tiltakene
myndighetene har innført i tidens løp
synes ikke å ha vært tilstrekkelige, da
utviklingen i hummerbestanden viser lite
tegn til bedring.
Fiskeridirektøren nedsatte i desember
2004 en arbeidsgruppe med medlemmer
fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet med formål å finne tiltak som
kan bidra til å bygge opp bestanden av
hummer langs norskekysten, og finne
virksomme reguleringer for hummerfisket.
Arbeidsgruppen arrangerte lokale samrådingsmøter i september 2007 og åpnet
også for skriftlige innspill til arbeidet fra
hummerfiskere og andre med interesse
for hummerfiske.
Ikke totalfredning
Arbeidsgruppen anbefaler at det fortsatt
skal være adgang til å drive et begrenset
fiske etter hummer i Norge.
Skjerpet redskapsbegrensning
Arbeidsgruppen anbefaler felles fred-

ningstid for hele landet fra 1. januar til 1.
oktober. Videre anbefales det innført en
redskapsbegrensning for manntallsførte
fiskere på 80 teiner per fisker, mens
fritidsfiskere kan fiske med inntil 10 teiner
per fisker/fartøy.
Ytterligere redskapsbegrensninger unntatt yrkesfiske
Det foreslås innført visse begrensninger i
fisket med garn, teiner og ruser i tiden før
hummerfisket starter, men med unntak
for manntallsførte fiskere som fisker fisk i
næringsøyemed.
Ny målemetode
Arbeidsgruppen anbefaler at målemetoden ved fastsetting av hummerens
størrelse endres fra totallengde til
ryggskjoldslengde. Minstemålet anbefales
satt til 88 mm over hele landet, tilsvarende gjeldende bestemmelse med denne
målemetoden. Det anbefales også innført
et maksimalmål ved ryggskjoldlengde lik
115 mm.
Vern av rognhummer og merking
Videre anbefales det innført totalforbud
mot landing og omsetning av rognhummer, samt en frivillig ordning med
V-merking av rognbærende hummer og
forbud mot landing og omsetning av Vmerket hummer.
Dybdebegrensning
unntatt yrkesfiske
Minste dybde ved fiske med teiner i
hummerfredningstiden anbefales satt til
25 meter på strekningen svenskegrensen
til og med Vest-Agder, og 15 meter på
strekningen Rogaland til og med Møre og
Romsdal. Denne regelen vil ikke omfatte
manntallsførte fiskere.
Fluktåpning i hummerfisket
Arbeidsgruppen anbefaler dessuten at
det innføres påbud om montering av to
stk sirkulære fluktåpninger med minste
diameter 60 mm for teiner brukt i hummerfisketiden. I hummerfredningstiden
skal teiner være utstyrt med minimum en
fluktåpning med minste diameter 80 mm.

Denne fruen var akkurat 25 cm med utrogn,
men hun ble tatt i garn og 2 dager før fisket
åpnet, så hun fikk nyte friheten.

Fredningsområder
og utsetting av yngel
Bevaringsområder som forvaltningstiltak
anbefales videreført og ev. utvidet til flere
regioner langs kysten. Videre anbefales
utsettinger av produserte hummerunger

for å raskere kunne bygge opp hummerbestanden i bevaringsområdene.
Forbud mot oppbevaring
Arbeidsgruppen anbefaler et forbud mot
oppbevaring av levende hummer i sjøen i
fredningstiden. Hummer som ved inngangen av fredningsperioden er innmeldt
til salgslagene for omsetning kan likevel
oppbevares i sjøen inntil slik omsetning
kan skje.
Forbud mot amerikansk hummer
Det anbefales dessuten et forbud mot
innføring av levende amerikansk hummer
til Norge.
Utredning av lisens
Arbeidsgruppen anbefaler at Fiskeridirektøren får utredet nærmere en merke- og
registreringsordning for alle som fisker
hummer, tilsvarende ordningen med
fiskekort og rapporteringsplikt for elvefiske i Norge.
Utredning av
adgangsbegrensning og sporing
Fiskeridirektøren bør også se nærmere på
muligheten for å adgangsbegrense hummerfisket. Omsetningen av hummer bør
innlemmes i fiskerimyndighetenes sporbarhetsstrategi, slik at all lovlig omsatt
hummer kan spores tilbake til fisker.
Overvåkningsprogram
Det anbefales å utarbeide et overvåkingsprogram for oppfølging av den nye
hummerforvaltningen.
Evaluering etter 5 år
Arbeidsgruppen foreslår at det foretas
en evaluering av reguleringsregimet etter
5 år, og at reglene frem til da i så stor
grad som mulig forblir uforandret, uten at
dette er til hinder for at nye eller utvidelse av eksisterende bevaringsområder
kan foretas før evalueringen er gjennomført. Endringer i regelverket bør foretas
samtidig, og reglene bør tre i kraft i god
tid før hummerfisket i 2008.
Informasjon og oppsyn
Nytt regelverk forutsetter ekstra
oppsyns- og informasjonsvirksomhet,
særlig i perioden etter innføring. Arbeidsgruppen ber om at det settes av større
ressurser til oppsyn, også når hummeren
er fredet.
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Stigningen i havnivået
AV SIBJØRN GRØNÅS, PROFESSOR I METEOROLOGI
oG INA THORSTENSEN KINDEM
Tall fra FNs klimapanel for heving av
havnivået bygger på utvidelse av havet
ettersom det varmes opp, samt smelting av isbreer på mildere og lavere
bredder. Smelting fra de store iskappene på Grønland og i Antarktis bidrar
lite, men står likevel for den største
usikkerheten, skriver Sigbjørn Grønås
og Ina T. Kindem i denne kronikken.
De to viktigste parametrene FNs klimapanel IPCC diskuterer i sine rapporter er
global middeltemperatur og klodens gjennomsnittlige havnivå.
Den siste rapporten om det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringer (IPCC
2007) gir de nyeste anslagene for observert økning de siste tiårene og framtidig
økning for ulike scenarier for utslipp av
klimagasser. Både global temperatur og
havets nivå har steget mer de siste tiårene
enn i tiårene før.
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Global temperatur har økt med 0,2
grader per tiår siste 30 år. I siste tiåret
fram til 2003, da en har hatt nøyaktige
satellittmålinger, har havet steget med
3,1 cm i gjennomsnitt.
Modellert stigning i
havnivået mindre enn observert
Anslag for framtiden blir beregnet i
klimamodeller som omfatter både atmosfære og hav. Resultatene blir gjerne kalt
framtidsprojeksjoner og avhenger en god
del av de framtidsscenarier for utslipp
som brukes.
Klimamodellenes evne til å simulere
klimaendringer blir i stor grad testet på
observerte klimaendringer de siste 150 år.
For global temperatur stemmer modellresultatene godt overens med observerte
endringer i denne perioden.

Spesielt er oppvarmingen de siste tiårene
svært realistisk. Det er også interessant
at de første projeksjonene klimapanelet
publiserte i sin første rapport i 1990, også
stemmer godt med den temperaturstigning som siden er blitt observert.

på Grønland og i Antarktis startet å avgi
smeltevann. Dette bidraget er anslått til
0,42 cm, med like store bidrag fra begge
iskappene. Til sammen forklarer disse
tre kildene det aller meste av den totale
vannstandshevingen det siste tiåret.

For havnivået gir modellberegningene
imidlertid cirka 50 prosent mindre stigning enn det som er observert de siste
50 årene (The sea level numbers, RealClimate.org, 27. mars 2007). En har ennå
ikke funnet en god forklaring på dette.

Smelting av de store
iskappene vanskelig å beregne
Det må understrekes at beregningene
av bidraget fra de store iskappene ved
polene, hvor bare Grønland har vann
tilsvarende 7 meter i havets nivå, byr på
store problemer.

IPCC har fått kritikk for at denne feilen
ikke blir nevnt i IPCCs sammendrag for
politikere. Det er heller ikke nevnt at
projeksjonene for havnivå fram til slutten
av hundreåret er beregnet på en litt
annen måte enn i den forrige rapporten
fra 2001.
Ulike bidrag til heving av havet
I den nye rapporten varerier økningen i
globalt havnivå for de ulike utslippscenariene fra 19 til 59 cm for perioden 20902099 i forhold til 1980-1999. Stigningen
vil fortsette i mange hundre år og kan til
sammen komme opp i mer enn en meter
selv ved en stabilisering av konsentrasjonene til klimagassene i atmosfæren ved
2100. Dette skyldes at havet fortsetter å
utvide seg etter som oppvarmingen når
dypere lag. Endringer i havnivået skyldes
bidrag fra tre ulike kilder: Havets ekspansjon etter som det varmes opp, smelting
av isbreer utenfor polene og smelting
av de store iskappene på Grønland og i
Antarktis.
Det største bidraget til nå skyldes utvidelse av havet og blir beregnet direkte fra
klimamodellenes resultater. For de siste ti
årene fram til 2003 har denne delen stått
for cirka 1,6 cm av den totale hevning på
3,1 cm (IPCC 2007).
Videre har smelting fra isbreer utenfor
polområdene bidratt til 0,8 cm økning i
havnivået. Bidraget er beregnet etter en
enkel empirisk formel, basert på data fra
1963-2003, som knytter smeltingen til
global temperatur. Etter som de fleste av
disse breene forsvinner de neste hundre
år, avtar dette bidraget.

Sibjørn Grønås

Ina Thorstensen Kindem

Gjennom de siste årene har i tillegg isen

Eventuelle bidrag beregnes i to deler. Det
ene knyttes til massebalansen ved overflaten, dvs. nedbør tilført som snø om
vinteren minus smelting fra overflaten om
sommeren. Dette beregnes noenlunde
greit på grunnlag av data fra klimamodellene. I projeksjonene er det lite og negativt (bidrag til lavere havnivå) fordi IPCC
antar at Antarktis øker sin ismasse mer
enn hva Grønland taper.
Det andre bidraget, som er mye vanskeligere å beregne, omfatter endringer
i ismassenes bevegelse ned mot havet og
påfølgende kalving. Det er observert økt
kalving rundt kanten av både Grønland
og Antarktis de siste årene. Flere fysiske
prosesser som tar del i denne istransporten er ennå mangelfullt forstått. Derfor
har en ikke realistiske modeller som kan
beskrive det som skjer.
Dette betyr igjen at vi ikke har realistiske
prognostiske beregninger for hvor mye
slik smelting vil bidra med. Projeksjonene
fra IPCC antar helt enkelt at bidraget fra
Grønland og Antarktis holder seg konstant på de små verdiene som er observert de siste få årene. Mangel på kunnskap
gjør at vi simpelthen ikke vet hvor stort
bidrag kalvingen kan gi. Forskere har
gjettet på 20 cm fram til år 2100, økningen kan bli større og den kan bli mindre,
ingen vet.
Smelting av iskapper
i tidligere mellomistider
Klimaforskere frykter likevel betydelig
smelting av de store iskappene som følge
av den globale oppvarmingen de neste
hundre år. Denne frykten er først og
fremst basert på kunnskap om havnivået

fra tidligere mellomistider. I mellomistiden for cirka 125 000 år siden har man
anslått at global temperatur var en grad
varmere enn i dagens klima. Den gang sto
havnivået 4 til 6 meter høyere enn nå,
blant annet fordi store deler av Grønlandsisen var borte (IPCC 2007).
Det er nærliggende å tenke at noe liknende vil skje under dagens globale oppvarming. Men manglende forståelse for
involverte fysiske prosesser gjør at vi ikke
vet hvor lang tid en slik smelting kan ta.
Den forrige IPCC-rapporten i 2001
antydet at en betydelig reduksjon av
Grønlandsisen ville ta minst 1000 år, den
siste rapporten antyder at det kan skje på
langt kortere tid. Grunnen til at smeltingen kan ta kortere tid baserer seg på
fysisk tenkning om at smeltingen kan øke
raskt – ikkelineært- om den først kommer
skikkelig i gang.
Smelting av isen på Grønland og i VestAntarktis - området i sør som er mest
utsatt for smelting - vil bli nøye overvåket
i årene som kommer, ikke minst ved
hjelp av målinger fra satellitter. I tillegg
vil det settes mye inn for å utvikle mer
realistiske fysiske modeller for hvordan
smeltingen av iskapper foregår.

med en betydelig usikkerhet knyttet til
smelting av iskappene ved polene.
Anslag for heving
av havnivået i Norge
Som nevnt har IPCC underestimert sine
anslag for de siste 50 årene. IPCCs projeksjoner fram mot slutten av hundreåret kan derfor også være for små. Et
utslippscenario kalt B2 gir en global oppvarming på 2,4 grader og en heving av
havet mellom 20 og 43 cm 100 år fram i
tid. Om en antar at dette er 50 prosent
for lavt, økes intervallet til 30 og 64,5 cm.
Disse tallene er noe høyere enn om
dagens observerte økning fortsetter som
nå (31 cm).
Mer utførlige beregninger foretatt av S.
Rahmstorf (Science, 19. januar 2007),
basert på en enkel empirisk lineær
relasjon mellom endring i havnivået og
endring i global temperatur, gir høyere
anslag: mellom 55 og 110 cm når flere
utslippsscenarier er regnet med. Selv om
Rahmstorfs empiriske relasjon har et visst
fysisk grunnlag, er metoden blitt kritisert
(se diskusjon i Science). Det er viktig at
klimamodellene forbedres for å gi mer
realistiske beskrivelser om endringer i
havnivået.

Hevingen vil variere noe både fra hav
til hav og innen hvert hav. For kystene i
Vest-Europa regner en med at vannstanden blir opp til 15 cm høyere enn gjennomsnittet (IPCC 2007). I Norden må en også
korrigere for fortsatt landheving siden
siste istid. For kysten på Vestlandet og
Sørlandet er ikke dette nødvendig, siden
landhevingen her har stoppet opp.
Derimot vil landet heve seg nærmere en
halv meter til år 2100 innerst i Oslo- og
Trondheimsfjorden. Basert på Rahmstorfs
beregninger, kunnskap om regionale variasjoner og landheving beregner Drange
m.fl. (Klima 2/2007) at havet stiger opptil
en meter langs kysten av Norge innen
år 2100. Dette er langt mer enn anslag
fra IPCC (2007) basert på beregninger i
klimamodeller.
Stormflo
Sterke lavtrykk kan gi stormflo langs vår
kyst. Slik bidrar værforholdene til en ekstra heving av havet i tillegg til tidevannet.
Stormflo hos oss skyldes lavt lufttrykk og
oppstuving av vann i Nordsjøen, en oppstuving som setter opp en kystbølge som
vanligvis beveger seg langs vestkysten
fortsettes nederst neste side

Trolig vil vi likevel i lang tid måtte leve
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Alltid gode tilbud på havfiskestenger og kastestenger.
Sender over hele landet. Ta kontak for pristilbud. Se pristilbud på våre nettsider.
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Hummerfestival
med seminar
AV TOM SoLLIE
Risør er byen for den tradisjonelle
Trebåtfestivalen, men i år har de laget
en festival til, nemlig Hummerfestivalen. Tradisjonen er at de lykkes med
sine festivaler og denne var i så måte
intet unntak.
I forbindelse med denne festivalen var
det lagt opp til ”Det store hummerseminaret” hvor også det foreløpige
resultatet av spørrerunden ”Si din mening om hummerfisket” ble lagt fram
fra Fiskeridirektoratet.
Doktorgrad om hummer
Det jeg syntes var mest innterresant var

Gro van der Meerens doktorgrad om
globale erfaringer i sitt hummerstudie.
Provosert av
kommersielle interesser
Kari Grundtvig, fra Fiskeridirektoratet
var opptatt av at allemannsretten kunne
forsvinne når hummerkultiveringen fikk
utfolde seg og hun orienterte om havbeiteloven.
Dessverre ble seminaret fokusert på
nettopp det kommersielle oppdrett av
hummer. Her ble jeg selv og Håkon
Gundersen fra Fiskarlaget Sør kraftig
provosert når Frank Glad Balcken fra

Norsk Hummer kunne fortelle at de
hadde fått konsesjon på å fiske opp 500
hummere med utrogn til klekking for så
å sette yngelen ut i eget område som var
konsesjonsbelagt og ville fortrenge både
yrkes- og fritidsfiskere.
Fokus på merking av redskap
Løytnant Terje Rødal, fartøysjef fra Kystvakten var opptatt av merking av redskap
og type merking. Til dette innlegget kunne
Thomas Langelang bekrefte at dette også
var noe Fiskeridirektoratet var i ferd med
å sette på sakskartet.
På kvelden var de fleste av oss samlet i
hyggelig middag på Risør Hotell hvor vi
kunne fortsette diskusjonene og oppklare
eventuelle uklarheter.
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Dagens hummerfangst.Vi håper å kunne oppleve dette i fremtiden også.

fortsettelse fra forrige side
av Danmark, Skagerrak og oppover langs
kysten av Vestlandet.
Maksimal flo får vi når en stormflo
faller sammen med springflo. Springflo forekommer cirka hver 14. dag når
tidevannskreftene fra månen legges til
tidevannskreftene fra sola.
Samfunnsmessige konsekvenser av et
høyere havnivå i Norge vil være tydeligst
i forbindelse med stormflo. La oss ta
et eksempel fra Bryggen i Bergen, der
stormflo allerede i dag skaper problemer
for bygningene, butikkdrift og trafik-

kerende. Med god grunn frykter en at
bryggegårdene på sikt ikke tåler de stadige
oversvømmelsene.
Høyeste målte springflo i Bergen er 241
cm (26. februar 1990) over det nivået
som kalles sjøkartnull (Sjøkartverket).
Bidraget fra været er beregnet til 80 cm
i dette tilfellet. Sammenfall av maksimal
stormflo og springflo er sjeldne hendelser,
og det må tas høyde for at ekstreme værsituasjoner kan gi enda større bidrag enn
80 cm. Meteorologisk institutt har beregnet et bidrag på 100 cm fra været (Magnar
Reistad, met.no), men i en situasjon da
det ikke samtidig var springflo.
Dette betyr at det i dagens klima fins en

Håkon Gundersen fra
Fiskarlaget Sør,Tromøya.

reell sjanse for at været kan bidra med
100 cm også i en situasjon med maksimal
springflo.
En forventer bare små endringer i framtiden i de meteorologiske forholdene som
gir stormflo (RegClim.met.no). Derfor
setter vi mulig meteorologisk tillegg til
springflo i framtiden til 100 cm. Dersom
hevingen av havnivået settes til 60 cm, vil
mulig maksimal vannstand ved springflo
ved slutten av hundreåret være 60 + 20 =
80 cm høyere enn dagens rekord. I tillegg
til dette kommer eventuelle endringer i
bidrag til havets nivå fra isen på Grønland
og i Antarktis, bidrag som kan gjøre seg
mer gjeldende i hundreårene som kommer.

Fann hummarlarvar i april
AV Beate Hoddevik Sunnset
I april i år fann forskarar frå Havforskingsinstituttet hummarlarvar i Heimarkspollen
i Austevoll. Normal klekking for hummar
er i juli/august. Totalt blei det funne sju
hummarlarvar i stadium I, som er det første
stadiet etter klekking. Også i samband med
eit havbeiteforsøk på hummar har ein sett ei
endring i gytetidspunktet.
Hummarlarvar blir sjeldan sett i naturen,
og er berre funne ein gong tidlegare i
Noreg. Det var i 1996 då Havforskingsinstituttet tråla etter hummarlarvar
utanfor Kvitsøy i Rogaland i samband med
eit havbeiteprosjekt. Då vart det funne
larvar i stadium I i byrjinga av august.
Ingen av våre utanlandske kontaktar som
arbeidar med europeisk eller amerikansk
hummar har tidlegare funne nyklekte
hummarlarvar så tidleg som i april. Desse
funna stiller foreløpig fleire spørsmål enn
kva forskarane kan svare på, men høgare
sjøtemperatur om vinteren kan vere ein
årsak.

Havbeiteprosjekt
Som ein del av eit havbeiteprosjekt med
hummar, blir det halde hummaryngel på
Havforskingsinstituttet sin feltstasjon i
Parisvatnet. Også her har forskarane sett
at hummaren gyt i andre periodar enn
tidlegare. Hos nokre av humrane er egga
for lengst klekt, medan egga hos andre
kjem til å klekke i løpet av sommaren. Dei
siste egga kjem til å klekke i august. Noko
av skilnaden på gytetidspunkt kan sannsynlegvis forklarast med
den høge sjøtemperaturen
i fjor sommar og haust.
Den medførte at ein del
humrar skifta skall seinare
enn vanleg, og sidan eggutviklinga heng saman med
tidspunktet for skallskifte,
kan dette ha påverka klekketidspunktet.

arbeid med prosjektet ”Gyting i merd”.
Som ein del av dette prosjektet der ein
undersøker effektar av att oppdrettstorsk
gyt i merdane, blei det i midten av april
gjort undersøkingar med MIC-trål for
identifisering av genetisk merka torskelarvar i området. Ved gjennomgang av
fangstane var overraskinga stor då dei
relativt store hummarlarvane (1-1,5 cm)
vart oppdaga.

Funnen tilfeldig
Hummarlarvane i Austevoll
vart oppdaga tilfeldig under
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SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S

NYE HUMMER/KRABBETEINER
Type “Skotteteiner” mål 92L x 45B x 40H.
8 mm svart plastret rundstål kledd med
3,5 mm flettet svart polythylene-nett.
2 stk 125 mm inngangsringer,
innerkalv/soverom og agnpose.
Åpnes enkelt i begge ender.
PRIS: KR 385,- + MVA.
Finnes også i lett utgave (hobby).

NY FORBEDRET KREPSETEINE
Større innerrom for bedre
bevaring av kreps til salgs.
Mål 70x40x27cm, 6 mm svart
plastret galvanisert stålramme
kledd med finmasket PE-nett.
Teina er surret med tau.
Leveres komplett med 2 stk.
norske plastinnganger med hvite
ringer og agnpose.
Stor plastkrok for åpning i siden.
PRIS: KR 185,- + MVA.

KREPSETEINE STANDARD
Mål 50x50x26 cm, 8 mm svart
plastret galvanisert stålramme.
Teina er kledd med småmasket
svart nylon-nett.
Leveres komplett med 2 stk norske
plastinnganger med hvite ringer
og stor krok for agn.
Åpnes i topp med stor plastkrok.
PRIS: KR 149,-+MVA.

SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S, Østerøya 244, 4625 Flekkerøy
Tlf: 38 10 02 36 (7.00 - 15.30) Mobil: 915 98 110
E-post: post@skageraktral.no www.skageraktral.no

Landsmøtet 2008
Det er landsmøte i NFSF til våren.
Lokalforeningen på Os er utfordret til å ta
på seg arrangementet og har takket ja til
oppgaven. Møtet vil finne sted på Bjørnefjorden Gjestetun der utsendingene også
vil få overnatting.
Ifølge vedtektene skal landsmøtet være
avviklet innen utgangen av april måned, og
vil denne gangen finne sted i helgen
19. - 20. april.
Vi anbefaler lokallagene å bestille reisen
så snart de kan slik at en får tak i rimelige
flybilletter til Flesland. Det er selvsagt
også mulig å ta toget til Bergen og 35

minutter bussreise videre til Osøyro.
Ta også fram vedtektene til forbundet og
sjekk når dere skal sende inn eventuelle
forslag til møtet.
Invitasjon til landsmøtet blir sendt til
hvert enkelt lokallag like over nyttår.
Os Småfiskarlag ønsker dere
hjertelig velkommen til landsmøtet!

Øverst:
Staben ved Gjestetunet.
Nederst:
Bjørnefjorden Gjestetun.

Høringssvar:

Regulering av kysttorsk
22

Som de fleste har fått med seg er
kysttorskbestanden ikke i særlig god
forfatning. Fiskerimyndighetene arbeider med forslag for å forvalte bestanden på en god måte og har i denne
forbindelse sendt saken på høring.
NFSF sitt høringssvar berører de punktene som har med fritidsfisket å gjøre,
samt litt som går på vern generelt.
NFSF har hatt denne saken til uttale i
våre lokallag langs kysten og har på dette
grunnlag og behandling i sentralstyret
følgende innspill:
2.0 Gruppens sammensetning
og arbeid i 2007
Gruppens sammensetning er fortsatt
ensidig, og vi ber om å få komme med i
gruppen da fritidsfisket er et veldig aktuelt
tema. Vi føler oss ikke bekvem med bare
å være et høringsorgan. Ser også at NHO
Reiseliv er kommet med som vi regner
med representerer turistfiske. Vi mener
det vil styrke utvalgets arbeid at også
fritidsfisket er representert i gruppen.
7.2 Revisjon av linjene
Gruppen foreslår at årets fjordlinjer videreføres. Der mener vi at også fjordlinjene syd for den 62 breddegrad må tas inn
i reguleringen, slik at snurrevadfiske og
lysfiske blir forbudt innenfor fjordlinjene
syd for den 62 breddegrad. Vi ønsker
også å få vernet gyteplasser og gytefisk på
samme måte som nord for den 62.
7.8 Tiltak mot torskepredatorer
Vi ser veldig positivt på et betydelig

større uttak av kystsel og skarv. Det må
bli lettere å få jaktkonsesjon på seljakt.
Jakttiden på skarv bør utvides til 23.12
dvs. med en måned.
Vi foreslår også å se på muligheten til å
innføre jakt på skarv fra saktegående båt.
7.10 Fritids og turistfiske
Skille mellom fritids- og turistfiske
I forbindelse med utredning av tiltak for
å regulere turistfisket ble det tydeliggjort
et skille mellom turistfiske - som må sees
på som en nisje i næringsfisket, og det
tradisjonelle norske fritidsfisket som allerede har fått sine permanente redskapsbegrensninger nedfelt i saltvannsfiskelovens
paragraf 4a Vi mener derfor det er viktig
å behandle turistfiske og fritidsfiske under
hver sin overskrift.
Verditak på 50.000 kroner
Når det gjelder størrelsen på fritidsfisket
så er det store kulturforskjeller fra nord
til sør når det gjelder hva som regnes som
rimelig av kvotebegrensninger.
De fleste i sør vil nok mene at det er i
orden med en kvote på 2.000 kilo med de
inntekter dette gir.
Lenger nord er det å fiske en så viktig del
av kulturen at situasjonen blir annerledes.
Det oppleves som meningsløst dersom en
ikke skal få omsette både torsk og andre
arter så lenge dette ikke utgjør noen trussel mot bestanden.
Verditaket på 50.000 kroner har ikke noe
med forvaltning av bestander å gjøre, så
dette burde være unødvendig.
I nord finnes eksempel på fritidsfiskere
som har kalkulert med finansiering av

driften sin på å kunne overstige 50.000
kroner og dermed få refusjon av moms.
For disse vil en slik grense slå uheldig ut.
Med så strenge begrensninger som fritidsfisket allerede har i form av redskapsbegrensninger, så er det kun i kystsamfunn
med liten annen næringsvirksomhet og et
godt fiske at det er mulig eller ønskelig å
fiske for mer enn 50.000 kroner med 210
meter garn, 300 linnekrok, 20 teiner/ruser og en juksamaskin.
Kanskje skal til og med fiskerne i kystsamfunnene være glade for at det er flere enn
de på blad A og B som holder oppe liv og
kultur på kysten.
Ønsket kvote 4.000 kg
NFSF registrerer at kvoten på 2.000 kg
oppleves som utilstrekkelig en del steder
lengst nord. Aktive pensjonister som
ikke har bakgrunn fra yrkesfiske og som
dermed ikke kan gå inn på blad A, ytrer
ønske om å kunne fiske mer. I tråd med
det vi har nevnt om kystkulturen vil vi be
om at det kan bli mulig å søke om kvote
på 4.000 kg, og at dette kan innvilges for
pensjonister uansett tidligere yrke. Dette
vil ikke gjelde mange, men for de det
gjelder vil det oppleves som svært viktig.
Minstemål
Punktet om minstemål i fritidsfisket
og turistfisket støttes i prinsippet.
Spørsmålet er om det er tjenlig å kriminalisere dem som tar med hjem en død
torsk på 47/30 cm. Utkast av fisk er jo
heller ikke lov i Norge.
Reglene for dette må utformes med omhu.

Småfisker’n med flott
stand hos Forbundet Kysten
I anledning at Forbundet Kysten arrangerte Landstevnet 2007 i Horten,
valgte Småfisker’n avd. Tønsberg å
henge seg på arrangementet med
en attraktiv stand med akvarium og
utstilling av fiskeredskaper.
Vi regnet med at det her ville
strømme til med interesserte fra hele
landet. Kanskje kunne vi få medlemmer fra nord til sør! Vi hadde et godt
samarbeid med Forbundet Kysten.
NSFS stilte med standtelt.
Akvariet hentet vi nede hos Hans
Kristian Tangen i Telemark-foreningen, som lånte dette ut til oss.

Det ble en meget vellykket og flott
stand som ble høyt verdsatt av
publikum, spesielt når det regnet som
verst, for da trakk alle inn i teltet!!
Se litt på bildene - ser det ikke
trivelig ut?!

Steinbitt på ferie.

Standen voktes av formann og nestformann i
Småfisker’n avd. Tønsberg.
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Over: Her får vi besøk av de mest festkledde på
landsstevnet.
Under: Her får vi besøk av de mest velkledde sjøfolkene på landsstevnet.

Over: Her er fangsten losset og overført til akvariet.
Under: Her har vi fått besøk fra den andre siden av fjorden.

Småfisker’n i Sogn
Etter ein henvendelse frå Arne Jon Barlin frå Indre Sogn, som nyleg har blitt
medlem hjå oss, tok Tom Sollie turen
for å sjå på om ein kunne etablera eit
nytt lokallag av NFSF her.
I samband med kysten sin dag hadde vi
eigen stand i Kaupanger. Slik fekk vi høve
til å informera om forbundet og verve nye
medlemmar. Det vart ein del nye, men
ikkje nok til å etablera noko nytt lokallag.
Vi arbeidar vidare med saka, og vonar at
vi kan lukkast i 2008. Seinare på dagen
gjekk turen til Aurland med KV Garsøy
der arrangementet heldt fram. Det var
mellom anna dåp av to sognefæringer og
roturar. Tom kunne diverre ikkje vera
med vidare til Underdal, men seinare rapportar frå Arne Jon fortell at dette var eit
særs vellukka arrangement.

Dåpen av Hugin og Munin
Ein færing vil seie ein liten båt med fire
årer, og desse båtene er vorte til i løpet
av eit båtbyggjarkurs på Sogn jord- og
hagebruksskule. Ordførar Olav Ellingsen
var på plass med dikt i kjend stil, musikklaget spelte, og i tillegg til dei oppmøtte på
land kom fleire bygdefolk til markeringa
med eigne båtar.
Hugin og Munin
Oldebornet til arkitekten bak båtteikningane, Andrea Råen, fekk æra av å døype
den fyrste båten i mjød. Vilde Skjerdal
har funne namn til “sognefæringane” og
fekk difor lov å døype den andre båten.
Ho fortalte at ho hadde tenkt på ramnane
til guden Odin i norrøn mytologi, og difor
vart namna Hugin og Munin. Etterpå song
jentene ”Kven kan segla” akkompagnert
av Håkon Skjerdal
på gitar. Begge
båtane blir verande
i bygda, tilgjengeleg
for utlån til turistar
og bygdefolk.
Ein gledas dag
Leiar i Indre Sogn
Kystlag og ansvarleg for markeringa,
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Marny Tønnesen, fortel at dette er andre
året på rad Kystens Dag blir feira.
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk flagg,
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at
det kvart år skal feirast Kystens Dag, og
at flagget denne dagen skal heisast. Dette
er ein dag me skal feira tradisjonane og
kulturen vår, og tenkje over og skape
visjonar for framtida. Kystens Dag skal
vera ein gledas dag, sa Tønnesen.

Vi var på plass og vervet medlemmer på
Kystens Dag i Kaupanger.

ø Motor A
all
Båtsenter

S

V

Over: Arne Jon Barlinn er primus motor i arrangement
og i medlemsverving.
Under: Dåpssermonien av Munin - en ekte sognefæring.

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

Vellykket fisketur
for handikappede

Alle mann på dekk!

AV BERIT OLSEN
Tvedestrand og Risør småfiskerforening arrangerte fisketur for handikappede søndag 19. august. Gråværet
seg innover fjorden søndag morgen, og
de første telefonene fra de påmeldte
deltagerne begynte å kime: ” Det blir
vel fisketur, vi har regntøy, og vi tåler
å bli våte!”
”Drive-in” fisketur
Avgjørelsen for lederen var slett ikke
vanskelig. Sjøen lå som et speil, og var
perfekt nettopp for en gruppe som slett
ikke kunne sette sjøbein, men som hadde
gledet seg til denne turen i dagevis. Turen
gikk fra Risør, med innleid ferje som fiskefartøy, som deltagerne kunne kjøre rett
om bord i med rullestol.
Variert fangst
Kursen ble satt ut i havgapet, og vi fisket
rundt grunnene i Risør skjærgård. Det
var en del strøm, så snørene tustet seg
litt i hverandre enkelte ganger, men fisk
ble det. Alt i fra makrell til rødtorsk og
lyr.
Tvedestrand bondekvinnelag hadde spon-

set oss med søsterkake og vafler, og det
smakte godt med kake og kaffe innimellom øktene. Regnværet holdt seg etter
hvert på god avstand, og fiskerne var
storfornøyd med turen.
Med fiskere, ledsagere og vi i foreningen
var det totalt 19 personer om bord.
Flere ville ha vært med, men andre ting
kom i veien.
Eksempel til etterfølgelse
Fisketurer tilrettelagt for handikappede,
er ikke noe som er dagligdags, dessverre,
og derfor ønsket vi å
gjøre noe for denne
gruppen. Alt var
gratis og fiskeutstyr
fikk de låne. Vi
hadde søkt Kiwanis
Club og Handikapplaget i Tvedestrand
om støtte til
utgifter til taxi for
de av deltagerne
som ikke hadde
egen bil, og til leie
av ferje, da dette er

Til høyre:
Sjelden opplevelse for en som sitter i rullestol.
Under til venstre:
Berit Olsen - damen med det store hjertet.
Under til høyre:
Fangsten så langt - med både torsk, lyr og makrell.

nokså dyrt. Meget gledelig var det positiv
tilbakemelding.
Men med så mange blide ansikter etter
hvert som fisken bet, var det betaling nok.
Tenk deg, kjære småfisker, bli lam og sitte
i rullestol resten av livet, uten mulighet å
komme deg i sjekta med pilkesnøret mer.
Jeg utfordrer andre småfiskerforeninger
til å gjøre det samme!
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Kjent som sardin og ansjos
AV Else Torstensen
Brisling er en liten sildefisk. Den største
vi har målt var 19,5 cm, men den blir
sjelden større enn 14-15 cm. Få av oss
har noe «fiske»-forhold til den, og det
er en «lite kjent» konsumfisk.
I våre farvann finner vi den i Nordsjøen
og i fjordene nord til Bodø. Det er en
stimfisk som samler seg i stimer på dypet
(på ca 100-150 m) om dagen, og om natten kommer den opp. Da sprer den seg
utover nær overflaten for å beite. Den
er for liten til å gå i vanlige fiskegarn og
maten, som består av små, planktoniske
krepsdyr, gjør at den ikke er interessert i
noen fiskekrok. Ikke ser vi den i fiskedisken, heller, så hvorfor er den da
interessant?
Kanskje kjenner du den bedre som «sardiner» eller «ansjos» på frokostbordet?
Kanskje har du til og med et godt forhold
til den?
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Viktig ressurs
Under Napoleonskrigene ble det et stort
behov for mat som kunne holde seg over
tid og hermetisering ble en ny konserveringsmetode, Denne utviklingen kom etter
hvert også til Norge, hvor hermetikkindustrien fikk sitt gjennombrudd rundt
1880. Kystbrislingen har tradisjonelt vært
en viktig ressurs for industrien og inntil
1950-60 tallet var det hermetikkfabrikker på «hvert nes». Hermetiske sardiner
var internasjonalt et viktig produkt så
hvorfor skulle ikke vi også produsere
«sardiner i olje »? Men nei, sa franskmennene som var store produsenter, dette
var en konkurranse de ikke ville ha, og
ikke var det sardiner heller, så de stevnet
de norske produsentene for retten i
London på 1930-tallet. Og nordmennene
tapte saken, men kunne markedsføre
produktet som «Brislingsardiner». Det
er de små brislingene som brukes for å
produsere norske «sardiner», mens de

Else Torstensen, cand. real.
Fiskeribiologi. Forsker i Flødevigen siden 1973 og er nå leder
for «Forsknings og rådgivningsprogram Økosystem Nordsjøen».

største blir krydret og presentert som for
eksempel juleansjos. Ekte sardiner og
ansjos er fiskearter som har sin utbredelse i varmere vann lenger sør. Fra tid
til annen får vi enkelte individer i strandnota på høsten, men de utgjør ikke noen
naturlig del av fiskesamfunnet, ennå. Det
er tegn som tyder på at de har vandret
inn i sydlige Nordsjøen og med økte
sjøtemperaturer, kan de bli mer vanlige
også på kysten hos oss. Brislingen hos oss
blir sjelden eldre enn 3-4 år. Det er årets
yngel (0-gruppe) som danner grunnlaget
for neste års fiske. Få årsklasser i bestanden gjør at årlige variasjoner i rekrutteringen vil kunne gi store variasjoner i
årlig fangstutbytte. Det er vist at brislingen gyter lokalt inne i fjordene, men det
er ukjent om det er lokale bestander eller
om det også rekrutteres fra gyteområder
i Nordsjøen/Skagerrak. Forvaltningsmessig
har man antatt at kyst- og fjordbrislingen i
hovedsak rekrutteres utenfra og fangstnivået har vært fastsatt ut fra industriens
behov. Dette har i mange år ligget på vel
3.000 tonn, men det er mange år siden
fisket har klart å fangste dette.
Markert nedgang
Som vist i figur 1 har det vært en markert nedgang i landingene siden midten av
1970-tallet. Det samme mønsteret ser en
også i andre pelagiske ressurser og det
antas å ha sammenheng med overordnede
endringer i miljøforholdene, som økte
sjøtemperaturer og endringer i næringstilgang. Over tid har en observert sterk
nedgang i rekrutteringen i flere viktige fiskebestander i Nordsjøen (sild,
torsk, øyepål, tobis). Sammensetningen i
dyreplanktonet har endret seg dramatisk
i Nordsjøen og det er rimelig å anta at
dette også har påvirket næringsforholdene i fjordene. Endringer i Nordsjøen vil
påvirke livet i fjordene gjennom tilførte
vannmasser utenfra som bringer inn

RESSURS: Kystbrislingen har tradisjonelt vært
en viktig ressurs for industrien.
Foto: Else Torstensen
næringsrikt vann og organismer utenfra,
fra planktonorganismer til fiskeegg og
larver.
Truede arter
I en tidligere artikkel fra Flødevigen, er
det vist til genetiske studier for å kartlegge mulige lokale grupper eller populasjoner av torsken på kysten. Rekrutteringsprosessen hos brisling i våre farvann er
lite kjent. Vi kjenner heller ikke til om det
er flere typer bestander. Dette, sammen
med den sterke nedgangen i forekomst,
har gjort at den norske kyst- og fjordbrislingen nå er kommet på rødlisten over
truede arter. Med signaler som ligger i
årets statsbudsjett, håper vi å kunne sette
i gang mer omfattende undersøkelser
på fjordbrislingen for å få mer kunnskap
om disse prosessene og om bestandstilhørighet. Et mål er å få kystbrislingen ut
av rødlisten innen 2010.
Undersøkelsesområde
Havforskningsinstituttet har siden slutten
av 1960-tallet undersøkt forekomst og utbredelse av årets brislingyngel i fjordene.
Området for undersøkelsen er etter
hvert blitt utvidet og i dag dekker vi kystog fjordområdene fra svenskegrensen til
Grense-Jakobselv. Ved bruk av avansert
akustisk utstyr måler vi hvor
mye fisk det er i et område
og vi identifiserer registreringene ved å fiske på dem.
Kunnskapen om hva som
finnes og hvor mye, gir oss
et grunnlag for rådgivning
om hvor mye som kan
fiskes. I år starter det årlige
toktet fra Arendal tidlig i
november og dersom ikke
noe uforutsett skjer, vil det
bli gitt anledning til besøk
om bord mens forskningsfartøyet «Håkon Mosby»
ligger i byen.

Hjelp oss å verve medlemmer!

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

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
småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet “Småfisker’n”
"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
Kr150,100,- / 160,-. (fastsatt av det enkelte lokallag).
(Brettes og sendes som brev)

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.

Adresse:

Tlf:

Frimerke

Norges Fritids og Småfiskerforbund
5243
1626 FANA
Manstad

Navn:

Postnr:

SVARSENDING

Sted:

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

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

Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
www.propellservice.no
post@propellservice.no

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.

