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En fin kveld var det forrige søndag da
jeg på flue fikk torsk, ørret, sei og lyr. 

Alle satt tilbake. Ørreten var under
minstemålet men feit og fin. Mye sild
og brisling ser det ut til. Men hva er
mye?

Mye fisk er et tøyelig begrep og
ganske avhengig av hva man er vant
med. «Her e det næsten fritt for
fesk», sa en lokal fisker i Saltstraumen
til meg. Jeg hadde blant annet fått en
sei på 5 kg, flere på rundt halv-

meteren og satt mange tilbake. Det
var forresten i desember måned ...

- et uavhengig organ for Norges
Fritids og Småfiskerforbund.
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OPPSKRIFTEN
Det er sommer og du må ikke bruke mye tid på matlaging. Kom
deg heller ut og nyt ferien. Vi har kombinert det sunne med det
raske og tatt inn enda en oppskrift fra eksportutvalget for fisk.
Og du leser riktig selv om du tenker at dette må da være noe som
ikke har med fisk å gjøre. 

Lakskaus
Dette trenger du til fire porsjoner:
• 600 g laksefilet uten skinn og bein
• 1 løk skåret i terninger
• 2 gulrøtter skåret i terninger
• 2 skiver kålrot skåret i terninger
• 2ss solsikkeolje eller rapsolje
• 5dl fiskekraft
• 6 poteter skåret i terninger
• 100g røykt laks skåret i terninger
• salt og pepper

Slik gjør du: Surr løk, kålrot og gulrot i en kasserolle med olje til de
blir gyldne. Tilsett kraft og poteter og kok opp. La det koke til
potetene blir møre. Tilsett mer kraft om nødvendig. Skjær laksefileten i
terninger ca 2cm. Ha laksen i kjelen sammen med den røykte laksen
og kok lett i 2 – 3 minutter. Smak til med salt og pepper. Server i en
dyp tallerken med flatbrød eller brød til.

Selvfangertips: Har du tilgang på selvfanget hvitfisk som torsk, sei,
hyse eller lyr så kan laksen selvsagt byttes ut med dette. Kanskje må
du da krydre litt ekstra med mer pepper eller fiskekrydder.

Turbotips: Har du det ekstra travelt kan en pose frosne grønnsaker
fra frysedisken gjøre nytten

Hva er «mye» fisk ??
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Fra Forbunds-
formannens penn

KONKURRANSEN
HHVVAA  HHAARR

SSMMÅÅFFIISSKKEERR`̀NN
FFAANNGGEETT??

Dette er en fisk som dypvanns-
fiskerne kjenner bedre enn
andre. Vi spør helt enkelt: 
Hvilket navn har denne fisken?

Svar på konkurransen sendes
innen utgangen av september
måned til:
Småfisker`n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
eller på e-post
lars.kongsvik@broadpark.no

Merk konvolutten: 
«Konkurransen»

Vi trekker ut en fin premie blant
de som sender inn riktig svar.

Etter en hard og lang vinter her sørpå
er det virkelig godt å kjenne at
sommervarmen er tilbake. Makrellen
er kommet men foreløpig i små
mengder.

Lite mat har den i magesekken, terna
er ikke å se og heller ingen silde boller
på ekkoloddet, så tydeligvis har den
bare rødåta å spise på når silda er
borte.

Møteaktivitet
Selv i denne sommervarmen har det
vært hektisk møteaktivitet i
sammenheng med «si din mening om
hvordan fisket på kysttorsk skal være». 
Lokalforeningene har vært formidabelt
engasjert i møtene i Arendal og
Fredrikstad, men lengre vestover hvor
det er mer fisk ser det ikke ut til at
interessen er like stor. Det er viktig at
vi møter opp slik at vi blir både hørt
og sett av forvaltningen. Påfølgende
høring skal behandles i forbundet så
her vil alle få anledning til å uttale seg.
For de som vil lese mer om skadevirk-
ningene av lysfiske så anbefaler vi at
dere leser en artikkel i Jakt og fiske
nr.7 2009.

Høringer
Vi har sendt inn høringsvar på uttak av
rognhummer til oppdrett og
kultivering, men vi kan ikke si vi er til-
fredse med resultatet fordi dette gir
næringen rett til å ta ut det de trenger
til sin virksomhet uten særlig kontroll
og oppsyn. Mange mener dette blir en
forskjellsbehandling og vi kan frykte
for at respekten for vern av
rognhummer blir svekket. 

Departementet skal behandle saken så
det er jo å håpe at det ikke blir slik.

Endring i reglene for hummerfiske er
besvart men her foreligger det
foreløpig ingen konklusjon. Åle-
høringen er på plass med forbud mot
fangst av ål også til eget konsum, men
yrkesfiskerne har lov til å fiske inntil
50 tonn i 2009. Dette blir feil i forhold
til allemannsretten og må påklages.

Utvikling av forbundet
Vi kan etter hvert dra nytte av at vi nå
er medlemmer i studieforbundet
Natur og Miljø, og det skal bli spenn-
ende å se hvordan dette utvikler seg.
Lokalforeningene blir bevilget rett til
egnet kurslokale i lokalkommunen
med for eksempel klasserom og det
finnes en egen avtale om kopiering.

Medlemstilgang
Vi har fått flere nye medlemmer i nord
slik at vi på sikt forhåpentlig kan etab-
lere ny lokalforening i Tromsø. Det er
viktig å styrke vår posisjon i nord.

Likeså ser det ut til at foreningen i
Kragerø kan gjenoppstå for her har
forbundet fått flere nye engasjerte
medlemmer etter et møte vi
arrangerte. 

Vi var representert på «Sjøen for
alle», med en flott stand, lite folk

som vanlig, og resultatet med
medlemsverving ble deretter. Vi førte
garn, bandt ruser og snekret
hummerteiner, delte ut info og snakket
med de som kom innom.

Jeg vil avslutte med en stor takk til alle
dere som har engasjert dere lokalt og
sentralt og ønsker alle lesere en riktig 

GOD SOMMER!

Tom Sollie
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AV ERIK BERG, TOKTLEDER

Skreiens utbredelse i 2009
Skreitoktet med «Johan Hjort» dekket
området fra Malangen i nord og til
sørvest av Røst i sør, samt Vestfjorden.
De tetteste forekomstene av skrei ble
registrert på Røstbanken, utenfor
Moskenesøy samt på yttersiden i
området Lofotodden-Værøy-Røst-
Skomvær.  Årsaken til en tilsynelatende
større økning i gytebestanden enn for-
ventet, kan være sammensatt. Blant
annet kan en større andel gyte i det
undersøkte området enn i fjor. 

To store årsklasser
Utbredelsen av skrei er i hovedsak lik
det som har blitt observert de siste
4-5 årene, men tett forekomster ble
observert over et større område i år. 

Torsk som er 7 og 9 år (omlag 90 og
75cm) dominerer i hele området viste
de akustiske undersøkelsene. Begge
årsklassene er sterke og dominerer
også i fangstene. I tillegg er det
observert en del femåringer (2004-års-
klassen) i toktet. Dette er en sterk års-
klasse som om 1-2 år vil komme for
fullt inn i gytesbestanden.

Skreiens utbredelse i 2008
Vi registrerte lite torsk i selve Vest-
fjorden i år: Slik har det vært i
perioden etter 2003. De torskeregist-
reringene som ble gjort i Vestfjorden
var i Austnesfjorden samt på Hennings-
værstraumen. 
I tillegg til «Johan Hjort» har også
«Falkungen» tatt prøver av
kommersiell fangst i Vestfjorden.
Prøver fra området Stamsund og øst-
over i Lofoten inklusiv Henningsvær-
boksen, viser i all hovedsak at torsken
i området var kysttorsk.
Vi vil presisere at dette er foreløpige
beregninger.  Dette toktet slås sammen
med vintertoktet og går deretter inn

som en del av beregningsgrunnlaget i
den årlige bestandsberegningen i regi

av Det internasjonale råd for havforsk-
ning, ICES.

4

Kraftig økning i
skreiens gytebestand
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Svar på forrige konkurranse

21

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

NYE HUMMER/KRABBETEINER
Type “Skotteteiner”  mål 92L x 45B x 40H.
8 mm svart plastret rundstål kledd med 
 3,5 mm � ettet 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).

SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S

NY FORBEDRET KREPSETEINE
Større innerrom for bedre 
bevaring av kreps til salgs. 
Mål 70x40x27cm, 6 mm svart 
plastret galvanisert stålramme 
kledd med � nmasket 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 1 9,-+MVA.

I april i år fann forskarar frå Havforskings-
instituttet 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 Havforskings-
instituttet 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 fl eire 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 sann-
synlegvis forklarast med 
den høge sjøtemperaturen 
i fjor sommar og haust. 
Den medførte at ein del 
humrar skifta skall seinare 
enn vanleg, og sidan egg-
utviklinga heng saman med 
tidspunktet for skallskifte, 
kan dette ha påverka klek-
ketidspunktet.
 
Funnen tilfeldig
Hummarlarvane i Austevoll 
vart oppdaga tilfeldig under 

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 
identifi sering av genetisk merka torske-
larvar i området. Ved gjennomgang av 
fangstane var overraskinga stor då dei 
relativt store hummarlarvane (1-1,5 cm) 
vart oppdaga.

Fann hummarlarvar i april
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET

5

Etter redaktøren sin mening var det ikke noen
vanskelig oppgave denne gangen, og slik sett burde det
vært langt flere som prøvde seg med navneforslag.

Riktig svar er sypike.

Hvem har vel ikke fått den på kroken ved fiske på
bryggekanten eller fått diverse eksemplarer i troll-
garnet en tidlig sommermorgen?

Sypiken har overbitt og en lang skjeggtråd på haken.
Øynene er store - øyediameteren er omlag lik av-
standen mellom øyets forkant og snutespissen. Føden
er hovedsakelig krepsdyr og småfisker. Av kreps-
dyr tar den reker, hoppekreps, krill og tang-
lopper. 

Gytingen foregår på 50 - 100 m
dyp om våren og tidlig om
sommeren. Sypiken kan
bli opp til 30 cm, men er

oftest ikke mer enn 20 cm. Den finnes fra ca. 10 m og
ned til 300 m. Du treffer på fisken et godt stykke fra
kysten, men ungfisk også inne i fjordene våre. Dykkere
sier at fisken er meget vanlig, og påtreffes særlig på
nattdykk. Fisken er meget nysgjerrig og kommer ofte
helt inntil masken på dykkerne.

Vi gratulerer den dyktige vinneren
Per Einar Pedersen
Premie er overlevert!
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Et medlem forteller:

Fiske på sørlandet
i gamle dager

FØRT I PENNEN AV FINN JONAS

Olaf Thorsen fylte 90 år 16.08.2008.
Han er født og oppvokst på Fie i Risør,
et sted hvor mange livnærte seg av fiske
før i tiden. «Småfiskerns» medlemsblads
verveside for nye medlemmer har bilde
av Olaf. Han sitter der med en fisk i
handa. Den gamle sjekta hans ligger på
plass. Garnet er et trollgarn, et helt van-
lig garn, ( eller skal vi si var ), for hobby -
og småfiskere på sørlandet. Lokal-
foreningen for Risør og Tvedestrand
fylte 20 år i 2007. Olaf var med fra
starten av som kasserer i lokallaget.

Fiskermiljø
Han vokste opp i et typisk fiskermiljø.
Huset, hvor det var ni barn i familien, lå

helt nede ved Skagerrak. Ei lita god havn
bak to holmer var alt som skilte stedet
fra havet. Familien levde av fiske av torsk
som ble tatt i bakker (liner), ruser og
garn. Olaf forteller om hvordan han som
guttunge opplevde bakkefisket.
Guttungene tjente noen øre på å «egne
bakker» om kveldene. 

Bakkefiske
En «bakke» bestod gjerne av 700 krok.
Betalingen var kr. 0,10 pr. 100 krok.
Agnet var blåskjell eller reker. Noen
ganger også sild. Blåskjella fikk fiskerne
kjøpt av de som hadde garnskøyter. De
dro innerst i Oslofjorden og gravde
«sjøl» som de solgte til linefiskerne.
«Sjøla» ble solgt i strisekker, som
fiskerne tømte ut i bokter på passe

grunt vann, slik det var mulig å få tak i
dem når de skulle brukes.

Det var nok ikke mye å tjene på dette
blåskjellsalget heller. Tungt arbeide. De
måtte ha pram med seg å grave fra, og
så lempe dem over i skøyta. Blåskjella
ble brukt til dagsett, men reker ble
brukt til nattsett. Det var mye søl med
blåskjell. Det var jo vinterstid bakke-
fisket foregikk, og en måtte stå
innendørs og egne bakker. Å «skjeine
sjøl» måtte en ha trening i for å få det
unna. Det ble gjerne brukt en gammel
bordkniv som ble slipt ytterst på alle
kanter. Og så ble det viklet noen filler
fra skaftet og utover for å få best
«styring» på kniven.

NB! Et gammelt bilde tatt av den kjente fotograf Wilse viser Olafs barndomshjem. Den smale inngangen til sundet heter Glipen.
Den fører inn til Innersund, en ypperlig havn i all slags vær.
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Et medlem forteller:

Fiske på sørlandet
i gamle dager

Naturlig nok var det viktig å få mest
mulig levende fisk å levere på fiske-
mottaket på grunn av  prisen. Sjektene
var utstyrt med fiskekum. Det var to
hull i kummen (som var korket). For å få
stadig friskt vann under fart, ble det
brukt en pløse av lær som ble festet til
en pinne og stukket ned i kumhullet
(bunnproppen).

Salg på bygda
Det hendte at vi kjøpte fisk av fiskerne
og gikk rundt på bygda og solgte, for-
teller Olaf. Silda kom fra fiskebrygga i
Risør. I den tid var det gjerne rutebåtene
Fix, Lagfjord eller Erik Andreassens
skøyte som kom med fisken. Vi gikk
helst oppover mot Sandnes og Hope. Vi
brukte handkjerre. Av og til også sykkel.
Sild var en grei vare å selge. I beste fall
kunne vi tjene 8 kr. Men da måtte vi få
solgt alt! Hvis vi hadde sild igjen, hendte
det at en snill familie på Sandnes kjøpte
to ganger! ( Hope og Sandnes er nabo-
bygder til Fie).

Makrell og hummer var også viktig i
sesongene. I tillegg kom det et variert
småfiske av flyndre og andre tilfeldige
fiskesorter. Her var tungeflyndre i god
pris. Olaf kan huske at det var en fisker
som aldri klippet høyre
tommelfingernegl. Han fikk da bedre tak
på den sleipe flyndra når han skulle ha
dem ut av rusene. 
Torskerusene var store og
hjemmebundet av bomullstråd og satt
inn med kulltjære. Jordene (ringene) var
gjerne laget av gran. Dette var inna-
skjærsfiske da ruser ikke tåler mye sjø
før de fylles av tang, eller forsvinner i
uværet. I rusene fisket de torsk og andre
bunnfiskarter. Det var ei stor ruse i hver
ende av skygarnet. I hver ruse var det to
kalver, den ytterste med stor åpning, den
innerste med nesten lukket åpning. 

Å fiske på «Leie»
Den gang var det også vanlig å fiske på
«leie» etter makrell på sør- og østlandet.
Søkket på bomullsnøret hadde gjerne et
spri og to kroker i en senestubb. Med to
kroker kunne en dra «tviake». Snøret
ble gjerne dradd over et kuhorn på båt-
ripa. Agn var småsild, eller grasreke.
Denne brune eller gjennomsiktige lille
reka, kunne man dra med en liten trål.
Den ble ofte dradd med handmakt.
Småsild kunne tas av et lite landvad av

sekkestrie. Den lille gruntvannsreka var
ypperlig agn for makrellen. Ofte fludde
man, og en kunne da lokke til seg
stimen. Det var spennende å fiske feit
høstmakrell på leie. Det ble også ofte et
spesielt miljø da flere båter fortøyde i
hverandre og lå for samme ilen
(dreggen). Man fikk ofte nyheter, eller
gjerne skjemt og humor.

Bondefiske
Lenger inne i fjordene på sørlandet var
det populært med «bondefiske». Ei lita
sild på en krok uten søkke ble kastet ut
til makrellen, som ofte ble fludd til bå-
tene.
Dette fisket fikk vel antagelig sitt navn
fordi det helst ble praktisert inne i
fjordene og godt innaskjærs hos
«bøndene», og ikke ute i de ytterste
skjæra der Olaf vokste opp. Av garn ble
bare trollgarn brukt. Disse garna er
fremdeles populære, kanskje helst hos
den eldre generasjon. Men trollgarna har
nok den fordel at fisken holder seg
lengre levende
enn fisken i de nye moderne senegarna.
Likevel - mye krabber i et trollgarn kan
ofte ta humøret fra mang en kystens
småfisker. 

Hummerfisket.
En kystens småfisker sa en gang at
hummerfisket ikke bare er et fiske, det
er en slags feber. Dette viktige fisket på
sørlandet ga ofte en ekstra skilling til
familien. Det var god betaling for

hummer hos oppkjøperen. Fisket tok til
16. september og varte til ut på
sommeren neste år. Minstemålet var 21
cm. Før treteinene ble vanlige, ble
hummeren fisket i runde garnteiner
med en kalv i hver ende. Kl.08.00 skulle
teinene gå i vannet. Alle lå og ventet på
hverandre. Så hørte de en eller annen
ropte: HIV! Da ble det liv i flåten av ro-
sjekter, prammer og noen motorsjekter.
Det hendte at noen prøvde seg på
klokka, og da fikk han høre det! Utenfor
Fie ligger det en lang morenegrunne,
Fieboen. Der, forteller Olaf, hadde de tre
teiner i strekk. Sjøen kunne være hard
på Fieboen. Ellers brukte de gjerne ei og
ei teine bortover. Grastau og trevåler
med malte merker.
En hummer til teina ble regnet som et
godt førstetrekk.

Fisker og bankmann
Olaf ble aldri yrkesfisker. Han reiste til
Oslo, tok utdannelse og havnet i hotell-
og bankbransjen. Men mye av sitt voksne
liv fikk han bo på Fie. Han bygde hus like
ved der han var født og oppvokst. Men
det gildeste over alt på jord var å
komme ut og fiske. For å komme til og
fra banken brukte han sjekta, en snau
halvtime hver vei. Banken i Risør ligger
ved torvet. Torvet ender i brygga. Ved
brygga lå Olafs sjekte i alle år. Han kom
på jobben om morgenen, og reiste hjem
med sjekta etter arbeidets slutt. «Da
sveivet han Marna'en og hjem han for, i
solskinn, den gamle ørn».
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AV KATHRINE MICHALSEN
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Kveita ble observert nordøst på Auste-
voll, der den lå på ca. åtte meters dyp
delvis nedgravd i sanden. 

– Den virket ganske frisk og fin der den
lå delvis nedgravd i sanden. Da den ikke
ville bli observert noe mer, svømte den
av gårde sammen med oss før den for-
svant i en virvel av sand, sier Bjørnar
Nygård. 

Simulerer rømming
Det grønne merket tyder på at dette er
en av de oppdrettskveitene kveitene
som ble merket og satt ut i midten av
november i 2008. Kveita er
andregenerasjons avkom etter villfanget
kveite som ble fisket lokalt
(Sotra/Bjørnefjorden). Den er nå blitt 4
år gammel, ca fem kilo og 70-80 cm lang. 
Kveita ble observert ca en km nord for
der den ble satt ut for tre måneder
siden. I tillegg til denne kveita er to in-
divider blitt fanget av lokale fiskere. En
kveite ble tatt 14 dager etter utsetting

like ved stedet den ble satt ut. Den
andre ble fanget tre km lengre mot
nord. Alle tre kveitene synes å ha funnet
gode «kveitelokaliteter», det vil si om-
råder med sandbunn og tilfredsstillende
fødetilgjengelighet. 

Vil ha melding
Resultatene så langt tyder på at kveita
sprer seg utover i området rundt Auste-
voll og at de ikke holder sammen. 
Dette kan tyde på at kveite som bare
har blitt fôret med pellets, er i stand til å
fange og ta til seg levende føde når den
blir sluppet ut i havet. Det er veldig fint

Fotograferte «rømling»
på 8 meters dyp

Den merkede kveita på åtte meters dyp. (Foto: Bjørnar Nygård)

Under en dykkertur utenfor Austevoll observerte sportsdykker og fotograf Bjørnar Nygård en kveite med et grønt
merke på ryggen. Dette er en kveite som Havforskningsinstituttet merket og satte ut i november 2008 for å finne ut
hva som skjer med kveite som rømmer fra oppdrettsanlegg.
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om de som fanger kveite kunne sprette
magesekken til kveita for å sjekke hva
den har spist. Det er veldig viktig at folk
kontakter oss og melder fra om gjen-
fangst av merket kveite. Det er bare på
den måten vi kan tilegne oss ny kunn-

skap om kveite i dette området. Vi opp-
fordrer imidlertid alle som fanger kveite
om å notere merkenummer og posisjon,
og hvis mulig, slippe kveita ut igjen. Er
kveita skadet er det som sagt fint om
mageinnholdet sjekket, lengde måles,
kjønn identifiseres og at man prøver å ta
ut øresteinene.

Kan vandre
Gjenfangster av kveite fra andre om-
råder tyder på at kveite som blir satt ut
på gode kveitelokaliteter blir værende,
men blir de satt ut en plass de ikke liker
seg, vandrer de tilbake. 
Kveite fanget i Øygarden, men satt ut
igjen i Vatlestraumen nærmere Bergen
har holdt seg i området der den ble satt

ut. Andre gjenfangster tyder på at
spesielt ung kveite er veldig stasjonær. I
ett tilfelle ble en kveite merket og
fraktet til andre siden av fjorden før den
ble sluppet ut igjen. To måneder etterpå
ble den gjenfanget på samme lokalitet
som den ble fanget første gang. Den
hadde altså ikke likt seg der den ble
sluppet ut, tilbakelagt en distanse på 35
km, der den krysset en dyprenne, bare
for å komme seg «hjem» igjen. 
Det betyr igjen at kveiten er avhengig av
eller foretrekker helt spesielle bunn-
forhold. Også stor kveite har blitt
gjenfanget i nærheten av utsettings-
området, på spesielle lokaliteter. For
høyt fiskepress på disse lokalitetene vil
kunne medføre nedfisking i løpet av
relativt kort tid. Akkurat det finnes det
dessverre mange eksempler på, spesielt i
tilknytning til gyteperioden.

Er det noen som hører om fangst av
merket kveite må dere ta kontakt med
kathrine@imr.no

9

Forsker Kathrine Michalsen,
havforskningsinstituttet
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AV TOM SOLLIE

Undertegnede var på seminar med
Miljøverndep., og Direktoratet for
Naturforvaltning. Saken gjaldt den nye
naturmangfoldsloven. Den skal sendes
ut på høring og skal så etter planen
vedtas.

Flott opplegg
Det var et flott opplegg med flere
foredragsholdere og innlegg. Seminaret
ble åpnet av Direktoratet for natur-
forvaltning  v/ direktør Janne Sollie som
også var møteleder. Statsråd Heidi
Sørensen og prosjektleder Torbjørn
Lange sørget for at forsamlingen satt
som tente lys og fulgte nøye med for
maken til innlevelse i en ellers tørr
presentasjon skal men lete lenge etter.
Artsdatabanken og Sarpsborg kommune
satt også i panelet.

Tre lover – mulig konflikt?
Den nye havresursloven trådde i kraft
1.januar i år og nå er det naturmang-

foldloven som står
for tur. Sammen med
ny planlov og hav-
ressurslov vil de tre
lovverkene legge
hovedgrunnlaget for
norsk natur- og
arealforvaltning i
mange tiår framover.
Naturmangfoldloven
vil være det viktigste
verktøyet for å
stanse tap av
biologisk mangfold.
Jeg hadde et håp
om å få vite hvor
grensen går mellom
denne nye loven i
forhold til hav-
ressurslova §19
men her kom ned-
turen, en eneste
stor skuffelse. Dess-
verre fikk vi ikke
muligheten til å
påvirke havresurs-
loven men ettersom

en leser høringene som kommer er det
her ingenting som er endelig for denne
skal til stadighet endres. Når det gjelder
fiske så er det havressursloven som for-
tsatt skal gjelde, men er det snakk om
bla. ålegress så er saken en annen. 
Uansett så skal  naturmangfoldloven
bidra til å hindre at arter utryddes også
fisk, så her kan det på sikt dukke opp
problemer med tolkning av disse lovene. 

Geografisk virkeområde
Det er like viktig å beskytte
naturmangfoldet i havet som på land.
Naturmangfoldlovens bestemmelser om
formål, kunnskapskrav, miljørettslige
prinsipper og regler om sjøfugl og
laksefisk, og om tilgang til genetisk
materiale skal gjelde både utenfor og
innenfor 12 nautiske mil.  Det betyr for
eksempel at det ved fiske i tillegg til de
krav som følger av havressursloven, skal
legges vekt på naturmangfoldlovens krav
til kunnskap om natur. Lovens øvrige
bestemmelser, herunder reglene om
prioriterte arter, utvalgte naturtyper og
områdevern, skal gjelde ut til 12 nautiske
mil. Regjeringen vil imidlertid foreta en
grundig vurdering av hvorvidt, og
eventuelt i hvilken form, disse
bestemmelser skal gis anvendelse også
utenfor 12 nautiske mil.

10

Lovverk på kollisjons-
kurs

Heidi Sørensen fra Miljøv.dep.
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AV LARS KONGSVIK

I forbindelse med årsmøtet i Os Små-
fiskarlag fikk laget besøk av Harald
Olsen som forhandler bensindrevne
garnhalere.

Hjelp til slitne kropper
For den som av ulike grunner sliter med
å dra redskap kan denne garnhaleren
være forskjellen som gjør at du fortsatt
kan drive fiske. Haleren er lettstartet og

kan enkelt monteres på de fleste båt-
typer. Ulike festebraketter kan leveres.

Interesserte småfiskere
Det var stor interesse blant deltakerne
på årsmøtet til Os Småfiskerlag.
Garnhaleren ble montert opp utenfor
lokalet og startet opp til demonstrasjon.
Lysten til å slippe å dra garn og liner for
hånd fra store dyp var i alle fall stor hos
forsamlingen. Ved overgang til den nye
Hondamotoren er haleren også blitt
mer stillegående enn før. Så vil tiden vise
hvor mange som går til anskaffelse av
det nye vidunderet.

Leser Tom Sollies artikel i
småfiskern om forholdet 1/7
fangster fisker/fritidsfisker, og
kommer på en episode for
noen år siden da jeg fortalte
en sildefisker om at jeg hadde
fått en merket ørret i garna
oppunder jul, og at jeg hadde
sendt inn merket og fått infor-
masjon om fisken og takke-
premie for innsendt merke.

Fiskeren ble helt forferdet og
lurte på hvordan jeg turte
sende inn slike merker når
fisken var fredet på det tids-
punktet jeg fanget den. Selv sa
han at han hadde et helt
norgesglass fullt av merker
(700 merker?) som hadde
sittet på ørret fanget i
sildenota, og som han aldri
hadde sendt inn. I tillegg var

det mange merker som aldri
ble tatt vare på. 

Herved kan vi snu forholdet
1/7 til 1/700 i yrkesfiskernes
disfavør!

mvh Tom Jonassen

Forholdet yrkesfiske - fritidsfiske: 1:7 eller 700:1?
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Garnhaler for slitte skuldre
og vonde rygger

1. Harald Olsen var på Os og demonst-
rerte den motordrevne garnhaleren

2. Garnhaleren har nå fått stillegående
4-takts motor

3. Aslak Larsen studerer det nye
vidunderet

1

3

2
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AV TOM SOLLIE

Møtet ble innledet av Fiskeridirektør
Liv Holmefjord  og deretter hadde
Jacob Gjøsæter fra Havforsknings-
instituttet, ordet og forklarte en del av

det  arbeidet som la grunnlaget for de
tiltak som fiskeridirektøren, la fram på
møtet. 

Nedtoning av fritidsfisket
Grafen som viste hvor mye fritids-
fiskeren tok  hadde han farget med en
lysere tone med bakgrunn i
usikkerheten rundt omganget. Søylen
viste 7 ganger mer enn yrkesfiske, men
legger en sammen søylene for uttak av
bifangst i trål og annen virksomhet så
blir forholdet et helt annet.
Anne Kjos Veim fra fiskeridirektoratet la
fram forslagene til tiltak som er
beskrevet i høringsnotatet. Vil kort
nevne reduksjon i garnlengde for fritids-
fiske fra 210 m til 150 m, og forbud mot
bruk av torskeruser  mai-okt. samt
fluktåpning 63 millimeter i torskeruser
og maskevidde øket til 126 millimeter i
torskegarn.

Fritidsfiske mot yrkesfiske 
Etter en kort pause var Halvor
Abusland, fra  lokalforeningen  i Arendal
framme og begrunnet fritidsfiskernes

nedarvede rettigheter og kritiserte
yrkesfiskerne i området for å fiske med
flere hundre meter med garn som sto
ute i flere dager og fisket slik at torsken
var død når garna ble trukket (visstnok
breiflabbgarn). Dette ble strekt til-
bakevist av formannen i fiskerlaget
lokalt, Håkon Gundersen som deretter
beklaget seg over at fritidsfiskerne tok
all fisken fra dem og burde kun fiske
med snøre fordi de tok all torsken fra
yrkesfiskerne. Han sa at med de til-
takene som var forelagt var det ikke
lenger grunnlag for yrkesfiskerne å
fortsette. 

Lysfiske har skylda
NFSF v/ forbundsformannen
presenterte forbundet og la fram et
innlegg om lysfiske på den østre del av
Skagerakkysten og i Oslofjorden. Kunn-
skapen om ødeleggelsene var basert på
observasjoner over nærmere 50 år.
Oslofjorden er gått fra en fiskerik fjord
til i å bli en snart fisketom fjord i
økologisk ubalanse fordi sild og brisling
er en viktig del av mattilgangen for

Stemningsrapport fra
kysttorsk møtet i Arendal
mandag 22. juni 09

Kjell Aaby fra Telemark Lys-
fiskekommite, foreningen leser
opp Pressemeldingen om Forvalt-
ning og lysfiske.

Representantene fra Havforskningen og fiskeridirektoratet Trond Ottemo foran fra
venstre , Liv Holmefjord , Anne Kjos Veim, Havforsk. Jacob Gjøsæter og Kjell Nederås.
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Denne høsten har det fra Fiskeri-
direktoratet 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 rap-
port om saken. Sammendrag av denne 
fi nner du som egen artikkel i bladet.
Småfi sker’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 yrkesfi skere, 
fritidsfi skere, havforskere og kystpoliti.

Misvisende statistikk
Det var livlig diskusjon der det ble frem-
satt mange meninger og argumenter for 
hva vi skal gjøre for å få opp hummerbe-
standen. Fra NFSF møtte 8 represent-
anter, blant dem vår forbundsformann 
Tom Sollie, som ikke var enig i totalfred-
ning slik det ble fremstilt. Det ble fra 
fl ere satt frem påstander at den statistik-
ken som dette bygde på ikke er riktig, 
da det meste av hummeren som inngår 
i statistikken blir solgt direkte fra fi sker 
til forbruker, og derved ikke inngår i 
statistikken. 
Det kom mange utspill til tiltakene som 
ble foreslått blant annet 2 stk fl ukt-
åpninger i hummerteinene.

Vern av rognhummer
Det alle i møtet var enige om var å total-
frede rognhummeren, og å merke denne 
med V-merker slik at de som får humme-
ren ikke bare kan stryke ut rognen og så 
konsumere den. 

Færre teiner og adgangskontroll?
Det ble satt frem forslag om at yrkes-
fi sker som har det som hovednæring skal 
kunne fi ske med 50 teiner fra 1. oktober 
til 31. desember, og at fritidsfi skere skal 
kunne fi ske med 10 teiner. Det ble også 
foreslått å innføre oblatordning på vøler 
både for yrkesfi skere og fritidsfi skere.
“Vi kan være med på å støtte forslaget om 
adgangskontroll med oblater, dersom fri-
tidsfi skerne får beholde 20 teiner som før, 
og ikke minst at regelen blir endret slik 
at to personer i samme båt kan fi ske med 
20 teiner hver, av sikkerhetsmessige grun-
ner.” var svaret fra Tom Sollie i NFSF.

Nei til ruser og garn
Det kom frem forslag fra yrkesfi skere at 
fritidsfi skere skulle måtte stoppe fi ske 
med ruser og garn, fra  15. september til 
1. oktober. 

Full fredning i 15-20 år
Havforskerne foreslo full fredning i 15-

20 år og deretter gradvis å gjenoppta 
fi ske 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 be-
grense fi ske fra 1. oktober til 1. novem-
ber, altså en måned i året. 

Bevaring av allemannsretten
Representantene fra fritidsfi skerne 
argumenterte for at allemannsretten må 
bevares.
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Bred høring om hummer
AV SVEIN HVIDSTEN

Alf Ring Pettersen orienterer om et av alter-
nativene for bevaring av hummerbestanden.

13

torsken. Yngel og annen bifangst ble
mindre og mindre etter hvert fordi det
ikke var mer fisk igjen.
Han viste også til antall båter som var
utøvende i fisket noe som ikke var i
samsvar med rapportert 9 bruk i alt
som fisket med opptil 11 lysbåter. Han
betegnet fisket som lovlig miljø-
kriminalitet.

Omfattende verneforslag
I sitt forslag til  kortsiktige tiltak for å
redde torskebestanden, ville han ha fullt

stopp av lysfiske, dessuten forbud mot
bruk av garn i en 3-5 årsperiode i Os-
lofjorden, skillerist i reke og
krepsetrål og fluktninger i torskeruser.
Som langsiktige tiltak foreslo han å
opprette vern av gyte og oppvekst-
områder, redusere bestanden av sel
og skarv og  å forbedre det indre
kystoppsyn med lokalkjente.

Ikke skyld på fritidsfiske
Han tilbakeviste alle forslag om ytter-
ligere reduksjoner i redskaps-
begrensningen til fritidsfiskerne og
tilbakeviste all påstand om at fritids-
fiskerne sto for den største
beskatningen av torskebestanden.

Problem med skillerist
Yrkesfisker fra Arendal viste til ar det
var umulig å bruke skillerist på
reketråler under 11 meter og ba
fiskeridirektoratet se nærmere på andre
løsninger. 

Lysfiske
Walter Berntsen fra Lysfiskekomiteen
satte mer fokus på lysfisket ved at han
gikk tilbake i tid og reflekterte over sine
observasjoner som tidligere fisker.
Kjell Aaby fra samme komite og som
med sine konkrete referanser og under-
søkleser har  lagt ned enormt arbeide i

denne saken beklaget at Oslofjorden
ikke var forvaltet på en bærekraftig
måte og avsluttet med å lese opp en
presse melding som var sendt ut til
lokalavisene på skagerakkysten. 
Reidar Tveide var også framme og
beklaget  seg over at  fiskeridirektoratet
manglet forståelse for at fritidsfisket
ikke var prioritert. Kjell Nederås fra
Havforskningsinstituttet i Bergen tok så
en oppsummering av  møtet.
Møtet ble avsluttet av fiskeridirektør Liv
Holmefjord  kl 21.00.

Walter Berntsen fra Lysfiskekomiteen Håkon Gundersen fra fiskerlaget sør.
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Her kommer noen synspunt på lysfiske fra en som er
tidligere sildenot fisker og som nå bor på Ytterstad
ved Elingårdskilen, Fredrikstad.

Tenk om myndighetene kunne vernet gyteplasser for
sild – som Rogneberget innerst i Elingårdskilen der
notfiskerne tok 10 tonn brisling  for et par uker siden
(pr. november 200 tonn brislig levert i vårt distrikt). 

Alt er borte
Hva de fikk de andre nettene de lyste der vet jeg
ikke. Men en ting er sikkert,  kilen ble helt tom.
Dagene før fikk jeg mange store (ca 6 pr kg)
gyteferdig storsild på garn. Noen torsk på pilk også,
men nå er altså alt borte  på grunn av utagerende
fiske. Fisket var på sett og vis var liv laga for 40-50 år
siden, nå derimot er bestanden utarmet uten at
myndigheter har fulgt med i timen. At brisling tas opp
er en ting, men det folk ikke vet om er at all «gane-
slid» - småsild som setter seg i notmaskene også
stryker med. Erfaringsmessig kan dette utgjøre like
mye som levert fangst, samt all gyteferdig stor sild
som fanges og som ikke blir levert. Er det noe rart at
torsken er borte? når man griper så sterkt inn i
næringskjeden som dette fisket gjør?

Jeg tror både torsk, sei, lyr ville sakte, men sikkert
komme tilbake hvis man kunne regulert - helst for-
budt lysfiske.  Vår bestefar sa  på 60-tallet, da han fikk
kraftblokk og sonar, at dette kom til å bli slutten for
fisket i Oslofjorden. En annen ting er at tidligere
regulerte vintertemperaturen lysfiske om vinteren
fordi fjorden - i alle fall viker og sund- frøs igjen.

Hundre foll tilbake
Poenget er at myndigheter burde se resursene i et
totalbilde. Hvis det ble kjent at Oslofjorden –og
spesielt vårt distrikt- ville bugne av fisk som følge av
ordentlig regulering, så tror jeg vi ville få igjen i
hundrefold i forhold til om noen fiskere soper alt og
at på til leverer fangsten til Sveriege ! Oslofjorden
ville bli et eldorado for fiske-turister og tur-
istnæringen ville blomstre, Småfiskerne kunne over-
leve med sine enklere redskaper, og ikke minst kunne
lokalbefolkningen nyte fiske som på sett og vis var
selve grunnlaget for at vi en gang bosatte oss langs
kysten her. Verdien av dette for oppvekstmiljø og
trivsel er en betydelig faktor også.

Vennlig hilsen Tom Jonassen
(gammel «sildenot fisker» på M/S Flid Ø-31-O)

«Tasmania har noe av verdens beste sjøfiske, og sammen
kan vi forsikre oss om at det vil fortsette. Ved å følge
lover og regler, og fiske forsvarlig kan vi forvisse oss om
at det alltid vil være fisk nok i framtiden».

Dette er de første setningene i et informasjonshefte
man gir ut annen hvert år på Tasmania. Heftet omhandler
fiskeregler generelt for øya, men også lokale regler og
restriksjoner. Forskjellige fiskeslag beskrives med
minstemål og baglimit. Kart over alle marine reservater
på øya med opplysning om de forskjellige restriksjonene
i hvert enkelt reservat. Prisen på fiskelisensen alle må ha,
pluss prisen på forskjellige spesiallisenser som for
eksempel hummer og krabbefiske eller fiske etter
spesielle haiarter. I tillegg kan man finne en rekke
fisketips og opplysning om spesielle guider som gratis
rettleder turister, barn og andre i tillegg til å være en del
av oppsynet. For oss virker det sikkert for detaljstyrt,
men de fiskerne jeg snakket med var svært fornøyd
ettersom de fikk nok fisk til eget forbruk. De hadde rett
og slett et spennende fiske. Mange av de samme reglene
praktiseres i resten av Australia og på New Zealand. I
tillegg ser vi at det dukker opp marine reservater i kjøl-
vannet av et utbredt overfiske. Best kjent for oss er
reservatet man opprettet ved New Foundland etter at
torskebestanden kollapset tidlig på nittitallet.
Vi skjønner at skal vi fortsatt ha villrein på
Hardangervidda må vi høste av overskuddet. De samme
reglene gjelder i havet og det gjør ingenting om vi et år
eller tre høster mindre enn overskuddet. Det kan
derimot være svært lønnsomt. Derfor har jeg etter fattig
evne forsøkt å få politikere og miljøvernere til å tenne på
ideen om et reservat fra Oslo til Tønsberg. Alle er enig i
at de lokale bestandene er fisket ned mot kollaps, og at
noe bør gjøres. Noe blir nok etter hvert gjort, men
ideen om et reservat har blitt møtt med kollektiv
taushet. En omlegging som vil berøre svært mange
positivt og svært få negativt blir for radikalt. En forvalt-
ning som på alle punkter vil gå utenpå dagens og
morgendagens forvaltning vil man ikke engang diskutere.
Sitter man med bukta og begge endene trenger man
heller ikke det.
Noe av grunnen til at jeg uansett ikke gir opp håpet
kommer av de resultatene Kjell Aaby og venner har opp-
nådd i sin utrettelige kamp mot lysfiske etter sild og
brisling i fjorden. De har sloss mot vindmøller og kanskje
vinner de helt fram. Det har de fortjent. De har aldri tvilt
på at de har hatt rett i sin argumentasjon. Kjell, som så
mange andre, har kalt ideen om et reservat for en utopi,
men i det siste har jeg hørt en litt mindre bastant tone.
Kjell vet hvilket potensiale som ligger i fjorden og at det
er fullt mulig å utnytte det på en helt annen måte til
glede og nytte for både barn og barnebarn. 

God sommer. 
Knut Adolfsen, Horten.

LYSFISKE OG MILJØ-
KRIMINALITET

SJØRESERVAT I
OSLOFJORDEN?

SYNSPUNKT
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Pressemelding 
Fra Småfisker’n avd. Telemark 
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF)  
På grunn av et stort overfiske er det nå en krise i fiskebestanden i Oslofjorden og Skagerrakområdet. Flere fiskearter er nå truet med fullstendig utryddelse. På vårt årsmøte den 05. juni 2009 ble det enstemmig besluttet å sende ut følgende skriv.  
 
Fiskeressursene i Oslofjorden / Skagerrak.  
Det må litt historikk til for å forstå hva som har skjedd med fisket i våre nærområder. For 50-60 år siden var Oslofjorden / Skagerrak et av Norges mest fiskerike områder. Det var mye av torsk, sild og andre fiskeslag, men etter et vanvittig overfiske på sild, ble også grunnlaget for en levedyktig bestand av torsk og andre fiskeslag ødelagt. Nå er fiskebestanden her på et historisk lavmål. Vi som kan huske fra 60 år siden, husker godt hvordan dette rovfisket ødela for yrkes- og fritidsfiskerne. Av de mange hundre som drev yrkesfiske med vad, garn, ruser, bakker m.m. langs kysten vår, er det bare et fåtall igjen. Det ble slutt på fangster de kunne leve av. Fiskeridirektoratet ville allerede i 1964 forby lysfisket etter sild, da en bærekraftig ressurs var truet, men etter press fra Østlandske fiskeriselskap, fikk sildefisket fortsette. I dag er det bare få prosent tilbake av den store bestanden av sild og andre fiskeslag som vi hadde på 1950-60 tallet. Da silda er mat for både fisk og fugl, har det hatt store ringvirkninger når denne blir borte. Det er svært viktig for alle som bor langs og bruker kysten, og enda viktigere for yrkesfiskere som lever av det havet gir, at fisken blir forvaltet på en bærekraftig måte, noe som Stortinget har bestemt at Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet skal gjøre, men som beviselig ikke har blitt gjort. Lobbyistene til fiskerinæringen har åpenbart gjort næringen en bjørnetjeneste. Det nytter ikke lenger å skylda på sel, skarv og fritidsfiskere. Skal bestanden av fisk bygges opp igjen, må det omfattende tiltak til. En god start ville være å innføre totalforbud mot notfangst av sild i minst ti år. Fisket av torsk og annen torskefisk må begrenses sterkt så bestanden får tid til å ta seg opp. Yrkesfiskere må om nødvendig få hjelp til omstilling. 

 
Vi ber derfor alle som ønsker fisken tilbake i våre fjorder, om å støtte kravet om en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene – stopp lysfisket av sild!  
Utarbeidet av: Lysfiskekomiteen 
Småfisker’n avd. Telemark 
 

Kopi sendes til:: 
 
Fiskeriminister Helga Pedersen 
Næringskomiteen, Stortinget 
Stortingsrepr. Sigvald Oppebøen Hansen 
Fiskeridirektoratet 
Riksrevisjonen 
Havforskningsinstituttet Flødevigen 
 

Forbundsformann NFSF Tom Sollie 
Norges Naturvernforbund 
Norges Jeger og Fiskerforbund 
Diverse aviser 

15
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Dersom du noen gang har snakket om
det svake kjønn og da tenkt på damer,
så må du jammen bite det i deg. Bildet
av barske mannfolk som trosser vær og
sjøsprøyt har nå fått konkurranse. Den
kreative og høyst oppegående
avdelingen i Risør Tvedestrand under
ledelse av Berit Olsen har gjort det
igjen. 

Denne gangen har de arrangert fisketur
for damer og det midt på tøffeste
vinteren.

Lars Th. Larsen inviterte de kvinnelige
medlemmene i foreningen med på
fisketur 15. februar. Det var premiering
for størst fisk.

Morsdagsgave gav nytt medlem
Vilde ville gi sin mor en morsdagsgave
og spanderte fisketur på henne for å
vise litt interesse for morens hobby.
Mor Britt Marcussen og datteren Vilde
ble begge med på tur.

Været var ordentlig vinterlig med
kuldegrader og snøføyke, men hva gjør
vel det?! Den som aldri hadde fisket før
men som nå ble bitt av basillen var
datteren Vilde. Til alt overmål ble hun
vinner av både mest fisk og størst fisk.

For småfisker`n ble
resultatet enda et nytt
medlem og Vilde har fått en
ny hobby!! 

Bildene som Berit har sendt
oss er flotte, og kanskje kan
det være en inspirasjon og
idè også til andre foreninger
som vil få i gang nye
aktiviteter!

Småfisker`n avdeling Risør og Tvedestrand:

Fisketur for damer
Vilde med flott fangst

Ekte fiskeglede

Ingen skal si at ikke
jenter på fiske er
flott!

Regissøren Berit Olsen
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Tau, Garn, Fiskeutstyr, Krabbeteiner, Flyteplagg 

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

Flyteplagg:  
Jakker fra 598,- 
Drakter fra 799,-  

Sølvkroken fiskehjul. 
Alle modeller  -30% 

Trollgarn kr. 550,- 
Torskeruse kr. 695,- 

Mange gode tilbud.
Garn, teiner, ruser, GPS, ekkolodd, fiskestenger osv.   
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Ekte fiskeglede

Åpent brev til
Norges  Naturvernforbund

LYSFISKE ETTER SILD ER EN MILJØKRIMINALITET
Jeg synes at dere burde stille sterkt opp for å få slutt på denne kriminaliteten. Fjordene på
Skagerrakkysten og Oslofjorden tømmes for gytesild slik at småsilda uteblir. Silda som næringskjede er
borte. Makrellterna er borte. Sel og skarv i store mengder er kommet inn og spiser opp småfisken.
Storfisken eter opp sitt eget avkom. Det blir svart hav og fjorder. Vanskelig å få en fisk til katta! 

Kystbefolkningen er i harnisk. Lysfiskerne tar også opp svært store bifangster som ofte tømmes i havet
som død fisk. Ørret og  laks tas opp i mengder blir det meg fortalt av noen som driver med slikt fiske.
Havforskningen advarer og anbefaler ikke fangst grunnere enn 100 meter, men helst bør lysfisket stanses
totalt. I de 3 nordligste fylkene har det vært stans i mange år. Ser ut til at de har bedre vett der oppe.

Norges Fritids- og Småfiskerforbund har i mange år kjempet for å få slutt på lysfisket etter silda. Vi har
sett hvilken vei dette bærer hen. Før hadde vi mange yrkesfiskere som fisket med garn, ruser, liner ,vad
m.m. langs kysten vår. Nå er det få som kan leve av slikt fiske. Vi ønsker livet tilbake i havet og fjordene slik
at det igjen kan bli attraktivt for fritidsfiske og rekreasjon. 

Jeg håper nå på at dere også kan stille opp for naturens biologiske mangfold og en bærekraftig fiskeres-
surs.

Med vennlig hilsen

Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Lysfiskekomiteen Telemark
Walter Berntsen, Sandvn 10, 3950 Brevik, 995 69 280, pwal-ber@online.no
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2009-KAMPANJE

NOGVA MOTORFABRIKK AS, NO-6280 Søvik
Tlf. 70 20 84 00. Fax 70 20 84 10

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

Alle motorer fra og med N4.38 leveres med sluregear. 
Alle priser inkl. mva og hk-avgift.

NOGVA NANNI

N2.10 – 10 hk
Kampanjepris 44.350,-

N3.21 – 21 hk
Kampanjepris 58.885,-

N3.30 – 29 hk 

Kampanjepris 70.365,-
N4.38 – 37,5 hk

Kampanjepris 83.188,-

N4.100 – 100 hk 
Kampanjepris 149.750,-

N4.115 – 115 hk
Kampanjepris 161.275,-

T4.165 – 165 hk
Kampanjepris 199.275,-

T4.200 – 200 hk
Kampanjepris 213.250,-

6.420 TDI – 320 hk 
Kampanjepris 277.950,-

N4.60 – 60 hk
Kampanjepris 111.100,-

N4.50 – 50 hk
Kampanjepris 103.000,-

090292-02 Kamp 09 90x260.indd   1 25-02-09   08:23:11
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AV THOR HEGLAND HALVORSEN

Småfisker’n (avd. Risør & Tvedestrand)
tok initiativ til å invitere hobbyfiskere til
et diskusjon / informasjonsmøte ang.
fredningssoner i Tvedestrand’s kystsone.
Tvedestrand kommune v/ Asbjørn 
Aanonsen og Havforskningsinstituttet i
Flødevigen v/ Jan Atle Knutsen var til-
stede for å informere samt svare på
spørsmål.

Mønsterprosjekt
Bakgrunnen for dette er at Tvedestrand
kommune siden 2003 har drevet med
kartlegging av tareforekomster, grunt-
vannsområder, gyteområder, ålegrass-
områder, vinteroppholdsområder for
makrell m.m. Kort sagt: Hva er under
havoverflaten i Tvedestrand kommune?
Dette har vakt oppmerksomhet i de
rette kretser, og Tvedestrand vil bli en
mal for andre kystkommuner med sin
kunnskap og sine erfaringer.
Nå skal det hele videreføres med opp-
start i mai -09, og skal være ferdig
kartlagt i 2013. Kostnadsrammen er på
hele 17 mill. kroner, hvor staten dekker
det meste, men også T. kommune er
med. Nå er det organismer som lever
under havoverflaten som skal kartlegges,
og hvordan vi best kan forvalte dette for
oss selv og kommende generasjoner.

Trusler mot hummer og torsk
Alle vet at det er lite hummer, men at
også vår lokale torskestamme er truet,
er det ikke så mange som tenker på.
Årsakene til at torsken er truet, er
mange: Klimaendringer og sjø-
temperatur er viktig, men vi vil 
konsentrere oss om de som spiser fisk.
Sel, skarv, ærfugl (og til dels hegre) tar
sitt, og her vil havforskningsinstituttet
intensivere sitt press på sentrale
myndigheter for naturforvaltningen om
å redusere på disse bestandene. Her er
det vanskelig å få gehør, men vi må ikke
gi opp.

Fredningsområder
Vi mennesker (yrkesfiskere og hobby-
fiskere) forsyner oss også grovt, men
vår bestand kan ikke reduseres på
samme måte. Her må det opplysning til,
og nå er vi ved sakens kjerne. Skal de
kommende generasjoner nyte godt av
sjøens ressurser, må det gjøres noe
drastisk - og det fort! Frednings-
områder for spesielt torsk og hummer
må opprettes. Det er gjort med hell i
både Arendal og Risør. Her vil forskerne
spille på lag med oss, og gå inn for fred-
ning i områder både yrkes- og hobby-
fiskere kan enes om. Det behøver ikke
nødvendigvis være de beste områdene.
Alle skal få uttale seg; spørreskjemaer
vil bli lagt ut, slik at alle (som vil) kan få
komme med sine lokale kunnskaper,
ønsker og meninger.

Videre vil forskerne holde lokal-
befolkningen oppdatert på hva som
skjer via regelmessige artikler i lokal-
avisa. De vil også utarbeide undervis-
ningspakker for barneskolene, slik at
interessen for marin forvaltning skal
feste seg tidlig. Oppsyn er også en viktig
del av forvaltningen - dessverre. Mye av
de tildelte midler vil gå til dette. Vi
ønsker ikke mange fredede områder,
heller få og litt store. De bør ikke være
mindre enn 1 kvadratkilometer. På
møtet kom det fram to konkrete
forslag: Hele Hagefjorden og indre
Tvedestrandsfjord ut til Furøya. Intet er
avgjort, og det blir spennende å følge
utviklingen.

Havbeite
Et annet urovekkende tema som
J.A.Knutsen tok opp, var konsesjon på
havbeiteområder. Ennå er det ikke mye
av det, men det kan det fort bli.
Fiskeridirektoratet må ikke være for
løssluppen her. Et skrekkscenario er at
kanskje 5% av befolkningen kan gå ut og
«hente» råvarene, mens de resterende
95% må sitte på land og se på ...

Alt i alt så var det et informativt møte.
Det gjør godt å høre at forskerne (og
sentrale myndigheter) vil spille på lag
med oss hobbyfiskere. Vi har vært mest
vant til det motsatte: Stadige innskrenk-
ninger som gjør at vi nesten mister
lysten til å fiske. J.A-Knutsen nevnte
også at et av målene deres er å
desentralisere forvaltningen av sjøens
ressurser. Det er vi i kystkommunene
som etter hvert vet mest om hva som
rører seg under havoverflaten.

Lokalbefolkningen blir hørt
Etter mange spørsmål og mange svar,
satt tilhørerne (tror jeg) igjen med en
god følelse. En følelse av å bli tatt på
alvor. Bare det at forskerne vil snakke
med oss, og lytte til oss, er et stort
fremskritt. Vi fikk en ren beklagelse på
at de ikke alltid har gjort det. Nå er
håpet at alt dette vil bære frukter, slik at
spesielt hummer- og torskebestand tar
seg opp til livskraftige bestander som
kan høstes av. Vi ønsker alle at Tvede-
strand skal være en god bosteds-
kommune der alle kan nyte gleden av
«allemannsretten» på sjøen.                  
Stor takk til Aanonsen og Knutsen.

For de som ønsker å lese mer om
prosjektet kan Småfisker`n anbefale å gå
inn på nettadressen:
http://www.itvedestrand.no/about/.

Tvedestrandprosjektet:

Aktiv forvaltning av
maritime verdier
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AV KATHRINE MICHALSEN

Flokker av grågås trekker sørover om
høsten etter faste ruter. Villrein, hjort og
elg kan også følge bestemte streifruter.
Men vandringsrutene til fisk er derimot
fortsatt ukjente.  I havet er vi avhengig
av ny teknologi for å øke vår kunnskap
om fisk og sjøpattedyrs utbredelse,
vandringsmønster, geografisk tilhørighet
og naturlige adferd. 

Merkeforsøk
Vi ønsker å finne årsaken til de store
svingningene i fiskeriene fra ett år til et
annet, og grunnen til at fiskens fordeling
varierer i tid og rom. Da må vi ha kunn-
skap om hvordan omgivelsene endrer
seg over tid og hvordan fisken reagerer
på endringer i omgivelsene. Merking gir
selvsagt også viktig kunnskap om lokale
fordelinger, som kan brukes til å se på
effekter av oljeinstallasjoner, fiske-
oppdrett og ellers kartlegge aktiviteten
til fisk langs kysten og i åpne hav-
områder. Havforskningsinstituttet har
nettopp avsluttet et merkeforsøk på
torsk utenfor kysten av Finnmark.
Merkingen foregikk ombord i «Bjarne
Nilsen» som har hjemmehavn i
Hammerfest. 

Grønn plaststrimmel
Ved å bruke snurrevad til å fange inn
torsken, klarer vi å få merket mange fisk
i løpet av kort tid, samtidig som
kvaliteten/overlevelsen på fisken er god
i forhold til bruk av andre redskaper. 
I løpet av 2 hektiske dager ble nesten
1500 torsk lengemålt, finneklippet og
merket. Finneklippen vil senere bli brukt
til å kjøre genetiske analyser som igjen
kan si hvilken torsketype de ulike
individene tilhører. 

Merkene er grønne plaststrimler som
er festet ved første ryggfinne på
torsken. På merket står det et merke-
nummer og kontaktadresse.

Ny kunnskap
Problemstillinger omkring vandrings-

mønster, sonetilhørighet, endringer i
utbredelse og bestandskomponenter
for torsk kan besvares ved å gjen-
nomføre merkeforsøk. En kobling mel-
lom merking, genetiske identifiserings-
metoder og de mer tradisjonelle
analysene av fiskens ørestein, åpner opp
for ny kunnskap om torsken og dens
vandringer i en tid der miljø-
betingelsene i havet er i stadig endring.
Prosjektet inngår i et samarbeid med
russiske forskere og skal være med å
kartlegge utbredelse og vandring hos
voksen torsk gjennom året. 

Det har i det siste oppstått en del
spørsmål omkring vandringsmønster,
sonetilhørighet, endringer i utbredelse
og bestandskomponenter for torsk. For
å kunne vite mer om vandringer
mellom bestander forekommer, om
fisken oppholder seg under isen og i
dyprenner, om den vender tilbake til
bestemte fjorder og så videre, merker
Havforskningsinstituttet torsk flere
steder langs kysten av Nord-Norge.

Stor trio
Det ble merket torsk i det samme om-
rådet i fjor også. I år ble det merket
mange store individer. Over 140
individer var over 1 meter lang og 20
fisk var lengre enn 120 cm. De tre
største individene var over 130 cm. Alle

disse tre har fått navn etter kjente
kvinner som har hatt stor betydning,
både for livet i havet og for Finnmark
generelt. De største torskefiskene er
nemlig hunnfisk som kan gyte over 15
millioner egg hver. Helga (Pedersen),
Oddrun (Petersen) og Hanna
(Kvannmo), er dermed med på å legge
grunnlaget for fremtidens torske-
bestand (med et grønt lite merke på
ryggen). 

Meld fra om gjenfangst 
Suksessen av dette merkeforsøket er
imidlertid helt avhengig av at alle som
fanger en merket fisk, sender merket til 
Havforskningsinstituttet sammen med
øresteiner og informasjon om kjønn og
fangstposisjon: 

Det er svært viktig at vi får informasjon
om alle merkede torsk som blir fanget.
For hver fisk vil vi ha informasjon om
hvor (posisjon og dyp) og når den ble
fanget (dato). Det er også fint hvis vi får
opplysninger om fiskens lengde målt til
nærmeste cm, kjønn. Får vi også tilsendt
øresteinene, blir vi veldig glade. 

Som takk for hjelpen vil alle som sender
inn merke få tilsendt en finnerlønn
(skrapelodd og diverse informasjons-
materiell om pågående forskning).

Jakter på merket fisk
Forskere ved Havforskningsinstituttet har fanget 1500 levende torsk på Finnmarkskysten som er lengemålt, finne-
klippet og merket. Deretter ble fisken sluppet ut igjen. Nå starter jakten på merkene. 

Lille Lars kommer
løpende og strigråtende
inn i huset. Hans mamma
spør hva som hadde
skjedd. 
– Når jeg og pappa var ute
og fisket fikk han en
kjempestor fisk på kroken.
Den var såååå stoooor, sa
han mens han viste med
hendene. 

Men akkurat i det vi skulle
få den over båtripa så kom
den seg løs og forsvant
ned i dypet.
– Men Lars da, sa moren
trøstende. Du er da så stor
gutt at du ikke skulle bry
deg om sånt. Det skulle du
jo bare ha ledd av. 
– Ja det var akkurat det
jeg gjorde, svarte Lars. 

En vits ...
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En bensindrevet opphaler på bare 
7,5 kg, med en trekkraft på 150 kg!
Nå med 4-takts hondamotor!

Selger og markedsfører:
Harald Olsen tlf: +47 905 64 598
e-mail: harald.olsen@bluezone.no

Sparer slit og helse

Se også min hjemmeside: www.kraftblokk.no
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AV TOM SOLLIE

Lokale hummerfiskere var i harnisk
etter at det ble innvilget konsesjon for
havbeite .ved Lindesnes.

Når det skal opprettes havbeite for
hummer i et område som benyttes av
lokale fiskere og hobbyfiskere er det
ikke rart det setter sinnene i kok hos
lokalbefolkningen.

Resultatet ble at lokale fritids og yrkes-
fiskere dannet en hummerfiskeforening
for å ivareta sine interesser i området.
Foreningen teller over 50 medlemmer
og  den har jevnlige medlemsmøter for
å diskutere hva de kan foreta seg for at
slike inngrep ovenfor allemannsretten
ikke skal gjenta seg.

Lindesnes havbeite a s, som var en av
aktørene har i ettertid  trukket
søknaden om havbeite for hummer
ved Klippeskjæra utenfor Lindesnes. 
Området er  på 5,5 kvadratkilometer,
som Lindesnes hummerforeningens
sekretær Stanley Olsen viser oss ut
mot havgapet.

Han uttrykker bekymring for at
Fiskeridirektoratet  fra 2010 over-
førerer ansvaret for tildeling av konse-
sjoner om havbeite til fylkeskommunen.
Olsen mener også at myndighetene tar
mer hensyn til næringsinteressene enn
allmennhetens interesser. Hele kon-
septet ved at private selskap skal få eie
store områder i sjøen som de skal ha
eksklusiv rett i, ikke bare på arter som
settes ut, men alt liv som befinner seg

der, anser de som et massivt angrep på
allemannsretten og kystkulturen.

Lindesnes hummerforening

Stanley Olsen - sekretær i
hummerforeningen

Område utpekt til havbeite for hummer
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AV LARS KONGSVIK

Den nye havressursloven som trådte i
kraft fra januar dette året er ment å
inneholde en helhetstenking når det
gjelder forvaltning av ressurser. På
reguleringsmøtet var prinsippet i loven
oppe som eget tema.

Noen av deltakerne mente at dette
egentlig ikke var noe nytt, mens andre
sa at uten mer ressurser til forskning
ville der ikke bli noen forandring.

Havressursloven § 7.
Forvaltningsprinsipp og grunn-
leggende hensyn
Bakgrunnen for forvaltning av en be-
stand finner vi i følgende lovtekst:
«Departementet skal vurdere kva slags
forvaltningstiltak som er nødvendige for
å sikre ei berekraftig forvaltning av dei
viltlevande marine ressursane.»

Dette vil en oppnå gjennom
den nye loven
• Bedre ressursforvaltning av et større
antall bestander, og gjennom det
større langtidsutbytte og ivaretakelse
av biologisk mangfold

• Inkluderende prosess med tanke på å:
- Vurdere status, kunnskapsbehov og
prioritere forskningsområder

- Fastsette forvaltningsmål
- Vurdere reguleringstiltak
• Dynamisk dokument – synliggjøre
prioriteringer

Bestemmende faktorer for
forvaltning av bestanden
For hver art kan en tenke seg en
vurdering av følgende faktorer før en
bestemmer seg for hvordan en vil for-
valte bestanden:
Art / bestand:
• Tilstandsvariabler
- økosystem

- kunnskapsnivå
- trofisk nivå
- nøkkelrolle
- tilstand
- fiskedødelighet
- rødliste
- forurensning
• Beskatningsvariabler
- fangstverdi
- antall fartøy
- rekreasjon
- fritidsandel
• Delt bestand?
• Forvaltningsmål
• Tiltaksvariabler
- tiltak iverksatt
- nye tiltak
• Merknader

Forvaltningsmål
Det går an å tenke seg ulik mål for
hvordan en vil forvalte en bestand, og
her er direktoratet sin liste over ulike
forvaltningsmål.

1 – optimalt økonomisk langtidsutbytte
2 – høyt, og om mulig stabilt langtids-

utbytte

3 – øke langtidsutbytte ut over dagens 
nivå

4 – sikre biodiversitet og økosystemets 
funksjon

5 – desimere bestanden
6 – uavklart

Foreslåtte forvaltningmål for
ulike bestander 
• Bestander medforvaltningsmål 1 og 2
Arter/bestander merket med optimalt
økonomisk langtidsutbytte er bestander
med analytisk bestandsvurdering og en
vedtatt forvaltningsstrategi/HCR som
direkte eller implisitt har optimalt øko-
nomisk langtidsutbytte som mål. Med
unntak av nordøstarktisk sei er dette
delte bestander der forvaltnings-
strategiene er vedtatt etter interna-
sjonale forhandlinger.

Arter/bestander merket med høyt, og
om mulig stabilt langtidsutbytte er
bestander uten kunnskapsgrunnlag til å
foreta en analytisk bestandsvurdering,
men der en har samme mål som for
bestander merket med optimalt
økonomisk langtidsutbytte. 

Havressursloven:

Forvaltningsprinsippet
skal være styrende

Tabell 3
1. Optimalt økonomisk utbytte 2. Høyt (stabilt) langtidsutbytte:
Hvitting Krill Antartisk
Hyse Nordsjøen Reker 3LM
Hyse Nørdøstarktisk Reker Barentshavet
Kolmule Reker øst Grønnland
Lodde Barentshavet Rognkjeks
Lodde Island Stortare
Makrell Vassild
Reker Nordsjøen Vågehval
Rødspette Nordsjøen/Skagerak
Sei Nordsjøen
Sei Nørdøstarktisk
Sild NVG
Sild sør for 62N
Torsk Nordsjøen
Torsk Nordøstarktisk
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Fiskeridirektøren foreslår at artene/
bestandene som er listet opp i tabell 3
er de artene/bestandene som skal
forvaltes med målsettingen om optimalt
økonomisk langtidsutbytte og høyt, og
om mulig stabilt langtidsutbytte.

• Bestander med forvaltningsmål 3 og 4
Arter/bestander hvor en vil øke lang-
tidsutbyttet ut over dagens nivå er
arter som er/har vært overbeskattet og
der en har et mål om gradvis bestands-
oppbygging for å kunne øke

avkastningen. Ofte er tidshorisonten for
oppbygging upresis. 

Arter/bestander hvor målet er å sikre
biodiversitet og økosystemets funksjon,
er arter der en ikke har et eksplisitt
mål med hensyn til økonomisk
avkastning. Disse vil omfatte flere
kategorier. Leppefisker er eksempler på
arter i antatt god forfatning, men der en
ikke har noen målsettinger knyttet til
økonomien i fisket. Ål, brugde og
håbrann er i dårlig forfatning og forvalt-
ningstiltak er begrunnet ut fra
biodiversitetsbetraktninger. Raudåte
reguleres strengt på grunn av sin
økologiske nøkkelrolle.

Fiskeridirektøren foreslår at artene/
bestandene opplistet i tabell 4 reguleres
ut i fra gitte forvaltningsmål, øke lang-
tidsutbyttet ut over dagens nivå og
sikre biodiversitet og økosystemets
funksjon.

• Arter med forvaltningsmål 5 og 6
Tabell 5 lister opp artene/bestandene
som har forvaltningsmålene 5 og 6;
fremmede arter som ønskes begrenset,
redusert eller utryddet og bestander
der vi i øyeblikket ikke har et avklart
eller entydig forvaltningsmål.

Veien videre
Fiskeridirektoratet anser seg slett ikke
ferdig med endelig utarbeiding av
modellene som skal være verktøy i for-
valtningen av havressursene. De ønsker
innspill fra berørte parter og vil sette
en dato ut på høsten som frist for
dette. Videre må vurderinger i tabellen
kvalitetsikres.

Dette vil så danne grunnlagsmaterialet
som Fiskeri og Kyst departementet
bygger på når de skal komme tilbake
med føringer til Havforskningsinstituttet
og Fiskeridepartementet.

Mange aktører ønsker seg mer penger
til forskning slik at en får et bedre
grunnlag for å fatte beslutninger om for-
valtning av artene. Det er pr. i dag ikke
noe som tyder på at dette vil skje. 
Derfor vil en måtte prioritere
ressursene inn mot de artene der en
ser størst behov for å få mer kunnskap.

Tabell 5
5. Desimere bestanden 6. Uavklart
Amerikansk hummer Kamskjell
Stillehavsøsters Kongekrabbe

Kongesnegl
Kveite sør
Lange
Lyr
Lysing
Rødspette nord
Sjøkreps
Snøkrabbe
Steinbiter
Steinkobbe
Taggmakrell
Taskekrabbe
Tobis sør
Uer Irmingerhavet
Østers
Øyepål

Tabell 4
3. Øke langtidsutbyttet ut 4. Sikre biodiversitet og
over dagens nivå økosystemets funksjon

Blåkveite Andre håer og haier
Breiflabb Andre sjøpattedyr
Hummer Andre skalldyr og bløtdyr
Kveite nord Annen fisk
Makrellstørje Annen flatfisk
Torsk kyst nord Annen tang og tare
Torsk kyst sør Blålange
Uer snabel Brugde
Uer vanlig Dyphavsarter

Grønnlandssel vestisen
Grønnlandssel østisen
Havert
Hvalross
Håbrann
Klappmyss
Leppefisker
Pigghå
Polartorsk
Raudåte
Ringsel
Sild Trondheimsfjorden
Skater og rokker
Tobis Nord
Ål

Sma?fiskeren 1-09:Layout 1  07-07-09  10:57  Side 23



24

AV TOM SOLLIE

Norges Fritids og Småfiskerforbund
søkte på vårparten om medlemskap i
Studieforbundet Natur og Miljø.
Vi (i sentralstyret) ser store fordeler i

at vi nå er opptatt som medlemmer
her.

Vi ble invitert til å delta på forbundets
årsmøte på Randsvangen, hvor vår
søknad ble behandlet og vi fikk på

denne måten
treffe sentrale
personer i for-
bundet. Vi
presenterte for-
bundet og for-
talte litt om vår
drift, samtidig
som at vi gjorde
oppmerksom på
at vi også må
legge vår inn-
melding fram
for vårt kom-
mende lands-
møte for
endelig vedtak.

Kursing og
skolering
Vi kan benytte
oss av eksister-
ende kurs slik at
vi kan få kurset
våre
medlemmer i
organisasjons-

kunnskap for å få ny rekruttering til
lokalforeningers styrer og andre verv.
Kurs i føring av garn, rusebinding og
lignende, er det rom for å få godkjent
slik at lokalforeningene kan utvikle
kunnskap for felles nytte samtidig som
det gis tilskudd pr. studietime etter gitte
retningslinjer, pr i dag kr, 67,- pr time. Til
de mest aktive forbund ble det utbetalt
godt over en million for 2008, deriblant
Jeger og Fisk. I gjennomsnitt ble det ut-
betalt i overkant av to hundre tusen i
tilskudd pr.forbund.

For dere som vil vite mer om for-
bundet og tilbud kan dere lese mer på
deres hjemmeside
www.naturogmiljø.no.

Finn Grimsgaard er
daglig leder
av Forbundet

Etter ein henvendelse frå Arne Jon Bar-
lin 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 rap-
portar frå Arne Jon fortell at dette var eit 
særs vellukka arrangement.

Dåpen av Hugin og Munin
Ein færing vil seie ein liten båt med fi re 
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, musikk-
laget spelte, og i tillegg til dei oppmøtte på 
land kom fl eire bygdefolk til markeringa 
med eigne båtar. 
 
Hugin og Munin
Oldebornet til arkitekten bak båtteiknin-
gane, 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 ansvar-
leg for markeringa, 

Marny Tønnesen, fortel at dette er andre 
året på rad Kystens Dag blir feira. 
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk fl agg, 
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for 
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at 
det kvart år skal feirast Kystens Dag, og 
at fl agget 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. 

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

Va
llø Motor AS

Båtsenter
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Småfi sker’n i Sogn

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

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

Styret i Studieforbundet Natur og Miljø 

NFSF inn i Studieforbundet
Natur og Miljø
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Som vi lovet i sist nummer, så kom-
mer oppfølgeren om båtbyggerne fra 
Tønsberg. I forrige nummer var de 4 
første bordgangene kommet på plass, 
og vi fi kk 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 halv-
veis i arbeidet nå. Fra kjølen ble strukket 

i januar, så har Tor og Thomas brukt 3 
timer hver mandag og torsdag til nå (kan-
skje 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. Thom-
as 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 fi nne sin plass 
hos ny eier på Grimestad ved Tjøme. 
Småfi sker’n sin utsendte vil være på plass 
og få med seg denne begivenheten, så gled 
deg til neste nummer!

11

To som bygger (i) tre - del 2
TEKST LARS KONGSVIK

FOTO TOM SOLLIE

Begge bilder over: Thomas tilpasser og fi njusterer spant.
Under: Avstivere tas ut og skrogets linjer kommer skikkelig fram.  Endelig kunne de to hob-
bybåtbyggerne beskue og puste lettet ut.

VI STØTTER 
NORGES FRITIDS- OG 
SMÅFISKERFORBUND

MøreNot
 Norges ledende 

leverandør av fi skeredskap
Tlf. 70 20 95 00         Fax 70 20 95 10

e-post: fi rmapost@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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bybåtbyggerne beskue og puste lettet ut.

VI STØTTER 
NORGES FRITIDS- OG 
SMÅFISKERFORBUND
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Havforskerne vil sterilisere torsken
Endelig har havforskerne klart å krysse
seg fram til en tvekjønnet torsk. Neste
steget blir å få til en steril torsk til bruk
i oppdrett. Slik kan en hindre at opp-
drettstorsken sprer genene sine blant
villfisken. Dette kan en lese i status-
rapporten «Kyst og Havbruk» som
Havforskningsinstituttet la fram  i
Tromsø denne våren.

Forskningen for å bringe fram en steril
oppdrettstorsk er begrunnet i faren for
genetisk påvirkning på villtorsk fra rømt
oppdrettstorsk eller torsk som gyter i
merd.

Hunner med maskuline trekk
Ifølge rapporten har Havforsknings-
instituttet produsert neohanner ved å
tilføre torskelarver to typer testo-
steron. Neohanner er maskuliniserte
hunner som produserer sperm (melke)
som ved en befruktning med normale
torskehunner bare produserer hunn-
torsk.

– De første resultatene [. ] viser at vi
hos torsk ikke får fullstendig
maskulinisering, men tvekjønnede in-
divider, det vil si en fisk med både
ovarium og testis, heter det i
rapporten.

Forskerne vil bruke hanndelen av herm-
afroditt-torsken til å befrukte egg fra
vanlig hunntorsk. De ser for seg at de
på denne måten kan være i stand til å
ha ett eller flere nasjonale produksjons-
systemer for neohanner som
produserer torskesperm som bare
lager hunntorsk.

Vil ha slutt på utslipp av egg
Regjeringen har satt som mål at det
innen 2015 skal være nullutslipp av
torskeegg fra oppdrettsmerdene.
Dette kan oppnås på to måter, enten
ved å bare ha hunntorsk i merdene,
eller ved å sette ut steril fisk som ikke
kan reprodusere seg. Hvis målet om
nullutslipp av befruktbare egg fra tors-
kemerdene i 2015 skal oppnås, bør en
steril oppdrettstorsk være forsket fram
i løpet av de første to til tre årene.

Aggresiv rømling
Faren for at den stadig økende
mengden oppdrettstorsk i norske
fjorder skal spre sine gener til villtorsk
er stor. Til forskjell fra oppdrettslaksen
gyter torsken i merdene. Den viser seg
også å være langt mer rømningshissig
enn laksen.

Der laksen svømmer i stim rundt
merdene uten å utfordre stengslene,
viser torsken en helt annen oppførsel.

«Torsken søker langs notveggen og har
mot til å presse seg gjennom små hull i
nota. Både oppdrettere og forskere har
observert at torsken biter i nota»,
heter det i rapporten.

Forsøk viser at det er torsk på rundt 1
kilo som gjør størst skade på notlinet.
Ifølge rapporten ser den ut til å bite seg
fast i nota for så å rive i det ved å
slenge kroppen fra side til side, antakelig
til fibre røk eller torsken slapp taket.

Torskekrysning
Et annet forsøk i regi av Havforsknings-
instituttet kan i løpet av året gi svar på i
hvilken grad rømt oppdrettstorsk
bidrar til gyting med vill fisk.

De siste tre årene er 1,3 milliarder
torskeegg satt ut i en nesten avstengt
poll i nærheten av Austevoll. Disse
eggene inneholder et sporbart gen.
Forskerne ser at torskelarvene over-
lever og sprer seg i vannsystemene
rundt pollen. Det er også gjort funn av
en 18 centimeter lang genetisk merket
torsk.

En regner med at de første genetisk
merkede fiskene vil gyte i løpet av året.
Da kan en finne ut i hvilken grad de
gyter sammen med villtorsk og skaper
hybrider.

Havforskerne vil sterilisere
torsken

VI STØTTER NORGES FRITIDS- OG SMÅFISKERFORBUND
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Os Småfiskarlag arrangerte årsmøtet
sitt i februar. Det har etter kvart blitt
tradisjon å halde møtet i 2. høgda på
Oselvarnaustet, og slik vart det  dette
året også.

Aktivt styre
Med 12 styremøte i 2008 viser det at
laget ikkje ligg på latsida når det gjeld å
engasjere seg i ulike saker. Under leiing
av Bjørn Jacobsen har styret jamnlege
samlingar for å markere at fritidsfis-
karen ynskjer å påverke utviklinga på
ulike område lang kysten rundt Os.

Oppdrett – eit heitt tema
Det er ikkje slik at ein primært ynskjer
kamp mot alt som har med oppdrett å
gjere, men likevel er dette eit viktig
tema for Os Småfiskarlag. Det er
nemleg slik at Hordaland fylke og i stor
grad Bjørnefjord regionen har den
største tettleiken av oppdrettsanlegg i
heile landet. Då vert det lett konflikt
med tradisjonell bruk av kysten til fiske
og rekreasjon.
Laget meiner at det ikkje er rom for
fleire oppdrettslokaliteter her hos oss.
Dermed vil einkvar søknad om etab-
lering av oppdrett føra til ein kamp der
Os Småfiskarlag engasjerar seg sterkt.

Miljø
Med Miljøvernforbundet og Kurt
Oddekalv som nærmaste nabo, er det
naturleg at ein finn saker dei vi har
felles interesse. 
Kurt`n har sterke meiningar om opp-
drett og miljø, og dette året har han
vore hos Småfiskarlaget og halde fo-
redrag om arbeidet med kartlegging av
forureining i fjordane, og då særleg for-
ureining knytt til oppdrettsanlegg og
rømming av oppdrettlaks.

Reidskap og fiske
«Motoren» i aktivitetane i laget er

kveldane på Oselvarloftet der det vert
halde kurs i produksjon og vøling av
fikereidskap. 

Laget har også den årlege fiskekon-
kurransen i Søre Øyane. Største fisk
dette året vog 5,35 kilo.

Trebåtfestivalen i Jondal
Den vesle skøyta «Snøggen» er brukt
ein del av laget sine medlemmer, og ein
har dessutan teke på seg ein del
vedlikehaldsarbeid på båten. Etter
planen skal laget segle båten inn til
Jondal og delta på trebåtfestivalen som

Os Småfiskarlag:

Aktivt lag med vekt på
miljø og oppdrett

Møteleiar Ottar Skarstein og
formann Bjørn Ole Jacobsen

Fem av deltakarane på årsmøtet.
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Takk til hummeren
AV FINN  JONAS

Hei kjære hummer, du din gamle
svarte luring.

Du var her før dinosaurene. Bare
det burde kreve vår respekt. Vi
småfiskere har kjent deg i mange,
mange år. Hva hadde høsten vært
uten deg? Hummerfisket er ikke et
fiske, det er en slags feber.

Vi takker deg for hjertebank og opp-
levelser. For konkurransen med
andre som også fisket deg for moro
skyld. For miljøet og interessen du
skapte blant oss.

Vi husker folk som var presset i land
av alder og slitasje. Men hva skjedde
med dem når hummerfisket nærmet
seg? De fikk gjerne karret seg
ombord  i en båt og fikk satt noen
teiner. 

Natta før det første trekket var vi
alle søvnløse. Planene var klare for
hvordan vi  skulle lure deg. Men var
alt bra i år? Var stedene de rette?
Dybden? Agna? Teina? Det aller
viktigste var likevel: flaksen! Den lå
utenfor vår kontroll og skiftet fra år
til år. 

Men å se deg nede i vannet i teina,
så vakker som du er. Det var noe
som satt i kroppen til neste høst.
Noen ganger lurte vi deg, men oftest
lurte du oss. Vi prøvde å tenke som
en hummer. Men akk! Vi var nok for
dumme til det. Du skapte uløselige
gåter.
På slutten av fisket for eksempel,
trodde vi at vi hadde fisket opp alt
på et sted.
Vi fikk ingenting. Til slutt ga vi opp.
Men neste år satt du på den samme
plassen igjen. Hvor hadde du vært i
mellomtiden? Hadde du vært der
hele tiden?

Du lille svarte krabat! Vi setter deg
meget høyt. Vi er glad i deg for
feberen om høsten. Vi er glad i deg
fordi vi ikke forstår deg. Variasjonene
i lureriet ditt skaper respekt. 

Men, kjære venn, nå skal også du
virkelig føres bak lyset. Du blir
modernisert, og alminneliggjort, slikt
som så mye annet i naturen. Ikke av
oss som du kjenner fra før. Nei, av
en helt annen type effektive
mennesker. Denne gang er det ingen
teine med agn blant steinene som du
kan la være å krype inn i. Denne
gang blir du ikke dratt opp og kastet

ut igjen hvis du er for liten. Nå vil du
treffe mennesker som kanskje ikke
har det samme forholdet  til deg
som vi har. Noen av dem har studert
deg lenge og lest mye om deg. Noen
har doktorgrad på deg.

Hvorfor det, spør du? Er jeg så inter-
essant? Ja, det er du. Ikke for din
egen skyld, men det er mange som
kan gjøre store penger på deg.

Du skal bli porsjonshummer, eller
konsumhummer. Dere skal bli
omtrent like store alle sammen. Slik
at dere passer på tallerkenen til
mennesker som har lest i reklamen
at det er tilbud på dere på lørdag
mellom kl. 12.00 og 14.00.

Du skal mangfoldiggjøres i millioner,
min kjære venn. De vil ha full kon-
troll over deg fra du er egg på din
mors kropp. Disse nye menneskene i
ditt liv har nesten alt fra før, unntatt
respekt.

Ut i fra erfaring med annen oppdrett
viser framtiden oss et dystert
scenario: Innavl, rømming,
degenerering.
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vert arrangert der denne sommaren.
Dette er også eit godt høve til å synleg-
gjere laget i Hardangerregionen.

Landsmøtet 2008
Os Småfiskarlag var vertsskap for lands-
møtet. Møtet vart avhalde 19-20 april
på Bjørnefjorden Gjestetun. 

Det var 23 tilreisande delegatar frå
heile landet. Os Småfiskarlag deltok
med 5 delegatar.

Det vart arrangert omvisning på Oselv-
arverkstaden og i Oselvarnaustet, der
det vart servert kakar og kaffi med
underhaldning av Jimmy Øvredal, som

trollbant forsamlinga med eigne his-
torier frå «Gråsteinsdalen»
.
Dei fekk ogso ei grundig innføring i
bygging av oselvar, båten si historie og
bruksområde. Det heile framført av
Hallgeir Bjørnevik.

Festmiddag laurdag 19. april vart halde
på Bjørnefjorden. Gjestetun,  der også
ordførar Terje Søviknes var spesielt
invitert. Han rosa Os Småfiskarlag for
deira engasjement med å ta vare på
kystsona i kommunen og å verna om
allemannsretten på sjøen.

Kasserar Per Einar
Pedersen gjennomgår

rekneskapen
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TEKST OG BILDER: HARALD OLSEN

For oss søringer som sliter med små
fangster og nettopp har fått forslag
til nye reguleringer sør for 62 grader
fordi det er så lite torsk, så er denne
reportasjen som å gå inn i en annen
verden. Vår venn Harald Olsen fra
Karmøy (han med garnhaleren) har
mønstret på som mannskap på
sjarken Jim for
noen korte uker.
Nyt av tekst og
bilder og kanskje
du blir fristet til
et besøk i
Lofoten neste år?
!! 

Reisebrev 1
Jeg fløy via Oslo til
Bodø og tok
Hurtigruten Nord-
lys over til
Stamsund,
fredag kveld 07.03.
Mønstret på
sjarken Jim  fra
Ytreland på Karmøy  og
fikk servert mølje. Sjarken er 35 fot og
reder og fisker er Olav Ytreland.
Han er 68 år og dette er hans 26.
sesong. Han fisker alene, men setter
pris på at jeg kommer og hjelper han
litt.

Reisebrev 2
Ofte må den fiskermann lide ...

Ja, ja, jeg har valgt det selv, og kan ikke
klage. Har vært mye dårlig vær
med tilhørende slingring. De 2 første
dagene hadde jeg tannverk i hele
kroppen. Mange muskler som ikke har

vært i bruk på lenge,
men nå går det
bare lettere å lettere. Vi
leverte 517 kg i går,
men været var så dårlig
at vi måtte ta den siste
lenken med oss til land.

Den fikk vi satt igjen i dagog dradd den
som vi fikk snudd i går. Dagens fangst
ble 239 kg. Det er en blanding av torsk,
sei, hyse, breiflabb, kveite, flyndre, lange
og brosme ... har stor tro på at torsken
kommer skikkelig til helgen. Jeg
skjærer tunger hver dag og fryser ned
...

Lettsaltet torsk til middag i dag..nam,
nam ...

Reisebrev 3
Se nå frem, og ei tilbake.
Nå skal et dikt fra fiskeren smake.
Om du er trett og føler deg sleten,

nyt denne helgen, skill havren fra
hveten.

Tenk å få gjøre, det som man vil,
det gir deg krefter, og du blir snill.
Nå har vi fisket, over 2 tonn,
slingring og bal, med klampen i bånn.

Gleden den gror, hvis fisken er stor,
da sende eg bilde, heim t na mor.
Spiser av garnet, 6 dar i uken,
kveite og breiflabb, men ser ikke ulken.

Torsken den smaker, tungen er god,
passer vår gane, som bor her ombord.

Dagen i dag, ga utfordring stor,
oljen den fosset, fra blokken ombord.
Noe var løsnet, vi teitet det opp,
vasket så rent, men ikke med mopp.

Stamsund er havnen, nå ligger vi der,
fisken i havet, svømmer og ler.

Reisebrev fra Lofoten

1

2

3 4 5 6
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Nå er alt vel, vi har det bra,
ha en fin helg, hal i og dra......

Reisebrev 4
Hei alle sammen,

Lørdag morgen gikk vi ut og dro 60
garn. Det ble 390 kg med sløyd og
hodekappet fisk. Jeg skar om kvelden
140 torsketunger, som jeg skal kose
meg med når jeg kommer hjem.
Middagen denne dagen ble stekt brei-
flabb.

Søndag morgen måtte vi snu når vi
nesten var kommet ut til garnlenken.
Sjøen slo over baug og styrehus og
kapteinen besluttet å gå til land igjen.
Vi kokte oss saltkjøtt og erter, og har
stor tro på at vi skal komme oss på
sjøen mandag og at vi kommer til å få
mye fisk.

Reisebrev 5
Heisan og hoppsan, her er han igjen.
Fiskeren skal snart  reise helt hjem
Om mindre enn en uke, han flyr i mot
sør, pliktene kaller, jeg blir ganske ør.

Sesongen er over, for meg for i år,
kjekt å få føle, på fiskerens kår.

Turen den har da gått ganske fort,
men fisken den har visst gjemt seg litt
bort.

Garna de fisker, ikke ombord,
vi setter daglig, fra sør og mot nord.
Olav han er en tålmodig mann,
med røyken i kjeften, han får oss til
land.

Middag han koker, jeg vasker opp,
VG han leser, og TV er topp.
Nyheter ser han, og Karl og Co,
da trives Olav, godt her ombord.

Han sier jeg snorker, jeg vet ikke jeg,
om natten jeg sover, jeg er bare meg.
Om dagen jeg jobber og holder meg
varm,
mens det braker fra endetarm ;-)

Samme gjør Olav, det vet ikke han,
men tror du jeg bryr meg?, nei ikke det
grann.
Bra er det borte, men hjemme er best,
når neste helg kommer, ja da blir det
fest.

Reisebrev 6
Endelig, er torsken tilbake,
116, med skjegg på sin hake.

Mandag den var også bra,
kapteinen han er bare glad.

Han så pent meg spør med smil,,
kan du bli en uke til.
Men nå jeg må nok reise hjem,
til min jobb og til min venn.

Løpet det er kjørt i år,
lengter hjem til vestlandsk vår.
La det vokse, la det Gro,
best det er på Karmøys jord.

Jeg vil med dette, takke for meg,
livet er herlig, man blir ikke lei.

Mvh Harald ;->>>>>

Bilder:
1. Sjarken Jim

2. Kaptein og reder Olav Ytreland
3. Harald skjærer torsketunger

4. Flott fangst!!
5. Torskefiskeren

6. Skrubbsei
7. Garndraging

8. Breiflabben smiler
9. Gourmetbysse

10. Hotell i særklasse
11. Lofotveggen i all sin majestet

6 7 8 9 10

11
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AV LARS KONGSVIK

NFSF har etterkvart vorte ein fast
aktør på reguleringsmøtene som
Fiskeridirektoratet held 2 gonger kvart
år. Dei fleste sakene gjeld havfiske og
yrkesaktørene, men der er alltid noko
som vedkjem fritidsfiskaren.

Ressurssituasjonen
Forskarane sin beskriving av tilstanden
for dei marine ressursane var i store
trekk positiv. Alle dei store bestandane
har hatt ei god utvikling dei siste åra, og
gjev grunnlag for godt fiske.
Unnataket er torsken i Nordsjøen.
Denne bestanden er enno svak, og ICES
har ikke tilrådd auke i fisket. I forhand-
lingane med EU vart likevel kvotene
større enn i fjor. EU sine lovnader om
redusert utkast saman med ein sterkare
2005 årsklasse var to moment som
førte til dette.

Kysttorsk
For fritidsfiskaren var dette den store
saken på møtet. Forskar Kjell Nedreås
frå Havforskningsinstituttet orienterte

om kva ein hadde funne ut. Vi fekk på
nytt høre at fritidsfisket etter kysttorsk
her sør ser ut til å vere opp til 7 gonger
større enn yrkesfisket. På sist

reguleringsmøte var det kystfiskarane
som reagerte på dette. Denne gongen
var representantane frå Kyst og
Fjordfiskarlaget på banen og hevda det
same.

Nedreås sa at sjølv om ein meiner tala
dei har kome fram til er for høge, så må
fritidsfiskaren bidra vesentleg til opp-
bygging av bestanden.
Norges Fritids og Småfiskerforbund
meinte at sidan fiskeressursane
tilhøyrer folket, så må eit rikeleg fiske til
eige bruk ha fyrste prioritet før ein
komersiell utnytting av ressursane.

Havforskarane har kome med framlegg
til restriksjonar for å bygge opp
bestanden av kysttorsk og fiskeri-
direktoratet har så justert på dette
framlegget. Tiltakslista til direktoratet
ser slik ut:

Forslag til tiltak retta mot
fritidsfisket:
• Redusert tillatt reidskapsmengd
- Redusere frå 7 til 5 garn, minimum
maskevidde 126 mm

- Forbod mot juksamaskin
- Fluktåpning i teiner og ruser (63 mm

Reguleringsmøtet juni 2009

Kjell Nedreaas fra HI
orienterte om kysttorsken

Anne Kjos Veim og Liv Holmefjord i
panelet til Fiskeridirektoratet

Norges Fritids og Småfiskerforbund
1626 Manstad

SVARSENDING

Frimerke

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 Småfi skerforbund
5243 FANA

Her i Telemark har vi i en årrekke
kjempet for å få en stans i dette
fisket som vi mener er reine miljø-
kriminaliteten. Vi har arbeidet selv-
stendig, politisk og gjennom
Småfisker’n avd. Telemark. 

Avdelingen har også nå valgt en egen lysfis-
kekomité som skal arbeide videre med
saken. Det er tatt kontakter med po-
litikere på høyt plan, orientert Naturvern-
forbundet og fått vedtak i miljøutvalget og
i kommunestyret i Porsgrunn. Komiteen
har også hatt brevkontakt med Fis-
keridirektoratet og Det Kongelige Fiskeri-
og Kystdepartement og med Havforsk-
ningen, men det drives lysfiske her
fremdeles. Vi vet at det i store deler av
kysten er forbud mot lysfiske i fjordene. Vi
her sørpå kunne kanskje bruke samme
argumenter som det der er brukt for å
oppnå mer gehør. Ellers ville det være bra
om bladet ”Småfisker’n” hadde flere ar-

tikler om lysfiske og den ødeleggende virk-
ning dette har for det biologiske mangfold
langs kysten. 

Lysfisket fjerner næringsgrunn-
laget for torsken
Når en næringskjede (silda) blir fisket opp,
må naturen endre seg. Storfisken beiter da
på småtorsk og annen småfisk. Skarven er
kommet inn i fjordene og rydder nesten
helt reint for småfisk. Ja, den tar torsk på
opptil 30 cm har jeg sett. Selen gjør også
innhogg i småfiskbestanden. Jeg har også
funnet to småtorsker i magen på en stor
makrell. Fikk noen magre seier som bare
hadde bjørkeløv, tang og småsteiner i
magen. Makrellterna er borte da det ikke
er noe småsild å finne. Jeg husker tiden før
lysfisket eksisterte. Da var det helt grønt
av småsild i alle bukter. Vi kunne ta opp i
kassevis for agn til åleteiner og til makrell-
fisket, men nå er småsilda borte. 

Mindre is betyr hardere 
sildefiske
Når det bare her i Grenlandsfjorden årlig
tas opp flere hundre tonn med gyteferdig
sild, må det gå galt. I førstningen lysfisket
startet, rundt 1950, var det is om vinteren
slik at ringnotfiske måtte stanse. Dette
reddet endel av gytesilda da, men nå har
det ikke vært is på mange år. Derfor blir
silda totaloppfisket hele vinteren gjennom.
Når det ikke er sild i fjorden, kommer det
heller ikke inn annen fisk som har sild til
føde. Før var det mange av kystbefolk-
ningen som levde av fiske med garn, ruser
og bakkeliner. Nå er det nesten ingen av
disse igjen fordi det er svært lite fisk å få.
Hvor blir det av miljøvernerne? Forstår de
ikke at lysfiske er et rovfiske og miljø-
kriminalitet.

La oss få en stopp på lysfisket!

Lysfiske etter sild i 
fjordene på Telemark- Østfold- 
og Vestfoldskysten
AV WALTER BERNTSEN

LYSFISKEKOMITEEN TELEMARK

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, fi skekon-
kuranser og småfi skerfestivaler

• At du sammen med andre får delta på kurs i
rusebinding, garnfelling og redskapstell

• At du mottar forbundsbladet “Småfi sker’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 lo-
kallag av NFSF. 
Årskontingent: Kr 150,-
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på kvar side i bakerste kammer)
- Forbod mot torskeruser (1.mai -
31.oktober)

• Forbod mot omsetning av torsk
• Ein vurderar å innføre minstemål på
fisk lik det yrkesfiskarane har

Forslag til tiltak retta mot
yrkesfiskarane
• Garn: minste tillette maskevidde 126
mm

• Forbod mot snurrevad innanfor
grunnlinja

• Kun fartøy under 11 meter kan fiske
direkte etter torsk innanfor grunn-
linja

• Sjøkrepsefisket: kun teinefiske innan-
for 4-milen i Skagerrak

• Rekefiske: påbod om sorteringsrist
og forbod mot oppsamlingspose

• Fiske med lys: kartleggje fangst-
samansetjing og omfanget av slikt
fiske

Forslag til tiltak retta mot
skarv og sel:
• Skarv: Ein foreslår utvida jakt på all
skarv i området sør for 62°N i 

perioden 21.08 – 28.02, noko som
samsvarer med jakttiden for fleirre
måkearter.

• Sel: Ein foreslår regelmessige teljingar.
Vurdere utvida jakt i område med
sterkt voksande bestandar.

Forslag til verneområde:
• Verneområde kan være ei hensikts-
messig reguleringsform.

• Nye verneområde bør vurderast i
samarbeid med lokalbefolkninga og
det bør leggjast stor vekt på om det
er mogleg å halde kontroll med
verneområda.

Oppsyn, håndheving og
informasjon:
• Ynskjeleg med betre dekning av opp-
synsfartøy i området sør for
Trøndelag

• Godt samarbeid med Kystvakta.
• Haldningskapande arbeid og kam-
panjar

NFSF meinte at fritidsfiskaren framleis
burde få bruke den reidskapsmengda
ein har i dag. Det viktige er at vi let

vere å fiske småtorsken. Det er difor
maskevidde og rømnigsvegar som er
dei viktige tiltaka. Ein kan også tenkje
seg å gje frå seg retten til å selje torsk
for ein periode slik det vart gjort
under den førre torskekrisa i Nord
Norge. Når bestanden igjen er i betre
forfatning må ein då igjen kunne selje
torsk på lik linje med andre arter. Der
ligg jo uansett ei avgrensing i omfanget
av slikt sal ut fra grensene i den nye
havressurslova.

Øyvind Nygård frå Norges Kyst og
Fjordfiskarlag la vekt på at fritidsfis-
karen alt har store avgrensingar når det
gjeld tilgongen til fisket. Mørketid, båt-
storleik, uvær og knapt med tid, er
faktorar som gjer at ein ikkje kan driva
så omfattande fiske. Det er difor viktig
å unngå reduksjon i talet på reidskap
ein kan nytte på kvar tur.

Framlegga til nye reguleringar vert
sendt på høyring før dei vert justerte
og endeleg vedtekne.

Norges Fritids og Småfiskerforbund
1626 Manstad

SVARSENDING

Frimerke

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 Småfi skerforbund
5243 FANA

Her i Telemark har vi i en årrekke
kjempet for å få en stans i dette
fisket som vi mener er reine miljø-
kriminaliteten. Vi har arbeidet selv-
stendig, politisk og gjennom
Småfisker’n avd. Telemark. 

Avdelingen har også nå valgt en egen lysfis-
kekomité som skal arbeide videre med
saken. Det er tatt kontakter med po-
litikere på høyt plan, orientert Naturvern-
forbundet og fått vedtak i miljøutvalget og
i kommunestyret i Porsgrunn. Komiteen
har også hatt brevkontakt med Fis-
keridirektoratet og Det Kongelige Fiskeri-
og Kystdepartement og med Havforsk-
ningen, men det drives lysfiske her
fremdeles. Vi vet at det i store deler av
kysten er forbud mot lysfiske i fjordene. Vi
her sørpå kunne kanskje bruke samme
argumenter som det der er brukt for å
oppnå mer gehør. Ellers ville det være bra
om bladet ”Småfisker’n” hadde flere ar-

tikler om lysfiske og den ødeleggende virk-
ning dette har for det biologiske mangfold
langs kysten. 

Lysfisket fjerner næringsgrunn-
laget for torsken
Når en næringskjede (silda) blir fisket opp,
må naturen endre seg. Storfisken beiter da
på småtorsk og annen småfisk. Skarven er
kommet inn i fjordene og rydder nesten
helt reint for småfisk. Ja, den tar torsk på
opptil 30 cm har jeg sett. Selen gjør også
innhogg i småfiskbestanden. Jeg har også
funnet to småtorsker i magen på en stor
makrell. Fikk noen magre seier som bare
hadde bjørkeløv, tang og småsteiner i
magen. Makrellterna er borte da det ikke
er noe småsild å finne. Jeg husker tiden før
lysfisket eksisterte. Da var det helt grønt
av småsild i alle bukter. Vi kunne ta opp i
kassevis for agn til åleteiner og til makrell-
fisket, men nå er småsilda borte. 

Mindre is betyr hardere 
sildefiske
Når det bare her i Grenlandsfjorden årlig
tas opp flere hundre tonn med gyteferdig
sild, må det gå galt. I førstningen lysfisket
startet, rundt 1950, var det is om vinteren
slik at ringnotfiske måtte stanse. Dette
reddet endel av gytesilda da, men nå har
det ikke vært is på mange år. Derfor blir
silda totaloppfisket hele vinteren gjennom.
Når det ikke er sild i fjorden, kommer det
heller ikke inn annen fisk som har sild til
føde. Før var det mange av kystbefolk-
ningen som levde av fiske med garn, ruser
og bakkeliner. Nå er det nesten ingen av
disse igjen fordi det er svært lite fisk å få.
Hvor blir det av miljøvernerne? Forstår de
ikke at lysfiske er et rovfiske og miljø-
kriminalitet.

La oss få en stopp på lysfisket!

Lysfiske etter sild i 
fjordene på Telemark- Østfold- 
og Vestfoldskysten
AV WALTER BERNTSEN

LYSFISKEKOMITEEN TELEMARK

Hjelp oss å verve
medlemmer!
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RETURADRESSE:
Norges Fritids- og 
Småfi skerforbund
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!

/brukte
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