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UTGAVE 2 - DESEMBER 2009

ÅRGANG 25

MARINE
VERNEOMRÅDER I
KRAGERØ
SIDE 12

LES MER OM:
SMÅ FI SKER ’N I NFO RMERER , REGLER F OR FI SK E SI DE 6 OG 7
FIS KETU R MED 3. KLA S SE S I DE 14
HU MMERS ESON GEN 2 009 S I DE 18
TA R E S KO G E N S O M F O R S VA N T S I D E 2 0
REG ULERI NG SMØ TET SI DE 28 OG 29
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OPPSKRIFTEN
- et uavhengig organ for Norges
Fritids og Småfiskerforbund.
REDAKTØR
Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
Tlf. 55 91 60 19, mob. 959 78 566
E-post: lars.kongsvik@broadpark.no
REDAKSJONSKOMITE
Regionslederne
OPPLYSNINGER OM BLADET
Opplag: 3500
Antall utgivelser pr. år: 2
FORSIDEFOTO
Roar Thorsen
UTFORMING/DESIGN
Svein E. Slotte Pedersen, Cal-Trykk AS
E-post: post@cal-trykk.no
Kopiering av annonser/foto/illustrasjoner
er ikke tillatt uten samtykke fra utgiver.
NFSF PÅ INTERNETT
www.nfsf.no og www.smafiskern.no
FORBUNDSFORMANN
Tom Sollie
Ringshaugvn 18, 3154 Tolvsrød
Tlf. 33 32 69 82
Mob. 975 95 098
E-post: tom.sollie@combitel.no
REGIONSLEDERE I NFSF
ØST: Carl Fjerbæk
Kure, 1580 Rygge
Tlf: 69 26 06 16 også faks, mobil 909 31 816
E-post: carfj@online.no
SØR: Svein Hvidsten
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød
Tlf. 37 03 07 27, mob.: 976 54 811
E-post: eg-hvids@online.no
VEST: Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
NORD: Harald Klausen
Skyttervn. 8B, 6514 Kristiansund N
Tlf. 71 67 59 16, mob. 926 86 728
E-post: harklaus@online.no
ANNONSER
Annonser tegnes gjennom
forbundsformann eller redaktør.
Prisene er følgende:
1/1 side - 2800 kr
1/2 side - 1600 kr
1/4 side – 1000 kr
1/8 side – 600 kr
Redaksjonskomiteen oppfordrer alle lokallag
til å bidra med stoff til kommende utgaver.

Denne gangen kan du kombinere to helnorske råvarer, torsk fra
fjorden og epler fra Hardanger eller kanskje fra egen hage. Om
vinteren må du kanskje ty til importfrukt. Oppskriften er hentet
fra Eksportutvalget for fisk, og vi tar den selvfølgelig inn i
Småfisker’n sine favoritter. Så enkelt er det å lage en middag med
torsk. Høstens første epler og ny kål gjør retten ekstra smakfull.

Ovnsbakt torsk med
eple og hodekål
Dette trenger du til fire porsjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•

800g torskefilet
3 epler oppdelt i båter
¼ kålhode i store biter
1ss grov sennep
½ grovhakket løk
1ss smør
2dl vann
1dl cremè fraiche

Slik gjør du: Sett stekeovnen på 180 grader. Smør en ildfast form og
legg løken i formen. Legg biter av kål og epler over. Skjær fisken i
serveringsstykker og legg disse over eple, løk og kål i formen. Dryss
over salt og grovkvernet pepper. Hell over vann og sett formen i
stekeovn ved 180 grader i ca 15 minutter. Bland sammen sennep og
cremé fraiche og hell over i formen rundt fisken. Server retten med
kokte poteter, ris eller pasta. God apetitt!

Forsinket blad
– vi beklager …
Forrige nummer av Småfisker’n
kom dessverre ikke fram til alle
adressatene i første runde.
Grunnen var en datasvikt hos
firmaet som trykker adressen på
hvert enkelt blad. Dermed kom
en del av bladene i retur og
måtte en ny runde gjennom
postvesenet sitt distribusjonsnett før det kom fram til den
rette adressen. Slikt skal egentlig ikke skje, men vi har tatt
saken opp med firmaet og de
har har lovet at det ikke skal
skje igjen
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Fra Forbundsformannens penn
Seks måneder siden sist, tiden flyr og vi
holder på med innspurten til medlemsbladet nok en gang. Sjarken er tatt opp og
ligger trygt på land godt skjermet under
en nyervervet plasthall. For oss som har
trebåt så er lagringen viktig, og i vinter så
skal det skiftes dollbord og vinduer i
sidene på styrehuset. Litt annen utskifting
blir det nok også for jeg har planer om å
reise til Risør på trebåtfestival neste år
også.
Positivt for hummeren
Vi som har fisket hummer på østlandet
har hatt en eventyrlig sesong, med fangst
hver eneste dag så lenge været var godt.
Det ble også mye krabbe i teinene, men
hva gjør vel det? Ei skikkelig hokrabbe full
av mat og rogn smaker vêl så godt som
hummeren.

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET ?
Dette er en fisk som burde være
kjent for mange.Vi spør helt
enkelt: Hvilket navn har denne
fisken?

NG 25

Svar på konkurransen sendes
innen utgangen av februar
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.

Hvor er torsken
Torsk og annen fisk er det nesten ikke her
hos oss. Nå må du helt ned til Arendal skal
du ha muligheter til å få en skikkelig torsk.
Vi får håpe at de som skal forvalte torsken
på en bærekraftig måte virkelig tar tak for
å få opp bestanden. Det hjelper ikke å
redusere fritidsfiskeren fra 210 meter til
150 meter garn når det tråles og fiskes
med garn på båene i gytetiden. Nettopp
dette har vært temaer på møtene jeg har
besøkt i høst og det er tydelig at saken
engasjerer.
Småligheter fra Norges Fiskarlag
Jeg hadde en telefon fra NRK
Trøndelag hvor jeg ble spurt om
hva jeg mente om at Norges
Fiskarlag ville utestenge fritidsfiske
fra å fiske med garn nord for 62
grader. Dette hadde jeg selvfølgelig ikke
hørt noe om, men presiserte for NRK at
vi har nedfelt i havresursloven at vi kan
fiske med 210 meter garn og at vi kan
levere for inntil merverdiavgifts grense kr
50 000. Det har yrkesfiskeren også anledning til når han har fisket opp kvota si,
men det tenker de ikke over. Jeg uttalte at
det var småligheter å komme med slike
utsagn fra Norges Fiskarlag og at jeg mer
enn gjerne tar en prat med dem.
Kamp om brisling
Lars har nettopp kommet hjem fra
Regulerings møtet og han beskriver dette
lenger inne i bladet.Vi hadde i år innsendt
forslag om stans i brislingfisket på grunnlag
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av rapporter fra Sildesalgslaget og
Havforskningsinstituttet og i følge disse
rapportene så er kystbrislingen
faretruende nær utryddelse på Skagerrak
kysten, hvis tallene er riktige. Her er det
snakk om økosystembasert forvaltning.
Brislingen må være der om organismer
lenger oppe i næringskjeden skal få mat.
Coming soon?
Vi hadde regnet med at vi kunne
presentere en ny forening i dette bladet,
nemlig i Kragerø. Dette tar nok litt lenger
tid, for vi må få noe flere medlemmer før
oppstart. Men medlemmene de kommer
nok etter hvert, for det er et stort
engasjement i saker som vedrører fiske i
dette området.
Verneområder
Det ser også ut til at området lokalt får
sårt tiltrengte marine bevaringsområder
og det burde det vært flere av langs
Skagerrakkysten. Ikke fullt så omfattende
som i Kragerø blir det i Lillesand hvor ett
av fire foreslåtte områder blir vernet. Det
forundret meg at dette skapte store
protester lokalt, men det kan være at
noen følte at deres fiskeplasser ble innfaget i området.
Når det gjelder marine verneområder så
er det bare å innse at dette er noe som vil
komme langs hele kysten etter hvert, og
det er viktig at lokallagene engasjerer seg
overfor de lokale myndigheter som kommune og fylke.
Hva med Tromsø?
Så til områder lenger nord i landet.
Tromsø har fått en del medlemmer, så
med litt tålmodighet og tid blir det nok en
ny lokalforening her også.
Vi har fremdeles behov for å styrke oss
lenger nordover.
Da får det være nok for denne gang, så da
får dere kose dere med lutefisken og
koketorsken dere som er så heldige å ha
tilgang til den.
Sentralstyret vil ønske våre medlemmer
og andre lesere

en riktig god jul og et
godt nytt småfisker år
Tom Sollie
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Alvorlig lakselus-situasjon
FRA HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Havforskningsinstituttet er svært
bekymret over utviklingen i lakselussituasjonen med økt infeksjonsrate og
tiltakende problemer med resistens.
Vi kan stå overfor en katastrofe for
både oppdrettsnæringen og våre ville
stammer av laks og sjøørret.
Situasjonen er derimot ikke overraskende. Havforskningsinstituttet har i
flere år advart mot at lakselusa ville
komme til å utvikle resistens mot eksisterende avlusningsmidler i løpet av få
år. Situasjonen i Norge er ikke unik.

Lakselus i klynger (Foto: Lars Hamre)

neste vår fordi resistent lus da har hatt
god tid til på spre seg langs kysten.
Havforskningsinstituttet har gjentatte
ganger påpekt at det i enkelte regioner
Vi har sett at motstandskraft mot
avlusningsmidler gror fram også i Chile, er uakseptabelt mye smitte av lakselus
fra oppdrettsanleggene.
Irland, Scotland og på Færøyene.
Heldigvis kom vi gjennom våren med
Det er derfor viktig at smittepresset
relativt lave lusetall i oppdrettspå villfisk holdes på et lavt nivå og at
næringen. Årets utvandrende laksemyndighetene handler resolutt overfor
smolt kan derfor ha kommet seg ut i
anlegg som ikke greier å holde
havet uten alt for store påslag av
lakselusa under kontroll.
lakselus.

Store utfordringer i årene
fremover
De store utfordringene vil vi få til

midler tilgjengelig og det vil ta flere år
å utvikle nye. Det hviler derfor et
meget tungt ansvar på næring og
myndigheter for å verne villaksen.

Forskningen må intensiveres

Vi må ta lærdom av den situasjonen vi
nå er kommet i. Det er for sent å
intensivere utvikling av nye
medikamenter når problemene er
oppstått. Myndigheter, næring og
forskningsinstitusjoner må satse målrettet på å intensivere forskningen på
nye behandlingsmetoder for å få
Det vil by på store utfordringer i å
holde lusa under kontroll de nærmeste situasjonen under kontroll fortest
mulig.
årene. Der er ingen nye avlusnings-

Fakta om lakselus

Fakta om resistens

Hva er resistens? Resistens er arvelig motstands-

Latinsk navn: Lepeophteirus salmonis.
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har
økt betraktelig i takt med veksten i
oppdrettsnæringen.
Biologi: To livsstadier fordelt på tre frittlevende, fire
fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i
det tredje.
Størrelse: 8-12 mm (voksen hunn inkludert eggstrenger).
Hannen er halvparten så lang.
Føde: Skinn og blod fra laksen. Lusa spiser først når de
sitter på en vertsfisk (fastsittende stadium).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere og blir
mer flertallig når temperaturen øker
utover våren.
Spredning: Skjer via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier
(legemiddel).

dyktighet. Man snakker oftest om resistens mot
medikamenter, for eksempel mot antibiotika aller
antiparasitika. I slike tilfeller vil resistensen medføre at de
bakterier eller parasitter legemidlet er ment å motvirke, har
fått redusert sin følsomhet overfor medikamentet. Det
største problemet i en slik situasjon er at det over tid vil bli
færre og færre følsomme og flere og flere motstandsdyktige
pathogener.

Konsekvenser: Konsekvensen kan da bli at bakterien

eller parasitten ikke lenger kan behandles. Da resistensen
er arvelig, kan det ta lang tid før følsomme pathogener
igjen blir tallrike nok til at medikamentene kan benyttes.
Dette kan skje selv om man helt slutter å bruke det
gjeldene medikamentet. Selv når resistensen ser ut til å
være forsvunnet, er faren overhengende for at den stadig
er til stede i populasjonen.
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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 finmasket PE-nett.
Teina er surret med tau.
Leveres komplett med 2 stk.
norske plastinnganger med hvite
ringer og agnpose.
Stor plastkrok for åpning i siden.
PRIS: KR 185,- + MVA.

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

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 159,-+MVA.

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

Svar på forrige konkurranse
Der kom mange riktige svar denne gangen, og vi lar en
av våre lesere Walter Berntsen presentere fisken
nærmere:

like etter krigen. 1940 til 1950. Da var det ikke maling å
få kjøpt. Fisken luktet vont og var ekkel å ta på. Dette
er hva jeg husker om denne fisken.

Fisken er en Skolest, også kalt Buttnase, men vi kalte
den for «Panser».

Og fra fiskeboken kan vi legge til at den kan bli opp til
1m lang, lever i dypet på sør- og vestkysten og lever av
krepsdyr.

På 300-400 meters dyp kunne
vi få opptil 500
kilo i en
trålpose
når vi dro
etter
flyndre. Posen
fløyt da opp slik at vi måtte
ha kalv i posen slik at ikke
flyndren ble tømt ut.

Den heldige vinner som har fått tilsendt premie ble:
Kåre Hoff
Karisvingen 23 A
2050 Jessheim

Vi brukte fisken til hummer- og krabbeagn i teiner og
så brukte vi leveren til å lage tran av som vi blandet til
maling og kunne male hus utvendig. Dette var under og
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Småfisker’n informerer:

Hvilke regler gjelder
for fiske i sjøen?
tiltak for vern av laks og
Dette er ikke ment som noen utsjøørret.
tømmende innføring i reglene,
• Fra 1.mai til og med 31.
siden der lokalt finnes omdesember er det forbudt å fiske
rådereguleringer som en må formed torskeruser på kyststrekholde seg til. Listen under peker
ningen fra svenskegrensen til
på de punktene som en må rette
og med Møre og Romsdal
seg etter/eventuelt undersøke
fylke. Dette er et tiltak for vern
nærmere i forhold til hvor i landet
av hummeren ...
en bor. Er du av de som kun
- Uavhengig av forbudet kan
fisker til eget bruk, så er punktene
fritidsfiskere likevel benytte
A - D de mest aktuelle, men vær
torskeruser i hummerfisobservant på punkt G i noen
ketiden og ut 31. desember.
tilfeller. Skaff deg gjerne broAntallet hummerteiner og
sjyren "Kysten er din" (sist utgitt
torskeruser kan likevel til
2009). Den finnes også på
sammen ikke overstige 10.
internett under adressen
- Unntak for fiske etter
http://www.fiskeridir.no/brosjyrer/k
leppefisk. Ruser er et
ysten-er-din. Vær også oppvelegnet redskap til fangst av
merksom på at alle reguleringer
leppefisk, som brukes til
blir vurdert hvert år, og det kan
avlusing av laks i oppdrettsinntre endringer både i løpet av et
næringen. Fiskeridirektoratets
år og ved et årsskifte.
regionkontor kan derfor gi dispensasjon fra ruseforbudet til
A. Generell redskapsbegrensfiskere som skal fiske
ning for fritidsfiskere:
leppefisk for omsetning.
Håndsnøre/stang
• Pr. november 2009 er der ikke
1 juksamaskin
maskestørrelse begrensninger i
210 meter garn
fisket med bunngarn i fritids300 linekrok
fisket, men det er forventet nye
20 teiner eller ruser
regler for dette i løpet av 2010
Redskapsmengde gjelder pr. båt,
som et ledd i å verne om
selv om det er flere personer i
kysttorsken.
båten.

• Hummerteiner skal ha minst én
sirkelformet fluktåpning på
minst 60 millimeter i diameter
på hver side av teinen.
• Hummer tatt med annen redskap enn hummerteiner skal
settes tilbake i sjøen.
• Fritidsfiskere kan bruke
maksimalt 10 teiner til fangst av
hummer.
• Hummer med utvendig rogn er
fredet hele året og skal settes
tilbake i sjøen.
• Felles minstemål for hummer i
hele landet er 25 cm.
• I teiner som er satt ut for fangst
av krabbe på kyststrekningen
fra grensen mot Sverige til og
med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst
én sirkelformet fluktåpning i
redskapet. Åpningens diameter
skal være minst 80 millimeter.
Dette kravet gjelder ikke yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra
svenskegrensen til og med
Møre og Romsdal fylke i
perioden fra 1. mai til 31.
desember. Yrkesfiskere kan
søke om dispensasjon fra
denne regelen.
• Uavhengig av forbudet kan friD. Fredningstid
tidsfiskere likevel benytte torsB. Merking av redskap
En del arter er fredet i deler av
keruser i hummerfisketiden og
All redskap skal være merket
året, og der gjelder spesielle
ut 31. desember. Antallet
med eiers navn og adresse på
regler for hvordan en kan fange
hummerteiner og torskeruser
minst et av vakene. Har
den. Vi nevner spesielt:
kan likevel til sammen ikke
redskapet ikke vak skal det
overstige 10.
merkes direkte på redskapet.
• På Skagerrakkysten er det innHummer
ført helligdagsfredning i
C. Nedsenking av garn/forbud Regler om minstemål, fangsttid
hummerfisketiden.
mot redskapstyper/forbud mot og fangstredskap. På kyst-strekfiske.
ningen fra svenskegrensen til og • I hummerfredningstiden er det
en dybdegrense for fritidsfis• Det er innført totalforbud mot
med Sogn og Fjordane fylke er
kere på minimum 25 meter for
fiske av ål. Dette gjelder på
det tillatt å fange hummer i peubestemt tid for å bygge opp
rioden fra 1. oktober klokken til og setting av krabbeteiner fra
svenskegrensen til Varnes fyr
bestanden.
med 30. november. For resten av
på Lista.
• Fra 1.mars til 30. september
landet er fisketiden fra 1. oktober
• Det er ikke lov å sette eller
skal alle garn med maskevidde til og med 31. desember. Felles
trekke teiner for å fange
32 mm eller større senkes ned regler for hele landet:
hummer på kysten fra svensslik at hele fangstdelen står
• Hummer er bare tillatt å fiske
kegrensen til og med Vestunder 3 meters dyp. Dette er et
med hummerteiner.
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FAKTA

Agder fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.

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

E. Minstemål
Det er fastsatt minstemål for en
del fiskeslag. Tabellen på neste
side minstemål gjelder også i fritidsfiske fra 2010. Levende fisk
under minstemål settes ut igjen.

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes gjennom eller med godkjenning av et av salgslagene.
• Pr. 2009 har fritidsfisker en
maksimalkvote for omsetning
av torsk nord for 62 grader på
2000 kilo.
• I noen fiskeri kan det være forbud mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr. 2009 gjelder dette
rognkjeksfiske i de 3 nordligste
fylkene.
• Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt omsette for en verdi tilsvarende
grensen for momsplikt registrering (kr. 50 000 pr. 2009)

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

60 cm

Nord for 64°N

47 cm

Sør for 64°N
Sør for 64°N

Nord for 64°N
Hele landet

Vest for Lindesnes
Øst for Lindesnes

Nord for Rogaland

Rogaland til svenskegrensa

40 cm
31 cm
44 cm
32 cm
29 cm
27 cm
13 cm
11 cm

Hele landet

25 cm

Hele landet

13 cm

Hele landet

10 cm

Tabell: Minstemål.

Småfisker’n i Stavern
AV JAHN G. GABRIELSEN, SEKRETÆR

Småfisker’n i Stavern har nå 45
medlemmer – en øking på 15 fra start.
Over halvparten må sies å være aktive,
meningsbestemte, og i noen diskusjoner
gir enkelte seg ikke «på bare møkka».
Men alt er i en hyggelig tone! Andre i
foreningen er med fordi vi har et eksepsjonelt hyggelig sosialt miljø.
I «Bua»(båtforeningens klubbhus)
stikker ca 15 personer innom hver dag,
og den er blitt et samlingspunkt for
interesserte, og alle er selvfølgelig
medlemmer i Småfisker’n. Ja, det skulle
bare mangle!
Vi har fire sosiale sammenkomster i
året - årsfest, vårfest, høstfest, og altså
julefesten den 3. des. med erter, kjøtt og
flesk og mye attåt (se bildene). Dette
gjennomføres for å gi opplysninger om
alt det «nye» som ikke er lov, og for å
åpne for diskusjon bl.a. om årsaker til
den elendige fiskebestanden i vårt
område. Torsken er borte! MEN, vi har
det gøy allikevel!
Måtte andre foreninger ha like fornøyde
medlemmer som oss i Småfisker’n i
Stavern!
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Torsk i Nordsjøen/Skagerrak
og Den østlige engelske kanal
Torsken i Nordsjøen er ganske

stedbunden, og vi regner med at det
finnes flere lokale stammer med
gytefelter bl.a. i Den engelske kanal, ved
Dogger og langs skotskekysten. Det er
imidlertid ingen klare grenser mellom
disse stammene, og gyting kan
forekomme over hele Nordsjøen.

ved en lengde på ca. 50 cm. Som seksåring kan de veie oppimot ti kg.

kebestanden i Nordsjøen, har vi bestander i Østersjøen, Kattegat,
Irskesjøen, ved Færøyene, Island,
Torsken i Nordsjøen vokser raskere og Norskekysten, Barentshavet, øst- og
blir tidligere kjønnsmoden enn torsken i vestkysten av Grønland, langs Canada og
Barentshavet, og den har et kortere livs- USA sør til Cape Hatteras (35°10’N). I
løp.
Europa finnes den sør til Biscaya

Torskens føde varierer med alderen.
Gytingen foregår mellom januar og april, Ung torsk spiser mye krepsdyr, men
tidligst i sør, og eggene klekkes etter to etter hvert som den vokser, spiser den
til tre uker. I juni er yngelen 20 til 80
mer og mer fisk som tobis, sild og
mm lang, og de viktigste oppvekstøyepål.Torsken lever hovedsakelig ved
områdene er langs danskekysten og i
bunnen, men den kan gå høyt opp i
Tyskebukta. Det finnes vanligvis også en vannet for å beite på fiskestimer.Torsken
god del yngel rundt Shetland.
er en utpreget kannibal, og opptil tre ar
Den første vinteren når yngelen en
gammel torsk kan bli spist av sine eldre
lengde på 13–27 cm. Enkelte hanner kan artsfrender.
bli kjønnsmodne allerede som toåringer,
og så små som 25 cm, men de fleste blir Torsken finnes på begge sider av det
kjønnsmodne som tre- og fireåringer
nordlige Atlanterhavet. Foruten tors-
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20-års jubileum i Kristiansand
og Omegn lokallag
AV KONRAD DRANGSHOLT

Fredag 30. oktober feiret foreningen i
Kristiansand sitt 20 års jubileum som
lokallag.
34 personer var samlet i et festlokale i
Marvika for å markere at i oktober var
det nøyaktig 20 år siden lokallaget ble
stiftet. Det var ikke mulig å få plass til
flere i det lille festlokalet, og vi måtte
dessverre si: «nei, beklager fulltegnet»,
til flere som kom med sin påmelding litt
for sent.

Havets festbord
Menyen var også et jubileum verdig.
Havets festbord fra en lokal kvalitetsprodusent med kongekrabber, sjøkreps,
reker, vanlig krabbe, diverse typer laks
og skjell pluss mye, mye mer. Alt smakte
fortreffelig sammen med et rikelig og
variert utvalg av passende drikke. Noe
for enhver smak, med andre ord. Praten
gikk livlig rundt bordene i et så hyggelig
selskap.

Selvskreven formann
Formannen vår, Eiler Schiøtz, holdt
hovedtalen og trakk opp et historisk tilbakeblikk som han krydret med enkelte
historier. En del av dagens medlemmer
nikket gjenkjennende da Eiler snakket
om stiftelsesmøtet i 1989 og den
glødende stemningen det var den gang.
Eiler har vært lokallagets ivrige formann
i så å si alle de 20 årene, og fikk da også
overrakt en velfortjent blomsterbukett
som en aldri så liten takk for det
arbeidet han har gjort for foreningen.

Et koldtbord med
havets delikatesser
satte pregpå stemningen

applaus for talen, og medlemmene i sør
satte pris på at formannen i forbundet
vårt kom på besøk.
Senere vanket det både kaker og kaffe
og godt tilbehør. Festen fortsatte langt
utover kvelden, og det var fint å høre
fra medlemmene våre at de syntes det
ble en fantastisk flott og hyggelig
markering av 20 års jubileet.

Aktiv 20-åring

om fiske, faller det som regel i smak.Vi
har jevnt over 15-20 medlemmer på
hvert møte. I høst har vi hatt besøk av
en representant fra Kanonmuseet på
Møvig fort, og i desember kommer en
lokalhistoriker på besøk.

Styret har i år bestått av:
Formann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Lokallaget vårt har 3-4 møter hver høst
og vår.Vi forsøker å ha et tema til hvert
møte, og om ikke det alltid dreier seg
Konrad gav Eiler blomster for lang og tro tjeneste i foreningen

Heder og ære til Eiler
Vi var også så heldige å ha besøk av forbundsformannen vår Tom Sollie. Han
gratulerte oss med 20 års jubileet, og
takket Eiler for det flotte arbeidet han
har gjort i alle årene. Tom overrakte
også en flott håndlaget knagg til å henge
formannsklubben på. (Eiler har ved en
tidligere anledning fått overrakt en
skikkelig flott klubbe.) Tom høstet stor
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Eiler Schiøtz
Tor A. Ågedal
Konrad Drangsholt
Vidar Linde
Alf Søgnen
Olav Tveitdal
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Fiskeressursene på kysten:

- grunnlaget for turistfisket
og turistfiskenæringen
«Som en del av det 3-årige forskningsprosjektet: «Coastal fish resources: the
foundation for tourist fishing and related
commerce» utvikles det metodikk for
kartlegging av turistfiskeriet langs norskekysten fordi vi trenger kunnskap om
hvordan fiskebestandene utvikler seg
dersom vi skal klare å sikre at vi kan
høste av dem i fremtiden.»
Slik innledes det om turistfiskeprosjektet som prosjektleder Jon Helge
Vølstad fra Havforskningsinstituttet
leder.
Fra tidligere vet vi at der er gjort
undersøkelser på omfanget av turistfisket i sjøen både i 2001 og 2003.
Dessuten finnes der en studie av utenlandske bilturister sitt fiske i Norge fra
2004/2005. Ingen av disse undersøkelsene sier noe om artsfordeling, men
bare om total fangstmengde. For artsfordeling støtter en seg til undersøkelser fra 2003 om fordeling på område,
art og sesong når det gjelder fritidsfiske.
Havforskningsinstituttet sier følgende
om mål og framdrift i prosjektet:

•

•

•

•
•

•

Hovedmål
Kvantifisere fiskeinnsatsen, mengden, og
artsammensetningen av fangstene tatt
av fisketurister i norske kystfarvann
Utforme en rapporterings- og kartleggingsmetode som vil være kostnads•
effektiv og gi pålitelige data om:
• gjennomsnittlig fangst per dag for alle
fisketurister per sesong og region
•
vekt av de årlige totalfangstene av
torsk og andre viktige arter tatt av fisketurister i hver region
• Turistfiskeundersøkelsen har som mål
å utvikle metoder som kan dekke alle
sektorer
• Registrerte fisketurismebedrifter som
samarbeider med Havforskningsinstituttet og samarbeidspartnerne
våre:

- Målsetning er at disse rapporterer
totale fangster og innsats regelmessig gjennom sesongen, enten som en
census, eller for representative områder og tidsperioder.
Registrerte fisketurismebedrifter som
ikke samarbeider direkte på prosjektet:
- Fangster kan estimeres via representative prøveundersøkelser.
Den uformelle sektoren (for eksempel fisketurister som leier bosted
hos private, bor på camping plass,
eller i egen bobil):
- Kan kvantifisere innsatsen gjennom
spørreundersøkelser i felten (f.eks.
med hjelp fra kystvakten).
Kan under visse antakelser estimere
totalfangster ved å multiplisere fiskeinnsatsen med gjennomsnittlig
fangst per enhet innsats fra andre
sektorer
Status for arbeidet i prosjektet
per august 2009
Utviklet standardisert fangstdagbokskjema som utfylles av fisketurister på
utvalgte rorbuer.
Utviklet og implementert et webbasert rapporteringskjema i Altinn
som kan brukes av fisketurismeindustrien til å rapportere totale
ukentlige fangster og fiskeinnsats
rapportert av turister via fangstdagbøker. Testet i samarbeid med
Rorbuer på Hitra.
Utviklet en bedriftsdatabase og en
fangstdatabase for å sortere og lagre
data i prosjektet.
Gjennomført en forundersøkelse for
å teste fangstdagbøkene i samarbeid
med tre rorbuer i Øygarden, Hordaland:
- En student fra Universitetet i
Bremen (Stephanie Borchardt) er tilknyttet prosjektet via Leonardostipend fra EU for å skrive
diplomoppgave
- Turister i øygarden førte daglige
fangstdagbøker

10

•

•

•
•

- Turister målte lengde og vekt av
torsk og sei som del av diplomoppgaven
I pilotprosjektet ble det etablert et
samarbeid med 65 fisketurismebedrifter spredt langs hele kysten for å
teste prototypen av fangstdagbokskjema under varierte forhold. De bedriftene som samarbeidet med
Havforskningsinstituttet har utført et
svært viktig arbeid i den første delen
av prosjektet. Dette gjelder for
rapportering av data om fangst og
innsats.
Etablert samarbeid med den Indre
Kystvakten for å samle inn data via
intervju av aktive fisketurister som
kan brukes til å kvantifisere fiskeinnsatsen i den uformelle sektoren.
Vi fikk inn over 800 fangstdagbokskjema i løpet av pilotprosjektet
Utarbeidet en rapport til Norges
Forskningsråd, der pilotprosjektet har
blitt oppsummert og veien videre lagt
frem.

Fremdrift i prosjektet
Hovedprosjektet startet opp 01.01.09. I
denne delen av prosjektet vil vi teste ut
en rapporteringsform der bedriftene
rapporterer fra tilfeldig utvalgte uker i
løpet av året.
Vi har nå med ca 90 bedrifter i hovedprosjektet. 30 av disse er bedrifter som
også var med på pilotprosjektet, mens
60 bedrifter er nye bedrifter som er
plukket ut ved hjelp av tilfeldig utvalg.
(Se oversikt over bedriftene i hovedprosjektet.)
Det arbeides med å utvikle metodikk
for å estimere fangster gjort av turister
som leier hos bedrifter som ikke samarbeider direkte.
I prosjektet vil vi også arbeide videre
med Indre Kystvakten for å kvantifisere
andel turistfiskere versus andel fritidsfiskere.
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Ledes av Havforskningsinstituttet

Småfisker’n at en har skaffet seg
hjemmel for å pålegge både bedrifter og
Turistfiskeprosjektet ledes av Havforsk- utøvere innenfor sports og rekreasjonsningsinstituttet, som med sine nærmere fiske å rapportere om fangster. Dette er
formulert slik i loven:
700 ansatte er det største marine
«§ 22. Sports- og rekreasjonsfiske
forskningsmiljøet i Norge. Instituttets
hovedansvar er å forske for å kunne gi ... Departementet kan i forskrift
påleggje eit utval av personar som driv
råd til det offentlige om akvakultur og
sports- og rekreasjonsfiske, å gje oppom økosystemene i norske kyst- og
lysningar til styresmaktene om haushavområder. Rundt halvparten av virktinga for statistikkformål. Tilsvarande
somheten er finansiert av Fiskeri- og
pålegg kan også rettast mot den som
kystdepartementet.
eig eller driv anlegg eller verksemd som
slik hausting vert driven frå. Dei andre
Småfisker’n fant hjemmel i
føresegnene i eller fastsette i medhald
Havressursloven
av lova gjeld så langt dei høver.»
Under studie av Havressursloven fant

Og aktørene innenfor turistfisket er
allerede med. 91 bedrifter i alle fylker
fra Akershus til Finnmark bidrar med
data til forskningsprosjektet.
Så får vi se om HI sitt arbeid gir et mer
presist grunnlag for å si noe om denne
nye grenen på yrkesfiske. For det må jo
være yrke når en lager seg levebrød av
å la turister høste fra havet. Dermed
har vi fått en krysning mellom turistnæring og yrkesfiske, og den tradisjonelle kystfiskeren har nå blitt
turistfiske vert.
Vil du lese mer om prosjektet kan du
gå inn på http://www.imr.no/turistfiske/

Landsmøtet 2010
Det er i vest det skjer denne gangen
også, men vi må litt lenger sør.
Rogalandsavdelingen har tatt
utfordringen med arrangementet.
Møtet blir i ordentlig maritime
omgivelser med Nordsjøen som
nærmeste nabo.
På Hotell hummeren går landsmøtet av
stabelen 10. – 11. april 2010.

Sentral beliggenhet
Hotellet ligger på Tanager 10 minutt
kjøring fra Sola flyplass.Vil du ta toget
rundt sørlandet, så er heller ikke veien
lang fra stasjonsområdet. Du kan også
komme med hurtigbåt fra Bergen eller
rett og slett sette deg i bilen enten du
kommer fra nord, sør eller øst.

Maritime opplevelser
Vertsforeningen varter opp med havfisketur eller besøk på kystkulturmuseet.

2
Hotellet sett fra sjøen.

Her finner du
Hummeren hotell.
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Dermed skulle det ligge godt til rette
for noen maritime opplevelser fra både
nåtid og fortid før vi samles til
festmiddag lørdag kveld.
Da oppfordrer vi lokallagene om å sette
i gang kampen om å få være utsendinger til møtet. Dessuten er det en god
ide å bestille flybilletter så snart som
mulig for de som har tenkt å reise på
den måten. Sentralstyret ønsker vel
møtt til en trivelig helg i Rogaland.
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Fagmøte og vervemøte i
Kragerø
else med strand not trekk av Flødevigen.
De andre områdene har stor betydning
som gyte og oppvekst områder for
torsk og hummer.

AV TOM SOLLIE

NFSF arrangerte møte i
Kragerø 17. november
Tidligere var det lokalforening i Kragerø
men den ble «borte».Trist at slikt skjer
for det krever en del arbeide med å få
opprettet foreninger.Vi har hatt et møte
i Kragerø tidligere i år i forsøk på å få til
en ny lokalforening, men vi har dessverre for få medlemmer.
De medlemmene vi har ønsker dette
selv men forbundet må trå til får å få
realisert en ny forening.Vi arrangerte
derfor et åpent møte på Admiralen hvor
det møtte en del potensielle
medlemmer og samtlige av de lokale
medlemmene vi allerede har. Forbundet
ble presentert for nye aktuelle
medlemmer og vi svarte på spørsmål.

Marine verneområder
Vi har satt fokus på de forslåtte fire
marine verneområdene og hvilken betydning områdene kan ha for framtiden.
Jens Petter Ramberg fra Kragerø som
ikke bare er medlem, men også
marinbiolog og leirskoleleder, viste oss

Tiltak for å få torsken tilbake
Like aktuelt var temaet om hvilke tiltak
som kunne gjennomføres for å få
torsken tilbake.

Jens Petter Ramberg var tydelig i forklaringene om betydningen av de aktuelle
verneområdene

Øyvind Fjellså fra Sannidal ville være
sikker på at torsken får komme inn for å
gyte og det må derfor forbys garnfiske i
gytemånedene mente han. Dessuten må
vi beskatte skarv og sel hardere slik at
både torskeyngel og småtorsk får vokse
opp.

Flere hadde noe å si i denne saken og
debatten gikk livlig. Ingen tvil om at vi
de aktuelle områdene og fortalte i detalj har mange engasjerte fritidsfiskere i
dette området.
hvilken hensikt det hadde å verne de
aktuelle områdene. Et av områdene skal
Vi ønsker oss selvsagt flere medlemmer
være et nullfiske område. Dette fordi
etter dette møtet og ser fram til å stifte
Havforskerne har viktige interesser av
foreningen i løpet av Januar måned
nettopp å kunne måle endringer og
neste år.
tilvekst akkurat her.
Et av områdene ble benyttet i forbind-
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Kart over foreslåtte verneområder.
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avd. Sandefjord:
ToSmåfisker’n
som bygger
(i) tre - del 2
r (i)Julemøte
tre - del 2 på Atlantic
TEKST LARS KONGSVIK
FOTO TOM SOLLIE

i januar, så har Tor og Thomas brukt 3
Som vi lovet i sist nummer, så komtimer hver mandag og torsdag til nå (kanmer oppfølgeren om båtbyggerne fra
Stemningen
var god!!
skje har de tatt seg litt ferie også, får vi
Tønsberg. I forrige
nummer
var de 4
tro!). Målsettingen om ferdig skrog til jul
første bordgangene kommet på plass,
og vi fikk også se motoren som skal stå er nådd, det gjenstår bare litt klinking når
g Thomas brukt 3
Sjøsetting til pinse
vi skriver midten av november.
for framdriften - en velholdt MARNA
Målet er å få skuta på Begge
vannetbåtbyggerne
til pinse har erfaring fra enten
g torsdag
til nå (kanbensinmotor.
tt ferie også, får vi
2008. Da skal den være
ferdig
innsatt
med av trebåt. Thomnybygg eller
restaurering
m ferdig
skrog
til
jul
rå
linolje
og
terpentin
og
fi
nne
sin
plass
as sitt forrige nybyggingsprosjekt foregikk
Halve jobben er gjort
hos ny
eier -på
Grimestad
ved Tjøme.
bareMed
litt en
klinking
nårbyggetid
for omtrent
10 år siden. Nå synes han det
beregnet
på 600
700
november.
Småfi
sker’n
sin
utsendte
vil
plass
var på være
tide åpå
friske
opp gamle kunnskaper
timer, så er en kommet langt over halvar erfaring
fra enten
få med
seg denne begivenheten,
og ferdigheter!så gled
veis i arbeidet
nå. Fra og
kjølen
ble strukket

ring av trebåt. Thomngsprosjekt foregikk
en. Nå synes han det
pp gamle kunnskaper

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

deg til neste nummer!

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

VI STØTTER
Tradisjonen
tro arrangerte
ble diskutert og
det
NORGES
FRITIDSSpantene
skrus og foreningen
plugges, klinkenHummerfangstene
likeså,
Lokalene
samler utstyrOG
fra
sitt julemøte
18. november.
viser seg at resultatene så langt var like
noeonsdag
som forenkler
framtidigDet
båtpuss.
hvalfangsttiden.
SMÅFISKERFORBUND
var møtt opp mange medlemmer for å positive i dette området som lenger
nyte all den gode maten hotellet kunne
by på.
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inne i Oslofjorden.

MøreNot
VI STØTTER
Norges ledende
Vellykket lotteri
leverandør av fiskeredskap
NORGES
FRITIDSOG
Tilfredshet med hummerfisket Etter middagen var det utlodning som
Tlf. 70 20 95 00
Fax 70 20 95 10
Formannen Gunnar Svendsen fortalte
sto på dagsorden
og denne var ikke e-post: firmapost@morenot.no
11
Begge bilder om
over:aktiviteter
ThomasSMÅFISKERFORBUND
tilpasser
og fiåret
njusterer
spant.
gjennom
og overlot
bare et høydepunkt med opplesning av
www.morenot.no
Under: Avstivere
tastilutforbundsformannen
og skrogets linjer kommer
Endelig kunne
de to hobordet
somskikkelig
var fram.
vinnertallene
av mister
Lilloe, men ga
bybåtbyggerne
beskue
og
puste
lettet
ut.
invitert i anledningen til å fortelle om
også et bidrag til foreningskassa så da
Norges ledende
forbundets arbeid.
ble Gunnar fornøyd.
leverandør av fiskeredskap
Tlf. 70 20 95 00
Fax 70 20 95 10
e-post: firmapost@morenot.no
www.morenot.no
VI STØTTER NORGES FRITIDS- OG SMÅFISKERFORBUND

MøreNot

g kunne de to hob-

Honda og Tohatsu påhengsmotorer

/HYHUDQG¡UDYNYDOLWHWVXWVW\UWLO¿VNHULQ ULQJHQ
Båter • Mopeder • Tilhengere
9LnSnHUQHWWEXWLNNLMDQXDU

Tlf: 33 32 53 54
Fax: 33 32 78 06
7OI
ZZZUIJQR
Ulvikvn. 49, 3150 Tolvsrød
www.ulviken.no
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Honda og Tohatsu påhengsmotorer
Båter • Mopeder • Tilhengere
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Høvåg og omegn:

Fisketur med 3. klasse
er blitt tradisjon
Fiske, kystkultur og
trygg i båt

Fisketur med 3. klasse på Høvåg

Etter besøket på oppdrettsanlegget gikk turen til
fiskeplassene. Foreningen
har kjøpt inn 35 havfiskesett slik at alle får bruke
godt utstyr når de er på
fiske. Det ble da litt fisk,
men ingen skal beskylde
barna for at de fisker
fjorden tom. Underveis ble
det informert om
kystkultur og hvordan en
oppfører seg og utstyrer
seg, for å være trygg i båt.

«Og alle var enige
om at det hadde vært
en fin tur»

AV GEIR TRONDSEN OG
LARS KONGSVIK

Småfisker’n avdeling Høvåg og omegn
har gjort det til tradisjon å ta med 3.
klasse fra Høvåg og Justøy skole på fisketur. De har faktisk holdt på med det
siden foreningen startet i millenniumsåret. Denne gangen gikk turen av stabelen lørdag 6. juni, og det var 7 båter
som stilte med 2 – 3 voksne i hver båt.

klassingene som observerer den livlige
laksen.

Stor aktivitet og høy
trivselsfaktor på fjorden.

Oppdrett og fiske
Det var om lag 30 elever med på turen.
Turen startet fra Langholmsund brygge,
og vi var så heldige å ha med oss
lederen for det lokale fiskeoppdrettet.
Han informerte litt om hva som skjer i
merdene og tilbød smaksprøver av fiskeforet. Det var mange rare grimaser å
se da barna fikk smake på det! Foring av
laksen er også populært, da er det stor
aktivitet både i merdene og blant 3.

14

Slik slutter mange gode
turrapporter, og denne
fisketuren var ikke noe
unntak.Været viste seg fra
sin beste side med sol og
rolige vindforhold. Og bare
blide unger var å se på kaien da turen
var ferdig.
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NFSF avd. Arendal og omegn:

Aktiviteten i året som har gått
AV SVEIN HVIDSTEN

Vi har et godt år å se tilbake på, da vi
har økt medlemsantallet med 30 nye
medlemmer fra 62- 92.

Kysttorsk
På møte angående kysttorsken var vi
godt representert med lokale
styremedlemmer, og med forbundsformann Tom Sollie tilstede. Det ble en
god debatt med fiskerimyndigheter og
havforskere. Det er ingen tvil om at
kysttorsken er truet.Vi er innstilt på at
her må det mange tiltak til for å analysere dette og finne frem til gode felles
løsninger, der yrkesfiskere og fritidsfiskere må medvirke. Kanskje vi må i
gang med reservater for denne som
med hummeren? Rapportene sier at
det har vært ett meget godt år for
hummerfiske.

Kilsunddagene

Fiskeburgere går som
hakka møkk !!
fiskeburgere med et greit overskudd.
Kilsunddagene var lørdag 4. Og søndag
5. Juli, og været var fint.

Medlemsmøte

Foreningen her i Arendal og Omegn har
Torsdag 12. November hadde vi
også i år stått på stand ved
medlemsmøte på Eydehavn der forKilsunddagene der vi hadde godt salg av
bundslederen Tom Sollie viste bilder og

hadde en orientering om
hummerreservatene, som har bidratt til
at hummerfiske i år har vært godt også
i Østlandsområdet.
Vi hadde invitert med oss leder Berit
Olsen og kasserer Reidar Tveide fra
foreningen i Risør og Tvedestrand Avd.
Det ble servert reker og loff.

Tau, Garn, Fiskeutstyr, Krabbeteiner, Flyteplagg
Tau,
Garn,
Fiskeutstyr,
Krabbeteiner,
FlyteplaggFlyteplagg
Tau,
Garn,
Fiskeutstyr,
Krabbeteiner,
Tau, Garn, Fiskeutstyr, Krabbeteiner, Flyteplagg

Sølvkroken fiskehjul.

Sølvkroken fiskehjul.
Alle modeller
-30%fiskehjul.
Sølvkroken
Sølvkroken
fiskehjul.
Alle modeller
-30%
Alle modeller Alle
-30%modeller -30%
Trollgarn
kr. 550,Trollgarn
kr. 550,Torskeruse
695,Trollgarn
kr.kr.
550,Torskeruse
kr. 695,Trollgarn
kr. 550,Torskeruse kr.
695,Torskeruse kr. 695,-

Mange gode tilbud.
Flyteplagg:
Garn,
teiner, tilbud.
ruser, GPS, ekkolodd, fiskestenger osv.
Mange
gode
Mange
gode tilbud.
Jakker fra
598,Flyteplagg:
Garn,Garn,
teiner,
ruser,
GPS,
ekkolodd,
fiskestenger
Flyteplagg:
teiner,
ruser,
GPS,
ekkolodd,
osv.osv.
Mange
gode
tilbud.
Norsk
Fletteri
asfiskestengerwww.norsk-fletteri.no
Tlf.55 10 50 27
Drakterfra
fra598,799,- Flyteplagg
Jakker
fra 598,Jakker
Garn, teiner, ruser, GPS, ekkolodd, fiskestenger osv.
Tauprodusenten
i
Bergen.
Nordåsdalen
11.
Like
ned
e
nfor
Elkjøp,
Expert
Norsk
Fletteri
as
www.norsk-fletteri.no
Tlf.55
10
50
27
Norsk Fletteri as
www.norsk-fletteri.no Tlf.55 10 50Drakter
27
fra 799,-Jakker
fra
Drakter
fra 799,Tauprodusenten
i
Bergen.
Nordåsdalen
11.
Like
ned
e
nfor
Elkjøp,
Expert
Norsk Fletteri
www.norsk-fletteri.no
Tlf.55
10 50 27
Tauprodusenten
i Bergen. asNordåsdalen
11. Like nedenfor Elkjøp,
Expert
Drakter fr

Tauprodusenten i Bergen. Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp, Expert
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NFSF avdeling Risør og Tvedestrand:

Småfiskerfest på Lyngørporten
AV BERIT OLSEN

Rikholdig program

Leder Berit Olsen ønsket velkommen,
og orienterte om kveldens program.
Risør og Tvedestrand småfiskerforening
Thor Helge Salomonsen småinviterte nok en gang til medlemsfest på
fiskermedlem, men også historieLyngørporten.
forteller med stor innlevelsesevne
underholdt innimellom slaga.
Foreningen har hvert år et lotteri
gående i sommermånedene, og selv om
Tom Sollie orienterte om nytt fra foroverskuddet skal gå til drift av forbundet, og kom også innom valg og årseningen, ønsker styret å kunne sponse
møte som snart er i gang. Flere
medlemmene med en fest med noe av
lokalforeninger sliter med å skaffe folk
midlene. Spesielt invitert var forbundstil styreverv, deriblant vår forening.
leder Tom Sollie, som sammen med 32
andre hygget seg med havets
Vi trenger Småfisker’n
delikatesser, og godt drikke.
På grunn av stadig nye lover og restrik-

sjoner, må jo folk snart forstå
nødvendigheten av lokallagene i denne
organisasjonen.Vi håper på det beste.
Etter 22 år, hadde det vært synd og
skam om foreningen blir lagt ned.
Berit fikk overrakt nydelig blomsterbukett, sirlig og pent innpakket av sjefen
sjøl, samt en nylakkert eik plate til foreningsklubba.
Kvelden forløp med dans og hyggelig
prat rundt bordene. Kaffe og bløtkake
ble servert, og selv om ikke alle holdt ut
til the bitter end var det en hyggelig
kveld.
En munter forsamling

Leder Berit Olsen ønsket
velkommen, og orienterte
om kveldens program.

Salomonsen og Tveide i
forhandlinger om loddprisen

Forbundsformann
Tom Sollie var gjest.

17

Godkjent antrekk med
småfisker slips og ditto slipsnål.
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Hummerfiske sesongen 2009

Fiskerkollega Kjell Andersen med
2 flotte eksemplarer av arten
Homarus Gamarus.

AV TOM SOLLIE

med oss i båten var det en fotograf og
en journalist fra et lokalt magasin som
lagde en reportasje om hummerfisket i
Vestfold.

Allerede første trekket, på fredag 2.
oktober, ga signaler om at dette ville bli
en god sesong for hummerfisket. På
Knallstart
denne dagen var det ekstra godt vær og Første dag, på 5 hummerteiner og 2

Hjelpemann og læregutt ombord
Gabriel Kirsebom

18

krabbeteiner ble resultatet 8 hummere.
To var med utrogn og 2 var undermåls.
Dermed beholdt vi 4 kraftige
eksemplarer som vi kunne kose oss
med. Det gode fisket skulle forsette
nesten ut hele oktober men så kom
høstværet mye vind.
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Hummer med utrogn settes ut igjen

Ingen tvil, denne er full av utrogn.

Jammen var det hummer i krabbeteina

3 ganger så godt som ifjor

henhold til målingene i bevaringsområdet vestre Bolærne. Etter at vi har
Da takket jeg for meg med
snakket med andre lokale hummerfishummerfisket for i år og den første
uken i november tok jeg opp redskapen kere så viser det seg at resultatene er
omtrent det samme.
og har lagret den til neste år.

Hobbyfiskerens drøm!

Resultatet denne sesongen ble 3 ganger Da gjenstår å håpe at det ikke er fisket
opp så mye i år at dette går utover
så godt som i fjor og dette samsvarer
neste års sesong.
med mengden hummer i økning i

Kjell koker hummer

Hobbyfiskerens drøm!
Sparer slit
Hobbyfiskerens
drøm!
Hobbyfiskerens drøm!
og helse



 

Sparerdrøm!
slit
Hobbyfiskerens
Ypperlig
og helsefor

teine/krepse,
garn og Sparer slit
Sparer slit Ypperlig for
og helse
og helselinefiske
teine/krepse,
Sparer
slit


 og helse


garn og
linefiske
Ypperlig m/
for 4-takt Honda. Veier bare 10 kg.
Bensindrevet
opphaler
teine/krepse,
Trekkraft
220
kg.
Regulerbar
kraft
og hastighet!
Bensindrevet
opphaler
m/
4-takt
Honda.
Veier
10 kg.4-takt
Bensindrevet garn
opphaler
Honda.
Veier bare 10 kg.
ogbarem/
Trekkraft 220 kg. Regulerbar kraft og hastighet!
Trekkraft
220
kg.blant.
Regulerbar
hastighet!
forskjellige
festeanordninger
blant.
linefiske
33
forskjellige
festeanordninger
å velge
Ypperlig
for kraftå ogvelge
Ypperlig for
teine/krepse,
garn og
linefiske



3 forskjellige festeanordninger å velge blant.
teine/krepse,
opphaler
m/ Olsen
4-takt tlf:
Honda.
Veier
SelgerBensindrevet
og markedsfører:
Harald
+47 905
64bare
598 10 kg.
Selger
og
markedsfører:
Harald
Olsen
tlf:
+47
905
64
598
garn
og220 kg. Regulerbar kraft og hastighet!
Trekkraft
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP
3 forskjellige festeanordninger å velge blant.
linefiske

Selger og markedsfører: Harald Olsen tlf: +47 905 64 598
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP
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Selger og markedsfører: Harald Olsen tlf: +47 905 64 598
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP

Bensindrevet opphaler m/ 4-takt Honda. Veier bare 10 kg
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Der det før var mil etter mil med frodig yrende
«jungel», er det nå mudderbunn eller nakent fjell
dominert av trådalger i sør og kråkeboller i nord. I
Nord-Norge har enorme mengder kråkeboller
beitet ned tareskogen siden 1970-tallet. Ingen
kjenner årsaken til dette. Fra svenskegrensa til
Lindesnes har 90 % av sukkertareskogen forsvunnet,
høyst sannsynlig som følge av for høye utslipp av
næringsstoffer fra land.

Tareskogen
som forsvant
Dykker over gjengrodd
taretrålet stengrunn

Rammer kystfiskeriene
Tareskogen er viktige oppvekstområder
for mange fiskearter. En av de er
kysttorsken, som beiter på tanglopper
og andre krepsdyr i tareskogen det
første leveåret.
Forskerne mener nedbeitingen av tareskogen i nord kan være en viktig årsak
til at bestandene av kysttorsk har gått
tilbake med 30% fra midten av 1990tallet frem til 2005.

De fulle konsekvensene av taredøden
har man ikke oversikt over. Men sannsynligvis er det milliardverdier som går
tapt. Den årlige produksjonen av
smådyr i tareskogen er beregnet til å
kunne gi næring til 3 000 000 tonn fisk
årlig. Dette er omtrent like mye som
hele norsk fiskerinæring, inkludert oppdrett, leverte i 2005.

Kråkebollenedbeiting i nord
Kråkeboller har beitet ned store tare-

skogsområder i Midt- og Nord-Norge.
Årsaken til dette vet vi ikke, men undersøkelser viser at kråkebollene har holdt
tareskogen borte og opprettholdt nedbeitingen i over 30 år.
Verst er situasjonen i Finnmark, der 90
% av opprinnelig tareskog er borte.
Forskerne har beregnet at 2 000 km2
tareskog har forsvunnet langs kysten av
Nord-Norge. Dette tilsvarer et areal på
størrelse med Vestfold fylke.

Tareskog er blant de mest produktive
økosystemene på hele kloden. En
eneste tareplante kan være «bolig» for
over 80 000 dyr, og i et taresamfunn
kan minst 2-300 ulike dyrearter være
faste innbyggere. Tareplanten er første
ledd i næringskjeden og tareskog kan
produsere mer enn 10 kg
plantemateriale per kvadratmeter per
år. Det betyr at kråkebollene hindrer en
primærproduksjon på rundt 20
millioner tonn per år.
Tareskogen gir næring til store mengder
krepsdyr, snegl og andre dyr, som igjen
er næring for fisk – særlig unge stadier
av torskefisk.

Dykker ved taretrålet grunn,
tilgrodd med grønnalger
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Bred høring om hummer
AV SVEIN HVIDSTEN

Tareskogtrålrenne,Hinnaskjæret-4

Denne høsten har det fra Fiskeridirektoratet sin side vært gjennomført
høringsmøter langs hele kysten for å
få innspill om hvordan vi bør forvalte
hummeren framover. Etter møtene har
Fiskeridirektoratet sendt ut en rapport om saken. Sammendrag av denne
finner du som egen artikkel i bladet.
Småfisker’n bringer noen glimt fra
møtet som var på Arendal Bibliotek
lørdag 14.9.2007, der det var fullsatt
sal. De som var med var yrkesfiskere,
fritidsfiskere, havforskere og kystpoliti.

16

Misvisende statistikk
Det var livlig diskusjon der det ble fremsatt mange meninger og argumenter for
hva vi skal gjøre for å få opp hummerbestanden. Fra NFSF møtte 8 representanter, blant dem vår forbundsformann
Tom Sollie, som ikke var enig i totalfredning slik det ble fremstilt. Det ble fra
flere satt frem påstander at den statistikken som dette bygde på ikke er riktig,
da det meste av hummeren som inngår
i statistikken blir solgt direkte fra fisker
til forbruker, og derved ikke inngår i
statistikken.
Det kom mange utspill til tiltakene som
ble foreslått blant annet 2 stk fluktåpninger i hummerteinene.

Tareskog-trål,
Ole-Hinnaskjæret-10

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

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

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

21

Alf Ring Pettersen orienterer om et av alternativene for bevaring av hummerbestanden.
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Småfisker’n avd. Tønsberg & omegn:

30-års jubileum med stil!

Trofaste medlemmer gjennom mange år.
Tradisjonen tro arrangerte foreningen
årets julemøte på Borge Hotell på
Husøy og markerte samtidig at foreningen er 30 år. Noe frafall av naturlige grunner i disse influensatider ble
det. Menyen besto av lutefisk,
alternativt juletallerken som sedvanlig

var tilberedt etter gamle gode
tradisjoner og smakte slik som bare
Borge hotell kan klare det.

Ringen er sluttet
Formannen Ferdinand Juell leste og
fortalte fra foreningens start i 1979
Formann i Tønsberg
Ferdinand Juell får overrekt
blomster og klubbe.

og han kunne fortelle at foreningen
ble stiftet, nettopp på stedet hvor vi i
dag feirer jubileet. Etter denne
markeringen overrakte forbundsformannen Tom Sollie forbundets
møtelederklubbe og blomster til
formannen.

Årets storfisker
Vi kåret årets «storfisker» Johnny Bøe
som hadde fisket - noe uvanlig - en
havabbor på 3,2kg på stang. Dermed
kapret han trofeet for andre gang, og
formannen stod for overleveringen.

Vervemester
Johnny kapret enda et «trofe» i det
han ble utnevnt til årets vervemester
med 10 vervede medlemmer og fikk
overlevert «vervemester genser» av
Forbundsformannen. Møtet ble
avsluttet med trekning av kveldens
utlodningspremier og Hummerteina.
Sistnevnte ble vunnet av Tor Otto
Anell.

22
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Johhny Bøe fikk andre napp i Storfiskertrofeet.

!
Årets «storfisker»
Johnny Bøe får sin
æresbevisning.

Alvorsprat.

Formannen fortalte om starten av foreningen

Johnny Bøe ble
også årets
vervemester.

Foreningens to æresmedlemmer
Kjell Torjesen og Helmer Forså t.v.

Tor Otto fikk teina
av Fred Kristensen

23
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Fagrådet for Laks og Sjøørret
i Skagerrak og Oslofjorden
Det ble avholdt møte i fagrådet for
Laks og Sjøørret i Skagerak og
Oslofjorden torsdag 22. oktober 2009
hos Fylkesmannen i Østfold,
Miljøvernavdelingen.
Fra NFSF møtte Carl Fjærbek,
regionsleder Norges Fritids- og
Småfiskerforbund, region øst og Per
Ivar Engene, Norges Fritids- og
Småfiskerforbund, region øst.
Det ble skrevet et fyldig referat fra et
interessant møte. Redaksjonen i
Småfisker’n har valgt ut 3 saker som vi
mener har stor interesse for mange av
våre lesere. For de av dere som
ønsker å få med seg hele referatet
samt å gjøre seg bedre kjent med
fagrådet sitt arbeid, kan vi anbefale å
gå inn på adressen
http://www.fagrad.com/. Nettsidene til
fagrådet er nylig revidert, og fremstår
som oversiktlig med mye interessant
stoff.

På tross av generelt god vannføring i
mange elver er også oppgangen av fisk
sviktende. Eneste unntak ser ut til å
være Agderfylkene, som opplever en
svært positiv utvikling, samt Oslofjorden der det i flere elver står
brukbart til og fangstene siste år har
vært bra.
Et usikkerhetsmoment som ble tatt
opp under møtet er mengden bifangster av laks i de pelagiske fiskerier,
som man dessverre ikke har tall på.
Varierende forhold: Laksebestandene i
Oslofjorden er i svært ulike befatninger. Drammenselva og Lierelva er
rammet av Gyrodactylus salaris og
laksebestanden opprettholdes gjennom utsetting av yngel.
Årets oppgang av laks i elvene på Østlandet og Sørlandet synes stort sett å
bli bedre enn sesongen 2008. Fra
Skienselva meldes det om gode
fangster i år og god oppgang i vassdragets fisketrapper. Også oppgangen
av laks i Numedalslågen virker å ha
vært betydelig bedre enn de siste
årene.

den svekkede tilstanden i enkelte elver
forhold knyttet til selve vassdraget.
Ifølge rapporten fra vitenskapelig råd
for lakseforvaltning er det på Østlandet, til sammen 7 laksevassdrag
som er vurdert, hvorav 4 vassdrag har
et beskatningsnivå som framstår som
bærekraftig og 3 vassdrag der beskatningen bør reduseres moderat.

2. Regulering av notfiske
Fagrådet har ikke tilgang til spesifikke
fangsstall fra de enkelte fiskeplassene,
men statistikken viser at fangstene i
sjøen ligger på ca 8% av totalfangsten.
Siden tallene for notfangst i Iddefjorden er på 40% av totalen, kan man
anta at fisket på blandede bestander
er en god del under 8 %, selv om
dette fisket kan skade enkelte
bestander mer enn andre.

Etter føre-var prinsippet er det med
de store bekymringene som råder
nasjonalt ikke vanskelig å finne gode
grunner til å redusere notfisket etter
1. Regulering av fiske etter
laks, også på Østlandet. På den annen
anadrom laksefisk 2010-2014,
side ble det i forrige periode foretatt
region Østlandet.
en vesentlig innskrenkning av notfisket
I forbindelse med utforming av nye
i Fagrådets region, med 20 dager, slik
retningslinjer for forvaltning av
at fisket i siste år var fra 15. juni til 20.
anadrom laksefisk for neste fem-års
juli. Fratrukket helgefredning ble det
Enningdalsvassdraget ved Halden har
periode er Fagrådet fra Direktoratet
hatt en god utvikling de siste årene og således siste år fisket i 25 dager.
for Naturforvaltning blitt bedt om å gi har igjen nådd sitt gytebestandsmål for Etter konferering med sjølaksfiskere
en innstilling om anbefalt beskatning i andre året på rad. Her er det også lite innkalt til møtet ble det ytret at på
sjøen.
grunn av innkjøp og rigging av nøter
innslag av oppdrettsfisk, mens det
fiskets relativt intensivt med redskap i finnes den en smerteterskel – altså en
Situasjonen i sjøen: Det vises til nye
minimumsperiode som fisket bør
sjøen. Det er videre forventet at
rapporter og observasjoner på nakrokgarnfisket her vil forsvinne i løpet foregå for at fiskerne i det hele tatt vil
sjonalt nivå som tyder på at fisken ikke av noen år.
se seg tjent med å sette ut redskapen.
får nok næring i sjøen. Dette gjenDet er også et kjent faktum at mange
speiles i både lav kondisjonsfaktor og I Glomma/Aagaardselva er det gjort
av disse fiskerne er av den eldre garde,
at fisken blir «tvunget» til å oppholde en rekke tiltak for å øke gyteog at fisket i stor grad drives på
seg lengre i sjøen for å nå tilstrekkelig områdene ved utlegging av gytegrus,
hobbybasis. Flere har etter hvert innstørrelse for kjønnsmodning. Det er
stilt virksomheten på grunn av mindre
og det er også foretatt utplanting av
nå en rådende oppfatning om at dette nybefruktet rogn (grønnrogn). Ferske fangster.
kan ha vært årsaken til redusert innsig undersøkelser viser meget god tilvekst
av smålaks. Den store beskatningen av og høy tetthet av ungfisk. Ser man
Fagrådet er videre av den oppfatning
laksens ulike fødeorganismer er trolig elvene i region Østlandet under ett er at sjølaksefisket representerer en
også med på å begrense næringshistorisk kulturtradisjon med sterke
trenden ikke så negativ som i resten
tilgangen i sjøen.
røtter. Tatt i betraktning den prosentav landet, og flere vassdrag når sine
gytebestandsmål. Sannsynligvis skyldes vis lave andelen som dette fisket be-
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skatter av bestandene bør det være
mulig å forsøke å opprettholde fisket i
en viss grad. For selv om sjølaksefisket
er preget av å være hobbybruk utgjør
villaks fanget i havet en viktig lokal
råvare, og i noen kystsamfunn er det
fortsatt en levende tradisjon som det
er viktig å hegne om, f.eks i Engelsviken i Fredrikstad kommune. Her
fanges, omsettes og tilbys villaks som
en eksklusiv vare og til gode priser.
Sosioøkonomiske argumenter taler
etter Fagrådets oppfatning for å forsøke å bevare disse tradisjonene leve
såfremt det ikke direkte truer laksebestandene. Spørsmålet om en
eventuell konsesjonsordning for
sjølaksefiske er foreløpig lagt i bero,
men vil om den innføres kunne
begrense sjølaksefisket ytterligere.
Fagrådet ble enige om å anbefale en
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innskrenkning i sjølaksefisket til en
sesong på fire uker. For å summere
Fagrådets anbefaling ser man det som
nødvendig med en reduksjon av
beskatningen av laks i sjøen med 5
dager inntil man kan få bedre kunnskap
om hvilke bestander som beskattes.Vi
vil videre anbefale at det opprettes to
kilenotstasjoner(forskningsstasjoner),
en på hver side av Oslofjorden, som
kan gi oss mer informasjon om de
ulike bestandene som beskattes. Alternativt kan det inviteres til samarbeid med notfiskere om innsamling
av prøver for bestemmelse av hvilke
stammer man fisker på.

hold samt lite konkurranse om føde
og lav predasjon fra marine arter. I
midt-Norge og på vestlandet har
sjøørreten derimot større problemer,
som i første rekke settes i forbindelse
med omfanget av lakseoppdrett og
påslag av lakselus.

3. Bestandsutvikling hos sjøørret
og forslag til forvaltningstiltak.
Sjøørreten på sør- og østlandet har
hatt en god utvikling, som sannsynligvis skyldes bedrede miljø- og gytefor-

Det ble ytret at informasjon om
sjøørretfiske er mangelfull på informasjonsportalen «Kysten er din» og at
sekretær skulle ta kontakt for å formidle dette til rette vedkommende.

Innenfor Fargrådets region er
sjøørreten altså i vekst, og det meldes
om bra med fisk i sjøen, særlig i de
mindre størrelsesgrupper. I mange av
bekkene står det også bra til, bl.a.
takket være milde vintre og fuktige
somre. Det jobbes også bra lokalt
med habitatforbedringer i flere bekker.

KORT OG GODT

Havforsuring
Livet i havet kan i løpet av dette
århundre endre seg kraftig på grunn
av menneskeskapt tilførsel av CO2.
Havet har hittil tatt opp minst 1/3 av
de totale utslippene til atmosfæren.
Dette fører til et surere havmiljø,
uttrykt ved redusert pH og påvirker
produksjonen av dyr og planter.
Siden starten av den industrielle
revolusjonen har vann nær havover-

flaten i verdenshavene allerede fått
redusert pH med ca 0,1 pH enheter. I
løpet av de neste 100 årene forventes
en reduksjon på 0,3 pH enheter
avhengig av utlippsscenarier. Dette er
en utvikling som er 100 ganger raskere enn for de tidligere 100.000
årene.Ved økt menneskeskapt opptak
av CO2 i sjøvannet, skjer en forsuring
som kommer til uttrykk ved
redusert pH. Det fører til at de

organismene som bygger skjell av kalk
(kalsiumkarbonat) får redusert evne
til å danne kalkskjell. De mest kjente
er her koraller og nøkkelarter av
plante- og dyreplankton som er
viktige for alle organismer oppover i
næringskjedene i havet. De økologiske
konsekvensene av dette på sikt er
ukjent, men scenarier basert på bl.a.
forsøk bærer bud om betydelige
negative virkninger.

Å fiske på «leie»
På bakgrunn av artikkelen «Fiske
på sørlandet i gamle dager» har
redaksjonen fått et innspill om
begrepet «å fiske på leie».
AV HELGE G. HALVORSEN

historieforfalskning vil jeg her fortelle hva et makrelleie virkelig var.
Hver båt hadde sin lille «ile». I sin
tidligste form var det oftest et passende stykke av en grantopp
påsurret en lagelig stein hvor
kvistene var kappet slik at «ilen»
festet seg til bunnen. Det sier seg
selv at denne primitive utgaven
utviklet seg ettersom tiden gikk.

Referenten for nevnte artikkel i forrige nummer har nok ikke helt forstått hva det å fiske på «leie» var for
noe, og ettersom jeg ikke mistenker Til «ilen» var festet grasstau =
kokostau. Dette gav et godt grep
Småfisker’n for bevisst å drive med
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men var ufyselig til å samle maneter.
Man ankom fiskeplassen gjerne før
det var ordentlig lyst, og nå kom
prøven på om du var erfaren i
gamet, eller om du var en grønnskolling. Du måtte kaste ilen slik at
du ble liggende 3 – 4 meter fra
nærmeste båt. Alle båtene ble så
bundet saman på linje med baugen
opp mot vinden. Opp mot 20 båter
på et «leje» var ingen sjeldenhet. Så
var det bare å vente på
morrarennet.
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Temamøte 1 i Tønsberg og omegn:

Miljøforholdene i Oslofjorden
AV ØYVIND BREVIK

Medlemsmøte var viet miljøforholdene
i Oslofjorden, og kveldens foredragsholder var John Arthur Berge fra
NIVA.
Forbundsformann Tom Sollie ønsket de
21 frammøtte medlemmene
velkommen og takket samtidig
aktivitetskomitéen som sto bak dette
arrangementet. Han ga så ordet til
foredragsholderen.

John Arthur Berge viser bilder
og grafer om vannkvaliteten

Overvåking av vannkvalitet i
Indre Oslofjord
John Arthur Berge har som sitt
primære arbeidsområde miljøforholdene i Indre Oslofjord. Her skjer
det en kontinuerlig overvåkning ved
hjelp av vannprøver som tas av Color
Lines ferge Fantacy. Det tas også
prøver av reker på bestemte steder og
med jevne intervaller.

En årvåken forsamling lytter til
kostholdsråd pga lokal forurensing.

Pluss for reke og ørret – minus
for torsk

Trygg på Langøya
John Arthur Berge var rimelig sikker
på at det ikke forekommer utslipp fra
Ved prøvetaking av reker og strandLangøya, men var mer usikker på havnottrekk viser det seg at mengden av
strømmenes betydning og fiskens forreker øker utover i fjorden. Prøvene
hold til vannkvaliteter. Allikevel bør en
viser også at 2008 var et dårlig år for
torsk. Sjøørreten viste derimot en høy kunne konkludere med at vannkvaliteten i Ytre Oslofjord er god, og at
bestand.
nedgangen i fiskebestander som f. eks.
torsk ikke skyldes forurensninger i
Ytre Oslofjord
For Ytre Oslofjord kan følgende nevnes: sjøen.
• Det er funnet japansk drivtang noe
Minstemål kommer
som sannsynligvis skyldes utslipp av
Til slutt takket Tom Sollie for et interballastvann.
essant foredrag og overrakte gaver til
• Det er generelt gode oksygen- og
Kostholdsråd
foredragsholderen. Tom Sollie
sedimentforhold.
Det er gitt kostholdsråd for visse deler • Det er ingen store algeforekomster.
orienterte også om nye bestemmelser
av Oslofjorden. Dette gjelder f. eks.
om fiske som f. eks. minstemål på visse
deler av Vrengen og indre
Både under og etter foredraget ble det fiskeslag som nå innføres for fritidsTønsbergfjorden. PCB-innholdet i
fiskere. Han minnet også om nytt
stilt mange spørsmål om blant annet:
torsk er atskillig høyere i Indre
medlemsmøte den 21. oktober hvor
• Sikkerheten for null-utslipp fra
Oslofjord enn Ytre Oslofjord. I denne
deponiet av farlige stoffer på Langøya sukkertarens vekstforhold og
sammenhengen ble det også nevnt at
betydning vil bli hovedtemaet.
i Holmestrandsfjorden.
det har kommet et nytt «Vanndirektiv» • Havstrømmenes (fra Østersjøen og
fra EU som krever at vannforekomsJylland) betydning for fisken i Ytre Os- Deretter ble det servert fiskesuppe,
tene skal ha en god miljøstandard
kaffe og kaker samt foretatt utlodning.
lofjord
• Undersøkelser om fisken skyr visse
vannkvaliteter.
Tilførsel av nitrogen og fosfor skjer
hele tiden, men pga. rensing har innholdet av fosfor gått ned den senere
tiden. Det er et lavt innhold av
oksygen i den innerste delen av
fjorden (Bunnfjorden) hvor også det
finnes mye hydrogensulfid i de dypeste
partiene. I denne sammenhengen
nevnte han at brislingen tåler bedre
vann med lavt oksygeninnhold enn
f. eks. torsk. Generelt har
temperaturen økt i hele Oslofjorden,
og dette gir både fordeler og ulemper.
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Temamøte 2 i Tønsberg og omegn:

Følgene av reduksjon i
sukkertaren
Ond sirkel

Hartvig Christie får
blomster og smaksprøver
som takk for besøket

Nå viser det seg
at sukkertaren
forsvinner og
verst er det
langs
Skagerrakkysten
hvor reduksjonen på 90 %.
Til sammenligning har Vestlandskysten en
reduksjon på 50
%.

AV ØYVIND BREVIK

Medlemsmøte i Småfisker’n, avdeling
Tønsberg og omegn ble holdt den
21.10.09 i lokalene til Kystkulturlaget
Loggen, gamle ladestasjonen ved
ubåtkaia ved Kanalen i Tønsberg.
Det møtte 22 medlemmer fra vår forening.

Sukkertaren har fått konkurranse og
blitt erstattet av trådalger og martaum
(lange tynne brune tråder) som kan gi
inntrykk av at bunnen er omtrent død.
Dette har ført til nesten katastrofale
oppvekstforhold for torsken som først
og fremst mister beskyttelsen.

Taren gir beskyttelse
Det ble først gitt en orientering og vist
bilder av forskjellige typer av tang, tare
og alger som vokser langs kysten vår. I
de indre kystområdene finner vi
sukkertaren som har store blader og
en levetid på 3 – 4 år. Stortaren
befinner seg i de ytre kystområdene
ned til en dybde på 20 – 30 m. Algene
lever i begge områdene. I tareskogen
oppholder det seg forskjellig typer fisk,
blant annet sei- og torskeyngel samt
flyndre. Her finner fisken både føde og
beskyttelse.

Kunstige rev
Det har vært gjort noen tiltak med
blant annet utsetting av kunstige rev. En
type av disse kunstige revene
produseres av et Tønsbergfirma. Revet
består av betongelement med påsatte
plastrør, og dette har vist seg effektivt.
Det interessante foredraget resulterte i
mange spørsmål fra medlemmene som
spesielt er opptatt av og bekymret for
torskebestanden i Oslofjorden.

Stor tilfredshet med
temamøter

Hartvig Christie fra NIVA holdt et
foredrag om sukkertaren som forsvinner og hvilken betydning denne
taren har for fiskebestander. Hartvig
Christie forsker ved NIVA og har i
denne forbindelse drevet med dykking i
mange år langs norskekysten.
Etter at styremedlemTom Sollie ønsket
medlemmene velkommen, ble ordet
gitt til foredragsholderen.

Skagerrak.
• Partikkelbelastning ved f. eks. nedslamming fra elver.
• Klimatiske endringer, gjennomsnittstemperaturen i Skagerrak har økt, og
sukkertaren har en kritisk
temperatur på 19 ˚C.
• Hard nedbeiting av bla. Kråkeboller.
• Overfiske, torsken blir borte.

Etter at Tom Sollie hadde takket
Hartvig Christie og overrakt gaver ble
det servert ferske reker, loff og noe å
drikke.

Vi koste oss med ferske reker
Bestanden av leppefisk (bergnebb o. l.)
øker på grunn av torskens fravær, og
denne fisken spiser de krepsdyrene
som skal holde sukkertarens blader
rene. Med andre ord man er inne i en
ond sirkel.

Hvorfor forsvinner
sukkertaren?
Årsakene til sukkertarens forsvinning
kan være følgende:
• Overgjødsling, det skjer tilførsel av
næringssalter både fra Østersjøen og
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Møtet ble avsluttet med utlodning og
deretter ble det et lite medlemsmøte
med spørsmål til medlemmene om
hvilken form de ønsket medlemsmøtene. Det var stor oppslutning om
at møtene med de tema som vi til nå
har hatt bør fortsette.

Redskapskurs ønsket
Det ble etterlyst opplæring om å binde
rusekalver og dette bør innarbeides i
foreningens kursportefølje som vil
kunne godkjennes og honoreres av
Studieforbundet som vi nå er medlem
av.
På spørsmål om noen kunne tenke seg
felles fisketur bla. til Lofoten, var noen
interesserte, men dette må aktivitetskomiteen arbeide videre med.
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Reguleringsmøtet
26. og 27. november 2009
AV LARS KONGSVIK

Tradisjonen tro ble reguleringsmøtet
avholdt i Fiskeridirektoratet sine
lokaler i Bergen. Fra fritidsfisket sitt
ståsted var det knyttet særlig
spenning til sakene som går på
kysttorsk og fangst av kystbrisling i
Oslofjorden.

Kysttorsk i nord
Det er alltid en vanskelig sak å fordele
tiltak og byrder på en god måte når
det ut frå ressurshensyn skal beskattes
mindre eller annerledes på uttaket av
en bestand.
Kysttorskgruppen sin innstilling når det
gjaldt fritidsfisket var at en går for økt
maskevidde og minstemål på same
måte som for yrkesfisket. Når det
gjaldt retten til å omsette fisk sa
gruppen følgende:
«Kysttorskgruppen registrerer at det er
besluttet å innføre minstemål på fisk,
herunder torsk, også i fritids- og turistfisket. Ordningen bør følges opp med
god informasjon til målgruppene.
Gruppen har diskutert spørsmålet om
omsetningskvoten på 2.000 kg torsk per
år for fritidsfiskere bør fjernes eller
reduseres, men har kommet til at det ikke
bør fremmes noe slikt
forslag. Det anses som en viktig del av
kystkulturen å kunne fiske torsk for salg i
et rimelig omfang, og en slik adgang bør

Fiskeridirektoratet i Bergen
opprettholdes også av hensyn til distriktspolitiske målsettinger.
Gruppen har også diskutert om adgangen
til å fiske med garn og line bør begrenses,
men mener det kan ha en god effekt å
styrke kontrollen med at fritidsfiskerne
holder seg innenfor
gjeldende redskapsbegrensninger.
Omfanget av fritidsfisket bør dessuten
kartlegges.»
Fiskeridirektøren overrasket derfor

ved å foreslå at det skulle bli slutt på
retten til å levere torsk nord for Stadt
i fritidsfisket.Verken Sametinget eller
Kystfiskarlaget hadde sansen for dette
utspillet, så la oss håpe at dette ikke
blir noe av.

Kysttorsk i sør
Denne saken kom ikke opp på møtet
fordi direktoratet ikke var ferdig med å
arbeide seg gjennom høringsuttalelsene.

Kystbrisling i Oslofjorden

Aksel Eikemo, Anne Kjos Veim og Fiskeridirektør
Liv Holmefjord fra Fiskeridirektoratet.

I denne saken hadde forbundet sendt
inn forslag om å få slutt på lysfisket.
Her ble det en forholdsvis krass ordveksling mellom representanter for
Fiskarlaget og undertegnede. Fra NF
ble det hevdet at der pågikk en hets
mot lysfiske og at våre påstander om
at lysfisket fjernet næringsgrunnlaget
for større fisk og at det ble tatt mye
yngel i notdragene bare var løse påstander uten dokumentasjon.
De etterlyste dokumentasjon fra
forskerne.Videre hevdet både NF og
Sildesalgslaget at den brislingen som
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ble tatt i lysfisket var ferdabrisling som
kom inn mot kysten og at det måtte
være lov å ta den der når den var tilgjengelig for kystfiskerne.

Side 29

i denne situasjonen der en visste at
brislingbestanden var svak - ut fra et
føre var prinsipp og med de nye føringene i Havressursloven om økosys-

Asgeir Aglen fra Havforskningsinstituttet kunne ikke love konkrete
framstøt for å skaffe mer kunnskap
om brislingen

Jakobsen fra NF i Hordaland
mente at en ikke hadde noen
dokumentasjon.

Undertegnede stilte spørsmål til
forskerne hva de ville gjøre for å skaffe
seg mer kunnskap om situasjonen til
kystbrislingen i Skagerak og Oslofjorden. Asgeir Aglen fra HI kunne
ikke komme med noen konkrete
lovnader i saken. Det nærmeste en
kom er et mer generelt forskningsprosjekt på brisling i Hardangerfjorden.
De mente også at dagens regulering
med kort fisketid og et begrenset
uttak var fornuftige tiltak.
Fiskeridirektøren fikk spørsmål fra
NFSF om hvordan en ville forholde seg

tembasert forvaltning. Heller ikke her
kom det noe konkret svar.
Dermed må vi bare fortsette å holde
trykket i saken og håpe at der kan skje
noe i neste runde.

Dermed ender det med bøter i mange
tusen kroners klassen. Slikt kunne vært
unngått om brukerne var bedre informert.

Innspill fra kystvakten
I de uformelle samtalene mellom de
ulike sakene kom kystvakten med et
ønske om at NFSF kunne trykke på for
å få forhandlerne av fiskeutstyr til å
legge ved informasjon om hvilke regler
som gjelder for bruk av redskapen. De
ser mange ganger at folk har satt redskap under fullt navn men ulovlig.
Kystvakten var også med.

Trygve Bjørnerem fra Norges
Fiskarlag mente det foregikk hets
mot lysfiskerne.
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Nytt fra Havforskningsinstituttet:

Grensehummeren – et treårig
forskningsprosjekt
Siden hummeren ikke kjenner til
nasjonsgrensene er et grenseoverskridende arbeid for å bevare
hummeren i Skagerrak nødvendig.
Derfor innebærer prosjektet et nært
samarbeid mellom institusjoner på
svensk og norsk side.

Forskning

Hummerbestanden i Skagerrak er blitt
redusert de siste 10-årene, og hummer
er nå oppført på rødlista over truete
dyrearter i Norge. Prosjektets overordnede visjon er at
"grensehummeren" skal tilbake på et
historisk bærekraftig nivå, til glede for
alle som bor langs kysten og høster av
ressursene der. For å få til dette ønsker
vi å generere ny kunnskap som gjør for-

valtningen i stand til å treffe de rette
beslutningene. Prosjektet har to etterprøvbare delmål som skal hjelpe oss
med å realisere den overordende visjonen: (1) hvordan er hummerbestandene på kysten avgrenset
geografisk og (2) hvordan virker et
marint verneområde på en kystbestand
av hummer.

Prosjektet har utviklet genetiske
markører (mikrosattelitter) for
hummer. Disse anvendes nå for
genetiske analyser av hummer som er
fanget på Skagerrakkysten i 2008. Det
er også planlagt ny prøveinnsamling av
hummer i år (2009) i de samme områdene. DNA-analyser pågår nå både i
Sverige og i Norge, og de første
resultatene forventes å være klare før
nyttår 2009. Resultatene vil gi nyttig informasjon om hvor store bestandene av
hummer er i geografisk utbredelse.
Høsten 2008 ble 20 hummere fra
reservatet i Kvernskjær i Hvaler merket
med hydroakustiske merker og satt ut
igjen der de var fanget. Samtidig ble 10
lyttebøyer plassert under vann slik at

Forskningsstasjonen på Tjärnö.
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disse kan registrere informasjonen
kontinuerlig som blir sendt fra merkene
på hummeren. Merkene vil sende
signaler som forteller oss på hvilket
sted og dyp hummeren holder seg i 15
måneder fremover.

Forskningsstasjon Flødevigen

I slutten av august 2009 vil svenske og
norske forskere på tokt med forskningsfartøyet «G.M.Dannevig» ta opp
igjen lyttebøyene som da forhåpentligvis
er fullpakket med hummerinformasjon.
Det blir spennende å se hvordan
hummeren har beveget seg i reservatet.
Det er samlet inn hummer til genetisk
analyse i Oslofjorden, Singlefjorden og
Gullmarsfjorden.

småhummeren på kysten produsert av
lokal hummer i fjordene eller kommer
småhummeren fra en mer havgående
bestand?

Forventede resultater:

Rapportering

Undersøkelsene vil gi svar på om
marine verneområder har effekt for
lokale hummerbestander.
Undersøkelsene vil gi informasjon om
hvor store verneområdene for hummer
bør være. Denne kunnskapen vil være
sentral ved etablering av et eventuelle
et nettverk av verneområder på svensk
og norske del av kysten.
Undersøkelsene vil gi informasjon om
hvordan hummerbestandene på kysten
er avgrenset geografisk: er

Informasjon fra prosjektet vil bli kommunisert på tre plan :
1.Vi vil jevnlig informere om Interregprosjektet «Grensehummeren» til vårt
nettverk av journalister i dagspresse,
magasiner og tv-radio på begge sider av
grensen. Det er meget stor interesse
for ressursspørsmål på kysten av
Østfold og Bohuslan. Særlig under
forskningstoktet i Østfold i august vil
det være god anledning til å gjøre godt
formidlingsarbeid. Dette toktet har

vært benyttet til dette med stor
suksess tidligere.
2. Informasjon til fiskeri- og miljøforvaltning. Vi ønsker å være representert i
forbindelse med kystsoneseminarer
som jevnlig arrangeres på norsk og
svensk side av grensen og kommunisere
innhold og mål i prosjektet og etter
hvert hva resultatene fra undersøkelsene viser.
3. Data som samles inn under prosjektet «Grensehummeren» vil være
unike og vil kunne publiseres i internasjonale fagtidskrifter.Vi bruker nyutviklede teknologiske metoder
(DST-tags) og fokuserer innen et fagfelt
med stor faglig aktivitet og interesse
(MPA, lobster).

Fangsting og foring av krabbe
være oppmerksom på at de tåler ikke
støt og ikke solskinn. Pakk dem inn i
tang eller våt sekk. Jeg har foret krabbe
Noen av Småfisker’n sine lesere vil
sikkert ha interesse av noen erfaringar på flere vis og har erfart at krabbens
jeg har gjort med foring av krabbe. Det største behov er å gjemme seg bort.
er jo slik i alle fall her på sørlandet, at Dette behovet kommer foran matkoker du krabbene rett fra teina er det lysten som vanligvis er upåklagelig når
det første behovet er dekket.
oftest en skuffelse. Men har du anledOm krabbene ikke får sitt eget
ning og vil ta deg bryet med å fôre
gjemmested blir de stresset, de
krabbene kan du overraske både deg
selv og eventuelle gjester med fin vare. plukker bena av hverandre og
dødeligheten er stor. Om de forannevnte forholdsregler er ivaretatt er
Temperatur viktig
Krabbene er temperaturavhengige. Fra dødeligheten omtrent fraværende.
våren er det lite å få i teiner på lovlige
dyp som er 25 meter. Først godt over Spiser alt
Vi kan vel si at krabben er altetende,
St. Hans er aktiviteten på topp.
og den tar noe smak fra kosten den får.
Jeg har prøvd det meste som blåskjell,
Skjulested viktig
rekesubb og fisk – fortrinnsvis mager
Skal du ha krabber levende må du
AV HELGE G. HALVORSEN
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sådan. Ren mager fisk som fôr fyller
krabbene på 4 uker. Når det gjelder
oppbevaring får man bruke fantasien.
Jeg har krabbene på land i en kasse på
0,5m x 0,5m x 2m. En pumpe med
motor på 150w sørger for vann gjennomstrømming. Inntaksledningen ute
på dypt vann hvor en i noen grad kan
regulere temperaturen ved å heve eller
senke inntaket er en fordel.
Idealtemperatur er 15 grader. Under
10 grader eller over 20 grader synker
aktiviteten. Renhold er nødvendig.
Så kan jeg vel føye til at like barn leker
best, og krabber med store klør bør
sorteres ut.
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Småfisker’n sitt årlige båtlotteri
Unni og Atle Sveen fra Herøya, med hytte på Aakvåg,
ble årets vinnere. Den lille båten med motor og
nødvendig utstyr, blir nok å se i Aakvågkilen til
sommeren.
Trekningen foregikk ved politikammeret i Tvedestrand
1. september
Avdelingen Risør og Tvedestrand takker for støtten,
som er nødvendig for driften av foreningen.
Småfisker´n er høringsorgan for Fiskeridepartementet i
saker som blant annet regulerer fritidsfiske.

Unni og Atle Sveen fra Herøya, med hytte på
Aakvåg, ble årets vinnere.

LESERBREV

Juletorsken og litt til ...
Juletorsken har jeg kjøpt i butikk de fire siste årene.
Før den tid tok jeg bare en tur til det jeg fortsatt kaller
Juletorskskjæret og på denne årstiden var det alltid
torsk å få. Noen ganger stor torsk. Rundt skjæret er
det mye tang og stein og rett på utsiden går det bratt
ned mot dypet., Mye mat lokker naturligvis også annen
fisk på matjakt så for meg er dette fortsatt et Mekka
selv om torsken er borte. Best av alt for en som fisker
fra land er det at plassen ligger godt utenfor allfarvei.
Det hjalp dessverre lite da garnbåtene begynte å sette
flere kilometer garn helt inntil land. I tillegg tråles det
hele tiden i fjorden, også de til tider ganske nær land.
Andre som forsyner seg er sportsfiskere, fritidsfiskere,
skarv og sel. Fritidsfiskere med garn eller line ser jeg
sjelden, det samme gjelder sportsfiskere. Der det før
var mye folk kan man nå stå helt alene. Ikke engang
fisken er plagsom.

Aker fiskebrygge

Vern i Kragerø

«I have a dream»

I Kragerø har det også vært tradisjon med å fiske sin
egen juletorsk, men også der forsvant den. Politikerne
ville ikke sitte stille og se på så de nedsatte i god
politikerånd en komitè som skulle se på muligheten for
å få fisken og hummeren tilbake i deres vakre
skjærgård. Forslaget de fikk var opprettelsen av fire
verneområder. Tre hvor kun fiske med håndsnøre eller
stang er tillatt. Ett hvor alt fiske og all fangst er forbudt.
Det siste har skapt endel, forståelig, kritikk. Det er uansett første gang i Norsk historie at et kommunestyre
har vedtatt noe slikt, og selv om fiskeridirektoratet har
siste ord i saken og sikkert kommer til å "pynte" på
vedtaket er det en milepæl. Jeg tror dessverre at byråkrater helst ikke vil se hvor fantastisk effektivt verneområder kan være for å gjenoppbygge fiskebestander.

Jeg har flere ganger her i bladet og andre steder
skrevet om min drøm - store deler av Oslofjorden
som ren sportsfiskefjord (fiske med håndsnøre eller
stang). Ren utopi mener mange, men jeg er dum nok til
å jobbe videre med saken og da hjelper det å høre at
en ihuga fisker i Horten som nå har lagt båten sin på
land si at " Innenfor Mefjordbåen skulle det ikke vært
lov til å fiske med annet enn håndsnøre". Han har kun
fisket med håndsnøre. Da er vi hvert fall to som
tenker likt. Hvor mange er vi neste gang det nærmer
seg jul?

En annen effektiv måte å hjelpe bestandene på er
bygging av kunstige rev og utplassering av kunstig tareskog. Rev kan man bygge så enkelt som ved å dumpe
noen kubikkmeter med stor og små stein på bunnen
eller senke utarrangerte skip og båter hvor alt som kan
forurense er tatt ut. Et stort, og dyrt byggeprosjekt på
Aker brygge har utplassert store betongblokker,
gjennomhullet som en sveitserost, på bunnen utenfor
brygga. Betongblokkene har på kort tid blitt tatt i bruk
av alt fra hummer til yngel. I tillegg har man hengt ut
tau for å samle blåskjell på. Nye, spennende tanker som
heldigvis har blitt satt ut i livet. Alt er finansiert av utbyggerne. Skal man lage kunstige rev og utplassere
kunstig tareskog vil det koster en del penger, det kan
finansieres ved at alle over 16 år som fisker i Norge
betaler 200kr i fisketrygdavgift.

God jul og Godt nytt fiskeår.
Knut Adolfsen Horten.
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DEBATT
De som har fulgt med i debatten om ulike torskepopulasjoner har kanskje fått med seg en del av innleggene i Fiskeribladet/Fiskaren denne sommeren. Som et tilsvar og en oppklaring på denne debatten
rykket Havforskningsinstituttet ut med denne artikkelen som vi gjengir her.

Kysttorsk eller skrei?
Det er først viktig å understreke at det så vidt vi
kjenner til ikke er noen uenighet verken blant norske
eller utenlandske forskere hvorvidt skreien, også kalt
nordøstarktisk torsk, er en egen bestand som skiller
seg fra torsken langs kysten og i Nordsjøen. Dette er
ikke basert på øresteindata, men på flere ulike
genetiske markører. Ørestein kan nok mer betraktes
som torskens «ferdskriver», men data fra de
ulike genetiske markørene
gir det samme svaret –
skrei og kysttorsk er så
forskjellig at de må behandles som to ulike bestander.
Havforskningsinstituttet
har i flere år drevet innsamling og analyse av torsk
langs hele norskekysten for
om mulig å få en bedre forståelse av hvordan denne
arten er strukturert langs vår lange kyst. I alt har det
blitt samlet inn om lag 11.000 torsk fra nær 100 forskjellige lokaliteter i løpet av en fem-års periode. I tillegg har vi et stort materiale både fra Barentshavet, fra
gyteperioden i Lofoten og fra Borgundfjorden. Dette
arbeidet er under publisering, men en del av de funnene
som er gjort i løpet av denne perioden er klare.
Et viktig moment i diskusjonen rundt kysttorsk/skrei
komplekset er spørsmålet: Hva er kysttorsk? Både
samtaler med fiskere langs kysten og ikke minst våre
data tyder på at oppdelingen kysttorsk/skrei er noe for
enkel. Det er klare indikasjoner på at den torsken vi
finner langs kysten egentlig består av to komponenter
– en stasjonær «fjordtorsk» og en mer mobil kysttorsk,
også kalt «banktorsk». «Fjordtorsken» er den delen av
bestanden som vi finner inne i fjordene våre hele året.
Forsøk har vist at denne sjelden vandrer over 10 km.
«Banktorsken» derimot vandrer gjerne ute på bankene
og langs eggakanten på jakt etter føde, men ser ut til å
benytte fjordene eller områder lenger inne mot kysten
når den skal gyte. Fiskere har rapportert om moden
fisk i enkelte fjorder etter det «normale» gytetidspunktet for «fjordtorsken». Det er kanskje nettopp er
«banktorsken» som kommer inn.

33

Både fjordtorsk og banktorsk inngår i de to
dataseriene som i dag brukes til årlig bestandsvurdering
av det samlete kysttorsk-komplekset, uten at de to
komponentene er spesifisert. Den ene tidsserien er
kysttoktet om høsten. Her dekkes store deler av bankområdene (også utenfor 12 mil), mens enkelte fjorder
er dårlig dekket. Den andre serien er beregnet fangst
av kysttorsk innenfor 12mila. Her er 12-mila valgt
fordi en har regnet med
det aller meste av fisket
på kysttorsk skjer innafor
12-mila, og fordi separat
landingsstatistikk er tilgjengelig innafor 12-mil.
Som vist i FiskeribladetFiskaren 8. juni
Gadhus morhua - Torsk
finnes også innslag av
kysttorsk noe lengre ute.
Det betyr at noe fangst
av banktorsk-typen mangler i dette regnskapet.
Foreløpig har det ikke vært gjort noe anslag av hvor
stort kvantum dette kan dreie seg om, men prøvedekningen tilsier at slike anslag vil være usikre. Torsk med
kysttorsk otolitt-type registreres en sjelden gang også
ute i Barentshavet og ved Bjørnøya-Svalbard, men det
kan være et resultat av usikkerheten i typebestemmelsen. Foreløpig finnes ingen gentisk analyse
som bekrefter slike funn.
Genetikkmaterialet viser at til tross for at kysttorskkomplekset i dag behandles som én bestand, er det
langt fra så homogent som en kanskje skulle forvente.
Basert på det datamaterialet som vi i dag sitter på viser
«fjordtorsken» en klar strukturering mellom fjorder og
større områder.
I forbindelse med arbeidet med kysttorskpopulasjoner
ble det klart at genetiske analyser kan brukes til å skille
mellom skrei og kysttorsk, og i 2007 innledet vi et samarbeid med Fiskeridirektoratet for å assistere dem i
identifikasjon av skrei på gytefeltene, først i Lofoten og
senere i Borgundfjorden. Dette er basert på den
genetiske forskjellen som eksiterer mellom skrei og
kysttorsk, og har vist seg som et nyttig redskap i
forvaltningen av torsken i disse områdene.

i Sogn
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v Hugin og Munin
Marny Tønnesen, fortel at dette er andre
vil seie ein liten båt med fire
året på rad Kystens Dag blir feira.
esse båtene er vorte til i løpet
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk flagg,
byggjarkurs på Sogn jord- og
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for
sskule. Ordførar Olav Ellingsen
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at
ss med dikt i kjend stil, musikkdet kvart år skal feirast Kystens Dag, og
KONGSVIK
Studieforbundet
te, og i tillegg tilAV
deiLARS
oppmøtte
på at flagget denne dagen skal
heisast. Dette om tilskudd og kunnkurset lokalt.
fleire bygdefolk til markeringa
er ein dag me skal feira gjør
tradisjonane
og Påmelding til kurs
skjerog
direkte
til lokallaget.
e båtar.
kulturen
vår,
og
tenkje
over
skape
Du som leste forrige nummer av
visjonar for framtida. Kystens Dag skal
Småfiskern har selvfølgelig
fått med deg
Tilskuddsregler
g Munin
vera ein gledas dag, sa Tønnesen.
at NFSF er tatt opp som medlem i Stu1. Arrangør
et til arkitekten bak båtteiknindieforbundet Natur og Miljø dette året.
Studieforbundet natur og miljø utrea Råen, fekk æra av å døype
Dette gir oss mange muligheter til å
betaler tilskudd til studietiltak som gjene båten i mjød. Vilde Skjerdal
øke kunnskapsnivået blant
nomføres i h.t Lov om
namn til “sognefæringane” og
medlemmene våre. Medlemskapet gir
voksenopplæring. Arrangøren må være
lov å døype den andre båten.
oss både faglig støtte til å sette i gang
te at ho hadde tenkt på ramnane
organisasjonsledd i en av Studieforkurs, og det
gir lokallagene økonomisk
Odin i norrøn mytologi,
og difor
bundets medlemsorganisasjoner.
støtte
til å gjennomføre
kurs.
na Hugin og Munin.
Etterpå
song
Kven kan segla” akkompagnert
2. Kunngjøring
av Det
Håkongrønne
Skjerdal studieforbundet
Opplæringen skal være åpen for alle og
natur og miljø består
på Studieforbundet
gitar. Begge
må være offentliggjort ved annonsering,
av 18blir
ideelle
organisasjoner som hver
båtane
verande
oppslag, kurskatalog eller på annen tilfor seg
arbeider for egne mål, bl.a. gjeni bygda,
tilgjengeleg
fredsstillende måte ut fra lokale forhold.
fornom
utlånstudiearbeid.
til turistar Felles for medlemser deres interesse og
og organisasjonene
bygdefolk.
3. Studieplan
engasjement for grønne verdier.
Opplæringen skal følge et godkjent peEin gledas dag
dagogisk opplegg med opplysninger om
Hvordan
komme i gang?
Leiar
i Indre Sogn
arbeidsmåter og innhold for hver kursFra 2010
forventer vi
Vi at
varde
påførste
plass oglo-vervet medlemmer
på
Kystlag
og ansvardag. Studieforbundet
har oversikt over
våre vil sette
i gang
som
Kystens
Dagkurs
i Kaupanger.
legkallagene
for markeringa,
tidligere godkjente studieplaner. Studiegir rett til støtte fra studieforbundet.
forbundet godkjenner eventuelle nye
Lokallag/forening i NFSF tar initiativ til
studieplaner. Det gis ikke tilskudd til
kurs de ønsker å arrangere, søker
studietiltak i idrett og dans med visse
unntak.

ø Motor A
l
l
a
Båtsenter

S

V

Bli med på kurs!

4. Tilskudd pr.
time
Tilskuddet er 60
kroner pr. time
etter godkjent
studieopplegg.
Maksimal utbetaling pr. kurs
er 2.000 kroner.
Tilskuddsatsen
kan endres i
løpet av året. Utgifter og inntekter i
forbindelse med
kurset skal regnskapsføres av arrangøren og må
kunne
dokumenteres
med bilag ved
kontroll. Rapport
fra gjennomført
kurs må sendes
til Studiefor-

Karl XV’s gt. 3
3150 Tolvsrød
Tlf: 33 32 88 80
www.vallomotor.no
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bundet så snart kurset er avsluttet og
senest 3 måneder etter siste kursdag
for å få tilskuddet utbetalt.

5. Studietime
Studietiltak på mindre enn 12
studietimer gis ikke tilskudd. En studietime er en klokketime. Det er ikke
anledning til å foreta omregning av
samlet kurstid til 45 minutters enheter.
Studietimer der det er en lærer/
instruktør som har det faglige ansvar
for gjennomføringen, skal rapporteres
som timer med lærer.
6. Deltakere
Minst 5 deltakere må fullføre studietiltaket. Med fullføring menes at den
enkelte deltaker må ha vært tilstede
minst 75% av tiden. Deltakelsen skal
dokumenteres med nøyaktig ført
fremmøteliste. Det skal oppgis navn,
bostedsadresse og fødselsår for
deltakerne. Minstealder for deltakere er
14 år ved kursstart.
7. Kursbevis
Deltakere som fullfører kurset, skal
utleveres kursbevis eller annen skriftlig
dokumentasjon. Arrangøren kan bestille
gratis kursbevis fra Studieforbundet
eller benytte egenproduserte. Studieforbundets navn skal være påført kursbeviset.

Alt er ferdig!
Vår forbundsformann Tom Sollie var
som mange av dere vet deltaker på årsmøtet i Studieforbundet Natur og Miljø
i vår. Etter dette har forbundet ved
studiekonsulent Odd Erik Randen vært
i kontakt med oss og tilbudt oss den
hjelpen de kan gi for at vi skal komme i
gang med kursvirksomhet. NFSF
sentralt vil derfor bringe denne invitasjonen videre til medlemmene lokalt. Ta
kontakt og benytt dere av muligheten til
å sette i gang kurs.
Gå gjerne direkte inn på nettsiden:
http://www.naturogmiljo.no/
Det er kjekt å lære noe nytt og det er
sosialt å møtes for å jobbe mot felles
mål!

Sma?fiskeren 2-09:Layout 1

11-12-09

00:12

Side 35

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, fifiskekonkuranser
skekonkuranser og
småfi
skerfestivaler
småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet “Småfi
sker’n” helt gratis
"Småfisker’n"

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.
Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få tilsendt informasjon og innmedingspapirer fra ditt lokallag av NFSF.
Kr150,100,- / 160,-. (fastsatt av det enkelte lokallag).
Årskontingent: kr
(Brettes og sendes som brev)

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

Adresse:

Tlf:

Frimerke

Norges Fritids og Småfi
skerforbund
Småfiskerforbund
5243
FANA
1626 Manstad

Navn:

Postnr:

SVARSENDING

Sted:
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RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

- og resultatet blir alltid
GODT SOM NYTT!
Alt i propellreparasjoner.
Aluminium, rustfritt, bronse og stål.

TIL ALLE REDERE/BÅTEIERE:
Vi har den glede å tilby service og
23
reparasjon på alle typer PROPELLER,
uansett størrelse eller skadens omfang
(brudd, skade, tæringer, stigningsendring,
polering, bytte av nav, avballansering, m.m.
Reparasjonen av propellen vil aldri koste
mer enn HALVPARTEN av ny pris.
• FAST PRIS •
• GARANTERT ARBEIDE •
• RASK LEVERING •
Salg av nye/brukte
propeller/propellutstyr og annet
båtutstyr.
Gode priser be om tilbud!

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.

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

”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”
Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

