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Problematisk sildefiske i Herøy
Er det hummer
nok tll alle?
Søringer søker
fiskelykken
i Lofoten
Hvilke regler
gjelder for
sjøfiske?
Hval til
besvær

Bjørn Andersen:

Konstruerte
eget sniksnøre

OPPSKRIFTEN

Nuggets med torsk
Det er sommer og vi vil
bruke mest mulig tid på alt
annet enn å lage kompliserte middager med mange
kokekar og stor oppvask.

600 g torskefilet
2 stk egg
2 ss sweet chilisaus
4 dl cornflakes
Smør
Olivenolje
DIPPSAUS
1 stk eggeplomme
1 ss eplecidereddik
1 dl rapsolje
3 ss sesamolje
Salt og pepper
TILBEHØR
1 stk gulrot
0,25 stk isbergsalat
Pommes frites

FRAMGANGSMÅTE
Skjær torsken i biter så du får ca. 4 biter per
porsjon.
Pisk egg lett og bland inn sweet chilisaus.
Vend torskebitene i eggeblandingen og til slutt i
cornflakes.
Stek nuggets i smør og olivenolje i 3–4 minutter på
hver side.
DIPPSAUS
Rør sammen eggeplomme og eplecidereddik, og
pisk inn rapsolje i en tynn stråle.
Smak til med sesamolje, salt og pepper.
TILBEHØR
Skrell gulrot og skjær i strimler.
Del isbergsalaten i hele blad, vask og legg dem på
en tallerken.
Server torskenuggets med dippsaus,
gulrotstrimler, isbergsalat og pommes frites.

Foto: Fabian Bjørnstjerna/ Norges sjømatråd

Da kan denne vesle retten
passe godt. Det moderne
ordet nuggets i matsammenheng betyr jo egentlig
at du har delt kjøtt eler fisk
opp i mindre biter og så
stekt det. Da er det bare å
finne fram torsken, lyren,
steinbiten, eller hva du har
for hånden og sette i gang.
Oppskriften er hentet fra
Godfisk.no og kan anbefales.

INGREDIENSER
Antall porsjoner: 4

KONKURRANSEN:
Nå har Småfisker'n spurt deg ut om alle mulige
arter i sjøen eller i strandsonen i mange år.
Kanskje er det på tide å løfte blikket litt. Vi har
mange vakre fugler langs kysten vår. Dessverre
er det en markert nedgang i sjøfuglbestanden
nesten uansett art. Dette har bl.a. sammenheng
med mattilgang og miljøgifter. Men fuglene gir
mye trivsel og vi er vel stort sett glade i dem
selv om de noen ganger kan lage et forferdelig
leven eller komme stupende i hodet på oss
dersom de føler at vi truer reier eller unger.
Vi spør helt enkelt om navnet på denne arten,

både norsk og latinsk navn.
Riktig svar på konkurransen sendes innen
utgangen av september til:
SMÅFISKER`n v/Lars Kongsvik
Sagstadveien 11, 5243 FANA
Merk konvolutten «konkurransen»
-eller på mail: smaafiskern@outlook.com
Vi trekker ut en fin premie blant dem som
sender inn riktig svar.

- et uavhengig organ
for Norges Fritids og
Småfiskerforbund
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FOREDRAGSHOLDER: Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet.

Områdebasert forvaltning
Havforskningsinstituttet i Flødevigen inviterte til orienteringsmøte i
forbindelse med opprettelse av nye marine verneområder for hummer.
AV TOM SOLLIE

M

øtet var spesielt rettet
mot kommuner
som vurderer å opprette
verneområde for hummer, men både fiskere og
småfiskere var til stede.
NFSF var representert med
regionsledere fra region sør,
Stein Otto Andersen og
øst, Jahn Georg Gabrielsen
samt leder for avd. Kristiansand, Leif O. Lindkvist
og meg selv.

Marint verneområde

fra «marinreparatørene»
ønsker seg et område ved
Nesoddtangen innerst i
Oslofjorden.

Kriterier
Alf Ring Kleiven var sentral
foredragsholder og han la
fram kriterier som grunnlag
for et vellykket verneområde. Ikke minst må det
være et område som er
kjent for å ha en bestand av
hummer og at det faktisk
foregår et hummerfiske der.
Det trenger ikke være store
bestander der men området bør ha et habitat for
hummer. Såpass godt at det
er grunnlag for økt tetthet

av hummer. Målsetningen
er å gjenoppbygge hummerbestanden, få mer og
større hummer som gir økt
rekruttering og gir følgelig
mer å fiske på i framtiden.

Erfaringer med
verneområder
Vi som allerede har verneområde ga vårt inntrykk av
hvordan de fungerer. Særlig
la vi vekt på oppsyn. Med
det oppsynet vi har i dag
har det liten eller ingen
hensikt å opprette nye verneområder. Vi mener også
at det er viktig at grensene
er tydelige men landbaserte.

Møtet var ledet av Einar
Dahl og fra Fiskeridirektoratet møtte Gunnstein
Bakke, Bergen og Erlend
Grimsgård region øst. Målsetningen til Direktoratet
er at alle kystkommuner til
slutt har et marint verneområde. Områdene bør
minst være 1,5- 2 kvadratkilometer store og
gjerne i område med gode
strømforhold for å oppnå
størst spredning av larvene.
Kommunene/fylkeskommunen sender inn forslag
til Fiskeridirekoratet for
endelig avgjørelse. Kragerø
ligger i startgropa med å
BLIDE SMÅFISKERE: Regionsledere fra region sør; Stein Otto Anetablere et område ute ved dersen, og øst; Jahn Georg Gabrielsen samt leder for avd. Kristiansand,
Jomfruland og Lars Dalen Leif O. Lindkvist ( i midten).

FRA
FORMANNENS
PENN
FRA FORMANNENS
PENN
Vi står nå foran en ny sommer som vi håper blir like fin
som i fjor. Dessverre ser det ut som temperaturen ikke helt
slår til, men jeg føler meg sikker på at bare vi kommer ut i
juni måned så blir det bedre. Da kommer sikkert
makrellen også, og det gleder jeg meg til.

Bevar hummerfisket

F

or oss som bor her sør er det
viktig at hummerfisket består.
Det er også derfor vi er så opptatt
av vern, enten det gjelder registrering av fiskere eller opprettelse av
verneområder. Det er blitt svært
mange som fisker hummer på sørog øst landet. En medvirkende årsak
til det er nok at media er på hugget
så snart de hører ordet hummer. Vi
blir beskyldt for å fiske 70 prosemt
av det som fiskes, og det kan så
være. Dersom vi kunne registrere
alle hummerfiskere slik at all fangst
ble innrapportert, da ville vi nok sett
noe annet. Det er mange som fisker,
men ikke alle får hummer.

Verneområde skal gjelde for
både fritids og yrkesfiskere

I forbindelse med opprettelse av nye
verneområder for hummer, legger
Fiskeridirektoratet føringer for at
områdene samtidig skal være verneområde for torsk. Dette er omtalt
i møtet i Flødevigen men dette ser
ikke ut til å gjelde det foreslåtte
området i Kragerø. All bruk av
bunnredskap blir forbudt, fornuftig
nok, men! Der vil Direktoratet tillate fiske med snurpenot og dermed
lysfiske som vil suge til seg all yngel
av torsk og andre fiskeslag. Hva slags
forvaltning er dette?

Arbeidet i forbundet
Det er mang saker som berører oss
for tiden, både negativt og positivt. Dette gjorde det nødvendig
for sentralstyret å komme sammen
for å drøfte saker som er uavklarte.
Samtidig som vi skal finne fram til
en bedre struktur for forbundet på
den måten at regionene skal fremme
sine «fanesaker». Region Øst er først
ute og de andre regionene kommer
med sine etter hvert. Mange møter
har det vært, og reguleringsmøtet i
Bergen står for døren. Vi har som
vanlig sendt inn saker og så får vi se

om vi blir hørt denne gangen.
Region Nord er opptatt av å få
økt torskekvoten. Det skal vi jobbe
videre med, for fritidsfiskekvoten
blir jo ikke fisket opp. Her mangler
vi viktige data så dette må vi arbeide
videre med senere i år. I alle fall har
det nok en gang vært et eventyrlig
skreifiske som du kan lese mer om
lenger ute i bladet.

Redningsvest – stol på at
folk tar ansvar selv
Redningsvest påbud for alle båter
under 8 meter! Jeg forstår ikke
hvordan det går an å lage et slikt
påbud. Påbud det er greit nok, det
men det må jo gjelde alle fritids og
fiskebåter - båter som er under fart.
Enhver voksen må jo være ansvarsbevisst og sørge for at alle som er
med på sjøen, uansett alder, er sikret!
Så enkelt er det! Eller er det nok et
påfunn for at staten skal få et sugerør ned i lomma vår ved å bøtelegge
deg eller meg?
Jeg håper at du som leser, blir fornøyd med bladet og bare for å nevne
det nok en gang er alle hjertelig
velkommen til å skrive noen ord!
God lesning og god sommer.

Tom Sollie, leder.

Tom Sollie forbundsformann • tom@sollie.no

AKTIV 88-ÅRING I NFSF AVD, MØRE OG ROMSDAL
Knut Naastad har vært med i vår
forening helt fra starten i 1989.
Knut er nu blitt 88 år og er i full
aktivitet med båtpuss og driver
fortsatt «småfiske»
Han har opp gjennom årene sittet i
styret for lokallaget i flere perioder.

Hørselen har sviktet i det siste,
det hemmer han litt i det daglige
omkvem blant oss «småfiskere»
Vi har ikke oversikt om han er vårt
eldste aktive medlem, men han
fortjener en oppmerksomhet.

Harald Klausen

TEINE OG
GARNHALERE

12V marin motor
140kg maksimal
trekkraft 45 m/min
trekkhastighet
Vikt: 19kg
Rek Pris 7950;-

12V marin motor
90kg maksimal
trekkraft 45 m/min
trekkhastighet
Vikt: 17kg

12V marin motor
90kg maksimal
trekkraft30 m/min
trekkhastighet
Vikt: 26kg

Rek Pris 5990;-

Rek Pris 7850;-

12V marin motor
90kg maksimal
trekkraft30 m/min
trekkhastighet
Vikt: 33kg
Rek Pris 8950;-

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

For nærmeste forhandler
www.northlift.com

www.northlift.com

Er det et behov for styrkede forvaltningsråd for kysttorsk i SørNorge? Det var hovedtemaet på
arbeidsmøtet mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i Flødevigen i mai.

Foto: Øystein Paulsen.

Diskuterer NYE REGLER
FOR KYSTTORSK i sør
V

i hører stadig oftere saker i
media om torsken som uteblir i
fangstene, særlig i Oslofjord-regionen. Havforskningsinstituttets egne
undersøkelser viser også historisk
sett en kraftig nedgang i torskefisk i
dette området. Spørsmålet som ble
diskutert denne uka var om det er
god nok forvaltning av torsken, sør
for 62. breddegrad? På møtet ble de
nyeste forskningsdata presentert for
Fiskeridirektoratet.
Det er også en hovedutfordring at
kysttorsken sør for 62. breddegrad
ikke behandles i ICES, det internasjonale forum for fastsetting av
kvoter. Dermed kommer det ikke
noe internasjonalt forvaltningsråd til
norske myndigheter. Dette er noe vi
i Havforskningsinstituttet bør kunne
bidra til.

Veien videre
Fiskeridirektoratet ønsker en ny
gjennomgang av bestandssituasjonen
i det aktuelle området og dette er årsaken til at forskere og forvaltningen

Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
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møttes i Flødevigen for å diskutere
saken. Om diskusjonene vil føre til
nye regler avgjøres av Fiskeridirektoratet på et senere tidspunkt.

Også denne gangen var det
Per Victor Viken fra Molde som
stakk av med premien for riktig
svar. Det var håbrann som var
avbildet, men mange forvekslet
med pigghå. Det vanker premie
til Per Victor denne gangen
også! Arten er nå kraftig nedfisket og totalfredet i Norge og EU.

Svar på konkurransen
Håbrann er vår største hurtigsvømmende rovhai, i samme
familie som den sørlige fryktede
hvithaien. Utbredt langs det meste
av norskekysten og i andre nordlige
farvann jakter den sild og makrell
og andre fiskearter nær overflaten.
Imponerende, men harmløs.
Håbrann (Lamna nasus) kan bli vel
3 m lang og 150-200 kg, omtrent
halvparten så stor som hvithaien,
men likevel et imponerende
syn. Den er den vanligste arten i
familien ”makrellhaier” i nordlige
farvann, utbredt i hele Nord-

Atlanteren og Middelhavet, men
også langs norskekysten til det
sørøstlige Barentshavet. Normalt
holder den til et stykke ute til havs
der den kan opptre jaktende i
eller nær overflaten. Om vinteren
trekker den trolig dypere, til 200700 meters dyp.
Som alle aktive svømmere har
den konisk snute, torpedoformet
kropp (riktignok litt klumpete), stor
hale og horisontale kjøler langs
den flattrykte halerota. Ryggsiden
er blågrå, buken kremhvit, og
finnene er lyse i ytterkantene.

Fargen på buk og rygg sikrer at
den er lite synlig både nedenfra
og ovenfra, et karakteristisk trekk
den deler med mange aktive
svømmere som lever relativt nær
havoverflaten.
Trolig medvirket fisket til kraftig
nedgang i tallrikheten, og håbrann
står på internasjonale lister over
truede eller sårbare dyrearter.
Den er nå totalfredet i Norge og
EU. Levedyktig håbrann tatt som
bifangst eller i fritidsfiske skal
slippes fri.

Ørsta Marina Systems
- trygghet skaper trivsel

• Flytebrygger i betong og stål
• Bølgedempere
• Utriggere og bommer med unik design
• Landgang og port
• Forankring og fortøyning
• Sikkerhetsutstyr og tilbehør

www.vikorsta.no
Småfiskern 1-2015
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PANELET: Tom Solli (t.v), Atle Knutsen,
Thrond Haugen og Terje Halsteinsen.

Denne konferansen arrangeres av
Norges Jeger- og Fiskeforbund
og har som tema den kritiske
tilstanden for Oslofjordens fiskeressurser og det presset som er på
utbygging i strandsonen i området
fra Telemark til svenskegrensen.

Oslofjordkonferansen 20-21 mars i Sarpsborg
Runar Rugtvedt, leder i Forbundsstyret NJFF, ønsket velkommen
og fortalte om bakgrunn for
konferansen. Espen Farstad, NJFF
var ordstyrer under konferansen.
Vi var tre medlemmer fra
Småfisker'n avdeling Grenland som
deltok på konferansen første dag
fredag 20 mars. Dette er en arena
hvor vi i Småfisker'n kan informere
om våre synspunkter og bekymringer.
På årets konferanse var vi
representert i fredagens panel ved
forbundets leder Tom Sollie som
med sine innlegg gjorde inntrykk
på tilhørerne. All ære til Tom for
en meget god oppsummering av
fjordens tilstand fra Småfisker`n sin
side.
Innledere fredag formiddag
Tema fredag formiddag var
fiskebestander, forvaltning og
beskatning.
Følgende var foredragsholdere med
tilhørende tema.
• Jan Atle Knutsen, forskningssjef
og programleder for kyst,
Havforskningsinstituttet. Han
gav en generell orientering om
hvilke bestander det fiskes på i
Oslofjorden.
• Thrond Haugen, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet. Hvem
er sportsfiskerne i Oslofjorden og
hvilken verdi representer denne
aktiviteten?
• Terje Halsteinsen, seniorrådgiver,
Fiskeridirektoratet. Om Yrkesfiske i
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Oslofjorden.
Debatten fredag formiddag
Tom Sollie, leder i Norges Fritids og
Småfiskerforbund, var invitert til å
delta i påfølgende debatt sammen
med foredragsholdere. Han fikk ordet
først og innledet med at han ikke
kjente seg igjen i Thrond Haugens
målinger av fiske og bestander
i Oslofjorden da den ytre delen
nærmest er fisketom. Han rettet
også spørsmål til Terje Halsteinsen
om hvordan Fiskeridirektoratet
kunne overlate forvaltningen
av fisket etter sild og brislig til
Sildesalgslaget og samtidig tillate at
det fiskes i fredningstiden i januar
og februar. Halsteinsen kunne ikke
gi noe svar på dette da han hadde
begrensede kunnskaper om brisling.
Sollie fortalte også om brev til
forvaltningen ved resursavdelingen
i Fiskeridirektoratet med kopi til
Kyst- og Fiskeridepartementet som
står ubesvart. Brevet var en reaksjon
på at havforskerne ikke fant yngel av
torsk eller annen fisk og forbundet
anmodet om strakstiltak for å berge
gytetorsken.
Debatten fulgte opp med diskusjon
om lysfisket og ordstyrer rettet
spørsmål til panelet ved forsker og
rådgiver om de så for seg å følge
opp tiltak for å få tilbake torsken i
Oslofjorden.
Innledere fredag ettermiddag
Tema fredag ettermiddag var
strandsonen – trusler, utfordringer

og løsninger
• Anita Kotte Syvertsen holdt et
innlegg og viste bilder fra Hurum
kommunes prosjekt for rydding i
strandsonen.
• Pål Erik Jensen, rådgiver
friluftsliv, vilt og fiske, Østfold
fylkeskommune viste bilder og
fortalte om noen av de tiltak
Østfold har gjort.
• Steinar Paulsen, NJFF viste
eksempler på hindringer for fiske
og friluftsliv i strandsonen.
• Liv Marit Hansen fra Oslo
friluftsråd snakket om forsøpling
av strandsonen og fremhevet
viktigheten av rydding. Som det
kunne se ut på noen av de bildene
som ble vist holder vi på å drukne
i søppel. For fisk og sjødyr er dette
ett enda større problem enn det
vi opplever. Mikroplast som setter
seg i gjeller på fisk osv. listen er
lang.
Debatten fredag ettermiddag
Det ble debatt etter disse innleggene
med et panel bestående av
personer kommuner og fylker rundt
Oslofjorden.
Vi håper det blir en oppfølger av
Oslofjord konferansen også i 2016.
Jeg oppfordrer alle våre foreninger
som grenser til Oslofjorden å melde
seg på.




Per Aarvik Tveit
Småfisker`n Grenland

Vi lager proffe fiskeliner
for den aktive hobbyfisker
• Alle linene er håndlagde på
Lindesnes av lokal fisker
• Kommer ferdig i linestamp
• Flere forskjellige typer liner

Ønsker du kvalitet,
velger du liner
fra Garnbua
Som fritidsfisker har du lov til å fiske med liner med
opp til 300 kroker.
Kuler/Blåser skal være merket med navn og adresse.
Makrell, sild og akkar er de mest brukte agntypene.

Prinsippet er enkelt: Man har en ile (stein) i den ene enden av lina.
Deretter følger selve lina som er utstyrt med forsyn. I enden av hvert
forsyn er det en krok med agn. Når krokene er vel i sjøen, avsluttes
settingen med en ny ile (stein). Fra ilen går det tau (reising) opp til
blåse / blåser. Både ved setting og haling er det viktig med orden og
system for å unngå et kaos av tauverk og krok.
- Linene fisker godt på alle dypt, og arter som torsk, kveite, brosme og
lange er klassikere på dette redskapet. Linene settes vanligvis på dypt
vann (60 - 200 meter)
- Alternativ til fiskeline er sniksnøre.
Et effektivt og lett håndterlig fiskeredskap.
DigiDesign as 11/2014

LINEFISKE:

Stedet for den proffe fisker
Båly havn - 4521 Lindesnes
Tlf: 95018960 - E-post: garnbua@gmail.com

www.garnbua.no

KRONIKK PÅ FORSKNING.NO, 20.05.15.:
Snøkrabben er nykommer i Barentshavet.
Foreløpig vet vi ikke hvordan den vil påvirke
økosystemet. Er den skurk eller nyttig mellommann? spør tre havforskere i denne kronikken.
AV CARSTEN HVINGEL, CECILIE HANSEN OG BØRGE HOLTE

SNØKRABBEN spiser

maten fisken ikke finner

S

nøkrabben ble første gang registrert i Barentshavet i
1996, på Gåsbanken. Vi er fremdeles usikre på hvordan snøkrabben har kommet til Barentshavet. Kanskje
får vi aldri svar på om den har kommet med ballastvann,
tatt seg fram på havbunnen nord for Russland – fra
Beringstredet og til Barentshavet – eller om den kanskje
har vært her lenge, i små mengder gjemt under isen?
De siste årene har snøkrabben spredt seg med stor
hastighet vestover fra russisk sokkel og inn på norsk
område. Mye tyder på at den i fremtiden vil utgjøre en
vesentlig del av bunnfaunaen rundt Svalbard og i det
nordlige og nordøstlige Barentshavet. Hva vil i så fall
skje med våre verdifulle fiskebestander som nordøstarktisk torsk (skrei) og hyse? Spiser krabben av fiskebestandenes matfat?
Svaret er et delvis ja, men utrolig nok tyder mye på
at snøkrabben finner skjulte matskatter på de enorme
mudderflatene i Barentshavet, til beste for både seg selv
og fiskebestandene. Dermed ser det ut til at den er en
nyttig mellommann som overfører næring og energi
fra havbunnen til arter som holder til lenger opp i både
havet og næringsnettet.

Stort fangstpotensial
Fisket på denne verdifulle arten har allerede tatt seg opp.
Mer enn 20 båter fra EU, Russland og Norge fisket etter
den i 2014, og det forventes fangster på cirka 10 000
tonn i 2015. USA og Asia er de viktigste markedene,
og de er klare til å betale godt for riktig kvalitet. Noe av
populariteten til snøkrabben, spesielt i USA, kan knyttes
til TV-programmet ”Deadliest catch”.
Havforskningsinstituttet har foretatt beregninger som
viser at det årlig kan fanges mellom 50 000 og 150 000
tonn i Barentshavet fra en fullt utviklet snøkrabbebestand. Med en kilopris på 25 til 40 kroner snakker vi
om en førstehåndsverdi på mellom halvannen og seks
milliarder kroner – det er i samme størrelsesorden som
førstehåndsverdien av de norske torskefangstene i nord.
Det vil selvsagt ta noe tid før bestanden og fisket kommer opp på dette nivået, men dersom det fiskes optimalt
av denne ressursen, vil fangstene allerede innenfor de
neste ti årene kunne nå opp på
25 000 til 75 000 tonn.
10
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DEN FØRSTE SNØKRABBEN: I 1996
ble den første snøkrabben observert i
Barentshavet – på Gåsbanken.
Foto: Jan H. Sundet

En økologisk trussel…
Et av de store spørsmålene er imidlertid om snøkrabbens
ankomst bare er gode nyheter, eller følger det også med
en regning som må betales? Når en fremmed art invaderer et økosystem kan det ofte ha store konsekvenser. Har
arten ingen naturlige fiender, kan den spre seg eksplosivt
og ødelegge for dem som er der fra før. Vil det samme
skje med økosystemet i Barentshavet?

…eller matauk for alle?
Det er vanskelig å forutse hva snøkrabben vil bety for
resten av økosystemet. Undersøkelser så langt tyder
ikke på at den vil ha noen ødeleggende effekt, tvert om.
Modellsimuleringer som Havforskningsinstituttet har
gjort, tyder på at snøkrabben kan ha en positiv effekt på
flere kommersielle fiskeslag, for eksempel torsk og hyse.
Snøkrabbe, spesielt yngre dyr, er mat for disse fiskene,
og økt mattilgang betyr økt vekst.
Økosystemmodellen Atlantis beregner utviklingen av
de fleste dyregruppene i Barentshavet, fra hval, sjøfugl
og fisk til plankton, og til og med bakterier – med og
uten snøkrabbe. Resultatene viser at 70 prosent av disse
reagerer positivt på krabbens tilstedeværelse. Det er naturlig å spørre seg om dette i virkeligheten er mulig, og i
så fall over hvor lang tid.

Usynlig matkammer
En av de største svakhetene ved modellberegningene er
mangelen på kunnskap om hva krabbene egentlig spiser.
God og sikker forvaltning av snøkrabben som fangstressurs krever slik kunnskap. Konkurrerer krabbe og fisk
om samme matressurs? Snøkrabbe, i motsetning til fisk,
er i stand til å grave flere centimeter ned i mudderet etter mat. Der er det store mengder byttedyr som mark og
muslinger, dyr som ikke er tilgjengelige for fisk.
Nyere forskning ved Havforskningsinstituttet (Mareano) har vist at disse byttedyrene er høyproduktive i

den næringsrike mudderbunnen i Barentshavet. Dette
matfatet er forholdsvis lite utnyttet av andre rovdyr
som lever på toppen av eller over mudderflatene, men
snøkrabben har lange og kraftige klør som er effektive
grave- og fangstredskaper.
Atlantis-modellen beregner at mengden bunndyr som
snøkrabben synes å beite på, vil få en nedgang på 10
til 30 prosent sammenlignet med et økosystem uten
snøkrabbe. Det er foreløpig usikkert om en slik reduksjon av biomasse vil stabilisere seg, og det er usikkert
om det kan være negative sideeffekter av dette for andre
dyregrupper. De første analysene tyder imidlertid ikke
på det.

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
pagurus_annonse_84x105.pdf 1 19.05.2015 10:51:54

Resirkulering av energi
Store deler av nedgravd bunnfauna blir etter hvert dødt
organisk stoff. Sammen med næringsstoffene som finnes
i bunnmudderet, vil det over tid forsvinne nedover i
bunnen og inngå i geologiske prosesser (for eksempel
bli til olje). Havforskningsinstituttets datamodelleringer
tyder altså på at snøkrabben bidrar til å utnytte deler av
slik tapt biologisk energi. Produksjonen i økosystemet
øker ved å resirkulere biomasse som krabbekjøtt og gjøre
den lett tilgjengelig for fisk.
Russiske studier av mageinnhold hos fisk har vist
at torsk og hyse har snøkrabbe på menyen når den er
tilgjengelig.
Snøkrabben er å betrakte som en ny art i Barentshavet,
og den vil bety endring i økosystemet. Hos enkelte kan
ryggmargsrefleksen si at disse endringene er til det verre,
men det trenger ikke nødvendigvis bli slik. Det gjenstår
imidlertid mye forskning før håndfaste konklusjoner kan
trekkes. Havforskningsinstituttets økosystemeksperter
innen skall- og bunndyr kommer derfor til å intensivere
innsatsen i den nærmeste fremtid for å få flere brikker på
plass i puslespillet om snøkrabben.
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SMÅTT: Hver enkelt turistfiskebåt gjør neppe store innhugg i fiskebestandene langs kysten, men det samlede uttaket kan det være grunn
til å registrere. Det mente utvalget som presenterte rapporten "Turistfiske i sjø" i 2011. (Illustrasjonsfoto: Frode Pedersen.)

Allerede i 2011 anbefalte et departementsoppnevnt utvalg
en registreringsordning for turistfiskeanlegg og påfølgende
fangstrapportering. Siden har ingen ting skjedd.
AV JON EIRIK OLSEN

Fortsatt ingen turistfiskeregistrering

O

g behovet for å gjøre noe mer
med denne saken er fortsatt
ikke til stede, mener Nærings- og
Fiskeridepartementet.
–Turistfiske bidrar til viktig
aktivitet og sysselsetting i en rekke
lokalsamfunn langs kysten. De eksisterende reglene, som kun tillater
bruk av håndredskap, utførselskvoter
på 15 kilo og forbud mot å omsette
fangsten, er etter regjeringens syn
på det nåværende tidspunkt tilstrekkelig regulering, sier satssekretær
Amund Drønen Ringdal i departementet.

Vurderer nye tiltak
Problemstillingen er aktuell både
etter flere brudd på den utførsels12

Småfiskern 1-2015

kvoten Drønen nevner, og etter at
det fra fiskerhold er blitt etterlyst
en nærmere orientering om den
reelle bruken av kvoteavsetningen på
7.000 tonn torsk, 2.000 tonn sei og
300 tonn hyse som er satt av til ”Rekreasjons- og ungdomsfiske”. Mens
de fleste andre kvoteuttak registreres
ned til tonn-nivå av Fiskeridirektoratet, så viser statistikken at ”det
legges til grunn at hele avsetningen
tas” når det gjelder rekreasjons- og
ungdomsfiske. Her er det fritidsfiske
og turistfiske som er usikkerhetsfaktorene, ungdomsfiske for omsetning
registreres på ordinær måte gjennom
salgslagene.
–Brudd på utførselskvoten som
har vært avdekket, innebærer først

og fremst en kontrollutfordring. Vi
vil følge med på utviklingen, og vil
vurdere eventuelle nye tiltak dersom situasjonen skulle tilsi det, sier
Drønen.

Stor vekst
Undersøkelser som FiskeribladetFiskaren tidligere har gjort indikerer
at turistfisket etter 2011 har vært i
sterk vekst langs store deler av kysten, og at det føres betydelige kvanta
fisk ut over landegrensene uten noen
form for registrering. Det gjelder for
eksempel fisketurister som reiser ut
og inn med fly, der det knapt finnes
noen form for kontroll med verken
grensen på 15 kilo eller totale kvanta
fisk.

www.okmarine.no · Tlf: 922 84 091 · post@okmarine.no

Kombinert hummer/
krepseteine
12 cm. inngangsringer.
Med 2 stk. fluktåpninger som kan veksles
mellom 60 mm/tett.
80 cm x 45 cm x 33 cm. Vekt: ca. 5 kg

Kr 320,- eks.mva.
HUMMER/KREPSETEINE

P-005 Kr
eks.mva.

159,-

Stor fisketeine: 780,- eks.mva.
Medium:

540,- eks.mva.

STORT UTVALG I KREPSETEINER

HAV-/FISKETEINER

TEINER – GARN – RUSER – LINE – TAUVERK MM.
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Vestfold fylkeskommune
arrangerte et folkemøte på
Nevlunghav Gjestgiveri den
24. februar under tittelen «Er
det hummer nok til alle?»
AV JAHN G. GABRIELSEN

ER DET HUMMER 		
		NOK TIL ALLE?

D

et var Kyst- og Fiskeridirektoratet som har bedt kommunene
å undersøke mulighetene for å
opprette hummerbevaringsområder.
Det var stor interesse for møtet med
ca. 65 stk. til stede.

Historiske hummertall
Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen viste utviklingen av hummerfiske fra1820
og fram til i dag. I perioden 18201920 ble det tatt ca 900 000 hummer som tilsier ca. 500 tonn årlig. I
1932 hadde dette økt til 1 300 tonn.
Bestanden har drastisk sunket fra
50-60 årene.
Hummerfiske har etter hvert blitt
en tradisjon som for mange gir en
merverdi utover det rent økonomiske. Det er ikke lenger nødvendig
å måtte få inntekten av å få selge en
hummer - gleden av å spise den er
større!

Rødlisting og økt bestand
I 2006 ble hummer ført opp på den
nasjonale rødlista som «nær truet»,
og i 2008 ble det innført strenge
restriksjoner i .
Målet for fangstraten var 1 hummer på 10 teiner pr. teinedøgn
innen 10 år.
Det nasjonale målet for hummer
pr. teine er allerede nådd. Dette er
14
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bekreftet av flere fiskerlag og hummerfiskere i et møte holdt av Fiskeridirektoratet 10.des.2013 i Bergen.
I perioden 2008-2011 ble det
sendt hummerdagbøker årlig fra 53
personer for registrering av hummerfangster til Havforskningsinstituttet
i Flødevigen. Tallet er seinere utvidet
for å stadfeste med større sikkerhet
utviklingen i hummerfisket. Det
foreslås nå et merkesystem på hummerredskapen og fangstrapporteringsplikt for alle som fisker hummer, nettopp for sikrere å bestemme
bestanden.

Erfaringer
I bevaringsområdene er det bare lov
å fiske med stang og snøre.
Alf Ring Kleiven fortalte om forskningsresultatene fra de 4 bevaringsområdene som ble opprettet i 2006.
Han sammenliknet utviklingen der
med et «tilsvarende» kontrollområde
hvor fiske var fritt (lov til å bruke
bunnredskaper som garn og teiner).
Resultatene viste at hummeren
holder seg i det samme området
hele året (er stedfaste). Det blir flere
hummere der (pga. innsig utenfra),
og hummerne er gjennomsnittlig
større enn i kontrollområdet. Siden
hummerne er stedfaste uten fangst i
området, er det innlysende at dette
skjer.

Nye bevaringsområder
Erling Grimsrud orienterte om
hvilke kriterier som burde ligge til
grunn når det skulle etableres verneområde for hummer.
Når fylkeskommunen nå ber
kommunene om innspill, må dette
selvsagt være bl.a. i dialog med yrkesfiskere og fritidsfiskere; for det er
helt sikkert interessemotsetninger
når det skal stenges av et område og
fritt fiske ikke lenger blir lovlig. Jeg
mener det må stilles visse krav til
opprettelse av slike områder. Bl.a.
er det en forutsetning at det skal 1)
forskes på utviklingen der, og 2) det
må være sterk kontroll mot tjuvfiske.
3) Området må også tidsbegrenset f.eks.5 år og 4) området må tydelig
merkes.

Min mening
Siden målet for hummerbestanden,
satt av myndighetene selv, er oppnådd, og det er 4 bevaringsområder
som det fortsatt forskes i, synes jeg
det er unødvendig med flere opprettelser av bevaringsområder for
hummer.
Jahn. G. Gabrielsen
(Ivrig fisker og medlem av
Småfisker`n i Stavern)

- Grovt overtramp, sier Jørgen
Ree Wiig i Fiskeridirektoratet.
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AV TORHILD MÅKESTAD MARTINUSSEN

DIREKTORATET PÅ TYVFISKETOKT:
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Tyvfiske og dyremishandling
Hummeren hadde fått strikk rund
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avhengig av tips for å drive kystoppsyn.
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Naturvernforbundet arrangerte et seminar i Bodø 29. og 30. januar 2015. Forbundet vil med
dette tiltaket etablere en møteplass i nord for debatt og kunnskapsutveksling om kystsonen.

LEVENDE FJORD – LEVENDE KYST
K

ystnatur og økende arealkonflikter
var hovedtema for seminaret.
Interessen og deltakelsen på dette
seminaret var overveldende. Man må
nok lete lenge for å finne en konferanse
der så mange kryssende interesser møttes. Gode og kunnskapsrike innledere
slapp til, fra oppdrettere, kystfiskere,
laksefiskere, sjøsamer, naturvernere,
forvaltningsmyndigheter samt fagfolk og
forskere innen marinbiologi. Det legges
opp til at dette blir et årlig seminar i
Nord-Norge.

Interessekonflikt

Et par amatører fra Saltdalsfjorden
fritidsfiskerlag satt der som ivrige lyttere.
Petter Kristiansen og Ole Henrik Vik
møtte spesielt fordi Skjerstadfjorden er
i fokus for tida. Store oppdrettsaktører
har søkt på konsesjoner for etablering
av oppdrettsanlegg ved Mjønes lenger
ute i fjorden. Interessekonflikter mellom
Marine Harvest/Gifas og etablerte oppdrettere, turisme, fiskere, fritidsfiskere,
laksefiskere i Saltdalselva, ørret-sjørøyefiskere i fjorden og tilstøtende elver,
naturvernere m. fl. må løses. En klassisk
konflikt er mellom oppdrettere på den
ene siden og alle de som til alle tider har
levd i pakt med naturen og høstet av
denne, enten som yrkesutøvere, til livets
opphold eller gjennom friluftsliv og
rekreasjon. Tilsvarende interessekonflikter har nok funnet sted i utallige norske
fjorder og langs vår lange kyst. I de siste
årene har storkapitalen gjort sitt inntog
i forhold til overtagelser og oppkjøp av
oppdrettsanlegg, også i Nord Norge.
Alta-ordfører Laila Davidsen sa at
utviklingstrekk i oppdrettsnæringa er at
aktørene blir færre og større, også med
storkapital fra utlandet, og at næringa
vil øke produksjonen.

Kystsonen er klar for alle

Det forventes altså økt press på naturområder i fjorder og kystsoner fra denne
næringa. Det ble slått fast i et foredrag
av Hild Marit Olsen, fylkesråd for
kultur, miljø og helse i Nordland fylke.
Hun poengterte at ”kystsonen er helt
klart for alle”. Likevel var hun svært
opptatt av oppdrettsnæringas framtidsmuligheter i forhold til matproduksjon
og arbeidsplasser. Hun antydet endog at
i interessekonflikter ville nok politikerne
prioritere sjørelaterte næringer. Regjeringa legger opp til en 5 dobling av produksjonen av laks og ørret innen 2050.
Vi går nok en spennende tid i møte når
det gjelder kystsoneforvaltninga.
16
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Arealforvaltning

Hild Marit Olsen fortalte at produksjon av laks og ørret skal styrkes. Dette
er allerede en meget viktig næring i
Nordland fylke. Men den skal være
bærekraftig. Denne formuleringa skal
jeg komme tilbake til. Hun mente at
arealforvaltninga i kystsonen må være
kunnskapsbasert, forutsigbar, langsiktig
og bærekraftig - for alle aktører. Interkommunalt samarbeide ble foreslått i
kartlegginga av friluftsområder, gyteplasser for vill fisk, vandringsområder og
oppvekstområder for laks og ørretbestander, ville artsbestander, marinbiologiske forhold, turisme og verneområder.

Blir lokaldemokratiet overkjørt?

Kommunene har ansvar og råderett over
forvaltninga av fjorder og kystsoner i
sine områder. Når det gjaldt arealplanlegging er dette reell praksis i dag. Det
skapte imidlertid bekymring blant delegatene da det ble gitt eksempler fra Tysfjord og Alta kommuner på at Nordland
fylkeskommune og Fiskeridirektoratet
overkjørte kommunale vedtak og gav tillatelser til økninger i oppdrettsvolumer
til oppdrettsanlegg. Blir kommunene for
svake i interessekonflikter med fylker og
statlige myndigheter, eller storkapitalen?

Krav til bærekraftig oppdrett

Miljøindikatorer for vellykkete og
bærekraftige oppdrettsanlegg vil alltid
være rømming, medisinbruk, fiskehelse,
arealbruk, og luseproblemer. Flere
foredragsholdere var klare på at store
mengder lus i alt for mange anlegg var
oppdrettnæringas største utfordring
i dag. Store helseskader på fisken i
merdene ble beskrevet. Smittefaren over
til vill laks og sjøørret er urovekkende.
Risikobasert overvåking, systemer for
overvåking i f t lakselus, og rømminger
kan bli en ny type forvaltning i akvakulturområder. Generelt satses det på
reduksjoner i medisinbruk. I tillegg til
leppefisk fokuser oppdretterne nå på
bruk av rognkjeks. Disse har vist seg
effektive som ”lusespisere”.
Rømming fra merder er et stort
problem. I de fleste tilfeller tar ikke oppdretterne ansvar for rømming fra egne
anlegg. Ved en rømming fra et anlegg i
Altafjorden gikk det to år før man fant
fram til eieren. Merking av laks ble av
flere innledere nevnt som et effektivt tiltak for å oppspore de ansvarlige eierne.

Fisken må tjene kysten

Beaska Niilas, Norske Samers Riksforbund og Arne Luther, tidl. Direktør i

Fiskeridirektoratet, avd. nord holdt foredrag med en god del sammenfattende
innhold. Da storrederne / trålerne inntok fiskefeltene i nord, ble miljøhensyn,
utfisking av fiskefelter, ilandføring til
nord-norske havner med dertil hørende
arbeidsplasser, glatt forbigått. Fisken
fryses og leveres til utlandet. Kysten
utarmes og sjøsamer og kystfiskere blør.
En vanvittig urettferdig fordeling av
fiskeressursene. Videre uttrykte Luther
stor skuffelse over Norges Fiskerlag som
han mener ikke hjelper kystfiskerne.
Han framhevet ”Smith-utvalget”. Her
ble kystfolkets interesser godt ivaretatt.
Beaska Niilas snakket om kortsiktig
tenkning i kystsoneforvaltninga. Man
skal tenke mange generasjoner fram i tid
når valg i forhold til naturforvaltning
skal tas. Sjøsamers rettigheter blir glatt
oversett av myndigheter og oppdrettere.
Grådighet og profitt regjerer.

Skepsis til olje lengst i nord

Maren Esmark, Naturvernforbundet,
åpnet seminaret. I sitt foredrag snakket
hun litt om iskanten i nord og regjeringas utviding av leteområder nordover
etter iskanten. En uansvarlig politikk i
disse sårbare oppvekstområdene er en
fare for de store fiskeressursene. Regjeringa snakker mye om olje og gass mens
folk flest er opptatt av de fornybare ressursene. Lakselus og genetisk påvirkning
av vill fisk er den største risikofaktor
oppdretterne må klare å finne en sikker
løsning på. Her var de fleste innlederne
enige med henne.

Framtidsforventninger

Vi tror og håper at vi med Naturvernforbundet sitt initiativ til dette seminaret har fått en sterk aktør som vil ivareta
kystfolkets interesser i vår framtidige
kystsoneforvaltning. Naturvernforbundethar inntatt en sentral rolle for å få
til en kunnskapsbasert og langsiktig
kystsoneforvaltning. Her kan kystfolket,
fagpersoner og politikere møtes, kvesse
klørne og forhåpentligvis bidra til en
helhetlig og god forvaltning av fjorder
og kyst. Så håper vi at flere politikere fra
kommune og fylke, samt fra departementer møter neste gang.
Gratulasjoner til Naturvernforbundets
Sven-Helge Pedersen, Jorunn Vallestad
og Rolf Sigurdsen. De har planlagt og
forberedt et prikkfritt arrangement med
hele 90 deltakere.



Saltdalsfjorden Fritidsfiskerlag
Ole Henrik Vik

LH500/LH700
HYDRAULISKE HALERE

5
LH500 - Rekkemontert arm
Rek Pris NOK 16400;LH500 - 200cm Davit arm
Rek Pris NOK 17800;-

7
LH700 - Rekkemontert arm
Rek Pris NOK 19800;LH700 - 200cm Davit arm
Rek Pris NOK 21600;-

HYDRAULISKE HALERE

LH500

LH700

Trekkraft (opp til)

230 kg

320 kg

Hivehastighet - normal belastning

45 m/min

45 m/min

Vekt

26kg

26kg

Oljemengde

12 L/min

16 L/min

Oljetrykk

140 bar

140 bar

Kraft

4,2 hp

5,8 hp

Diameter - Lineskive

28 cm

28 cm

Diameter - Tau

4-12 mm

4-12 mm

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

For nærmeste forhandler
www.northlift.com

www.northlift.com

Innspill til høring i Stortingets næringskomite

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har hatt
et faglig møte for å avklare hva de er enige om i Stortingsmeldingen om vekst i havbruk.

Enige om det
prinsipielle			
i Stortingsmeldingen om
vekst i havbruk

F

lere medieoppslag etter Næringskomiteens høring i Stortinget kan gi
inntrykk av at de to institusjonene står langt fra hverandre på det forskningsfaglige. For å avklare dette har de to utarbeidet et notat for å avklare
situasjonen der det meste handler om lakselus. Notatet kan du lese under.
Fra:

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet 8. mai 2015

Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørret produksjon
Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet avholdt i dag et møte
for å avklare mellom oss hva vi er
enige i etter flere medieoppslag
kan gi inntrykk av at i står langt fra
hverandre på det forskningsfaglige.
Vi er enige om at lakselus
fra oppdrett bidrar til den høye
lusebelastningen som observeres på
villfisk i områder med mye oppdrett,
samt at det i geografiske områder
er den samlede belastningen fra
oppdrett som er avgjørende.
Meldingens system med
trafikklys baserer seg på et
felles råd instituttene gav for
bærekraftsindikator for lakselus i
2012. Her foreslo vi et system med
varslingsindikator som predikerer
risiko for uakseptable lusepåslag
på villfisk basert på telling av lus
på oppdrettsanlegg og modellering
av totale utslipp av lakselus, samt
etterfølgende telling av lakselus på
vill laksefisk for å bekrefte tilstanden.
Begge instituttene stiller seg fortsatt
bak dette prinsipielle rådet.
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Det er videre enighet om at
trafikklyssystemet som omtales i
meldingen er godt egnet og gir god
indikasjon for risiko for om lakselus
fra havbruksnæringen påvirker
villfisken negativt.
Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har to ulike
tilnærminger for å modellere
lusepåvirkning, begge modellene
baserer seg på reelle innrapporterte
lakselusregistreringer fra
oppdrettsnæringen samt biomasse,
men der den ene fokuserer
på smittepress i og mellom
oppdrettsanlegg fokuserer den
andre på spredning fra oppdrett til
villfisk. Begge instituttene er enige
om at predikering av risiko for
lusepåvirkning på villfisk må være
basert på lusetall og biomassetall
fra alle oppdrettsanlegg i et
område samt kunnskap om andre
relevante faktorer som påvirker
smittespredning slik som strøm,
temperatur, salinitet og avstand
. Akseptabelt utslippsnivå (antall

lus pr fisk) må kalibreres mot
tellinger på villfisk i det nasjonale
overvåkingsprogrammet.
Veterinærinstituttet mener analyser
av lusedata på vill laksefisk fram til
2010 (publisert 2012), viser at det
er usikker sammenheng mellom
modellert og observert smittepress
på villfisk. Havforskningsinstituttet
mener at det etter dette er etablert
et langt bedre kunnskapsgrunnlag
om sammenhengen, og at dette nå
er tilstrekkelig til bruk i forvaltningen
. Begge instituttene er enige om at
modeller for predikering av risiko
for lusepåvirkning på villfisk må
verifiseres gjennom jevnlig måling på
villfisk for kalibrering av modellen.
Begge instituttene er innstilt
på å gjøre et arbeid i tiden frem
til implementering av trafikklys
systemet som foreslås i meldingen
i 2016/2017 for å optimalisere og
samordne bruken og validiteten
av de to modellene. Begge
instituttene ser det som positivt at
Mattilsynet på oppdrag fra NFD vil

Tidlig i mars strandet det en finnhval på Hvalerøyene.
AV TOM SOLLIE

Hval til besvær

Foto: Havforskningsinstituttet

initiere et forum for dialog der
både næring, myndigheter og
interesseorganisasjoner vil kunne
delta og komme med innspill
og forslag til hvordan dette kan
gjennomføres og kvalitetssikres.
Ingen av instituttene har
dokumentasjon som tilsier eller
kan indikere at vedvarende lavt
lusenivå på under 0,2 hunnlus
per fisk, som Sjømat Norge
foreslo under høringen, vil
eliminere smitteoverføring av lus
fra akvakulturanlegg til villfisk.
Instituttene er også enig om at selv
om nivået av lus holdes på et slikt
nivå, vil en økning av biomassen
også medføre økt utslipp av lus
fra anleggene. Et vedvarende
lavt lusenivå vil imidlertid gjøre
det lettere å holde kontroll med
lusenivåene i oppdrett og vil
naturligvis også bidra til et mindre
smittepress på vill fisk.

Denne ble først forsøkt
trukket av grunna av
Redningsselskapet, som med
sine 3000 hester på motoren
til slutt klarte brasene. Hvalen
ble trukket etter halen og en
kan bare forestille seg hva som
skjer med hvalens skjelett når
en trekker nærmere 20 tonn
av grunna. Hvalen svømte til
slutt ut på dypere vann men
ble senere dagen etter funnet
drivende. Da var den død, og
hva skulle skje med hvalen.
Østfold fylke besluttet at hvalen
skulle senkes, men hvor? Etter
en avtale med forsvaret ble
det besluttet at hvalen skulle
senkes i dumpingsfeltet utenfor
Ringshaug, på 300 meters
dyp. Hvalen ble så slept dit av
kv Nornen og hvalen skulle
fylles med 20 tonn grus. Hvalen
fløt fortsatt og så ble det
besluttet å sprenge hvalen med

sprengstoff. Så ble gjort, men
hvalen fløt fortsatt. Mer grus
ble fylt i hvalen og den skulle
sprenges nok en gang. Det var
bare det at dette ble gjort ved
ett-tiden på natten, og for et
smell! Folk våknet og ringte til
politiet og lokalavisa Tønsbergs
Blad. Hele 4-5 km fra stranden
var smellet betydelig. Men da
sank hvalen til bunns og så får
den ligge der i ro og fred for
oss hobbyfiskere, men vil den
råtne opp uten å forurense?
Ja, det er det store spørsmålet,
for bare en liten båttur unna
ligger i vest «Oslofjordens
Riviera» Ringshaugstranden,
og rett i sør ligger Færder
Nasjonalpark. Ja det gjenstår
å se.

Tom Sollie.

Av Gudmund Holstad,
veterinærinstituttet og Tore
Nepstad, Havforskningsinstituttet
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SENTRAL: Lars W. Solheim fra fylkeskommunen var sentral med sin kunnskap om strøm og vannforhold.

Nasjonalparkstyret ved Vestfold Fylkeskommune inviterte
til dialogmøte på Borge hotell 28. april. Temaet var «Er det
hummer nok til alle?» . Dette engasjerte vel 60 frammøtte
deltakere og møteledere.
AV TOM SOLLIE

Nye verneområder
i Færder Nasjonalpark?
D

et var nok flest «Småfiskere» og
da fra vår lokalforening i Tønsberg, som dominerte, men også et
par yrkesfiskere. Olaf Thon, som vi
har greit samarbeid med, var god å
ha med i debatten.
Møtet ble åpnet av leder for
Nasjonalparken Roar Jonstang og
møteleder var Olaf Martiniussen ,
ordfører i Tjøme, kommune. Rådgiver Lars W. Solheim fra Vestfold
Fylkeskommune var sentral med sin
kunnskap om strøm og vannforholdene langs vestfold kysten.

Kunnskap om verneområdene
Marinbiolog Jan Atle Knutsen fra
HI Flødevigen gav oss kunnskap
om eksisterende og igangsatte nye
verneområder, med de fordeler
20
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og ulemper som følger. Særlig var
området ved Vestre Bolærne nevnt,
for her var det størst økning fangst i
verneområdet men mindre i kontrollområdet. Området ved Flødevigen
er selvfølgelig det området som
forskerne har mest kontroll på, og
her er hummeren mer stasjonær enn
i andre områder.

Kunnskap om hummerens
formering
Hvorfor er det så viktig at hummeren vokser seg stor? At hunnen på 30
cm bærer dobbelt så mange og kraftigere egg enn en på 25 cm, det er jo
forståelig men at de store hannhummerne tiltrekker seg flest hunner, det
var ukjent. Dette eskalerte i at Jan
Atle ga oss en innvielse i hummerens
sexliv, hvor hunnene står i kø for å

komme inn til den store hannen.

Brukerne må høres
Etter en pause med kanelsnurrings
og kaffe var det tid for debatt om
hensikten med nye verneområder.
Å få til mer oppsyn var noe som alle
var enige i, samtidig som områder
måtte merkes bedre. Terje Kristiansen, leder i Småfisker`n avd. Tønsberg fortalte at styret i lokalforeningen allerede var kommet fram til
forslag på regulering av eksisterende
og et nytt område.
Nasjonalparkforvalter Bjørn
Strandli avsluttet med noen gode
ord underveis med at det er dere
som bruker området som må være
med å finne fram til de beste alternativer og at dette måtte alle være fullt
og helt enige i for å få dette til.

Mer enn 100 år i kystfolkets

TJENESTE

NOGVA NANNI
N3.21 – 21 HK

N3.30 – 29 HK

57.750,-

KAMPANJEPRIS

N4.60 – 60 HK

KAMPANJEPRIS

106.875,-

N4.38 – 37,5 HK

71.875,-

KAMPANJEPRIS

N4.85 – 85 HK

KAMPANJEPRIS

T4.165 – 165 HK

2015 kampanje

133.125,-

T4.200 – 200 HK

KAMPANJEPRIS

N4.50 – 50 HK

86.125,-

KAMPANJEPRIS

N4.115 – 115 HK

N4.100 – 100 HK

KAMPANJEPRIS

99.250,-

142.500,-

KAMPANJEPRIS

153.625,-

6.420 TDI – 320 HK

T4.270 – 265 HK

Nyhet
KAMPANJEPRIS

181.250,-

KAMPANJEPRIS

191.250,-

KAMPANJEPRIS

232.375,-

KAMPANJEPRIS

Alle motorer fra og med N4.38 leveres med sluregear. Alle priser forstås EX. WORKS Søvik inkl. moms.

NOGVA MOTORFABRIKK AS
NO-6280 SØVIK

T

+47 70 20 84 00

F

+47 70 20 84 10

E-POST

firmapost@nogva.no
nogva.no

235.625,-

NÅ GÅR OPPTREKKING AV DYPE STÅSNØRER SOM EN LEK:

Har konstruert sin egen

SNIKSNØREPATENT

Bjørn Andersen i Kragerø har konstruert sin egen
patent for utsetting og opptrekking av sniksnører
i sjøen. Nå er innretningen, kalt «snikjuksa»
under produksjon, noe Andersen håper
og tror vil gjøre livet enklere og mer
interessant for mange fritidsfiskere.
AV ROAR THORSEN

«JUKSE»: Håpet er å kunne dra flere

slik torsker på ”snikjuksa” etter hvert.
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OPPFINNER: Bjørn Andersen med den nye oppfinnelsen
på båtripa.

D

et var for et par år
siden at den fiskeglade
69-åringen fant ut at han
ville forsøke seg på dypt
fiske etter brosme, lange
og lyr. Han hadde hørt om
sniksnører eller oppgangssnører, som noen også kaller
det, og kjøpte noen slike.
Med tungt lodd og flere kroker på
snøret, agnet med makrell, gjorde
han alvor av planene og fikk satt
snørene i sjøen. Nå skulle storfisken
tas! Men da han skulle trekke dem
opp igjen, opplevde han at dette var
lettere sagt enn gjort.
– Jeg halte og dro, og da jeg hadde
fått opp et par snører, røynet det
virkelig på. Dette var tungt, forteller
Andersen.
Sånn kunne han ikke ha det. Dette måtte det gå an å gjøre noe med.
Kanskje lage noe som kunne gjøre
dette fisket enklere, tenkte han, og
satte oppfinnerhjernen i sving. Det
var for øvrig ikke første gang han
hadde gått løs på egne ideer til å lage
noe praktisk og nyttig.
Dermed bar det hjem til garasjen
hvor han etter hvert fant en del ting
som kunne brukes. Senere ble flere
deler kjøpt inn, og en installasjon
med sveiv til å ha på båtripa begynte
å ta form. Etter masse testinger og
forbedring av detaljer samt diverse
kontakter med aktuelle produksjonsbedrifter, ble det til slutt laget
en prototype som Andersen ble
fornøyd med.
Noen turer på sjøen ved hytta
utenfor Lillesand bekreftet at dette
fungerte som det skulle.
Oppsveivingen av snørene
gikk som en lek, enten det
var bare loddet som ble med
opp, eller det hadde gått på
fisk.
– Nå har det blitt mange
gode middager av både
lange, lyr og hyse, og ”sniken” går like godt på grunt
som på dypt vann. Og så

er det kjempemoro for barnebarna,
smiler han.

Kvalitet
Oppfinnelsens hoveddel er altså en
installasjon til å sette fast på ripa.
Et feste skrus fast i båten, og en kile
gjør det enkelt å sette på og ta av
selve installasjonen. Alt sammen er
laget i brennlakkert aluminium, og
alle deler ellers er syrefast.
En enkel patent gjør det lett å
feste innpå et ferdiglaget snøresett med kroker vinnet opp på en
aluminiumsforsterket plate. Dette
gjør agningen av krokene enkel og
sikker, og så er det bare å slippe
alt til bunns. Hovedsnøret er laget
av synketråd, noe Andersen sier er
svært viktig. Han minner ellers om
at alt må merkes etter forskriftene av
faststående redskap.
Når loddet er kommet til bunns,
tas platen av og legges på vannet. Et
flagg på en stang blir lenket til platen, og skal sørge for at snøret blir
lett å se og dermed lett å finne igjen.
Flaggstanga er konstruert med lodd
nederst slik at flagget hele tiden skal
stå rett opp.

Bare moro
– Så nå er du fornøyd…?

– Ja, dette er blitt bra.
Nå kan jeg gjerne være
helt nede på 200 meter,
og oppsveivingen er bare
moro. Og så er det vanvittig spennende å kjenne
om det har gått på fisk,
gliser han.
Han forteller også at han
har planer om å få laget et juksahjul
som ekstrautstyr, som på en enkel
måte kan byttes ut med sniksnøret.
Dermed kan man altså først sette ut
sniksnørene, og så legge seg til med
juksa mens sniksnørene forhåpentlig
fylles med fisk.
– Jeg tenker at det kanskje er mest
vestpå og nordpå at et slikt juksahjul
kan være aktuelt, sier Andersen.

Produksjon
– Hvordan er planene videre med
denne oppfinnelsen?
– Akkurat nå blir det produsert et
visst antall ved den mekaniske bedriften ”Mindus” i Mandal. Så blir
det opp til responsen å bestemme
den videre produksjonen. Men jeg
kan ikke skjønne annet enn at folk
som er interessert i å bruke sniksnører på sjøen, vil oppdage at dette
er til stor hjelp. Jeg håper i alle fall
at responsen blir god. Og uansett
har jeg i alle fall fått laget noe som
gjør dette mye enklere for meg selv,
smiler han.
I løpet av utviklingen av spesialpatenten har han fått med seg tre
andre karer i Kragerø i et nystartet
aksjeselskap under navnet «Snikjuksa A/S».. En egen hjemmeside er
under arbeid, og dermed
blir det snart mulig å
finne alt av informasjon
på nettet.

JUKSA UTE: Slik blir snøreplata og flagget liggende
når alt er gått til bunns.
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I mars dro fire medlemmer
av Småfiskeren Kristiansand
og omegnen sammen med
noen venner til Lofoten for å
oppleve det eventyrlige fisket
etter skreien
AV KONRAD DRANGSHOLT

Søringer frister lykken i Lofoten

E

tter en lang flyreise fra Kristiansand til Bodø og videre nordover
med hurtigbåten, ankom vi Skrova
som ligger i Vestfjorden ca 10 km
sør av Svolvær. Noen av oss bodde i
rorbua til fiskeren som skulle ta oss
med ut på havet, mens resten bodde
i Statsbua. ”Bua” ble bygget av
staten for at tilreisende Lofotfiskere
før i tiden skulle få bedre boforhold.
Nå er den restaurert og blir leid ut
til (fiske)turister.
Skrova har fra gammelt av vært
et sentralt sted under Lofotfisket. I
storhetstiden var det 3500 fiskere og
1100 båter som rodde fra Skrova.
Nå finnes det et stort hvalmottak
her som tar i mot 70 % av all hval
fanget i Norge, men den største næ-
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ringen på øya er lakseoppdrett.

Eventyrfiske for en søring
Morgenen etter ankomst dro en
del av gruppen vår ut på havet.
Skipperen visste tydeligvis hvor
skreien stod. Underveis klargjorde vi
havfiskestengene med svenskepilker
på 400-500 gram og med 2 eller
3 opphengere, røde gummimark
str 10 eller 11. Etter ca 45 min var
vi ankommet Hølla, eller ”Høøla”
som de sier her oppe. Snørene kom
i sjøen og pilkene ble senket til 40
favners dyp, etter skipperens anvisning. Før snøret kom så langt ned
stoppet det opp, og et kraftig rykk
kjentes i stanga som snart stod som
en bue, Etter mye pumping og slit

kom de to første skreiene over rekka.
Store flotte skrei, langt større enn de
torskene vi er vant med å få i sør, og
så flere på èn gang da. Å dra opp 2-3
fisk på 10-15 kg kjentes både i rygg
og armer.

Ingen kaffetorsk
Slik fortsatte eventyret. Ekkoloddet viste skrei, tett i tett. Vi halte og
halte, og etter snaue to timer hadde
vi fått nær 400 kg ombord. Det bel
ingen kaffetorsk (over 30 kg) denne
gangen. Den største var over 16 kg,
og det var ganske høy snittvekt på
resten, så vi hadde ingen grunn til å
klage. Storfornøyde satte vi kursen
hjemover, der resten av gjengen vår
stod klare. Mye fisk kom over rekka

PROBLEMATISK SILDEFISKE I HERØY

da også, men vi som dro ut på morgenen fikk nok den største fangsten.
Sløying og filetering er også en jobb
som må gjøres, og med så mye fisk,
var det bare de fineste filetene som
ble klargjort for dypfryseren. Resten
gikk i sjøen, til stor glede for oteren
som holdt til under rorbua.

Bedre med stang enn juksa
Neste dag ble det kuling og landligge, men tre dager denne uka kom
vi ut på havet. Siste dagen var lørdag
21. mars, samme dagen som det var
VM i skreifiske. Vi dro ut til Hølla
igjen med stor forventning. Mye fisk
ble det denne dagen også, selv om
den ikke var like bitevillig som første
dagen. Til gjengjeld var det utrolig mange båter å se på sjøen denne
lørdagen, noe som selvsagt skyldes
VM i skreifiske. Fiskeskipperen vår
demonstrerte også juksamaskinen
med tre snører i sjøen. Om det var
tilfeldig eller ikke, viste det seg i alle
fall at vi dro opp mer fisk med våre
tre havfiskestenger enn det juksasnørene klarte. Dagen ble avsluttet med
en tur innom Svolvær, som var tydelig preget av VM. Uterestaurantene
var fullsatte både av folk med høy
sigarføring og andre som var kledd
for fiske.
Så bar det hjemover igjen til mer
jobb med sløying og filetering, pakking og dypfrysing. Fisken skulle
også pakkes i isoporkasser så vi
kunne få alle de flotte filetene med
oss hjem. Om vi er fornøyd med turen? Mye sosialt samvær, og over 30
kg hver med flotte skreifileter. Klart
vi er fornøyd!

Vi har i lang tid fått innspill om at
lysfiske etter sild og brisling er med
og utarmer fisket rundt Oslofjorden.
Nå like før deadline for bladet vårt
kom der inn en lignende sak fra
Herøy på Sunnmøre. Her opplever
en at det kastes med snurpenot
på lokale sildestammer i trange
fjordarmer med så grunt hav som
10 meter.
Samspillet i naturen er bygget
opp på at de store spiser de små.
Blir de små borte, så drar de store
på leiting etter mat andre steder.
Synes du dette høres banalt ut?
Det er i ale fall slik det fungerer.
Hvitfisk som torsk, lyr, sei o.l.
holder til i en fjordarm dersom
den kan finne mat der. Maten
består i stor grad av sild og yngel.
Fisker vi opp sild og brisling så er
mye av næringsgrunnlaget borte.
Lokalkjente folk vet godt om at der
finnes lokale sildestammer i mange

av våre fjorder. Gerhard Johan
Tjervåg beskriver at her var det en
liten stamme med sild som gytte
både sommer og vinter. Etter at
snurpebåten hadde tatt kastet sitt
var silda borte og mussa og brisling
også. Dermed forsvant annen fisk
også.
Bruk av snurpenot i trange fjorder
og helt opp i fjæresteinen utarmer
fisket. Kanskje det er på tide å få
slutt på slik forrykking av balansen i
økosystemet?
Gerhard Johan Tjervåg og
Hjalmar Løvøy som har sendt
denne saken til Småfisker`n har
også sendt saken til fiskerikontoret
i Fosnavåg, og de lovte å sende
saken videre til Fiskeridirektoratet i
Bergen.
Så er vi spente på hvor mye
økosystembasert forvaltning har å
si for vurderingene i 2015?

KLIMAENDRINGENE PRESSER FISKEN NORDOVER
KRONIKK I AFTENPOSTEN VITEN, 19.05.15: En ny studie viser at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg opp til fire ganger så raskt som FNs
klimapanel anslår.
Den globale oppvarmingen
fører til at temperaturen øker i
verdenshavene, men oppvarmingen
er ikke jevnt fordelt over hele kloden.
I våre farvann øker temperaturen i
havet over dobbelt så raskt som det
globale middelet.
I perioden 2004–2012 økte
bunntemperaturen i Barentshavet
med nesten 1 °C. Dette påvirker alle
organismer som lever i havet.
Denne uken publiserte vi
en artikkel i Nature Climate
Change sammen med kolleger
ved Havforskningsinstituttet,
Universitetet i Tromsø og det
russiske havforskningsinstituttet
PINRO. Norske og russiske
havforskere har hvert år siden
2004 vært til havs når sommeren
er på hell og isutbredelsen i det
nordlige Barentshavet er minst.
Dermed kan vi påvise at det sørlige

fiskesamfunnet gradvis forflytter seg
nordover.
I dette fiskesamfunnet finner
vi blant annet torsk, hyse, dypvannsuer og gapeflyndre. Disse
artene er store fiskespisere med
lange vandringsruter. Samtidig er
bestandene store.
Leveforholdene for disse fiskeartene er blitt bedre i det nordlige
Barentshavet, både når det gjelder
temperatur og mattilgang.

Maria Fossheim (t.v.) og Raul Primicerio .

Foto: Gunnar Sætra
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SMÅFISKER`N INFORMERER:

Hvilke regler gjelder for fiske 		
D

ette er ikke ment som noen
uttømmende innføring i
reglene, siden der lokalt finnes
områdereguleringer som en må
forholde seg til. Listen under
peker på de punktene som en må
rette seg etter/eventuelt undersøke
nærmere i forhold til hvor i landet
en bor. Er du av de som kun
fisker til eget bruk, så er punktene
A - D de mest aktuelle, men vær
observant på punkt G i noen
tilfeller. Skaff deg gjerne brosjyren
«Kysten er din» (sist utgitt april
2014.) Den finnes også som app
(se QR-kode) og på internett
under www.fiskeridir.no/brosjyrer/
kysten-er-din
Vær også oppmerksom på at alle
reguleringer blir vurdert hvert år,
og det kan inntre endringer både i
løpet av et år og ved et årsskifte.

A. GENERELL
REDSKAPSBEGRENSNING FOR
FRITIDSFISKERE:
Håndsnøre/stang • 1 juksamaskin •
210 meter garn •
300 linekrok • 20 teiner eller ruser
NB! Husk at krabbeteiner skal ha 2
sirkelformede rømningshull -ett på
hver side - nær bunnen, på minimum
80 millimeter. Dette er et tiltak for vern
av hummeren.
I fritidsfisket er tillatt garnmengde
redusert fra 210 meter til 165 meter.
Den nye regelen vil gjelde for fiske etter
torskefisk både nord og sør for 62°N.
Har du 165 meter bunngarn etter
torsk og 45 meter garn som ikke fisker
etter torsk (eks. flytegarn) så er det en
mulighet for å utnytte de 210 metrene.
Redskapsmengde gjelder pr. båt, selv
om det er flere personer i båten.
B. MERKING AV REDSKAP
All redskap skal være merket med eiers
navn og adresse på minst et av vakene.
Har redskapet ikke vak skal det merkes
direkte på redskapet.
C. NEDSENKING AV GARN/FORBUD
MOT REDSKAPSTYPER/FORBUD MOT
FISKE
• Det er innført totalforbud mot fiske av
ål. Dette gjelder på ubestemt tid for å
bygge opp bestanden.
• Det er innført totalforbud mot fiske
av pigghå. Dette gjelder på ubestemt
tid for å bygge opp bestanden som en
mener er truet.
• Fra 1.mars til 30. september skal
alle garn med maskevidde 32mm
eller større senkes ned slik at hele
fangstdelen står under 3 meters dyp.
Dette er et tiltak for vern av laks og
sjøørret.
• Fra 1.mai til og med 31.desember
er det forbudt å fiske med
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torskeruser på kyststrekningen fra
svenskegrensen til og med Møre og
Romsdal fylke. Dette er et tiltak for
vern av hummeren.
Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere
likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31. desember.
Antallet hummerteiner og torskeruser
kan likevel til sammen ikke overstige
10.
• Unntak for fiske etter leppefisk
• Ruser er et velegnet redskap til
fangst av leppefisk, som brukes til
avlusing av laks i oppdrettsnæringen.
Fiskeridirektoratets regionkontor
kan derfor gi dispensasjon fra
ruseforbudet til fiskere som skal
fiske leppefisk for omsetning.
• Minste maskestørrelse i bunngarn
sør for 62 grader er 126 mm (10
omfar). Dette ble innført fra 1.jan
2012. Nord for 62 grader nord er
minste maskestørrelse i garnfisket
etter torsk 156 millimeter.
D. FREDNINGSTID
En del arter er fredet i deler av året, og
der gjelder spesielle regler for hvordan
en kan fange den. Vi nevner spesielt:
Hummer
Regler om minstemål, fangsttid og
fangst-redskap. På kyststrekningen
fra svenskegrensen til og med Sogn
og Fjordane fylke er det tillatt å fange
hummer i perioden fra 1. oktober
klokken til og med 30. november.
For resten av landet er fisketiden fra 1.
oktober til og med 31. desember.
Felles regler for hele landet:
• Hummer er bare tillatt å fiske med
hummerteiner.
• Hummerteiner skal ha minst én
sirkelformet fluktåpning på minst 60
millimeter i diameter på hver side av
teinen.

		 i sjøen i 2015?
• 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.
• Hummer kan ikke oppbevares i sjøen
mellom 31.desember og 1. oktober.
• 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
fritidsfiskere likevel benytte
torskeruser i hummerfisketiden og ut
31. desember. Antallet hummerteiner
og torskeruser kan likevel til sammen
ikke overstige 10.
• På Skagerrakkysten er det
innført helligdagsfredning i
hummerfisketiden.
• I hummerfredningstiden er det en
dybdegrense for fritidsfiskere på
minimum 25 meter for setting av
krabbeteiner fra svenskegrensen til
Varnes fyr på Lista.
• Det er ikke lov å sette eller trekke
teiner for å fange hummer på kysten
fra svenskegrensen til og med VestAgder fra én time etter solnedgang til
én time før solnedgang.

Kveite
• Sør for 62° N er det forbudt å
fiske etter kveite i perioden 20.
desember–31. mars.
• Nord for 62° N er det forbudt å fiske
etter kveite med andre redskap enn
krok i perioden 20. desember– 31.
mars.
Breiflabb
• Nord for 64° N er det forbudt å fiske
breiflabb med garn i tidsrommet 20.
desember–20. mai.
• I området mellom 62° N og 64°N
gjelder forbudet i perioden 1. mars–
20. mai.
Laks, sjøørret og sjørøye
• Vernesoner rundt mange bekker og
vassdrag, kun fiske til spesielle tider
og med spesiell redskap.
• Ikke lov med garnfangst uansett.
E. MINSTEMÅL
Det er fastsatt minstemål for en del
fiskeslag. Følgende minstemål gjelder
også i fritidsfiske fra 2012:
Art
Kveite
Torsk
  
Hyse
  
Sei
Rødspette
  
Krabbe
  
Hummer
Kamskjell
Sjøkreps

Område
Hele landet
Sør for 64°N
Nord for 64°N
Sør for 64°N
Nord for 64°N
Hele landet  
Vest for Lindesnes
Øst for Lindesnes
Nord for Rogaland
Rogaland-Sverige
Hele landet
Hele landet (Store
Hele landet

Minstemål
80 cm
40 cm
44 cm
31 cm
40 cm
32 cm
29 cm
27 cm
13 cm
11 cm
25 cm
10 cm
13 cm

• Levende fisk under minstemål settes
ut igjen.
• Kveite under minstemål
• (80 cm) skal settes ut igjen uansett
om den er levedyktig eller ikke.

• Sei til egen husholdning eller agn må
ikke ha minstemål
• For makrell tatt med krok eller garn
gjelder ikke minstemål
F. OMSETNING AV FISK OG SKALLDYR
•Fisk og skalldyr skal kun omsettes
gjennom eller med godkjenning av et av
salgslagene.
•
Alle
som fisker torsk for omsetning må ha
båten registrert i redningsselskapet sitt
småbåtregister eller skipsregistrene.
•Sør for 62 grader har fritidsfisker en
maksimalkvote for omsetning av torsk
på 1000 kilo.
•
Nord for
62 grader kan fritidsfisker levere opptil
2000 kilo torsk pr. båt og person dersom
han ikke har fisket eller levert torsk sør
for 62 grader dette året.
•
I noen fiskeri kan det være
forbud mot deltakelse for fritidsfiskere.
Pr. 2014 gjelder dette rognkjeksfiske
i de 3 nordligste fylkene. og garnfiske
etter uer i visse perioder.
•
Ifølge havressursloven kan
fritidsfiskere årlig maksimalt omsette
for en verdi tilsvarende grensen for
momsplikt registrering (kr. 50 000 pr.
mai 2015)
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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KYSTSEL
TIL BESVÆR

Steinkobbe.

		... eller??
Av Jahn Georg Gabrielsen

J

eg deltok på et informasjonsmøte/kurs i Flødevigen i 16. april. Møtet var arrangert av Aust-Agder
fylkeskommune i samarbeid med havforskningsinstituttet. Bakgrunnen for møtet var mange innspill fra både
yrkesfiskere og fritidsfiskere om at en ser sel overalt og er
bekymret for økende bestand.
Hvordan telles de?
Med fly (hvert 5. år) gjennomføres telling av steinkobber
i hårfellingsmånedene august-september. Det er nettopp
i disse månedene selen flokker seg oppe på skjæra og er
enkle å telle. Da mange seler selvsagt er på næringstokt
og ikke lar seg telle, brukes en korreksjonsfaktor for å
beregne bestanden.
Siste telling ( år 2010): Vestfold: 183 stk., Østfold:
300 stk., Telemark: 148 stk., Rogaland: 481 stk. Det blir
ny telling i år. I svenske og danske farvann er bestandsberegningene ca.30000.
Forvaltningsmål
Haverten skal ha en bestand som føder 1200 unger/år.
Fra svenskekysten og sørover er det mest steinkobbe.
Desto lenger syd vi kommer, blir det mer havert som er
3 ganger så stor som steinkobba. Antall steinkobber skal
være på 7000 dyr i Norge. Er bestanden større, skal det
åpnes for jakt.
Regulering - jakt og sykdom
Steinkobba reguleres etter anbefalinger fra Havforskningsinstituttet og fastsettes av Fiskeridirektøren.
Reguleringer (jakten) bestemmes fylkesvis. Det er ikke
fellingskompensasjon som skuddpremie på steinkobbe
for 2015 - bare kr.250 for merket sel.(hvis det er idmerke på en av loffene). For 2015 er det i Vestfold gitt
fellingstillatelse for 15 stk. sel (Østfold 10, Telemark
10). Jakttid er fra 2.januar -30.april og 1.august-30.
september. Det kreves avlagt storviltjegerprøve og det er
oppgaveplikt. Fylkesmannen gir jakttillatelse.
Det er Havforskningsinstituttet som registrerer selbestanden langs vår kyst , og gir anbefalinger til Fiskeridirektøren. Reguleringer skjer fylkesvis.
Dødeligheten blant nyfødte seler er stor - ca. 50%
I 1988 og 2002 var det selpest. I 2014 ble det en ny
selpest i Sverige. Ca. halvparten av steinkobbebestanden
døde i hver av disse periodene. Hunner klarte seg bedre
enn hanner og ungdyr.
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Hva spiser selen?
Steinkobba er som sagt et flokkdyr. Den er forholdsvis
stasjonær – holder seg innenfor et område på 70-80 km.
Noen dyr liker å jakte på mat i dypet (den er målt ned
til 150m), mens andre foretrekker grunnere områder.
Hva spiser steinkobba?
Havforskningsinstituttet har disse opplysningene:
• Øyepål: 85% (lever fra ca. 80m og dypere)
• Hyse (kolje): 5,9%
• Sypike: 2,7%
• Annen fisk: 6,5%
Den spiser helst fisk opp til ca. 35 cm størrelse. Mager
fisk: ca.4kg/døgn; feit fisk (sild): ca.2,5kg/døgn
I løpet av et år spiser altså hvert individ ca. 1 tonn fisk!
Debatten
På møtet ble det uttrykt sterk tvil om Havforskningsinstituttets beregninger av selbestanden. Mange mente
at anslaga var altfor lave, og særlig fiskerne mente at det
straks måtte iverksettes større avskyting av sel.
Når vi ser på siste telling av sel, ligger Østfold på topp,
men allikevel er tillatelsen om jakt for 2015 mindre der
enn i Vestfold. En kan spørre seg hvorfor?
Selvsagt er telling med fly (overflyvinger 3 ganger med
foto til ulike tider i hårfellingsperioden) betinget med
store, usikre observasjoner selv med bruk av en utjamningsfaktor. Du kan knapt unngå å se en sel på din ferd
på sjøen nå til dags.
Når vi ser på hva selen spiser iflg. Havforskningsinstituttet, betviles innholdet, for mange mener at selens
kosthold er annerledes. (bl.a. liker selen svært godt sild).
Når det er så lite fisk som det er på våre kanter , spiser
selvsagt selen det den klarer å få tak i. Tross alt må den
ta ca.3-4 kg hver dag. Når mattilgangen er liten, vil den
søke til nye jaktmarker, og det er kanskje noe av årsaken til at agderfiskerne nå reagerer. Bestanden synes der
å øke drastisk, etter deres utsagn. I tillegg er det flere
haverter der- seler som i alle fall spiser tre-fire ganger så
mye som steinkobba.
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Havert.

Lovlig regis
av «Fritidsfi
5% rabatt til
medlemmer av
Småfiskeren

AV LARS KONGSVIK

Et annet forhold som er alarmerende, er at selen spiser
så mye småfisk( mest under 35 cm.). Desto mindre
størrelse på fisken den spiser, desto flere må den ta for
å mettes. Denne fisken skulle vi gjerne latt større fisk i
næringskjeden få ta, eller at den kunne få vokse seg stor.
Det er derfor også av stor betydning at trålfiskerne
ikke fisker småfisk, og at det er satt minstemål.
For negativt syn på sel?
Havforskningsinstituttet synes å være klar over manges
misnøye av deres beregninger av selbestanden, og derfor
ønsket det flest mulige observasjoner fra fiskere og
fritidsfolk.
Tillegger vi selen altfor mange negative egenskaper?
Har den ikke eksistensgrunnlag? Skal antallet skjæres
drastisk ned? Har den ikke skyld i det elendige torskefisket i vårt distrikt likevel?
Mange flere spørsmål kan stilles.

Da torskekvoten for fritidsfiske nord for 62grader igjen ble
økt til 2000 kilo, ble der også innført regler om at båten som
fisket
leverte fisken
registrert
Vårog
bestselger
nå tilskulle
kun krvære
480,–
eks mva.dersom en
skulleLeveres
få lovogså
til åi lett
levere
torsk
som
fritidsfisker.
Bakgrunnen
hobbymodell (8 kg) til kr 390,– eks mva..
for dette var at en mente noen fant på vel kreative løsninger
for å levere mer fisk enn de selv hadde fisket som fritidsfisker, og at en del enkeltpersoner på den måten omgikk
kvotegrensen for fritidsfiske.
VHF
påmva.
fritidsbåt?
Priskallesignal
kr 690,– eks

at noen k
enn VHF,
I gjeldend
levere to
enten Sm
registeret
så må du
elverk.

Kontakt
Fiskeridir
spurt mu

Pris kr 570,– eks mva.

Bestill nå for levering i august/september. Leveres også i oransje
med oransje plastinnganger.

FAKTA OM STEINKOBBE:
Kjennetegn: lite, rundt hode, gråbrun, småflekket
Lengde:
ca.150cm
Vekt:
ca. 120kg
Flokkdyr:
Lever i kolonier
Parring:
Føder unger i juni/juli
Hårfelling:
i august – september
Levealder:
ca. 35 år
Utbredelse:
flest dyr i Trøndelag og Nordland
Vestkysten av Sverige og nordre del av Danmark
FAKTA OM HAVERT:
Kjennetegn:
hestelignende hode og lang snute
Lengde:
ca.2.3m
Vekt:
300kg
Parring:
Føder unger i september – desember
Hårfelling:
i februar – april
Utbredelse:
Trøndelag/Nordland/Finnmark
Østersjøen og nord-østkysten av England
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ÅRSMØTER
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Laget hadde lagt årsmøtet sitt til Måløy,
nærmere bestemt Natas Thaimat.

Årsmøte i Sogn og Fjordane
Medlemsmøte i NFSF Kristiansand

F

Skarp protest mot
havbeite ved Flekkerøy

sa Leif Førde seg villig til å forlenge
Orientering om reglar
den glimrande jobben han har gjort, Vidar Ulriksen fra Fiskeridirektomed ett år til.
ratet fekk god tid til å orientere dei
Karstein Vederhus ynskte fritak
frammøtte om reglane som gjeld i
etter mange år som ein dyktig og
fisket og då særleg i fritidsfisket. Det
påliteleg kasserar. Ny kasserar vart
vart også gjeve høve til å kome med
Greit
Kjartan
Vederhus.
spørsmål.
Som forretning
fritidsfiskarar
set me
På etårsmøte
medlemsmøte i Småfisker`n avd. En
ble enig
om å sende følgende noen
få skal drive
på allmDei
faste årsmøtesakene
greitsatt e-post til Vest-Agder fylke:
pris på åbekostning.
kunne drøfte
Kristiansand
& Omegngjekk
ble det
enhetens
Detproblemstiler å ødeunna.
ingen
merknader
til en ”På
Styret
får då
samansetjing:
lingane
våre med
fokusDer
på var
søknad
om
havbeite fra
vegne
av slik
medlemmene
i Norges legge
et område
forrepresentantar
rekreasjon og
interessegruppe
i Flekkerøyområdet.
Fritids
og Småfiskerforbund
Og igjen; allemannsretten
innkallinga
og saklista.
Formannen
Formann
Leif Førde avd. Kris1 år friluftsliv.
frå styresmaktene.
Det er viktig at
veie tyngst i denne
saken.
I tillegg
Sør harogprotestert
mot tiansand og omegn,
vil jeg
lasFiskarlaget
opp årsmeldinga
den vart vedMobilnr.:
412på71det
084 måfritidsfiskarane
er godt
kjente
med
har
Fiskerlaget
Sør
og
Flekkerøy
dette
og
NFSF
støtter
opp
om
sterkeste
protestere
på
forslaget
om
teken utan merknader. Rekneskapen Nestformann Tor Evjen
1 år
regelverket, og at vi har eit opeFisog
gått til
imot
protesten.
å opprette havbeite
hummer
vart
lagt fram av kassserar Karstein
Mobilnr.:for 971
51 010 kerforening
godt forhold
deidette.
som skal handVederhus. Det var ingen innvendin- utenfor
Sekretær:Flekkerøy.
KjellDette
Fure er et om1 år
heve reglane. Det var gode og ivrige
Videre behandling ble som følger. Vi råde som er veldig mye brukt av våre Hilsen Norges Fritids og Småfiskergar til rekneskapen.
Mobilnr.: 412 77 679
diskusjonar i forlenginga av Ulriksen
ble enige om å sende en mail til fylket, medlemmer. Det å privatisere et så forbund avd. Kristiansand og omegn.”
Kasserer:
Kjartan Vederhus 2 år
sitt innlegg.
med en skarp protest mot planen. De stort område, for at noen skal få en
ormann Leif Førde ynskte vel
møtt. Laget var så heldig at
regiondirektør Vidar Ulriksen fra
Fiskeridirektoratet hadde sagt ja til å
være med på møtet.

Val
Mobilnr.:
80 766
til fiske, er911
et brudd
ble minnet om allemannsretten som eksklusiv enerett
Kjartan
Vederhus
orienterte
om og at
vi mener
står veldig
sterkt,
arbeidet
valnemda.
Desverre
har
veldig til
mange
av våre
medlemmer
ikkje
nemda funne
nokon som er
protesterer
mot planen.
villige til å stille opp som tilllitsvalgte
for laget, derfor måtte årsmøtet finne
kandidatar under møtet. Heldigvis

KJEMPENYHET!

Styremedlem:
Bjarne
Reinen
1 år
på
allemannsretten,
og den
står sterkt
952 25mye
914
i Norge.Videre Mobilnr.:
har staten brukt
penger på tilretteleggelse langs
kysten,
og da synes
vi det er galt at
Varamedlemmer
til styret:
Mindor Grotle		
Trygve Åse		

1 år
1 år

Leif Lindkvist

Eit framifrå
godt måltid
lokalformann

Val av møtestad gjorde at dei fleste
hadde forventningar om noko godt
i avslutninga. Dei vart ikkje skuffa.
Natas Thaimat serverte ein framifrå
god middag.

HOBBYFISKERENS DRØM OG TROFASTE VENN!

Ny, videreutviklet versjon av de siste årenes storselger.
Bensin- eller eldrevet med hhv 220 eller 150 kg trekkraft - begge med regulerbar hastighet.
P220 - bensindrevet - kr. 11.750,- inkl. mva
Motor: 4-takts Honda GX25.
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 220 kg.
Regulerbar hastighet: 0 - 30 m/min.
Tank (innebygget): 0,55 l. Nok til 1,5 t drift.
Drivstoff: Blyfri 95 oktan.
Valgfritt vinkel eller planfeste medfølger.
Vekt ca 13 kg

E 150 - elektrisk - kr. 10.750,- inkl. mva
Motor: 12 V - 240 W.
Forbruk: 0-20 A, alt etter belastning.
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 150 kg.
Regulerbar hastighet: 0 - 25 m/min.
Kabel m/kontakter medfølger.
Valgfritt vinkel eller planfeste medfølger.
Vekt ca 13 kg.

Vi sender over alt!
Importør og forhandler:
Foto: Aina Østebøvik Olsen

Olsen Fangst og Kraftblokk v/ Harald Olsen, Sundveien 388, 4250 Kopervik. Tlf +47 905 64 598
kraftblokk.indd 1
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www.kraftblokk.no
11/10/11 12:01 PM
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AKTIVT LAG I STAVERN:
I år har vi hatt årsmøte med
ferske reker og tilbehør, det
varfisket
bra torsk
oppmøte.
Ingen store
som
med kilometervis
med ningen. Det er observert fiske etter generelt at Fritidsfiske var en del av
garn i februar ogsaker
mars og
fangstene
var undermåls fisk deriblant torsk på 10-15 fisket og slik skal det fortsatt være.
ble tatt opp.

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

Sosiale
samlinger
med faglig innhold

V

Det ble servert helt utsøkte

Kåre
Heggebø
igjen
våre
påkreps,
fisketbekreftet
og kokt av
Sven
Åge
stander.
Han
kunne
fortelle
at
han
(Dennis). Vi spedde på med noen
hadde fått samme meldinger fra
kilo med ferske reker for å være
kollegaer i området som fikk bra med
sikre at det skulle bli rikelig med
torsk. Derimot var det lite brisling der,
mat han!
til alle. Kvelden ble virkelig
mente

en høydare. Det var hyggelig å

se atnevnte
så mange
NFSF
ogsåble
at sittende
våre nyelenge
landsog koste
segkattefisk”
godt utover
menn
fisket”
til kvelden,
hushold-

cm. De som fisker forstår ikke dette og
dermed må det opplyses bedre. Det
kan f. eks settes opp plakater i aktuelle
områder hvor det fiskes fra land og ved
opp utsettingsramper, for å orientere
om minstemål og regler for øvrig.
Her fikk vi positiv tilbakemelding fra fiskeridirektoratet.

Videre henstilte vi, som det sto i vårt
innlegg, Direktoratet for Naturforvaltning, ved Erlend Standal, om å legge
fram
på økosystembasert
dettederes
må visyngjenta.
Det må sies atforvaltning.
Hannoe
svarte
generelt
påtil
dette.
vi alltid har
godt
i glasset

maten og konene våre baker litt

Ble
satt påViplass
av å kose oss.
til kaffen.
kan det
fiskeridirektøren
Utlodning er noe vi setter pris på,
En fra yrkesfiskerorganisasjonene utpå møtene er det alltid god stemtalte at fritidsfiskere ikke hadde noe
ningå og
gode
historier
med
fiske,
de hadde
barekommer
å kommepåseg
løpene
på
land,bånd.
men her kvitterte fisVi har blitt enige
om atå vi
skal til
keridirektøren
raskt med
henvise
ha fire sammenkomster
i året,i Norge
den
havresursloven
og forholdene

Else Thorstensen fra HI, Flødevigen,
kunne opplyse at det i rapporten Fiske
i Sør var nevnt noe om vern i forhold til
gytefjorder. Hun viste senere til at det i
denne rapporten var fastslått at fritidsfiskere fisket 70% av all torsk!

Vi kommer igjen!
Det er ikke til å legge skjul på at NFSF
var både skuffet og frustrert over så lite
støtte, ja enda til angrep, når vi prøver
å gi vårt bidrag til økosystembasert
forvaltning
og konstruktive
forslag
neste
blir i september
og så er det
for oppbygging
av torskebestanden i
julefesten
i november/desember.
Oslofjorden.
Men med
vi laråoss
ikke slå så
Vi jobber stadig
få tak
lett
og
NFSF
vil
fortsette
å
arbeide
i en ressursperson for et kortere med
disse viktige sakene.

innlegg på de forskjellige møtene.
Det er godt at vi har Jahn og Tom
som stadig kommer med innspill
om saker.

For småfisker`n i Stavern

Per Ivar Gundersen
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ÅRSMØTER
Årsmøtet ble avviklet på
rekordtid. Sakene gikk
greit unna. Alle vedtak
ble gjort enstemmige.

Saltdalsfjordens
Fritidsfiskerlag

F

red og fordragelighet
rår i laget vårt. Vi fikk
en ny nestleder i Viljan
Viborg. Ellers fortsetter
gammelkaran i styret.
STYRET: Petter Kristiansen (med klubba), Arne Andersen og Viljan Viborg. Bak står Ole Henrik Vik og
Petter Kristiansen – leder,
Hermann Meisler.
Arne Andersen- kasserer,
Hermann Meisler- styrekommuner har gått mot
ste risikofaktor. Smittefasoneforvaltninga. Klarer
medlem og Ole Henrik
denne etableringa i brev til ren over på vill fisk i fjord
vi å ivareta folket rundt
Vik sekretær.
Bodø kommune.
og elver, og laks i eksistelakseelver, fjorder og kyst
På medlemsmøtet
Lokaliteten til denne
rende oppdrettsanlegg i
sine interesser når stadig
samme kveld ble flere
etableringa ligger i Bodø
Skjerstadfjorden vil, ved
flere oppdrettsanlegg skal
saker diskutert. Det skjer
kommune. Endelig avgjø- en slik gigantetablering,
etableres i årene framover.
mye i Skjerstadfjorden for
relse blir da gjort i Bodø
bli urovekkende.
Trenger vi fritidsfiskerlag?
tida. Vi er bekymret for
kommunestyre.
Viser til innlegg sendt til
at vi kan få en fordobling
EN REKKE BERØRTE lag
Småfisker’n
av produksjonsvolumet i
EN UTTALELSE fra Edelog foreninger har fått
levert torsk
sørMarine
for 62 grader farm
detteAS
året.
fjorden,
dersom
og Wenberg AS
tilsendt denne uttalelsen.
Vi i Saltdalsfjorden Fritids• I noen får
fiskeri
kan detsinvære forbud
motkommune
deltakelseom
for fri- I Saltdalsfjorden Fritidsfis- fiskerlag gikk ut med dette
Harvest
innvilget
til Bodø
tidsfiskere.
Pr. 2014 gjelder dette
rognkjeksfiske
de 3 nord- kerlag vedtok vi enstemsøknad
om etablering
bekymringer
fori skadeinnlegget til vår lokalavis
ligste
fylkene.
ved Mjønes, lengre ute
virkninger for vill fisk og
mig å støtte Edelfarm AS
- Saltenposten, for å vise at
• Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt omi fjorden. Her er vannet
fisk i eksisterende oppog Wenberg AS i deres
vi er til stede på Rognan.
sette for en verdi tilsvarende grensen for momsplikt registsaltere
enn
inne
i
fjordrettsanlegg
i
Skjerstadinnsigelser
mot
gjeldende
Vi er 31 medlemmer, men
rering (kr. 50 000 pr. 2013)
den. Lakselusproblemer
fjorden, dersom Marine
etablering. Vi har hatt et
ønsker å bli flere. Vi skrev
fryktes
i i anleggene her
Harvest slipper til med et
godt samarbeide med disse at vi ønsket at det ble etaG. J-meldinger
ute.
To aktører inne
i
storanlegg
vedsom
Mjønes,
Fiskeridirektoratet
utsteder
hvert
år meldinger
regulerer to lokale oppdrettsaktører. blert et fritidsfiskerlag på
fjorden
ikke lakselus
i tidsrom
ble lagt
møtet.eller
Vi frykter at storaktører
Fauske. Dersom det ikke
fisket forhar
kortere
eller lengre
forfram
gittepå
områder
arter.
Meldingene
kunngjøres
i
kystaviser
og
på
fismerdene sine. Dette p g a
Utvikling av lakselus i
som Marine Harvest ikke
lyktes, inviterte vi alle inkeridirektoratet
sine informasjonssider.
Dette gjelder
mye
ferskvann iblandet
i
oppdrettsanlegg
i ytresærlig
del
vil være like lydhøre når
teresserte rundt Skjerstadblir stoppet,
og idet
ikke det gjelder å ivareta fisker- fjorden til å bli medlemnår fisket innenfor en totalkvote
fjordvannet.
av fjorden
trekkes
dette
lenger
er lov
å fiske denne arten
for fram
salg (eks
Saltdal
– ogtilFauske
brevet
sommakrell).
den størnes, fritidstidsfiskernes og
mer hos oss. Det handler
friluftsfolkets interesser i
om å delta i utviklinga av
fjord og lakseelver.
denne unike terskelfjorFritidsfiskerlaget deltok
den, slik at også friluftsmed to representanter
brukerne rundt fjord og
på Naturvernforbundets
elver får sine interesser
seminar i Bodø – Levende ivaretatt. Gjerne etter «føre
Fjord – Levende kyst.
var» - prinsippet”.
De ulike temaer som
ble tatt opp der, ble lagt
fram på møtet. Vi fikk

Saltdalsfjordens
Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79 68
en flott diskusjon rundt
Fritidsfiskerlag
www.autoutstyr.no
problemstillinger i kyst Ole Henrik Vik, sekretær

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

Her finner du våre
Tråd
forhandlere:

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

Tråd

•

Bekkjarvik
3mm
flätad PE, svart
• rulle.
2kgBergen
• FlorØ
• MålØy

3mm flätad PE, s
2kg rulle.

• Forsnavåg
• Ålesund
• Molde
• Dyrvik
• Trondheim

Se kart på vår hjemmeside

Tågvirke

Tågvir

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

8 mm flätad PE, v
med röd och gul
5 kg rulle.

Carapax AB
Kontorsvägen 6
453 41 Lysekil

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

www.carapax.se

HELE LANDET FRA SYD TIL NORD:

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE
Formann: Elias Arvesen
Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69333172. E-post: elias.a@online.no

SMÅFISKER’N AVD. KRAGERØ & OMEGN
Formann: Roar Thorsen,
Furutoppen 7, 3790 Helle. Tlf: 92012127
E-post: roar.thorsen51@gmail.com

Kasserer: Jarl Rott
Ura 22, 4056 Tananger
Tlf: 97590069
E-post: jarl.rott@lyse.net

Kasserer: Stig Østenrød
Sønningveien 10, 1626 Manstad
Tlf: 69330147 / 90085577
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no

Kasserer: Kari Paulsen, Tåtøy 3770 Kragerø,
Tel. 93000044
E-post: karipaulsen55@gmail.com
SMÅFISKER’N RISØR / TVEDESTRAND
Formann: Finn Arvid Moland
Strømsland, Laget 4950 Risør
Tlf: 37162696 /48115215
E-post: famoland@agderlink.no

OS SMÅFISKARLAG
Formann: Magnus Lyssand,
Håvardsvegen 53, 5200 Os
E-post: magnuslyssand@yahoo.no

SMÅFISKER’N MOSS / RYGGE
Formann: Carl Fjerbæk
Kure, 1580 Rygge
Tlf: 69260616 + faks • E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske, Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 90750652. E-post: svegis@online.no
SMÅFISKER’N TØNSBERG & OMEGN.
Formann: Terje Kristiansen
Solvangveien 44, 3158 Andebu
Tlf: 91332424. E-post: tekri@online.no
Kasserer: Stener Pettersen
Magnesvei , 3151 Tolvsrød
Tlf: 33328162 / 92039156
E-post: stenepe@online.no

Kasserer: Kai Andre Vestervik, Hvalen,
4950 Risør. Tlf:95775359
E-post: kabv86@hotmail.com
SMÅFISKER’N ARENDAL
Formann: Svein Hvidsten
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød
Tlf: 37030727 / 97654811
E-post: eg-hvids@online.no
Kasserer: Thore Kristian Johnsen,
Blekestrand, 4900 Tvedestrand.
Tlf: 37 03 45 30 / 97 00 56 16.
E-post: thorekristianjohnsen@yahoo.no

SMÅFISKER’N SANDEFJORD & OMEGN.
Formann: Petter Langabø
Vesterøyveien 362, 3234 Sandefjord
Tlf: 91327773 • E-post: plvito@online.no

SMÅFISKER’N HØVÅG
Formann:GeirTrondsen,Krossen,4770Høvåg
Tlf: 90535547. E-post: geirbt@hotmail.com

Kasserer: Sverre Lilloe
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord
Tlf: 33469946
E-post:sverre.lilloe@sandefjordbredband.net

Kasserer: Stein Solheim,
Trøde, 4790 Lillesand
Tlf: 37275576 / 92601628
E-post: mary.solheim@hotmail.com

SMÅFISKER’N STAVERN
Formann: Jan Kjøndal
Solstadvn.14, 3292 Stavern
Tlf: 90 046621
E-post: reid@rele2.no

SMÅFISKER’N KRISTIANSAND
Formann: Leif Oddvar Lindkvist,
Holmen, 4640 Søgne. Tlf: 90182060
E-post: leifoddvarlindkvist@gmail.com

Kasserer: John Larsen, Løkkevn. 28F,
3292 Stavern. Tlf: 91873323
E-post: john.larsen@lf-nette.no
SMÅFISKER'N GRENLAND
Formann: Per Tveit
Tømmervn.37, 3943 Porsgrunn.
Tlf: 35513546
E-post: ptveit@online.no
Kasserer: Åse Hermansen
Borgetun 23, 3711 Skien • Tlf: 909 50 759
e-post:asehermansen@gmail.com

Kasserer: Tor Aagedal, Konvallvn. 4,
4620 Kristiansand. Tlf: 38010539
E-post: tor.aagedal@gmail.com
LISTER SMÅFISKERLAG
Formann: Harald Velund
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord
Tlf: 38322073
E-post: har-velu@online.no
NFSF AVD. ROGALAND
Formann: Per Øhmann
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger.
Tlf: 51699123 / 95190677
E-post: hyselos@hotmail.com

Kasserer: Vermund Halhjem,
Bjørnavegen 19, 5200 Os.
E-post: vermund.halhjem@hotmail.no
Hjemmeside: www.ossmaafiskarlag.no
NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE
Formann: Leif Førde
Gate 7 nr. 906790 Måløy.
Tlf: 41271084.
E-post: leif.førde@googlemail.no
Kasserer: Karstein Vederhus, 6717 Flatraket
Tlf: 91180766. E-post:kvetrhus@hotmail.com
NFSF AVD. MØRE OG ROMSDAL
Formann: Helge Lyngvik, 6523 Frei
Tlf: 71528877. E-post: nlyngvik@online.no
Nestformann: Harald Klausen,
Skyttervn. 8 B, 6514 Kristiansund
Tlf: 97619888 E-post: harklaus@online.no
SALTDALSFJORDEN FRITIDSFISKARLAG
Formann: Petter E. Kristiansen.
Trygve Hoffsvei 4, 8250 Rognan
Tlf: 75690114 / 91695061
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen, Leivset
8210 Fauske. Tlf: 75642159 / 97605320
E-post: arne.andersen45@gmail.com
LOFOTEN FRITIDSFISKERLAG
Formann: John Rypeng,
Lødingveien 40, 8050 Tverlandet.
Tlf: 94059886. Epost: krype@online.no
Kasserer: Roger Pettersen,
Bjørklia 4, 8370 Gravdal. Tlf: 91124240
E-post: rogerp@online.no
NFSF AVD, SKJERVØY
Formann: Harald Sjøblom, Kirkegårdsvn 52
9180 Skjervøy. Tlf: 95867994
E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen, Trollvn. 32,
9180 Skjervøy. Tlf: 92451505

Et medlem er gått bort.

Minneord for Karl Johansen
Vår gode kamerat Karl Johansen
er ikke lenger blant oss. Aldri mer
skal vi høre hans stemme og hans
hjertelige latter.
Å forfatte minneord til en god
kamerat med et langt liv er ikke
enkelt. Vi har ingenting å stille
opp mot naturens gang. Det vet vi
alle. Derfor må vi nøye oss med å
minnes Karl for alt han har vært for
Skjervøy Fritids og Småfiskarlag.
«Laget» blei stiftet 18. februar
1993. Han var den første kasserer,
og var med helt til det siste.
Karl var født i bygda Nord
Lenangen som ligger midtveis
mellom Tromsø og Skjervøy.
Som treåring mistet han sin far.
Mor med tre barn flyttet til sine
foreldre i Nord – Rekvik. Nord –
Rekvik er et sted på nordsiden

av Arnøy i Nord Troms der det
ikke finnes noen beskyttelse mot
havets brutale krefter. Her blei
svømmekunnskapen tilegnet i
ei elv. Familien var stor og det
var fattige kår. Karl kom tidlig
i tenårene til fosterforeldre i
Arnøyhamn.
Som de fleste unge på den tiden,
begynte Karl i fiskebåten hvor han
blei til han flyttet til Skjervøy midt
på femtiårene. Her fikk han arbeid
på Fi.NO.TRO., en fiskebedrift, og
jobbet der til den opphørte. Etter
dette var han vaktmester til han
gikk av med pensjon.
Karl var også en ihuga fritidsfisker.
Som 90 - åring skiftet han til ny
motor i sjarken. Han hadde fått
det mer travelt enn noen gang og
her måtte motorkraften økes fra

Meld deg inn i NFSF

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i en rekke
fordeler, og du bidrar til å styrke vår felles sak.
Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få
tilsendt informasjon og innmeldingspapirer fra ditt
lokallag av NSFS.
Årskontingenten fastsettes av lokallaget (for tiden kr
150 - 300,–).

gamle 10 hk. til nærmere 40 hk.
Under arbeidet med montering var
det klar beskjed: «Hent det dere
trenger, det er et stort og sterkt
rederi dere arbeider til». Slik en
skøyer var han Karl.
Karl og hans kjære Aslaug bygde
hus på Skjervøy, der de flyttet inn
i 1958. Aslaug gikk bort i 2004, og
Karl var alene til han gikk bort på
sin fødselsdag 29. mars 2015, 94 år
gammel. Han slet med sykdom den
siste tiden. De hadde ikke barn.
Vi lyser fred over Karls minne.
Skjervøy Fritids og Småfiskarlag
den 18. mai 2015.

Harald Sjøblom, formann

Vi kan tilby deg:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjenom lokalforeninger treffer sjøens folk med de
samme interessene som du
• At du får anledning til å delta på sosial tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkurranser og
småfiskerfestivaler.
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding,
garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet «Småfisker'n» helt gratis.

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

Navn:		
Adresse:		
Postnr.

Poststed

Tlf: 		

Norges Fritidsog Småfiskerforbund
5243 Fana
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RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

B

- 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!

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

Vi er forhandler for de fleste propeller:
• Michigan
• Federal
• Columbian
• Radice
• Mikado
• Teinbridge
• Hamble
• Gori

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

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.
”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”
Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

