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KVEITEKARER!
Kveitefisker Frode Hansen (tv.) og båteier Ivar Killi viser stolt 
fram kveita på 23 kg som ble tatt under Lofotfiske på Skrova.
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Blant mange inviterte gjester var også
NFSF tilstede, representert ved

undertegnede. Gjestene for øvrig repre-
senterte et bredt spekter av organisasjoner
som Natur og Ungdom, Fiskekjøpernes
Forening, Folkeaksjonen oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja, Nærings- og fiskeri-
departementet, Nordland Nei til EU,
Representant fra Sametinget, Rådgiver i
SV, Norsk Olje og Gass, Pelagisk
Forening, Nordland Fylkes Fiskarlag,
Fiskeridirektoratet i Nordland, Norges
Råfisklag mfl.

Det viste seg å være svært stor interesse
for å delta på Landsmøtet, hele 91 personer
fordelt på delegater og gjester var tilstede
under navneoppropet. Da hadde adminis-
trasjonen på forhånd måttet avvise mange
som ønsket å delta p.g.a. plassmangel.

Landsmøtet ble svært proft gjennomført
gjennom en kombinasjon av vanlige lands-
møtesaker og valg, samt mange interessan-
te og nyttige foredrag av meget dyktige
innledere. Etter foredragene var de satt 
av tid til debatt. Blant innlederne var bl.a.
fiskeridirektør Liv Holmefjord, professor
Svein Jentoft fra UiT, ass. direktør i
Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland,
statssekretær i Nærings- og fiskerideparte-
mentet, og sist, men ikke minst fiskeri-
ministeren selv - Per Sandberg. 

Sandberg holdt et langt og interessant
foredrag, men deler av dette var kanskje noe
provoserende for fiskerne. Særlig falt hans
struktureringstanker i den minste flåtegrup-
pen i ‘dårlig’ jord! Sandberg poengterte også
at der i regjeringens fiskeripolitikk skal være
plass for både havgående flåte og kystflåte.
Han fikk virkelig kjørt seg da fremtredende
medlemmer av Kystfiskerlaget stilte spørs-
mål og provoserte med vel begrunnede, men
krasse spørsmål.

Men ministeren forsvant like fort som han
kom, for å være med på dåp av lokal fiskebåt.
Salen hadde forventninger til at han skulle
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NFSF gjester und
Norges Kystfisk 
landsmøte i Mor 
FORENINGSLIV: Norges Kyst-
fiskerlag avholdt sitt landsmøte 
12. og 13. mai ved Statles
Rorbusenter i Mortsund i 
Lofoten, samme sted som vi i
Norges Fritids- og Småfisker-
forbund hadde sitt landsmøte 
for to år siden.
AV BJØRN STURLA HORN
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Det er sommer
og tid for 
grilling. 

I prinsippet kan 
du grille all fisk.
Er det sild, små-
makrell eller
andre mindre eksemplarer foretrekker mange å 
grille fisken hel. Større eksemplarer passer det 
best å filetere.

Siden fisk lettere går i oppløsning enn kjøtt er det
lurt å benytte en grillrist som vist på bildet. Da er du
sikret at fileten holder seg hel og fin og det er lett å
snu den. Du får også risten i varianter med plass til
flere fileter ved siden av hverandre.

Denne gangen har vi valgt å legge vekt på tilbehøret.
En fargerik, smakfull og saftig salat er alltid med på
å heve måltidet. Oppskriften er hentet fra godfisk.no

FREMGANGSMÅTE:

• Skjær tomat i biter og vårløk i skiver, og del 
cherrytomater i to.

• Ta ut frøene og skjær chili i tynne skiver.
• Hakk hvitløk og korianderblader, og press 

saften av lime.
• Bland sammen alle ingrediensene, og smak 

til med salt og pepper.

Tips: Bruk gjerne tomater med ulik farge 
og størrelse.

delta på kveldens festmiddag og neste dags 
møte. Det ble vi snytt for, og fra talerstolen 
ble det uttrykt stor skuffelse da vi forsto at han
hadde dratt til andre gjøremål. Men som lagets
styreleder Arne Pedersen poengterte, man får
være særdeles godt fornøyd med at Sandberg
valgte å delta på Kystfiskerlagets Landsmøte, 
og ikke Norges Fiskarlags.

Som gjest og representant for NFSF hadde j
eg to fine og interessante dager i Mortsund. 
Men å få prate med Sandberg i forbindelse med
en sak som vårt forbund har sendt departementet,
det greide jeg ikke. Til det var han for travelt
opptatt de to-tre timene han besøkte møtet. ■

OPPSKRIFTEN

INGREDIENSER
• 8 stk  cherrytomat 
• 2 stk  vårløk 
• 2 stk  tomat 
• 0,5 stk  chili, rød 
• 0,5 stk  chili, grønn 

• 1 fedd  hvitløk 
• 2 dl  koriander, frisk 
• 2 stk  lime 
• 4 ss  olivenolje 
• salt og pepper 
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Grilling med vekt på

tilbehøret
Fiskeriminister Per Sandberg

og styreleder i Norges
Kystfiskerlag, Arne Pedersen

fra Vestre Jakobselv
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Det var også varslet at regionsledere i øst
og i nord ville trekke seg og vi har fått

nye sentralstyremedlemmer som nå tar
over som regionsledere. De ønskes velkom-
men til å ta i et tak, for det trengs. Takker
for tilliten til at jeg får sitte to nye år.

Redningsvest igjen

Vi har nylig uttalt oss om lovpålagt red-
ningsvest påbud. Flere av lokalforeningene
hadde meninger om dette og på grunnlag
av disse uttalelsene så kunne vi levere båre
intervju og skriftlig uttale.

Oslofjorden - Skagerak

Situasjonen i Oslofjorden og deler av
Skagerak-kysten er helt ute av kontroll.
Sild og brisling fiskes ned og det meldes
om lundefugler som har sultet i hjel i
Oslofjorden i løpet av vinteren. Terna og
fiskemåke står det også dårlig til med, men

FORMANNEN HAR ORDET

LEDER: Det var egentlig ikke 
tenkt at jeg skulle skrive spalten

denne gangen, for jeg har jo 
varslet at jeg ville trekke meg ved

siste landsmøte. Jeg innser at 
mye er ugjort og at tiden ikke 

var inne for å gå av.  
AV TOM SOLLIE

–Takk for tilliten!
for de som kun tenker økonomisk
utbytte så er det uvesentlig.  Det 
prates om at torskebestanden er i
dårlig forfatning men det ser ikke 
ut til at myndighetene tar dette på
alvor og får stoppet lysfisket.

Effektive fritidsfiskere..

Påstanden om at fritidsfisket tar 80
prosent av kysttorsken, er for oss helt
uforståelig. Dette er nok et angrep på
oss fritidsfiskere. At dette kommer fra
forskere, uten dokumentasjon er enda
verre. Vi skal vel begrenses til kun et
snøre eller fiskestang. Vi minner nok
en gang om at resursene i havet til-
hører fellesskapet i den norske
befolkning, ref. havresursloven.

Snart kommer vel makrellen og det
skal bli godt å kjenne at det napper
igjen, nå er det lenge siden sist. Ikke
for det at jeg er så mye ute å fisker,
for det er jo ikke noe å få. Ser for
øvrig på NRK Østafjells at det nap-
per godt utenfor Nevlunghavn med
Nordsjøtorsk som skal opp å gyte. 
10 -11 kilos rugger, det er ikke hver-
dagskost her hos oss. Så forresten at
det ble fisket en kysttorsk, men
denne ble ikke vist til i intervjuet
med salgslaget. Her ble det bare

redegjort for utseendet til Nordsjø-
torsken. Hvor er det blitt av silde-
torsken? Den kunne vi fiske i februar-
mars. Glinsende slank torsk som
smakte fortreffelig. Håper at denne
snart igjen kan finne veien inn i
Oslofjorden.

Medlemssituasjonen.

Vi ser dessverre at det blir færre
medlemmer, dels på grunn av mang-
lende oppfølging av adresseendring-
er og liten forståelse fra Postens side.
«Vi lever for å levere» sier Posten,
men det ser ikke slik ut. Maken til
firkantethet. Men vi skal nok snart
hente oss inn igjen for vi er mange
med felles interesse for fiske. Det er
bare å få tak i dem, og her kan det
enkelte medlem utgjøre en forskjell
ved å vise eller gi bort medlemsbla-
det til potensielle medlemmer. De
kan melde seg inn direkte til et
lokallag eller melde seg inn på vår
nettside www.smafiskern.no

For en felles dugnad har vi nå 
skaffet fram nye klebemerker og 
profileringsartikler for bruk på
messer og liknende. Ta kontakt,
helst på e-post. ■

GIR SEG IKKE: Tom Sollie tok på seg to nye år som forbundformann under landsmøtet i Os.
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12V marin motor
90 kg maks trekkraft 
45 m/min trekkhastighet
Vikt: 17 kg

Rek. pris Kr. 6 990;-

ELEKTRISKE TEINE-
OG     GARNHALERE

12V marin motor
140 kg maks trekkraft 
45 m/min trekkhastighet
Vikt: 19 kg

Rek. pris Kr. 8 990;-

12V marin motor
90 kg maks trekkraft
30 m/min trekkhastighet
Vikt: 33 kg

Rek. pris Kr. 10 990;-

12V marin motor
90 kg maks trekkkraft 
30 m/min trekkhastighet
Vikt: 26 kg

Rek. pris Kr. 8 990;-

 
    

www.northlift.com
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41 Lysekil  |  SWEDENKontorsvägen 6  |  SE–453
NorthLift
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Diskusjonen for eller mot olje-
utvinning i havområdene utenfor

Lofoten har rast siden midten av 1970-
tallet og pågår fortsatt.

Doktorgradsstipendiat Elin Sørhus
fra Havforskningsinstituttet og Senter
for økologisk og evolusjonær syntese
ved Universitetet i Oslo legger nå fram
resultater som går rett inn debatten. 
Det viser seg nemlig at selv små og
kortvarige oljeforurensninger fører til 
at hyselarver får så store skader at de
ikke kan vokse opp.

– Målet vårt var å se på effekten av et
akutt oljeutslipp på hyserogn og hyse-
larver. Vi har blant annet påvist at hyse-
rogn som er blitt eksponert for relativt
lave oljekonsentrasjoner i 24 timer,
utvikler alvorlige skader. Dette skjer
selv om de får utvikle seg videre i rent
vann etterpå, forteller Sørhus.

Hun disputerer ved Institutt for bio-
vitenskap ved UiO med en avhandling
som forteller om de dramatiske resulta-
tene av oljesøl på hyserogn. For å

understreke poenget viser Sørhus fram
et bilde av en larve som ble utsatt for
kortvarig oljeforurensning i 24 timer på
rognstadiet. Deretter lå rogna i rent
vann i 12 dager før klekking. Bildet er
tatt tre dager etter klekking og viser en
larve med et hjerte som er så deformert
at det ene hjertekammeret har sluttet å
virke. Ved lengre tids eksponering fikk
hyselarvene også ekstreme forandringer
på kraniet og kjevepartiet, samt et sær-
deles underutviklet hjerte.

– Larver med slike skader kommer
aldri til å vokse opp, konstaterer Sørhus.

Kaldtvannsarter er mer sårbare

Sørhus har mange bilder av deformerte
larver. Hun har gjennomført en lang
rekke forsøk i Havforskningsinstituttets
våtlaboratorium på Austevoll utenfor
Bergen, i store kar med 50 liter saltvann
og opptil 6000 egg i hvert kar.

Karene er blitt tilført varierende
mengder råolje, som er blitt brutt opp i

mindre komponenter og behandlet for å
etterlikne forholdene under et akutt
oljeutslipp fra en plattform. Deretter
har Sørhus undersøkt hva som skjer
både ved jevnt lave doser, ved jevnt
høyere doser, og ved pulserende doser.

– Konklusjonen er at rogn av hyse,
som er en kaldtvannsart, har en drama-
tisk respons på oljeforurensning og
blant annet får svært deformerte kranier
på larvestadiet. Responsen er mer dra-
matisk enn det som tidligere er påvist
både hos ferskvannsfisk og hos salt-
vannsfisk som trives best med litt høy-
ere havtemperaturer, forteller Sørhus.

Hun mener det er grunn til å tro at
denne dramatiske responsen er typisk
ikke bare for hyse, men også for andre
marine kaldtvannsarter.

Hjerteødem og kraniumskader

Laboratorieforsøk med blant annet
sebrafisk har tidligere vist at oljefor-
urensning fører til at larvene utvikler

Hyse skades av små og 
kortvarige oljeutslipp
FORSKNING: Hysa har sine viktigste gyteområder i og omkring Lofoten – i områdene hvor det også
planlegges oljeutvinning. Nå viser det seg at hysas rogn og larver er mye mer sårbare for oljefor-
urensning enn tidligere antatt. BJARNE RØSJØ, UIO WWW.TITAN.UIO.NO

Hyse, også kjent som kolje, er en torskefisk som finnes på begge sider av Nord-Atlanteren. ILL.FOTO: PIOTR WAWRZYNIUK, SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

småfiskern 1-2016_Småfiskern  11.12.16  20:59  Side 6



Småfisker’n 1-2016 7

væskedannelse rundt hjertet (hjerte-
ødem). Elin Sørhus legger nå fram en
godt begrunnet teori om hvorfor olje-
forurensning rammer hyselarvene
hardere enn larvene av sebrafisk og
flere andre fiskearter.

– En viktig forskjell mellom hyse og
for eksempel torsk, er at hysa har et
klebrig eggeskall. Oljedråper har der-
for en tendens til å klistre seg til
eggeskallet. Det betyr i praksis at olje-
påvirkningen fortsetter lenge etter at
selve eksponeringen er over. Hvis vi
tenker oss en situasjon der et utslipp
treffer eggene like etter gyting og 
driver vekk igjen, vil oljepåvirkningen
kunne få store konsekvenser selv om
påvirkningen er kortvarig. Et kortvarig
oljeutslipp i gyteperioden kan rett og
slett være fatalt, forteller Sørhus.

Hun påpeker at konsekvensene
selvfølgelig er avhengige av hvor stort
oljeutslippet er, og hvor stor andel 
av populasjonen som blir truffet.

– Men det vi ser nå, er at hyselar-
vene kan utvikle hjerteødem og andre
skader selv etter å ha blitt påvirket av
så lave doser som 0,7 mikrogram
polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
per liter. PAH er en stoffgruppe som
er en naturlig bestanddel av råolje,
påpeker Sørhus.

Uro for langtidseffektene

Sørhus har undersøkt de kortsiktige
effektene av oljeforurensning på hyse-
rogn og larver, men indikasjonene
tyder på at også langtidseffektene kan
være alvorlige. Hun viser til det som
skjedde etter at «Exxon Valdez» gikk
på grunn utenfor kysten av Alaska i
1989 og slapp ut store mengder råolje.

Sildelarver i nærheten av utslippet
viste store skader og høy dødelighet,
men likevel klarte den lokale silde-
stammen seg forholdsvis bra til å
begynne med. Tre til fire år senere
kollapset stammen imidlertid full-
stendig, mest sannsynlig på grunn 
av senskader etter svært lave nivåer 
av oljeforurensning.

– Vi må derfor tenke over mulighe-
ten for at noe liknende kan skje også
med hysebestanden, spesielt fordi lar-
vene viser synlige effekter allerede
etter lave nivåer av oljeforurensning
på eggstadiet. Vi kan for eksempel
tenke oss at enda lavere oljeutslipp
enn de jeg har kartlagt, kan føre til 

en liten forandring i formen på hjertet.
Det kan føre til at populasjonen over-
lever larvestadiet og vokser opp, men
individene har kanskje en liten skade
som gjør at de ikke klarer å svømme
så fort som de ellers ville gjort. Da har
de lettere for å bli spist av andre arter
og litt vanskeligere for å fange bytte-
dyr selv. Dette er langtidseffekter som
er fullt mulige, ut fra de resultatene vi
ser, sier Sørhus.

– Resultatene fra mitt prosjekt gir
argumenter, direkte eller indirekte,
for at politikerne bør tenke seg grun-
dig om og se på den store sammen-
hengen, når de diskuterer en eventu-
ell oljeutvinning i områdene rundt
Lofoten. Oljeutvinningen vil komme i
hysas viktigste gyteområder, og hysa
er en økonomisk viktig fiskeart.

Mekanismen bak skadene

Elin Sørhus har også utført grundige
studier av molekylærbiologien og
genetikken som ligger til grunn for
hyselarvenes skader.

– Dette er kanskje for de spesielt
interesserte, men det er altså slik at
muskelcellene i hjertet har en masse
små ionekanaler, porer og pumper i
indre og ytre cellemembraner. Disse
kontrollerer transport av ioner internt
i cellen og inn og ut av cellen, i en
komplisert prosess som er nødvendig
for at muskelen skal kunne trekke seg
sammen, forteller Sørhus.

Studier har vist at PAH-komponen-
ter i oljen har evne til å blokkere noen
ionekanaler og pumper i hjertemuske-
lens celler og forstyrre den transpor-
ten av ioner som er nødvendig for at
hjertet skal kunne slå. Denne blokke-
ringen fører igjen til at det intracellu-
lære kalsiumlageret blir tømt, og det
får enda videre konsekvenser. Kalsium
er nemlig også et viktig signalmolekyl
som knytter sammen en ytre stimuli
til regulering av gener. En tømming
av dette lageret kan dermed få konse-
kvenser for både regulering av gener
og hjertefunksjon.

– Det kan se ut som at de defor-
merte kjevene som utvikles hos hyse-
larvene, skyldes mye av det samme.
Der fører PAH-er til at kjevemusklene
mister evnen til å trekke seg sammen,
og det fører igjen til at skjelettet i
hoderegionen ikke kan utvikle seg
normalt, tilføyer Sørhus. ■

Resultater av økende oljepåvirkning på hyse-
larver. Ueksponert larve øverst, eksponert larve
med hodeskader i midten og en larve med puk-
kelrygg nederst. BEGGE FOTO: ELIN SØRHUS

Referanser: 
Sørhus: Crude oil and its high toxic effect on
early life stages of Atlantic haddock – to the
heart of the problem. Doktoravhandling,
Institutt for biovitenskap, UiO, 2016.

Sørhus mfl: Unexpected Interaction with
Dispersed Crude Oil Droplets Drives Severe
Toxicity in Atlantic Haddock Embryos. PLOS
One, april 2015, doi:
10.1371/journal.pone.0124376.

De to øverste bildene viser at olje fester seg til
hyserognas klebrige eggeskall. Til venstre ser
vi et friskt egg, til høyre et forurenset egg.
Pilene peker på områder med spesielt mye
olje. De nedre bildene viser et normalt uekspo-
nert egg (t.v.) og et egg eksponert for lav dose.
Selv en lav dose har forårsaket væskedannelse
rundt hjertet, som er indikert med stjerne. 
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• VesterØy
• Fredrikstad
• TØnsberg
• Larvik
• Tvedestrand
• Arendal
• Kristiansand
• Lindesnes
• Stavanger

• Bekkjarvik
• Bergen
• FlorØ
• MålØy
• Fosnavåg
• Ålesund
• Molde
• Dyrvik
• Trondheim

Carapax Marine Group AB
Kontorsvägen 6
453 41 Lysekil, Sverige

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

no.carapax.se

Her finner du våre 
forhandlere:

Se kart på vår hjemmeside
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VI STØTTER NORGES FRITIDS- 
OG SMÅFISKERFORBUND

FORSKNING: Etter 24 år i Hav-
forskningsinstituttets, Norads
og norsk tjeneste langs Afrika
og i Det indiske hav setter nå
«Dr. Fridtjof Nansen» kursen
hjemover. AV JENS-OTTO KRAKSTAD,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Etter ankomst i Bergen vil skipet
gjennomgå en omfattende ombyg-

ging og oppgradering og skifte navn 
til «Kristine Bonnevie», oppkalt etter
Norges første kvinnelige professor.

Mange sjøfolk, forskere og teknikere
har hatt sitt andre hjem om bord. De
har hatt et godt forhold til båten og det
arbeidet den har bidratt til å utføre.
Mange minner sitter igjen i skottene
etter forskning og landlov. Hun har
opplevd alvorlige hendelser, beskytning
og dødsfall, men også festivitas og besøk
av ministre, ambassadører og kongelige.

Mengder av kunnskap

Nå vender den aldrende damen hjem
etter 24 år i Havforskningsinstituttets,
Norads og norsk tjeneste langs Afrika

og i Det indiske hav. «Nansen» har bi-
dratt til mengder av kunnskap om det
marine miljø, om fiskeressursenes
beskaffenhet og om artsmangfoldet i
havet i hele regionen hun har besøkt.
Vi har funnet nye havstrømmer og en
lang rekke nye fiskearter.

Bedre kjent i Afrika

En mengde land har fått hjelp til sin
forvaltning med kunnskap vi har samlet
inn med fartøyet. Ikke minst har båten
vært en sterk ambassadør for Norge, for
norsk mentalitet og et symbol på norsk
vilje til å bidra til institusjonsbygging.
Hun er velkjent i Afrika. Båten og

Nansenprogrammet er adskillig bedre
kjent i våre samarbeidsland enn hun er
her hjemme. Hun har en høy stjerne i
alle land hun har besøkt, og vi takker 
av i forvisning om vel gjennomført 
oppdrag. 

Toktleder Bjørn Serigstad, den gha-
nesiske miljøministeren Shery Ayetty
og direktøren for Environmental
Pollution control Authority (EPA)
Jonathan Allotey under et besøk på 
«Dr. Fridtjof  Nansen» i 2010. 

Oppgraderes og omdøpes

Etter ankomst i Bergen bytter fartøyet
navn til «Kristine Bonnevie», oppkalt
etter Norges første kvinnelige professor
som ble professor i biologi i 1912, ett år
før kvinner fikk stemmerett i Norge. Vi
er spente på om hun vil bære sitt nye
navn også i messa eller om hun forblir
«gamle Nansen» på folkemunne. Nå
skal hun få en aktiv sensommer i forsk-
ningens tjeneste i norske farvann etter
omfattende oppgradering og vedlike-
hold. Kanskje blir det mange tjenesteår
enda. Pensjonistalderen skyves jo stadig
oppover i AS Norge. Må Nansens ånd
følge med videre på ferden. ■

«Dr. Fridtjof Nansen» vender hjem

FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
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Iprosjektet «Høykvalitets laksepro-
dukter» har forskere sett på emballe-

ringsmetoder for blant annet filetpro-
duktet Frøyas. Gjennom flere forsøk 
er det vist at forbedret emballerings-
metode kan bidra til bedre produkt-
kvalitet og lengre holdbarhet for ulike
produkter.

– Vi snakker da gjerne om emballe-
ring ved bruk av CO2-emitter, som
avgir bakteriehemmende CO2-gass, 
forklarer seniorforsker Marit Kvalvåg
Pettersen ved Nofima.

CO2-emitter er en slags liten pute
som absorberer fukt og som produserer
CO2 etter pakking. 

Optimal emballering

På det norske markedet i 2014 ble det
solgt mer fersk fisk enn fryst. Det er
også en økning i salget av fileter kontra
hel fisk og farseprodukter. Pakket fisk
har fra 2013 til 2015 hatt en markant
økning. For forskere som jobber med å
få emballeringen best mulig, byr dette
på utfordringer.

Forsker Anlaug Ådland Hansen
mener økt bearbeiding av hel fisk til
ferske filetprodukter krever at vi er
oppmerksomme på bakterier som kan
redusere kvaliteten, og som kan påvirke
både lukt, smak og emballeringstekno-
logi.

– Relativt lange distribusjonskjeder,
både innen det norske og europeiske
markedet, gir utfordringer med tilstrek-
kelig holdbarhet. Samtidig skal produk-
tet ha høy kvalitet og oppleves som
ferskt, sier Ådland Hansen.

Riktig holdbarhetstid til produkter
krever at vi både kjenner til hva som
oppfattes som kvalitetsendring og årsa-

ker som fører til kvalitetsendring i lakse-
fileten.

For å oppnå god kvalitet på sluttpro-
duktet, er råvarekvaliteten og produk-
sjonsprosessen viktig, ifølge forskeren.
Råvaren som skal pakkes, må ha god
kvalitet, emballering som er tilpasset
produktet og selvfølgelig riktig lag-
ringstemperatur.

Holdbarhetstid og matsvinn

Det er imidlertid forskjell i holdbar-
hetstid for produkter som skal spises 
rå kontra de som skal varmebehandles
gjennom koking eller steking før serve-
ring. Forskerne mener at også dette må
tas hensyn til når varen skal pakkes for
forbrukermarkedet – slik at ikke mat
kastes unødvendig.

Marit Kvalvåg Pettersen forklarer:
– Frøyas er et filetprodukt som kan

spises rått, til sushi eller sashimi. I dag
brukes ofte vakuumpakking til slike
produkter, og holdbarhetstid er på
rundt ti dager. Siden produktet kan
benyttes rått, er akseptabelt bakterie-
nivå betydelig lavere enn for produkter
som skal varmebehandles. 

Det viser seg at det er mange som
velger dette produktet til andre formål
enn sushi – og en begrensing på hold-
barhet kan føre til at produktet kastes
før holdbarhetstiden er utløpt. Det er
nemlig en sammenheng mellom hold-
barhetstid og matsvinn, ifølge forskeren.

Mer transportøkonomisk

Det er kjent at CO2 påvirker og hem-
mer veksten av en del kvalitetsreduse-
rende bakerier. Det er derfor ganske
vanlig å pakke i modifisert atmosfære,

også kalt beskyttende atmosfære, hvor
CO2 er en betydelig del av gassen som
brukes – og ofte i kombinasjon med
nitrogengass.

For å oppnå best mulig effekt av CO2
– og best mulig kvalitet – er det nød-
vendig med stort gassvolum rundt pro-
duktet. Dette er både dyrt og lite gun-
stig for miljøet og i forbindelse med
transport. Vakuumpakking er i så måte
er mer transportøkonomisk, men fører
til raskere kvalitetsendring og kortere
holdbarhetstid.

Med bruk av de små putene som
absorberer fukt, altså CO2-emitter, kla-
rer man å utnytte effekten av CO2 sam-
tidig som pakningene ser ut som vanlige
vakuumpakker.

Veksten av bakterier hemmes 

Holdbarhetstiden påvirkes ikke bare av
hvor mange bakterier det er i fisken.
Noen bakterier kan være til stede i
betydelig mindre mengde, men likevel
bidra til bedervelse og gi vond lukt og
smak. Rundt 100 000 kolonier av bakte-
rier per gram fisk regnes som grensen
for hva som er aksemptebelt når fisken
skal spises rå. For produkter som skal
varmebehandles, kan akseptabelt nivå
være ti til 100 ganger høyere.

I testen som ble gjort med Frøyas-fis-
ken, viste at bruk av CO2-emitter kom-
binert med vakuumpakking, førte til at
uakseptabelt nivå av totalt antall bakte-
rier ikke ble nådd før etter 14 dagers
lagring. Uten CO2-emitter, kunne fis-
ken bare lagres i ni til ti dager før bak-
terienivået nådde kritisk nivå.

– Her er det altså snakk om en for-
skjell på rundt fire dager, påpeker
Anlaug Ådland Hansen.

Bedre laksefilet 

med CO2
FORSKNING: Bruk av den bakteriehemmende gassen CO2 ser ut til å være den beste løsningen for
både holdbarhet, lukt og smak i laksefileten. ANNE-MAY JOHANSEN KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER, NOFIMA
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Den rå fisken i dette prosjektet ble også
vurdert av et smakspanel. Det ble
gjennomført en såkalt beskrivende test
hvor trente dommere vurderte nivå av
ulike lukter og smaker som var blitt
bestemt på forhånd. Syrlig smak, som
relateres til frisk smak og anses som en
positiv egenskap, ble tydelig redusert i
laks pakket med dagens pakkemetode. I
laks pakket med CO2-emitter var det
derimot kun en liten og ikke signifikant
nedgang i løpet av lagringsperioden.

Fermentert, eller gjæret, sur smak og

lukt anses som negativ egenskap. Også
her ser vi en tydelig forskjell på pakke-
metodene: Laksen pakket med CO2-
emitter ga bedre resultat. Her var det
ingen signifikant økning eller endring i
fermentert lukt eller smak fra start til
14 dagers lagring. Mens vakuumpak-
king ga en signifikant økning.
Tilsvarende trender og resultater ble
også observert for stikkende lukt og
smak.

– Vi kan ut fra forsøkene vi har gjort,
konkludere med at vakuumpakking 

og CO2-emitter av laksefilet bevarer
kvaliteten bedre enn bare vakuum-
pakking. Dette medfører lengre hold-
barhet både mikrobiologisk og smaks-
messig. Det er derfor mulig å øke
holdbarheten av dette produktet med
minst to til tre dager, konkluderer
emballasjeforskerne.

Forskningen vil ha betydning for 
flere ledd i verdikjeden som produk-
sjon, distribusjon, omsetning og hos 
forbruker og vil mest sannsynlig være 
et bidrag til å redusere matsvinn. ■

www.vikorsta.no

Ørsta Marina Systems
-  t r y g g h e t  s k a p e r  t r i v s e l
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TORSK: Etter nok en resultat-
løs isfisketur på en av fjordene
i Kragerø, fant jeg fram et bilde
fra vinteren 1982, rett og slett
for å se hvordan det var da det
gikk an å få torsk på en isfiske-
tur i Kragerø-skjærgården. 
AV ROAR THORSEN

Bildet hadde vel passet aller best i
avisspalten «Svunnen tid», for her

er det virkelig snakk om svunnen tid.
Dette går det nemlig ikke an å oppleve
lenger.

Alle som er interessert i sjøfiske i
våre områder har sett nedgangen av
særlig torsk og lyr gjennom mange år.
Det har stadig blitt lenger mellom hver
fisk. Håpet om at det kanskje kan snu,
har holdt motet delvis oppe, men i
løpet av særlig det siste året har det
blitt mer og mer tydelig; - det finnes 
jo ikke fisk igjen! Fjordene våre er
praktisk talt tomme. Helt utrolig, og
fryktelig trist.

Hvordan være så bombastisk? Det
kunne kanskje vært min egen fiske-
lykke som har sviktet...? Ja, hadde det
bare vært så vel. Nei, jeg kjenner
mange som har fulgt utviklingen
gjennom mange år, og alle sier det
samme. Det er omtrent umulig å få 
en ordentlig fisk, uansett redskap som
blir prøvd. I kummen på fiskebrygga i
Kragerø har det ikke vært vanlig lokal
kysttorsk i vinter, kun en og annen
dypvannstorsk som blir fanget i reke-
trålen.

Torsken kom alltid

Tilbake til bildet fra 1982. Vi hadde 
tatt ferga til Skåtøy og gått ut på isen i 
retning Jomfruland og prøvd lykken. 
Vi traff  torsken i silda, og hadde et 
fantastisk fiske. Men slike opplevelser
var ikke så sjeldne da, for torsken kom
alltid sigende inn på grunt vann om
vinteren, og det var alltid spennende å
slippe pilken i vannet. Og når vi skulle

hjem igjen, så var det bare å stille seg
ved råkkanten og bli plukket opp av
ferga. Det var enkelt og greit den 
gangen.

Blir det noe igjen å frede?

Sjøen er riktignok ikke helt fisketom
ennå. Heldigvis besøker makrellen oss
ennå i ganske stort antall om somme-
ren, og fortsatt går det an å slumpe på
en lys skagerraktorsk på utsiden av
Jomfruland. Og det går an å sitte ved et
pilkehull innerst i en fjord og få en og
annen småsei og en liten sypike. Men
det er liksom ikke det det handler om.
Å få en koketorsk i fjordene eller lenger
ute i skjærgården, det skjer ikke lenger.
Kysttorsken er helt borte, eller i ferd
med å bli det.

Jeg skal ikke her forsøke å fordele
skyld eller dvele ved årsaken til elen-
digheten, for den tror jeg har mange
sider. Men hva kan vi gjøre? Planer for
fredningssoner og nullfiskeområder 
har vært lansert, men det går så seint.
Sett i lys av hvordan situasjonen faktisk
er blitt, så blir det nærmest tragikomisk
å bruke årevis på å vurdere og utrede
om man skal gå til så «drastiske» tiltak
som å frede en fjordarm eller en flik av
skjærgården en periode.
Sannsynligheten er stor for at om så
skulle skje en gang, så vil det ikke være
en eneste fisk igjen å frede der.

Forskjellen på sjø og land

Det er interessant å tenke en sammen-
ligning; - Hva blir gjort når dyr og
fugler begynner å slite i skogen eller 
på fjellet? Jo, da begynner man straks å
vurdere begrensninger av jakt og uttak
for å få bestanden til å vokse igjen. Hva
skjer på sjøen? Nærmest det stikk mot-
satte. Ofte har vel mengden av redskap
økt, for i det lengste å kunne opprett-
holde fangstene på et visst nivå. 

Resultatet er blant annet kilometer-
vis med garn på utsida i gytetida for
torsken, selv om det nesten ikke er fisk
å fange. Samtidig er det fremdeles
anledning til å tyne den lille bestanden

vi har igjen av sild og brisling med
supereffektivt lysfiske.

Jeg skjønner problemet for de få 
som ennå driver yrkesfiske, men heller
ikke de kan vel ha noen glede av en
kyst som nærmest er tom for fisk. Og
det er utrolig at vi ennå ikke har fått
noen form for forvaltning i Skagerrak.
Dette er et glemt område for våre
myndig-heter.

Dette handler om vår felles natur-
arv. Og tida synes overmoden for å få
til konkrete fredningstiltak. Det burde
være i alles interesse. Og jeg tror det
ville være mange som mer enn gjerne
ville respektere et fiskeforbud noen år
for å se om det kunne hjelpe. Og det
skulle jo bare mangle, for det er jo ikke
fisk å få likevel …

Kortsiktige gevinster

Ser vi litt lenger ut over vår lille kyst-
stripe her i sør, så kan man også bli
skremt av hvordan hensynet til økono-
mi og fortjeneste totalt overskygger
hensynet til å ta vare på naturlige fiske-
bestandene som alltid har vært til glede
og nytte for folk flest. Når fiskeriene
bare skal handle om storindustri, så er
det naturen som lider. Alle vet at opp-
drettsnæringen ikke er bærekraftig.
Men her handler det om altfor store
penger til at noe blir gjort.

Det var en gang en indianerhøvding
som sa om den hvite manns mentalitet
at «Først når den siste fisken er død, vil den

hvite mann forstå at penger ikke kan spises».

Vi ser i dag mer enn tydelig at en
skjærgård og en kystlinje uten fisk, 
faktisk kan bli en realitet. En tragedie i
seg selv, og et stort tap både for fast-
boende og turister. Tenk, Kragerø uten
torsk! Og ikke minst er dette en trage-
die med tanke på hva vi overleverer til
våre barn og barnebarn. ■

Solide rugger, tatt under isfiske ved
Jomfruland i 1982. Tidligere var det ikke

uvanlig med slike fangster når torsken 
kom inn på grunnere vann vinterstid.  

UKJENT FOTOGRAF

Det var en gang …
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Garn og utstyr til 
yrkesfiskere og proffe 

hobbyfiskere!

Tlf: 950 18 960

www.garnbua.no

Vi sender over hele landet!

REGLER: Det fiskes mye med
krabbeteiner på grunt vann ut-
over sommeren. AV LARS KONGSVIK

Dette er på mange måter vanskelig å
forstå, siden kvaliteten på krabben

som går her ikke er all verden på denne
tiden av året. Uansett er det viktig at du
har rømningsveiene på plass i teinene. 

Krav til rømningveier

Krabbeteine: En godkjent krabbeteine
skal ha minst én sirkelformet fluktåp-
ning på minst 80 millimeter i diameter
på hver side av teinen. Kravet om flukt-
åpning i krabbeteiner gjelder ikke nord
for Tysfjord kommune i Nord- land. 

Hummerteine: En hummerteine skal
ha minst én sirkelformet fluktåpning på
minst 60 millimeter i diameter på hver
side av teinen. Åpningene skal være
plassert i fangstkammeret på en slik
måte at hummeren lett kan ta seg ut av

teinen. I teiner med plan bunn skal
åpningene plasseres helt nede ved red-
skapsbunnen. I teiner med sylinderform
(tønneform) skal åpningene være helt
nede ved redskapets bunn, men ikke
lenger ned enn at det blir fri passasje
gjennom åpningene når redskapet står
ute for fangst. 

Fisketeiner: Det er ikke krav til flukt-
åpninger i fisketeiner som benyttes til
fiske etter fisk, men det er en forutset-
ning at teinene ikke benyttes på en slik
måte at det er i strid med regelverket
for fiske etter krabbe og hummer.

Når skal du fiske hummer?
Skal vi lykkes med å få opp hummer-
bestanden, er det viktig at den ikke fis-
kes i fredningstiden. Rømingsveier i
krabbeteiner og fisketeiner gir mulig-
het for hummeren til å komme seg ut.
Skulle du være så «uheldig» å få med
deg et eksemplar av havets kardinal til
overflaten likevel, så regner vi med at
du følger reglene. Hummeren skal
straks slippes ut der du fanget den. 

Du får heller komme tilbake mellom
1. oktober og 30. nov (31. des fra Møre
og Romsdal og nordover). I denne peri-
oden er det fisketid for hummer. Resten
av året er den fredet. Og husk at felles
minstemål for hummer i hele landet er
25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles
fra spissen av pannehornet til bakre kant
av midterste svømmelapp (halen). ■

Hvordan står det til med rømningsveiene?
Denne teina mangler rømningsvei. Her passer
det godt å sette inn denne kombinerte plas-
trammen som en kan åpne for 80mm i krab-
besesongen og 60mm i hummerfisket.

FOTO: LARS KONGSVIK
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John Olav Florø-Larsen er den i
Norge som har fisket flest ulike

arter. Hele 123 fiskearter har han klart
å få i land, hvorav 101 arter i samme
kalenderåret. Florø-Larsen har også
vunnet Norges- og europamesterskap 
i havfiske. Det er altså en allsidig og
usedvanlig ivrig og dyktig fisker som
øste av sine erfaringer på februarmø-

tet i Kristiansand. At han i tillegg har
en stor fortellerevne og er morsom å
høre på gjorde nok sitt til at den timen
han skulle kåsere til slutt ble til over
to. 

Det er umulig å gjengi alt han sa i en
liten artikkel, men et lite resymé kan
vel være på sin plass:

■ Å bruke sjøkart eller en god kartplot-
ter kan være veldig nyttig, ikke bare til
navigering. Der hvor man finner en
skråbunn mot et dyp, kan det være en
god fiskeplass. Fiskene finner ofte mer
mat i skråbakkene enn på selve dypet.

■ Topper og grunner som går opp fra
bunnen står det ofte mye fin matfisk
rundt, spesielt i skåbakken på lesiden
av toppen.

■ Skal du fange kolje (hyse), må du se
etter leirbunn, gjerne i overgang mot
sand- eller grusbunn. 

■ Mange fisker holder til på bunnen,
og da kan man få gode fangster med å

Småfiskeren i Kristiansand i februar:

Tips og triks
med John
Olav Florø-
Larsen

God besøk på februarmøtet i Småfiskeren i Kristiansand.

Norges- og europamester i havfiske John Olav Florø-Lars

FORENINGSLIV: Norges- og europamester i havfiske John
Olav Florø-Larsen delte erfaringer med oss på februar-
møtet i Småfiskeren i Kristiansand.
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fiske med agn. Paternostertakkel og gli-
debom er gode redskaper til dette. 
(Søk på Google, så finner dere flotte
tegninger av disse). Makrell, sild, blekk-
sprut, reker, både kokte og rå, er gode
til agn. 

■ Av pilker finnes det et hav å velge
blant, både når det gjelder fasong, far-
ger og størrelser. To som er bankers, 
er vel kanskje Svenskepilken og
Karmøypilken. Den sistnevnte går litt
mer rett ned enn svenskepilken. En for-
del hvis flere fisker fra samme båt. 

■ Et tips til alle som fortvilet prøver å
komme gjennom stimen med småsei,
og ned til den store. Pakk kroken inn i

dopapir. På veien nedover vil papiret
beskytte kroken slik at småseien ikke
biter på. Vel gjennom stimen nøkker du
til og papiret faller av. Nå er det fritt
fram for å lure på en stor en.

På slutten av møtet kom John Olav
med en flott og lærerik quiz, der de
som hadde fulgt best med på fore-
draget ville ha størst sjanse til å vinne.
Formannen vår Leif  og storfiskeren
Rune vant en fortjent premie. 

Vi sier takk til John Olav Florø-
Larsen og til Sølvkroken ved Eirik
Reinsnos som innledet kvelden med
litt nytt og gammelt nytt fra Sølv-
kroken. ■

-Larsen forteller.

FORENINGSLIV: Norges
Fritids og Småfisker-
forbund sine lokallag
profilerer seg med noe
ulik navnsetting. 

Iøst- og sørlandsregionen
klinger Småfisker`n ganske

godt. Det stemmer imidlertid
ikke med dialekten om du
kommer lenger nord. Da for-
bundet startet var småfiske –
altså et næringsfiske i beskje-
dent format en viktig kampsak
for forbundet. I 1985 ble Os
Småfiskarlag stiftet, og valget
om å ha «småfiskar» i navnet
var helt bevisst. Her skulle det
kjempes også for de som ville
drive småfiske. Etter som tiden
har gått, har det skjedd
endringer på mange felt. Det
er få som driver fiske for salg i
Hordaland uten at de regner
seg som yrkesfiskere og altså
lever av fiske. Lovverket har
også blitt endret. I dag er fri-
tidsfiske et sentralt begrep i
lovverket. En har også valgt å
definere salg av fisk opp til 
50 000 kr som fritidsfiske. I 
realiteten er det kanskje ingen
av medlemmene i avdeling Os
som noe annet enn fritidsfis-
kere slik loven definerer det i
dag.

På laget sitt årsmøte i 2015
ble ideen om å endre navn 
luftet. Så har en jobbet litt
med saken i det påfølgende
året før saken om navneen-
dring ble lansert på årsmøtet
2016. Årsmøtet sluttet seg til
forslaget. Det nye navnet til
avdeling Os er derfor OS 
FRITIDSFISKARLAG. ■

Avdeling Os:
Fra Småfiskar-
lag til Fritids-
fiskarlag
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Nå finner du  
også flere  
av produktene 
våre hos 
Egersund Trål, 
avd. Hvaler 

Tlf: 922 84 091 
E-mail: info@okmarine.no 
www.okmarine.no    

  

Alt til havfiske 
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Sportsfisket var også en næring som
samtidig vokste seg stor på de

samme ressursene og når uttaket er
langt større enn tilveksten skjønner de
aller fleste at det må gå galt. Klare tegn
på nedgang ble bortforklart med natur-
lige svingninger. Hadde klimaendringer
vært oppfunnet hadde de fått sin del av
skylda. Yrkesfiskerne skylte på sports-
fiskerne og motsatt. Ingen ville gi seg
men investerte heller i mer effektiv, og
ødeleggende redskap. 

Lokale myndigheter ga etter for press
fra yrkes-og sportsfiskernes organisasjo-
ner helt til de innså galskapen og fikk
sentrale myndigheter på banen. De
satte sammen en ekspertgruppe som
skulle komme med forslag til foran-
dringer og gjennomføring av disse.
Deres første forslag var å innføre en 
fiskelisens for alle som fisket i Florida.
De satte den til ca 200 kr pr år og peng-
ene skulle brukes til forskning og tiltak
for å få tilbake livet i havet. Motstanden
mot avgiften var stor både blant yrkes-
og sportsfiskerne men den ble vedtatt
med et meget knapt flertall. Tiltak
nummer to var å redusere uttaket med
60 prosent for alle. Naturligvis samme
ramaskrik for hva vet «skrivebordsek-
sperter» om forvaltning i forhold til de
som har drevet med fiske i tiår?
Yrkesfiskerne tok saken til domstol,
men tapte fordi alle ble behandlet likt.

Midt på åttitallet ble reglene som
blant annet forbød redskap som tar
bifangst satt ut i live og kort fortalt har
dette blitt en solskinnshistorie for alle,
ikke minst for livet i havet. Fisk og alt
annet som lever i havet har økt år for år
og både yrkes-og sportsfiskerne har fått
økte kvoter. Alle har blitt mer bevisste
på hva de fanger og sammenhengen i
næringskjedene. Man har rett og slett
blitt mer kunnskapsrike og skjønt hva
ordet bærekraft betyr. Både yrkes-og
sportsfisket har økt inntektene tre gang-
er på disse årene og ingen av dem vil
tilbake til gode gamle dager. Som et av
få steder i verden kan far si til sønn at

da jeg var gutt var fisket mye dårligere
noe de fleste her i landet tror er umulig
å få til.

Jeg tror og vet at dette er mulig også
her, men vi lever dessverre i den villfa-
relsen at vi har verdens beste forvalt-
ning. Slik er det ikke selv om de fleste
land som selv har kontroll på forvalt-
ningen er dårligere. Mener noen at 
tråling i fjorder og kystnære områder 
er ødeleggende både for fisk og bunn-
vegetasjon får de høre om hvor mange
middager trålerne tar opp hver dag.
Ingen vil snakke om hvor mange mid-
dager man kunne tatt opp med andre
metoder, og ikke minst hvor mye mer
fisk det ville vært i havet. I Florida fant
man ut at å tråle ett kilo reker tok livet
av fem kilo fisk og ødela viktig bunn-
vegetasjon.

Ettersom jeg bor sammen med ca to
millioner andre mennesker rundt en,

mange steder, fisketom Oslofjord har jeg
i ti år forsøkt å sette fokus på det jeg
mener er en ødeleggende forvaltning av
en av Norges mest produktive fjorder.
Kort fortalt er det eneste som har skjedd
på den tiden at reketrålerne i indre
deler av fjorden har fått fritak fra påbu-
det om bruk av rist. Dette måtte de
etter egen mening få lov til for å kunne
overleve. Ser man på fisken de selger er
alle såvidt over minstemålet og man
trenger ikke å være marinbiolog for å
skjønne at også mindre fisk havner i 
trålen. Forvaltningen er langt mer opp-
tatt av å verne noen få yrkesfiskere
kontra det å gi fisken vern og mulighet
til å forøke seg. Dette er et bevisst men
dessverre bevisstløst valg som både er
økologisk og økonomisk ødeleggende. 

Vi nekter å se på hva de har fått til i
Florida og andre steder på kloden. Vi 
er jo verdensmestre. ■

Kan vi lære av Florida?
MENINGER: Fra 40 tallet og noen tiår framover økte både yrkes-og sportsfisket kraftig i havet rundt
Florida. Yrkesfiskerne gikk fra å være fattige til å bli rike. Rikdom betyr makt og de ble en maktfaktor
i forvaltningen av ressursene. AV KNUT ADOLFSEN

Sportsfisket etter marlin og annen spektakulær storfangst i de varme havområdene ved Florida
er verdensberømt. Takket være streng regulering av uttaket lever både yrkesfiskere og den store
turistindustrien godt av stabile, bærekraftige fiskestammer. FOTO: COSTARICAPRO/WIKIMEDIA
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Norges Fritids og Småfiskerforbund
ved Tom Sollie var invitert. Tom

var forhindret, i stedet møte Petter
Bryng avd. Tønsberg og Carl Fjerbæk,
avdeling Moss- Rygge. Da vi begge fis-
ker laks med fast stående redskap er vi
vel begge over middels interesserte.

Laksesesongen, 
oppsummering

Leif  R. Karlsen, leder i fagrådet 
redegjorde for elvefisket og sjøfisket, 
og antydet at 2015 var godt år, litt over
middels og at laksestammene er i god
forfatning. Karlsen var veldig bekymret
for Drammenselva grunnet gyro-virus.
Immingsdalselva/Iddefjorden og
Haldenvassdraget har en spesiel god 
fiskestamme med stor avkastning.
Lakseelvene i Vestfold er også i god 
forfatning med over middels fiske-
utbytte. 
Se også www.ssb.no 

Sjøørret, status

Flere år med renovering av gyte-
plasser i flere titalls å-løp og små 
vannløp, delvis utført på dugnad av 
frivillige i samarbeide med fylket har
gitt gode resultater. Sjøørretbestanden
er på et ganske høyt nivå. Det forskes
en del på genmaterialer i forskellige
ørretbekker for å sammenligne om
bestanden blandes fra vannløp til 
vannløp.

Laksefiske i sjøen 

Da bestanden er over middels god, 
tror fagrådsleder Leif  R. Karlsen at 
fisket blir som siste femårsperiode.
Denne perioden ble avsluttet i 2015.
Lakselus ble så vidt diskutert. Det er
mye lus på vestsiden av Oslofjorden
med på Østfold-siden var det svært 
lite lus i 2015. Dette kan skyldes mye
ferskvann fra Vannsjø/Glommen-
vassdraget ettersom lakselus klarer 
seg dårlig i ferskvann.

Andre tall og rapporter:

Inntrykk fra International Sea Trout
Symposium i Dundalk, Irland:
Ved Tommy C. Olsen, fylkesmannen i
Østfold. Angående sjøørretgenetikk og
vandringsmønster mellom diverse
elver. Deltagere fra hele Nord-Europa:
www.fagrad.com

Status for EUs vannrammedirektiv,
tiltaksprogramplaner i Østfold:
Ved Håvard Hornnæs, fylkesmannen i
Østfold. Les mer på hjemmesiden
www.vannportalen.no 

Dette er et meget omfattende materiale
og skal så vidt vi forsto gjøres gjel-
dende for hele landet. ■

Status laks og sjøørret
FORSKNING: Referat fra møte i fagrådet for laks og sjøørret på østlandet. Statens hus, Moss, 
1. desember 2015. AV PETTER BRYNG, AVD.TØNSBERG OG CARL FJERBÆK, AVD. MOSS-RYGGE.

og 

Kraftblokk
- En fritidsfiskers trofaste venn

Bensindrevne og elektriske kraftblokker med 
regulerbar hastighet. Norsk patent.

HOBBYFISKERENS DRØM 
OG TROFASTE VENN

Se www.kraftblokk.no eller tlf. 976 81 636/905 64 598
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FORENINGSLIV: Småfisker’n
Tønsberg og Omegn var vert-
skap for Region østs møte i
Vallø Båtforenings klubblokale. 
AV PER LIVAR ENGENE 

Gnistrende friskt vintervær fikk 14
trauste småfiskere til å ta hilserunden
innendørs. Spesielt artig var det da
æresmedlem Elias Arvesen dukket opp
med pelslua godt nedover ørene! 

Regionsleder Jan Gabrielsen ønsket
alle, deriblant forbundsleder Tom
Sollie velkommen, og kanner med glo-
varm kaffe fikk folk til å glemme ute-
temperaturen. Noen nye fjes var å se,
og etter en egenpresentasjon rundt bor-
det, orienterte Jahn om det å være regi-
onsleder, og tanker han hadde om fiske
i regionsområdet, mangel på fisk og
gehør fra ansvarlige myndigheter. 

- Sånn sett, var lite skjedd siden for-
rige møte (11/3-15), mente Jahn. 

Andre kjente temaer som trålrist,
hummer, lysfiske og regelverk og A og
B fiskere fikk tiden til å fly. Tom, som
holdt på å rette opp adresselister, (se
siste nummer av avisa) rakk akkurat å

komme med et kraftig hjertesukk om
trøbbelet med returavisene pga. gamle
adresselister, før annonsert indrefilet,
les pizzaer, kom på bordet. 

Det smakte, og praten, ispedd hum-
merhistorier, var den gode. Jahn hadde
imidlertid mer på hjertet, og ga klart
utrykk for at han nå ønsket å legge inn

årene som regionsformann. Det ble jo
litt prat rundt det, da. Tom stod løpet,
og rakk å få omadressert aviser som
alle lagene fikk med til utdeling. 

Jahn rundet av med å takke for frem-
møte, og med ønske om vel hjem, var
det ut i vinternatta. Referat fra møtet
ble ført i pennen av Petter Langabø. ■

Årsmøte i 
Småfisker’n 
Kristiansand 
og omegn
FORENINGSLIV: I slutten av
januar samlet vi bortimot 25
medlemmer til årsmøte i for-
eningen. AV KONRAD DRAGSHOLT

Ingen spesielle saker ble tatt opp, og
som vanlig ble årsmøtesakene avviklet
på en hurtig og grei måte. Tradisjonen
tro hadde vi deilige nyfiskede reker.
Mye hyggelig prat hørtes rundt bordet
før vi avsluttet med et godt lotteri. ■

Styret tok gjenvalg også i år:

Formann: Leif  Lindkvist
Nestformann: Olav Tveitdal

Kasserer: Tor Aagedal
Sekretær: Konrad Drangsholt
Styremedlem: Stein Otto Andersen
Styremedlem: Eiler Schiøtz

Regionsmøte på Vallø

En munter gjeng samlet på regionsmøte. FOTO PER LIVAR ENGENE 

Godt frammøte av medlemmer som koser seg med ferske reker.  
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TORSK: Raske og tydelige tiltak
som garnforbud, fredningsom-
råder og stopp i lysfiske må til
om det skal være mulig å redde
Kragerø-torsken.
AV ROAR THORSEN

Dette var konklusjonen på et godt
besøkt, åpent møte på Kragerø

rådhus. Tilstede var miljøforkjempere,
politikere og sportsfiskere, som disku-
terte torskens fremtid under temaet
«Kan vi få torsken tilbake?»

- Kragerø-skjærgården har uvanlig
mange gode kvaliteter for en sterk 
torskestamme, men først må det dras-
tiske tiltak til for å redde stumpene 
av den hardt prøvede kysttorsken, sa
marinbiolog og kommunestyreprepre-
sentant Per Erik Schulze, som sammen
med Miljøpartiet De Grønne hadde
tatt initiativet til møtet.

Glemt av Staten

- Det beklagelige er at Staten helt har
glemt Skagerrakkysten som forvalt-
ningsområde. Vi fisker stadig ned det
lille vi har igjen av fisk, sa Schulze i sitt
innledningsforedrag. Dette tegnet ikke
uventet et dystert bilde av utviklingen
de siste årene.

- Det er helt klart mange årsaker til
elendigheten, men vi kommer ikke
utenom at mye giftutslipp fra industri-
en både fra Grenland og lokalt i
Kragerø fra midt på 60-tallet ødela vel-
dig mye, mente Schulze. Men samtidig
var han opptatt at det ikke nå handler
om å finne årsaker, men at alle går sam-
men om å finne tiltak som kan berge de
siste restene av torskestammen.

- Men da må vi ha gytetorsk, fred-
ningsområder, et garnforbud, og trål-
og lysfiske ut av fjordene, sa Schulze.
Han henviste ellers til at forskningssta-
sjonen Flødevigen nå har kommet med
en kraftig henstilling til direktoratet
om at det må settes i verk omfattende
tiltak for torsken, kanskje et totalt stopp
i alt fiske.

- Trøsten for Kragerøs del er at vi
her har fra naturens side svært gode

betingelser for en sterk torskestamme,
ikke minst har vi stor forekomst av åle-
gress, slo Schulze fast.

Garnforbud

I den påfølgende debatten, ledet av
Håkon Ljosland, ble det blant annet
satt fram forslag om forbud mot fritids-
fiske med garn om sommeren, garnfor-
bud i torskens gytetid, større fokus på
minstemål, forbud mot lysfiske etter
sild, og spørsmål om utsetting av tor-
skeyngel.

Miljøvernrådgiver Elke Karlsen for-
talte at den lokale marine komiteen nå
har begynt å se på mulighetene for å
opprette flere verneområder i Kragerø.
Allerede er det et stort hummerfred-
ningsområde på innsiden av Jomfru-
land, som også torsken nyter godt av.

Per Erik Schulze konkluderte til slutt
med at torsken trenger omfattende
hjelp i tiden framover, og han garanter-
te for at torsken nå for alvor skal inn på
det politiske kartet. ■

Vil kjempe for Kragerø-torsken

TRENGER HJELP: - Torsken trenger øyeblikkelig og omfattende hjelp for å berges, sa Per Erik
Schulze på det åpne møtet, og lovet at Miljøpartiet De Grønne vil gå i bresjen for saken.

FOTO: ROALD THORSEN
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Telefon 69 36 07 00 
post@hydemasyd.com - www.hydemasyd.com

Standard og 
rektangulære 
skotteteiner, 
oransje

  Mål: 92 x 45 x 40 cm. Vekt: 14 kg.
  2 x 125 mm inngangsringer, solide oransje plastinnganger 
  + innerkalve/innerrom.
  Agnpose tilgjengelig fra toppen av teina.
  Hele teina er surret med 12 mm tau for å motvirke slitasje på nettet.
  Teinene ligger utrolig godt på bunnen og fisker meget bra!

Pris kr 480,- eks mva (kr 600,- inkl mva).
  Leveres også i lettmodellen (9 kg) eller king size, king size light.
  Teinene våre kan leveres både i oransje eller svart nett.

 

Pris kr 570,- eks mva  

Pris kr 690,- eks mva  

  
 

5% rabatt til 
medlemmer av

Småfisker’n

Omfanget av fritidsfisket
kommer frem i en artikkel

som publuiseres i PLOS ONE
i disse dager. Nesten 10 000
torsk har blitt merket langs
Skagerrakkysten i Aust-Agder
siden 2005. Studien bygger på
gjenfangster av den merkede
torsken og innrapporterte
fangster fra både fritids- og
yrkesfiskere.

Fritidsfiskere og turister

Fritidsfiskere kan både være
fastboende og tilreisende nor-
ske og utenlandske turister
som fisker i sjø på hobbybasis
eller til matauk.

– Våre beregninger viser at
fritidsfisket står for 72 prosent
av fangstene av kystnær torsk.
Blant fritidsfiskerne er det
lokalbefolkningen som gjør
det største uttaket, men i som-
mermånedene er det også

mange norske turister som fis-
ker torsk, sier Alf  Ring
Kleiven, som er forsker på
Havforskningsinstituttet og
hovedforfatter av artikkelen.

Bør overvåkes 

Yrkesfiskere er – i motsetning
til fritidsfiskere – pålagt å rap-
portere sine fangster. Dataene
brukes i fiskerforvaltningen,
blant annet til å sette kvoter
og andre reguleringer av kyst-
fisket. Alf  Ring Kleiven mener
de høye tallene for fritidsfiske
som nå er avdekket, bør føre
til endringer.

– Når et så dominerende
fiske som fritidsfisket blir
oversett, skaper det et hull i
norsk fiskeriforvaltning. For å
lykkes med forvaltningen av
kystbestandene er det behov
for et overvåkningssystem på
fritidsfisket, sier han. ■

I 2014 beregnet Statistisk Sentralbyrå at 33 prosent av den norske befolk-
ningen fisker i sjøen. Det antyder at nordmenn er i verdenstoppen når det
gjelder deltakelse i fritidsfisket. Til forskjell fra USA og EU har ikke Norge
en strategi for innsamling av data fra fritidsfisket. 

FOTO: KENO FERTER, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 

Fritidsfiskere tar
mesteparten av den
kystnære torsken
TORSK: Fritidsfiskere tar 72 prosent av all torsk
som fiskes i den kystnære delen av Sørlandet. Selv
om fritidsfisket dominerer uttaket av kystnær
torsk, er det ikke regnet med i forvaltningen av
arten. MARIE HAUGE 
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Mange «stolte» fiskere har
opp gjennom årene løftet

opp stortorsken og blitt fotogra-
fert av fiskebrukets kaiformann,
hvoretter bildet har blitt sendt til
avisen. Men JEG, som ivrig har
sportsfisket fra egen båt siden
1980, har aldri opplevd å få «kaf-
fetorsk» over ripa.

Ikke før nå!!!
Det skjedde mandag 21. mars på
Storskallen, et kvarters tur ut av
Ballstad, hvor jeg har båten lig-
gende en måneds tid på vinte-
ren. Det hadde vært for mye
vind for fiske tidlig på morge-
nen, men den løyet utpå dagen. 

Så jeg dro ut for en kort tur
rundt kl. 12. Og det tok ikke

lang tid før jeg fant fisken, den
sto på 30 favn, rundt 15 favn
over bunnen. Jeg fisket godt et
par timer, mest stor fisk på fra
seks til ti kilo bet på krok og
gummimark. Men også en skrei
som senere viste seg å være 28,5
kilo.

Så kom rekordfisken min. Den
dro ut en masse nylon og kjem-
pet voldsomt før den etter hvert
ga etter og motvillig ble med
opp til overflata. 

Klok av skade brukte jeg svært
lang tid på å dra den opp, da jeg
i år hadde mistet mange ganske
store fisker som ikke satt godt
nok på kroken. Og riktig, heller
ikke beistet som etter hvert
åpenbarte seg under båten, satt
godt. Kroken hang så vidt fast i

skinnet på fisken, like bak hodet.
Den hadde garantert stukket av
hvis jeg hadde vært for hard med
innsveivinga. 

Gleden var selvsagt stor da 
fisken lå i dørken på båten klar
for bløgging. Jeg var sliten etter
kampen, men fornøyd og ganske
sikker på at min gamle rekord på
27 kilo nå var grundig slått.

Fisken ble, sammen med resten
av fangsten, levert på fiskebruket
i Kræmmervika. Da jeg kom
hjem til Leknes, traff  jeg på
Lofotpostens journalist som alle-
rede hadde klar ett kilo «Kaffe-
torskkaffe» og diplom som jeg
fikk overrakt som premiering og
bevis på at jeg endelig var blitt
en av «KAFFETORSKFESKE-
RAN» på Lofothavet. ■
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Kaffetorsk på
Lofothavet
STORFANGST: Lofotposten har i mange år «belønnet» de fiskere
som under Lofotfisket fikk skrei/torsk på 30 kilo eller mer. Dette
har vært en morsom gimmik som både fiskerne og leserne har
likt å lese om i avisen. AV BJØRN STURLA HORN, LOFOTEN FRITIDSFISKARLAG 

En av reglene det syndes
mest mot, er plikten til å

merke redskapet. Forskriften
om merking av redskap sier
følgende:

§ 2. Identitetsmerking: 

Faststående og drivende fiskered-

skap som står i sjøen, skal være

tydelig merket med vedkommende

fartøys distriktsmerke. Dersom

registreringspliktig fartøy ikke

nyttes, skal redskapet være merket

med eierens navn og adresse.

Minst ett av vakene på redskapet

skal være påført merke. Not eller

mær (pose) som brukes til låsset-

ting, merkes som bestemt i første

ledd, likevel slik at minst to vak

skal være forskriftsmessig merket.

Merking skal foretas på selve red-

skapet, hvis dette ikke har vak.

Med vak menes også blåser og

bøyer.

Som fritidsfisker er det
navn og adresse som gjelder.

Merking av fiskeredskap
REGLER: Alle som fisker med faststående redskap i sjøen er underlagt regler
for mengde redskap, utforming av redskap, merking av redskap osv. 
AV LARS KONGSVIK

Navn og adresse er obligatorisk
ved bruk av faststående redskap.
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.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29

Prinsippet er at den som har
redskap i sjøen skal gi seg til
kjenne slik at det kan kontrol-
leres hvem som driver fiske.
Husk å friske opp slitt mer-
king. Det er en god vane å ha
en sprittusj liggende i båten,
eventuelt gå over alle blåser
og vak før du legger fra kai.

Dette kan fritids-
fiskeren bruke

• Stang og håndsnøre med så 
mange krok du vil

• 210 meter garn

• 300 linekrok
• 20 ruser eller teiner
• I hummerfisketiden bare 10 

hummerteiner, men andre 
teiner eller ruser i tillegg 
slik at summen blir maksi-
malt 20 enheter.

Alt gjelder per person og båt,
altså ikke mer redskap selv
om flere fisker fra samme båt.
Du kan høste alt du trenger
til deg og dine og i tillegg
levere fisk for salg på god-
kjente mottak for opp til 50
000 kroner. ■
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FORSKNING: Arten har nylig
spredd seg inn i våre nordligste
farvann, og er en etterspurt
delikatesse på verdensbasis.
Men fangsten er krevende.
CHRISTINA BENJAMINSEN
REDAKTØR, GEMINI.NO/SINTEF

Ide siste årene har snøkrabben kom-
met fra Barentshavet til Norskehavet.

Arten sprer seg raskt, blant annet fordi
hunnkrabben kan gyte to ganger på én
befruktning.

Den lagrer rett og slett sædceller som
kan befrukte egne egg året etter.

Ifølge prognoser fra Havforsknings-
instituttet vil krabben spre seg enda
mer inn i norsk sone og rundt Svalbard
i årene som kommer.

– Fiske etter snøkrabbe er stort på
verdensbasis, blant annet i Beringhavet
utenfor Alaska, på østkysten av Canada
og på russisk side i Okhotsk-havet i
nordøst-Russland, forteller forsker og
prosjektleder i Sintef, Lasse Rindahl. 

Lønnsom art
I Canada skjøt snøkrabbefisket fart for
relativt få år siden og er blitt en av de
viktigste artene for kanadiske fiskere.
Samlet har snøkrabba tjent inn over tre
milliarder norske kroner i 2011.

Nå vil forskere gjøre krabbefisket til
en suksess, også for Norge. Problemet
er at snøkrabbene bor 300 nautiske mil,
som er cirka 550 kilometer, fra land –
og i røff  sjø og is. Det krever gode 
far tøy og spesialtilpasset utstyr.

– På østsiden av Canada og USA
lever krabben nært land. Det gjør at vi
ikke bare kan bruke samme type fartøy
og redskap, påpeker Rindahl.

– Russiske fiskere er også i en helt
annet situasjon enn norske: De har god
tilgang til arbeidskraft som er villig til å
jobbe for lave lønninger og som har
helt andre HMS-krav enn vi har her
hjemme.

Bygde om selfangstskute

Rederiet Opilio AS er en av de få hel-
norske aktørene som har prøvd seg på

det krevende fisket. En ombygget sel-
fangstskute i stål ved navn «North-
eastern» har vært på tokt i åpent hav i
Barentshavet.

I fjor overgikk snøkrabbefangsten
den totale fangsten av kongekrabbe i
Norge. Det har gjort at rederiet ønsker
å satse videre på arten.

Etter flere runder med ombygging og
justeringer, blant annet for å kunne
møte norske HMS-krav, er skuta nå på
fiske i Barentshavet.

Vil halvere mannskapet

Selv om driften på «Northeastern» er
forsvarlig og drivverdig, er det enda
mye å gå på før det hele kan begynne å
lønne seg økonomisk.

– I hovedsak må vi finne løsninger
som gjør at tungt manuelt, og til dels
farlig arbeid, kan gjøres maskinelt. Det
vil også gjøre det mulig å halvere
mannskapet, sier Rindahl. 

– Kort og godt skal vi utstyre en båt
fra 60-tallet slik at den blir «state of
the art» i 2016.

Førsteklasses krabbe klar til produksjon ombord på «Northeastern». FOTO: ARNE BIRKELAND

- kan bli en stor eksportvare for Norge
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Det betyr at HMS-forholdene må bli
bedre. I dag er fiske etter snøkrabbe en
potensielt farlig jobb.

Tre fokusområder

Prosjektet, som avsluttes neste år, skal
fokusere på tre områder:

• Håndtering av fiskeredskap. Teinene
som brukes er mange, og veier opp til
25 kilo stykket. Mellom 1000 og 1200
teiner settes og hales hver dag. Det gjør
at det må brukes mye liner og tau, og

dette arbeidet skjer med høy fart, noe
som er risikofylt. Utstyret skal optimali-
seres med tanke på ergonomi og HMS,
da krabbefiske er tungt fysisk arbeid.

• Produksjon av krabben. Krabben må
slaktes mer effektivt, og skal kokes,
pakkes og fryses ned på skipet. Det
betyr at man må utvikle roboter som
har velutviklet maskinsyn og finmoto-
riske ferdigheter.

• Sørge for at fisket blir bærekraftig.
Dette er et nytt fiskeri, og det er nød-

vendig med gode prognoser for uttak
samt reguleringstiltak av bestanden. 

Utvikling av utstyr som består av ned-
brytbare materialer, slik at teiner og
utstyr som eventuelt går tapt, ikke dri-
ver fangst - såkalt ghost-fishing - og
systemer for fangst-seleksjon, slik at
man unngår å fiske krabber som er for
små.

– Lykkes vi med dette, er vi ganske
sikre på at dette blir en av Norges vik-
tigste marine bunnarter innen fem år,
sier Rindahl. ■

Fabrikken på «Northeastern», ferdig pakket produkt klart til markedet i
Japan, på tur ned i fryserommet. FOTO: ARNE BIRKELAND

«Northeastern» i røff sjø på krabbefeltet. HMS er en klar utfordring for
dette fisket. FOTO: ARNE BIRKELAND
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FORSKNING: Varme somre
langs kysten er til glede for
badelystne nordmenn. For bio-
mangfoldet er det derimot en
trussel. HARALD BONAVENTURA 
BORCHGREVINK, RÅDGIVER, NIVA

Tilførsel av næringsstoffer til havet
på grunn av menneskelig aktivitet

som jordbruk, industri og utslipp fra
kloakkrenseanlegg kan føre til over-
gjødsling. Næringsstoffene er nitrogen-
og fosforforbindelser som fraktes til
kysten via elver, og overgjødslingen kan
skyldes både lokale og langtransporter-
te tilførsler via havstrømmer.

Den norske Skagerrak-kysten tilføres
næringsstoffer fra sørlige deler av
Nordsjøen, særlig Danmark og
Tyskland. Til tross for tiltak som har
redusert utslippene av næringsstoffer
både nasjonalt og internasjonalt, er
dette fortsatt et aktuelt problem.

To tiår med data

En omfattende studie av 20 år med
kystovervåkingsdata viser nemlig at 
klimaendringer som fører til mer av-
renning av partikler og næringsstoffer
fra land, kan skape overgjødslings-
effekter i økosystemene i fremtiden.

Studien, som er forfattet av en rekke
forskere med tilknytning til Norsk

institutt for vannforskning (NIVA) og
Havforskningsinstituttet, er publisert i
tidsskriftet Marine Ecology Progress
Series. Forskerne analyserte hvordan
ulike faktorer relatert til klima og over-
gjødsling påvirker sammensetningen av
alge- og dyresamfunn på hard bunn.

Temperatur og biomangfold

– Biomangfoldet på bunnen reduseres
etter år med høye sommertemperaturer
og stor belastning av partikler om
våren, sier NIVA-forsker Kjell Magnus
Norderhaug. Han kan videre fortelle at
slike faktorer samvirker og forsterker
negative effekter.

– En negativ effekt av én variabel 
vil i mange tilfeller øke effekten av 
en annen. Et mildere og våtere klima
kan føre til mer avrenning fra land tid-
lig på året, som gir utfordrende opp-
vekstvilkår for bunnlevende organis-
mer.

Ikke bare dårlig nytt

Studien er ikke bare nedslående.
– Den økologiske tilstanden på ytre

kyst er per i dag god. Det er først og
fremst naturlige forhold som avgjør
biomangfoldet i Skagerrak, sier NIVA-
forsker Hege Gundersen.

I hvert fall inntil videre. For et klima
i endring, med økt avrenning fra land
og dermed økte mengder partikler og
næringsstoffer i havet, kan øke presset
på kystøkosystemene i fremtiden.

I tillegg til å gjøre opp status for
Skagerrak, understreker forskerne at å
ta høyde for hvordan ulike variabler
virker sammen, er et viktig resultat av
arbeidet – og også viktig for å forutse
effektene av fremtidige klimaendringer.

Referanse: Kjell Magnus Norderhaug mfl:

Effects of  climate and eutrophication on the

diversity of  hard bottom communities on the

Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology

Progress Series, juni 2015, doi:

10.3354/meps11306. ■

Overgjødsling og varmere vann 
kan bety trøbbel i Skagerrak

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79 68

www.autoutstyr.no

SØNNAK
BATTERIER

fra

Kjell Magnus Norderhaug og Frithjof Moy under feltarbeid på Prestholmen. 
FOTO: JANNE KIM GITMARK, NIVA
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Synkefri 
vestlending

UTSTYR: Gimle 22 er den mest spartanske turbåten vi har sett på
lenge. Den er heller ikke spesielt billig eller særlig rask.
Hvorfor er dette likevel et godt kjøp? TEKST OG FOTO: JAN HANCHEN MICHELSEN
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Jo, rett og slett fordi Gimles velprøvde
snekke- og sjarkskrog nå har gjenopp-

stått som den ærligste og mest kompro-
missløse bruksbåten vi har sett på lenge. 

Gimle 22 er bygget for ett formål: å gi
fiskeentusiaster en gjennomført trygg og
sjøsikker plattform for hobbyen. I all slags
vær, hele året. Da er faktisk ikke prisen på
395 000 kroner for en komplett, men nøk-
ternt utstyrt norskprodusert båt så ille.

Mannen bak Gimle-prosjektet og pro-
duksjonsselskapet Serkur Marine heter
Tommy Jørgensen. Som innfødt øygarding
med bosted på Nautnes er eiendomsutvi-
kleren og batteriladerprodusenten naturlig
nok båtmann på sin hals. 

For mange år siden eide han selv en
Gimle, som ble brukt mye på havet vest av
den værharde hordalandskommunen, og
da han så at støpeformen var til salgs på
finn.no, tok ideen om en relansering form.
For det gamle fiskeværet og handelsstedet
Nautnes er også et livlig senter for fiske-
turisme, og en av de lokale fiskevertene,
som har inngått kompanjongskap med
Jørgensen, var på jakt etter en ny, sjarklig-
nende båt for utleieformål. 

Derfra var veien ikke lang til utvikling
av en helt ny båt basert på Gimle-skroget. 

Basert på en lokal dory

– Jeg kjøpte formen under den klare forut-
setning at navnet skulle videreføres, sier
Jørgensen da han tar imot ved kaien i
Nautnes. Og han kan også fortelle at selv
om Gimle-båtene primært forbindes med
Sørlandet, er konstruktøren fra nabokom-
munen Fjell. 

– Skroget ble utviklet av Magnus Ågot-
nes på basis av en lokal dory. Gimle var
altså i utgangspunktet en yrkesbåt for
garntrekking, med enorm bæring og stabi-
litet, understreker Jørgensen.

Testbåten er utrustet for utleie til fiske-
turister, men modellen er forberedt for
montering av teinehaler, og det vil være
mulig å montere en vannfylt «fiskebrønn»
på dekket akterut. Den vil da også fungere
som akterbenk. 

Foreløpig har båten CE-klasse C, men
Serkur Marine ønsker etter hvert å levere
Gimle 22 som CE-klasse B og i en versjon
godkjent for yrkesbruk. Motoren er en
Kubota-basert 1,5 liters Beta 35-hester,
som er godt kjent fra yrkesbruk og livbåter.
Maskinen er koblet mot et Twin Disc-gir,
og har propeller- og roranlegg fra West
Mekan. Dette er solide navn som normalt
borger for mange bekymringsløse driftsår.

– Vi har også vurdert å sette inn en tre-
sylindret 35-hesters Yanmar fritidsbåtmo-
tor, men gikk bort fra disse planene for de
første båtene, som skal benyttes av fisketu-
rister. Sesongen er travel, og båtene kjøres
mange timer hver dag. Da valgte vi heller
Beta-motoren, som har litt lavere makstur-
tall og, ikke minst, femti prosent større
oljekapasitet. Dermed kan motorene gå
lenger mellom hver service. Dessuten liker
jeg firesylindrede motorer; de går roligere
enn de tresylindrede, oppsummerer båt-
byggeren.

Motoren har plass under en kasse på
akterdekket, og er for anledningen forsynt
med en indre kasse av marin kryssfinér og
dempematter. Den endelige versjonen av
motorkassen, med formstøpt indre støy-
dempingskasse, er ennå ikke klar fra pro-
dusenten Norsk Modell og Formplast i
nabokommunen Askøy. Men kryssfinér-
løsningen fungerer godt. Den lille diesel-
motoren er ikke høylytt, og vibrasjons-
nivået er ganske riktig meget akseptabelt. 

Synkefri og selvrettende

Viktigere enn en improvisert støyskjer-
ming er det faktum at motorkassen er en
integrert del av båtens innerliner, som
igjen er helt vanntett. Luken er montert i
relinghøyde, og er godt festet med eksen-
terbeslag. Dette gjelder også de andre stue-
rommene og sikringen av luken ned til
den store dieseltanken: Selv om Gimle 22
skulle bli fylt med vann, vil det ikke være
fare for større lekkasjer til båtens indre.
Skroget er i tillegg svært robust, nærmest
overdimensjonert. Det er synkefritt takket
være rikelige mengder isopor i bunnen, og
baugen og kjølen er forsterket med at tykt
lag skumbetong, slik at en grunnstøting
ikke skal kunne gjøre større skade. 

I tillegg kommer en egenskap som er
nærmest unik for en enkel fritidsbåt:
Gimle 22 tåler kantring. Skulle en svær,
brytende sidesjø slå båten rundt, er det
nok oppdrift i taket over vindskjermen til å
sørge for at Gimle 22 ikke blir liggende
med kjølen i været. Til sist har Serkur fast-
satt en konservativ lastegrense på seks per-
soner eller 700 kilo. Skroget tåler nok mye
mer, men ønsket om store sikkerhetsmar-
giner går først.

Overdrevet sikkerhet? I grunnen ikke.
Bare i fjor sommer var det flere alvorlige
ulykker, også dødsulykker, etter at fiske-
turister har kantret. Tommy Jørgensen
mener at Gimle 22 har så mye innebygget
sikkerhet at disse livene kanskje kunne
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vært spart om utleierne hadde valgt 
en robust sjark fremfor åpne, påhengs-
motordrevne båter:

– Selv om fiskevertene gir alle mulige
instruksjoner til gjestene, er det ikke
alltid rådene blir fulgt. Gjestene har
gjerne med svært mye utstyr, de insiste-
rer på å fiske stående og – ikke minst –
de kjenner ikke havet, sier Jørgensen
mens vi legger Nautnes bak oss. 

Trives med sjøgang

Den turboløse Beta-motoren brummer
rolig på moderat turtall, og dytter båten
i jevne 7-8 knop utover den havåpne
osen, der skumle skvalpeskjær, grunn-
brått og slem strøm både sørger for
gode fiskeforhold og kan lure en uhel-
dig fisker opp i vansker. Den lette bri-
sen er nordlig, og været flott, men inn
fra havet kommer det dønninger fra
gårsdagens vestlige kuling. De krappe
småbølgene på halvmeteren øker brått
til halvannen, kanskje to, meter ute ved
de ytterste øyene. Sammen med tide-
vannsstrøm og kyststrøm er dette en
klassisk oppskrift på «ekkel sjø», som
gir førere av mange moderne, raskere
fritidsbåter mye jobb med ror og gass,
særlig når sjøene kommer aktenfra. 

Gimle 22 er nå på hjemmebane.
Skroget mangler alle ambisjoner om å
kunne bli halvplanende, men den lille
båten klatrer opp og ned på bølgene

uten dramatikk, og når vi lar sjøene
komme på tvers, glir toppene under det
drektige skroget uten videre. Rullingen
er moderat og harmonisk. Båten føles
hverken rank eller stiv, men rett og slett
balansert. Når vi dreier og går tilbake,
kommer bølgene inn akter raskere enn
vi klarer å kjøre, men tross tverr hekk
virker det ikke som bølgene klarer å få
«tak» på skroget. Når båten innimellom
tar en liten «surfetur» ned en bølge,
beholder den styringen på en fin måte. 

Båten er lettstyrt, med god kursstabi-
litet og liten vendesirkel, og – ikke
minst – den tar ror brukbart begge
veier under bakking. Med Beta-moto-
ren er toppfarten rundt ti knop og den
økonomiske marsjfarten er vel 7,5 knop.
Da er forbruket rundt tre liter i timen.

Ikke blant de tørreste skrogene

Det største minuset vi oppdager på vår
tre timers prøvetur med to voksne og
ett barn om bord, er at baugen blir lig-
gende noe lavt i forhold til det «drekti-
ge» akterskipet. Baugen kaster dermed
ikke sjøsprøyten særlig effektivt til
sidene. I litt vind og bølger finner der-
for en hel del vann veien inn over vind-
skjermen og til det store akterdekket.
Jørgensen sier at dette er langt mindre
merkbart når båten er tyngre lastet
akterut, men erkjenner at en våt båt fort
kan bli et solid irritasjonsmoment.

Løsningen vil bli en skvettskjerm av
kalesjestoff  på begge sider av førerhu-
set. Også andre overbyggtyper er på
tegnebrettet. Dette er en småskalapro-
dusert båt som bygges lokalt. 

– Dermed er det lett å gjøre tilpas-
ninger som for eksempel ulike kalesje-
løsninger og andre typer rekker, under-
streker Jørgensen, som er meget tydelig
når han begrunner sitt valg av samar-
beidspartnere under byggingen:

– Mange har spurt meg om båten
ikke ville blitt billigere om den var 
produsert i et lavkostland. Joda, det
ville den nok. Kanskje kunne jeg solgt
Gimle 22 vel 50 000 kroner billigere.
Men dette er et «overskuddsprosjekt»
for meg; det er ikke dette jeg skal leve
av. Derfor er det svært viktig for meg at
båten faktisk er bygget i Norge, av 
norske fagfolk som forstår hva slags 
båt dette er, og hvordan den skal bru-
kes, og som leverer den kvaliteten jeg
vil ha, slår Tommy Jørgensen fast på
vei tilbake til Nautnes. 

Ved kaien ligger prototypen av
Gimle 22, båten som ble lansert på vår-
messen 2015 i Bergen. Nok en båt er
under bygging, og Jørgensen selv har
bestilt et eksemplar til privat bruk. Det
var jo tross alt mannens egne minner
om en sjøsterk båt han eide i yngre år,
som gjør at det ærverdige Gimle-skro-
get nå har fått en ny vår i moderne
utførelse. ■
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App med
fritids-
fiskeregler
REGLER: Er du glad i
båtturer og fiske? Er du
oppdatert om fredede
arter, minstemål og 
redskapsregler? Last
ned appen «Fritidsfiske»
og sjekk om du vet alt.

Det finnes en del regler om
fritidsfiske i sjøen, blant

annet om hvor liten fisk du kan
ta opp og hvilke redskaper du
kan bruke. Det er heller ikke
lov å fiske alle arter. Reglene er
laget for å beskytte fisken, slik
at liten fisk får lov til å vokse
seg stor og gi mer mat i dag og
i fremtiden. Vi håper du vil
hjelpe oss i det arbeidet.

Fiskeridirektoratet har
utviklet en app for å gjøre det
enklere å følge med på hvilke
regler som gjelder for fritids-
fiske i sjøen. Appen lastes ned
fra AppStore eller GooglePlay
og den heter altså rett og slett
«Fritidsfiske». ■

Lengde: 653 cm  
Bredde: 253 cm  
Største motor: 35 hk
Diesel: 140 l  
Vekt: 1350 kg
Personer: 6
CE-klasse C
Produksjonsland: Norge
Leverandør: serkur.no 

Min mening:

Men prismessig bør modellen heller
sammenlignes med norske yrkesbåter
enn med rimelige importbåter. 

Gimle 22 gir da også den deilige
følelsen av trygghet, ro og stabilitet på
havet. Teknisk sett er båten enkel, men
det lille som finnes av utstyr, holder
høy standard, og byggekvaliteten frem-
står som påkostet. For båtfolk uten
behov for å flytte seg raskt over større
avstander er dette et spennende alter-
nativ til en stor skjærgårdsjeep. 

Takket være en nøysom dieselmotor og
solid utstyr vil også drifts- og vedlike-
holdsutgiftene bli lave. 

Pluss: 
- Solid konstruksjon
- Kompromissløs sikkerhet
- Enkelt vedlikehold
- «Trailbar»

Minus:
- Sjøsprøyt fra baugen
- Dyr sammenlignet med importbåter

Fakta og målinger

Tekniske data Våre målinger

Rpm Fart

800 3,3
1000 4,2
1500 5,7
2000 6,8
2500 8,5
2800 9,7

Rpm dB

800 67
1000 70
1500 74
2000 78
2500 85
2800 84

Gimle 22 er ikke en båt for alle, og 395 000 kroner er mye penger. 
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Felles lunsj på ERAN veikro

Lokallaget på Os stod som arrangør av
møtet. Første post på programmet var
lunsj på ERAN veikro ved Søfteland.
Egen buss var leid inn for anledningen
med lokallagsleder Magnus Kristian
Lyssand som guide.

Akvariet neste

Etter måltidet gikk turen til akvariet i
Bergen. Utendørsanlegget på akvariet
byr på to flotte avdelinger, den ene
med pingviner og den andre med sjølø-
ver. I vakkert vårvær var sjøløveshowet
en flott opplevelse. Dyktige dyrepas-
sere fikk sjøløvene til å gjøre mange
akrobatiske øvelser.  Innendørs byr
akvariet på flotte glimt fra tradisjonelle
norske biotoper. En har også samlet
arter fra ulike deler av verden. Siste til-
skudd på stammen er en tropisk avde-
ling med både slanger, krokodiller og
sommerfugler. 

Festmiddag av beste kvalitet

Lørdags kveld var det duket til treret-
ters festmiddag i trivelige lokaler på
Bjørnefjorden Gjestetun. Tom Foss-

engen fra arrangørforeningen var
toastmaster under middagen og gelei-
det oss trygt og muntert gjennom kvel-
den. Vi var så heldige å ha med oss
varaordfører i Os, Marie Bruarøy som
gjest på festmiddagen. Hun holdt et
interessant og engasjert innlegg om Os
og gledet hun forsamlingen med å for-
telle om sin oppvekst med båt og fiske
og et vedvarende engasjement som fri-
tidsfisker. 

Varaordføreren kom med en klar
utfordring til foreningen om å jobbe for
å få flere unge med i arbeidet. I tillegg
til en liten gave fikk hun med seg ett
års medlemsskap i Os Fritidsfiskar-lag,
noe hun satte pris på. Flere tok ordet
under middagen og delte godord og
historier med forsamlingen. Sverre
Lilloe takket for maten og skrøt av det
som var servert. Det var der god grunn
til, for både ingredienser, tilberedning
og servering var av aller beste kvalitet.

Ryddig årsmøte

Selve årsmøtet var lagt til søndag mor-
gen. Ottar Skarstein fra vertsforeningen
ble valgt til dirigent for årsmøtet.
Utenom vanlige årsmøtesaker var der
meldt inn tre saker til behandling.

A)fra Onsøy/Råde: Sak som ønskes
behandlet på landsmøte i Os 9.-10. april
2016. 

Årsmøte i Onsøy/Råde vedtok at styret
skulle fremme følgende sak på lands-
møte som arr. i OS 9.-10. april:

«Onsøy/Råde vil be Forbundet ved sentral-

styre ta opp forholdet pensjonerte fiskere på

blad A i forbindelse med hummerfisket og dets

reguleringer. Onsøy/Råde mener at når en

yrkesfisker går av med alderspensjon og

hever 100 % alderstrygd skal de anses som

fritidsfiskere og helst fjernes fra manntallet.

Det samme må gjelde de som blir 100 %

uføretrygdede. Men det innser vi som van-

skelig og få gjennomslag for.  Så derfor mener

vi det bør kunne innføres en særregel når det

gjelder hummerfiske. At manntallsførte fisker

som står på blad A, pensjonerte, uføre, og del-

tidsfiskere skal ha de samme restriksjoner

som fritidsfiskere når det gjelder fangst av

hummer. Fiskeridirektoratet foreslo selv på en

høring om fangst av hummer i 2009, sitat:

«Strengere regler for fiskere på blad A enn på

blad B, som et tiltak for å redusere den totale

fangstinnsats.»

Onsøy/Råde ønsker forbundet fører denne

saken videre inn for de rette myndigheter.»

Landsmøtet
NFSF 2016 - Os i Hordaland
FORENINGSLIV: Lørdag 9. april var alt klart til landsmøtet i Norges Fritids og Småfiskerforbund.
Enkelte ankom kvelden før, men de aller fleste inntok Bjørnefjorden Gjestetun lørdag formiddag. 

Staselige fugler på Akvariet. Dagens hovedrett.På vei til Akvariet i Bergen.
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Det ble et ganske interessant ord-
skifte omkring saken. De fleste synes 
å mene at det er uheldig og sågar 
feilaktig at en pensjonert fisker skal 
ha bedre rettigheter når det gjelder
redskapsbruk enn en pensjonert i et
hvilket som helst annet yrke. Mange
mente imidlertid at en må være varsom
med å gå fram slik at vi skaper steile
fronter mellom fritidsfiskere og yrkes-
fiskere.

Følgende forslag ble formulert på
bakgrunn av debatten:
Saken oversendes til sentralstyret og de
får fullmakt til å angripe saken på den
måten de mener er mest fordelaktig.
Forslaget fikk overveldende flertall.

B) Fra Kristiansand: Leif  Odvar
Lindkvist fra avd. Kristiansand hadde
levert følgende forslag:
«Etter uttalelse fra Alf  Ring Kleiven, om at

hobbyfiskere tar opp 80 % av torsken, føler jeg

at vi må reagere. Nå må de snart forstå at

fiskerne jukser med innsending av merker.

Nå må det reageres kraftig.»

Også her ble det en interessant disku-
sjon. Kleiven ser ut til å bygge mye av
sin kunnskap på retur av merker som er
funnet på torsk fanget på sørlandet. 

Noen momenter fra diskusjonen:
• Hvilket motiv har fritidsfiskere/yrkes-

fiskere for å levere inn/ikke levere
merker?

• Hvilken lokal bestand beskatter 
henholdsvis fritidsfiskerne og yrkes-
fiskerne?

• Er metoden som benyttes egnet til
underbygge det Kleiven påstår?

• Flødevigen er veldig aktive til å
melde funn og konklusjoner til pres-
sen – kan NFSF være tilsvarende
aktiv med å besvare artiklene?

• Hvor rimelig er det at yrkesfiskerne
med sine kilometer med garn tar så
mye mindre enn fritidsfiskerne med
sine maksimalt 165 meter garn?

Følgende forslag ble formulert: 
Sentralstyret gis fullmakt til å jobbe
videre med denne saken for å få fram 
et balansert bilde av situasjonen.

Alle delegatene samlet foran Bjørnefjorden Gjestetun.

Marie Bruarøy og Bernhard Kristensen. Ottar Skarstein og Kåre Gjerdevik. Formann Tom Sollie og Norvald Skåtøy.
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Regionsleder sør og øst tar et initiativ.
Forslaget fikk overveldende flertall.

C)Fra Sogn og Fjordane
Fra Sogn og Fjordane kom der inn et
forslag etter fristen. Sentralstyret hadde
bestemt at denne saken skulle legges
fram til debatt selv om en ikke kan ta
saken opp til realitetsbehandling og
fatte noe forslag.

Sak til Årsmøte i Norges Fritids og
Småfiskeforbund:

«Sogn og Fjordane småfiskarlag ser fritidsfis-

ke etter hummar som ein viktig faktor for å

kunne vekke interesse for opplevingar i skjer-

gården som ikkje berre er knytt til store båtar

og høg fart. Det er difor viktig med streng

regulering av hummarfisket, for å trygge og

auke bestanden. I det perspektivet er det meir

enn merkeleg med konvensjonelt yrkesfiske på

ein utsatt bestand. Vi fremjar difor krav om

permanent stopp i yrkesfiske etter hummar.»

Saken skapte en livlig diskusjon.
Forslaget ble fra flere betegnet som
spenstig. Samtidig ble det dradd
sammenligninger til fisket etter villaks
der det nesten er slutt på yrkesfiske i
sjøen. Nå drives fisket for det meste av
fritidsfiskere i elvene. Det ble nevnt at
det registrerte yrkesfisket etter hummer
er ganske lite, mens mye selges uten å
bli registrert på mottak.

Valg

Forbundsformann Tom Sollie tok gjen-
valg for to nye år. Det var vi veldig
glade for. Ellers ble det følgende
sammensetning av sentralstyret for de
neste to årene:

• Øst: Tom Thøversen (Stavern) med
varamann Torbjørn Halvorsen
(Onsøy/Råde) 

• Sør: Stein Otto Andersen (Kristian-

sand) med varamann Leif  Oddvar
Lindqvist (Kristiansand)

• Vest: Lars Kongsvik (Os) med vara-
mann Norvald Skåtøy. (Os)

• Nord-vest: Helge Lyngvik (Møre og
Romsdal) med varaformann Harald
Klausen (Møre og R)

• Nord: Bjørn Sturla Horn (Lofoten)
med varamann Petter Kristiansen
(Saltdalsfjorden)

Samtlige ble valgt ved akklamasjon.

• Stein Otto Andersen ble også valgt til
nestformann i forbundet.

Et vellykket landsmøte

Deltagerne fikk nok en gang møte
Osbygda i fint vårvær. Både fasiliteter
og opplegg innfridde forventningene.
Arrangementet ble vellykket på alle
måter. En stor takk til Os Fritidsfiskar-
lag for vel utført jobb! ■

Steinar Wøien og Ottar Nygård.

Tore Hansen og Berit Olsen.

Lars Kongsvik og Ottar Skarstein. Eiler Schiøtz og Per Øhman.

Elias Arvesen. Petter Kristiansen. Sverre Lilloe. Magnus K. Lyssand.

Pause i sola.
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HELE LANDET FRA SYD TIL NORD:

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE 
Formann: Elias Arvesen 
Lervikbakken 2, 1626 Manstad
✆ 932 94 799 
* elias.a@online.no

Kasserer: Stig Østenrød 
Sønningveien 10, 1626 Manstad 
✆ 69 33 01 47 - 900 85 577 
* stig.ostenrod@yahoo.no

SMÅFISKER’N MOSS/RYGGE 
Formann: Carl Fjerbæk
Kure, 1580 Rygge
✆ 69 26 06 16 (også faks)
* carfj@online.no

Kasserer: SvennGiske,
Fjordgløtt,1516 Moss
✆ 907 50 652
* svegis@online.no

SMÅFISKER’N TØNSBERG & OMEGN 
Formann: Terje Kristiansen 
Solvangveien 44, 3158 Andebu
✆ 913 32 424
* tekri@online.no

Kasserer: Stener Pettersen 
Magnesvei , 3151 Tolvsrød 
✆ 33 32 81 62 - 920 39 156 
* stenepe@online.no

SMÅFISKER’N SANDEFJORD & OMEGN
Formann: Petter Langabø
Vesterøyveien 362, 3234 Sandefjord
✆ 913 27 773 
* plvito@online.no

Kasserer: Sverre Lilloe
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord 
✆ 33 46 99 46 
* sverre.lilloe@sandefjordbredband.net

SMÅFISKER’N STAVERN OG LARVIK
Formann: Per Ivar Gundersen
Askeveien 11, 3274 Larvik
✆ 950 66 959 
* per.ivar.gundersen@sf-nett.no

Kasserer: Gunnar Strand 
Bekkegata 9a, 3264 Larvik 
✆ 951 40 359 
* gunnar.strand@vfk.no

SMÅFISKER'N GRENLAND
Formann: Per Tveit 
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn. 
✆ 35 51 35 46
* ptveit@online.no

Kasserer: Åse Hermansen
Borgetun 23, 3711 Skien 
✆ 909 50 759 
* asehermansen@gmail.com

SMÅFISKER’N AVD. KRAGERØ & OMEGN
Formann: Roar Thorsen

Furutoppen 7, 3790 Helle 
✆ 920 12 127 
* roar.thorsen51@gmail.com
Kasserer: Kari Paulsen, 
Tåtøy 3770 Kragerø,
✆ 930 00 044
* karipaulsen55@gmail.com

SMÅFISKER’N RISØR/TVEDESTRAND 
Formann: Berit Olsen
Dypvågveien 329, 4900 Tvedestrand 
✆ 992 69 686
* ber-ols1@online.no
Kasserer: Tanja Haugli Ellefsen
Dypvågveien 441, 4900 Tvedestrand
✆ 974 13 943
* tanja@getmail.no

SMÅFISKER’N ARENDAL
Formann: Kenneth Selås
Orreveien 8, 4846 Arendal 
✆ 919 11 112
* småfiskeren.arendal@gmail.com
Kasserer: Thore Kristian Johnsen
Blekestrand, 4900 Tvedestrand
✆ 37 03 45 30 - 97 00 56 16. 
* thorekristianjohnsen@yahoo.no

SMÅFISKER’N HØVÅG 
Formann: Geir Trondsen
Krossen, 4770 Høvåg 
✆ 37 27 47 03 / 905 35 547
* geirbt@hotmail.com
Kasserer: Stein Solheim 
Trøde, 4790 Lillesand
✆ 37 27 55 76 - 926 01 628 
* mary.solheim@hotmail.com

SMÅFISKER’N KRISTIANSAND 
Formann: Leif Oddvar Lindkvist
Holmen, 4640 Søgne 
✆ 901 82 060 
* leifoddvarlindkvist@gmail.com
Kasserer: Tor Aagedal 
Konvallvn. 4, 4620 Kristiansand 
✆ 38 01 05 39 
* tor.aagedal@gmail.com

LISTER SMÅFISKERLAG 
Formann: Harald Velund 
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord 
✆ 38 32 20 73
* har-velu@online.no

NFSF AVD. ROGALAND
Formann: Per Øhmann 
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger 
✆ 51 69 91 23 - 951 90 677 
* hyselos@hotmail.com
Kasserer: Jarl Rott
Ura 22, 4056 Tananger 
✆ 975 90 069 
* jarl.rott@lyse.net

OS SMÅFISKARLAG
Formann: Magnus Lyssand
Håvardsvegen 53, 5200 Os
✆ 56 30 53 69/975 22 586 
* magnuslyssand@yahoo.no

Kasserer: Vermund Halhjem
Bjørnavegen 19, 5200 Os 
* vermund.halhjem@hotmail.no
www.ossmaafiskarlag.no

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE 
Formann: Ottar Nygård
6717 Flatraket 
✆ 91860683
* ottar.nygård@gmail.com

Kasserer: Kjartan Vetrhus 
6717 Flatraket
✆ 911 80 766
* kvetrhus@hotmail.com

NFSF AVD. MØRE OG ROMSDAL 
Formann: Helge Lyngvik 
6523 Frei 
✆ 715 28 877 
* nlyngvik@online.no

Nestformann: Harald Klausen 
Skyttervn. 8 B, 6514 Kristiansund 
✆ 976 19 888
* harklaus@online.no

SALTDALSFJORDEN 
FRITIDSFISKARLAG
Formann: Petter E. Kristiansen,
Trygve Hoffsvei 4, 8250 Rognan 
✆ 75 69 01 14 - 916 95 061 
* petter2@start.no

Kasserer: Arne Andersen, 
Leivset 8210 Fauske
✆ 75 64 21 59 - 976 05 320 
* arne.andersen45@gmail.com

LOFOTEN FRITIDSFISKERLAG 
Formann: Bjørn Sturla Horn 
Lillevollveien 18, 8370 Leknes 
✆ 97640012
* bjørn.sturla.horn@lofotkraft.net

Kasserer: Roger Pettersen 
Bjørklia 4, 8370 Gravdal
✆ 911 24 240 
* rogerp@online.no

NFSF AVD, SKJERVØY
Formann: Harald Sjøblom, 
Kirkegårdsvn 52, 9180 Skjervøy 
✆ 958 67 994 
* hsjblom09@gmail.com

Kasserer: Kjell Johansen, 
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy. 
✆ 924 51 505
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Denne gangen var det mange riktige
svar på konkurransen. Vi har trukket

ut Gunnar Røsvik, 6040 Vigra som har
fått premie i posten. Vi må også legge til
at der var ett riktig svar konkurransen
før dette. Per Victor Viken, Amtmanns-
vei 3, 6419 Molde har nå fått sin premie.
Gratulerer til dere begge to.

Teksten under er fra Norsk polarinsti-
tutt og Norsk ornitologisk forening.
Gled deg over kunnskap om teisten og
ta gjerne med deg kikkert neste gang du
beveger deg i kystområdene våre.
Kanskje ser du teisten i levende live!

Generelt

Teisten er en mellomstor alkefugl. Den
blir 30–34 cm lang og veier 320–485 g.
Kjønnene er like. I sommerdrakt er teis-
ten helt svart med to store, hvite vinge-
felt på oversiden. Nebbet er spisst og
svart, og beina er knallrøde. Undersiden
av vingene er lys. Teisten flyr med raske,
svirrende vingeslag like over havoverfla-
ten. I vinterdrakt blir teisten svart og hvit
på oversiden (i varierende grad) og hvit
på undersiden. Ung- fuglene likner de
voksne i vinterdrakt, men er mørkere
med svarte streker i det hvite vingefeltet
og mer svarte på hodet, halsen og ryg-
gen. Teisten har en karakteristisk lys,
tynn og lokkende lyd «ssssiiiiyyyy».

Utbredelse

Teisten har en tilnærmet sirkumpolar
utbredelse fra den arktiske delen av
Canada via Grønland og Island til de
britiske øyer, kysten av Skandinavia
(inkl. Bottenviken) og videre langs hele
kysten av Sibir øst til Stillehavet. Den
forekommer i fem underarter som
hovedsakelig skilles på forskjeller i stør-

relse og utseende. Teisten er mer sted-
bundet enn de andre alkefuglene, og den
observeres sjelden utenfor det område
som betraktes som artens hekkeområde.

Teisten finnes som hekkefugl langs
hele norskekysten men mangler i indre
deler av mange fjorder. Viktigste hekke-
områder er i dag ytre kyst  og øyområder
fra Møre og Romsdal til Vest-Finn mark.
De beste hekkeområdene er grunne
kystområder med øyer, holmer, skjær og
med taregrunner. Teisten jakter først og
fremst grunnvannsfisk og dyr i tareområ-
dene. Derfor er nærings grunnlaget mer
begrenset langs de smale grunnvanns-
bremmene innover i fjordene.

Økologi

Teisten er den minst sosiale av alke-
fuglene og hekker for det meste som par
eller i små kolonier. Hekkemønstret
gjenspeiler trolig at teistens nærings-
grunnlag også er jevnt fordelt langs kys-
ten. Imidlertid forekommer det løse
kolonier med opptil flere hundre par på
Svalbard. De kan også hekke sammen
med andre sjøfuglarter enkelte steder.
Teisten er en opportunist i næringsval-
get, og endrer raskt matvanene ettersom
tilgjengeligheten av byttedyr endrer seg. 

Teisten trekker til hekkeplassene fra
april. Mot kvelden samles fuglene i flok-
ker som etter hvert driver kurtisespill og
setter seg opp på steiner og knauser
rundt reirplassene. Fuglene hekker i
sprekker og hulrom i fjell, under steiner
og i steinurer hvor de er beskyttet mot
predatorer. Den tar gjerne i bruk kunsti-
ge hekkeplasser som mo  loer, fyllinger
og gråsteinsmurer. Dessuten kan den
hekke i rugekasser og unntaksvis i hus-
vegger. Reiret er ei grop i underlaget av
grus eller jord, eller eggene legges

direkte på berget. I motsetning til de
andre alkefuglene legger teisten to egg.
Disse er lysegrå med mørke flekker.
Begge kjønn tar del i rugingen som varer
i 28–32 døgn. Teisten er den eneste av
de atlantiske alkefuglene som oppfostrer
mer enn én unge. Dette henger trolig
sammen med artens korte avstand fra
hekkeplass til næringsområde, og at den
derfor unngår lange flyturer. Ungene blir
i reiret til de blir flygedyktige i en alder
av 40 døgn. Fram til da fôres de av begge
foreldrene og føden er nesten bare fisk.
Ungene forlater reiret når de er flyge-
dyktige, og er da uavhengige. Teisten
blir kjønnsmoden i en alder av to til fire
år. Høyeste kjente levealder for en fugl
merket i Norge (inkludert Svalbard) er
18 år.

Ringmerkingsgjenfunn viser at ungene
trekker raskt bort fra hekkelokaliteten.
De oppsøker åpenbart spesielt gode bei-
teplasser og fordeler seg langs norske-
kysten, men med klare konsentrasjoner
på kyststrekninger med vidstrakte og
grunne sjøområder. Fugl fra de sørligste
hekkeområdene trekker til dels ut av
landet vinterstid og kan da tilbakelegge
strekninger på inntil 1000 km. 

Forvaltningsstatus

Som følge av spredt hekking og godt
skjulte reir, er arten vanskelig å kartleg-
ge og studere i hekkesesongen. Hekke-
bestanden i Barents havet er anslått til
mellom 60 000 og 80 000 par, og den
europeiske bestanden til oppimot 130
000 hekkende par. Arten har gått tilbake
innenfor flere deler av utbredelses-
området. Teist står på den norske rød-
listen. Arten er jaktbar på Svalbard om
høsten, men det årlige uttaket er svært
begrenset. ■

FOTO: MARK MEDCALF/WIKIMEDIA

Cepphus grylle -

eller teist!
KONKURRANSE: Sjøfuglaktiviteten er stor nå, med 
hekking og nye unger som befolker kystområdene våre.
Er du heldig kan du også få et glimt av den vakre teis-
ten. Det latinske navnet er cepphus crylle, og dette var
rett løsning på konkurransen i nr 2/15. AV LARS KONGSVIK
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Xer den letteste og mest elegante av
våre to X-arter. Den er vanlig på

den ytre delen av kysten fra Rogaland
og nordover. Spredte kolonier finnes
også i ytre Oslofjord. I de nordlige
landsdelene hekker den også på inn-
landet. Også i indre deler av Østlandet
hekker det en del X. I innlandet er den
alltid knyttet til vann og elver der den
jakter vanninsekter og småfisk. På kys-
ten lever X av småfisk som fanges i
overflata. 

X overvintrer i drivisbeltet i Sydis-
havet. Når det er vinter hos oss, lever X
under sydens midnattsol. Her følger de
vestavindsbeltet rundt kontinentet, og
lever av krill. Når høsten nærmer seg i
mars setter X kursen nordover. Noen
har hekkeplassene sine i det høye
Arktis, så langt nord som det finnes
bart land til reirplass. De flyr altså fra
pol til pol to ganger hvert år. Noen gjør

denne reisen ti eller tjue ganger i løpet
sitt liv! Ikke noe levende vesen, verken
dyr eller mennesker, reiser over så store
avstander med egen hjelp. En skulle tro
at etter å ha fløyet halve jordkloden
rundt, har X behov for litt hvile, men
neida! Det er alltid full fart i kolonien.

Som sine slektninger hekker X i
tette kolonier, noen ganger på flere
hundre par. De enkle reirene ligger tett
sammen i koloniene. Oftest legges bare
ett eller to egg som ruges i tre uker.
Koloniene ligger på små holmer og
skjær, der de normalt vil være trygge
for rovdyr. Noen ganger kan X avbryte
hekkingen, eller ganske enkelt la være
å legge egg. Hos fuglearter som lever
lenge, er det vanlig at man i dårlige år
velger å overleve selv, framfor å produ-
sere unger.

Ikke lenge etter at ungene er flyge-
dyktige i juli eller august, begynner X

å trekke sørover.
En lang reise ligger
foran dem, men det synes ikke
å bekymre dem. Om X flyr omkring
ute på sjøen, eller de vender kursen
sørover, går det for det samme. De
lever uansett størstedelen av tiden på
vingene, og alltid med samme energi
og livsmot!

Riktig svar på konkurransen sendes
innen utgangen av september til:

Småfisker’n ved Lars Kongsvik
Sagstadveien 11, 5243 Fana
Merk konvolutten «konkurransen»

Du kan også sende svaret på mail:
smaafiskern@outlook.com

Som vanlig vil vi ha både norsk og
latinsk navn.

KONKURRANSE: Den tøffeste polfareren
Det er sesong for fugletitting og denne arten skulle det være mulig å observere
langs store deler av kysten. Denne gangen får du en kun en tekstbeskrivelse, 
så er det opp til deg å finne ut hva fuglen heter.
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Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
www.propellservice.no
post@propellservice.no

- og resultatet blir alltid 

GODT SOM NYTT!
Alt i propellreparasjoner. 

Aluminium, rustfritt, bronse og stål.

TIL ALLE REDERE/BÅTEIERE:
Vi har den glede å tilby service og 

reparasjon på alle typer PROPELLER, 
uansett størrelse eller skadens omfang

(brudd, skade, tæringer,  stigningsendring,
 polering, bytte av nav, avballansering, m.m.

Reparasjonen av propellen vil aldri koste
mer enn HALVPARTEN av ny pris.

• FAST PRIS • 
• GARANTERT ARBEIDE • 

• RASK LEVERING •

Vi er forhandler for de fleste propeller: 

• Michigan
• Federal
• Columbian
• Radice
• Mikado
• Teinbridge
• Hamble
• Gori

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

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.

”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”

Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

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

/brukte

BRETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

RETURADRESSE:
Tom E. Sollie
Ringshaugv. 18 
3154 TOLVSRØD

Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
Mob. 404 08 424 
www.propellservice.no
post@propellservice.no 
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