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Kampen mot
spøkelsesfisket
KYSTFOLK: De siste årene har Søgne Dykkerklubb plukket 600 tapte teiner og
garnlenker i sjøområdene rundt Søgne og Mandal. Nå vil de søppelengasjerte
medlemmene utvide virksomheten og snuser på å kjøpe en undervannsfarkost, en såkalt ROV. TEKST: KJERSTI KVILE, FISKERIBLADET

–D

et er fint å ha noe fornuftig å gjøre
når vi er ute, ikke bare svømme i
sikksakk, sier Steinar Monsen, båtansvarlig i
dykkerklubben, til Fiskeribladet.
Det hele startet i 2015 da Sparebankstiftelsen DNB ga 6 millioner kroner til Norges Dykkerforbund til tiltak mot marin forsøpling. Søgne Dykkerklubb var en av de 50
klubbene som kastet seg med, og engasjementet vokser stadig.
I det hele tatt har dykkerne i klubben fått
dilla på søppelplukking. Og pengene de har
fått for å rapportere inn redskaper til Havforskningsinstiuttet, har gjort at de kunne
bytte ut motoren i båten sin.

Går dypere
Av de rundt 125 medlemmene er 30-40 aktive i søppelplukkingen. Klubben har flere
tekniske dykkere som kan gå litt dypere enn
vanlige sportsdykkere.
– Da kan vi gå lenger ned og finne fiskeredskaper. På 60-70 meter ser vi mange
flere redskaper i god stand som stadig fisker,
sier Monsen.
Dykkerne møter til tider triste syn, slik
som torsken til høyre. Det er nettopp slikt
Søgne Dykkerklubb vil forhindre.

Typisk tilfelle
FORSIDEBILDET:
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Karl Klungland, leder i Søgne Dykkerklubb,
var mannen som fant rusa med torsken.
– Dette er jo en av de typiske tilfellene vi
ser igjen og igjen, spesielt med ruser.
Rusa sto på forholdsvis grunt vann, 10-15
meters dyp og var grodd godt igjen, så det
var vanskelig å få øye på den.
– Først da vi hadde fått den på land, så vi
hvor galt det var. Det var torsken som hadde
stått lengst og fått merke det. Øynene var
spist opp, halen og finnene var blodig, og

nesa var veldig blodig. Den var helt filt ned,
så den hadde stått der lenge, sier Klungland.
Han forteller at dykkerne opplever at stadig flere kontakter dem når de mister utstyr.
– Folk er blitt mer bevisste. De vil ikke at
redskapen skal stå å fiske. Vi kan ikke hjelpe
alle, men tar det som kommer i vår vei.

Hjelpsomme fiskere
Steinar Monsen forteller at de også har god
kontakt med fiskerne i området. Fiskerne gir
tips om hvor dykkerne om hvor de kan dykke etter vrak, men også hvor de kan finne
tapte redskaper.
– Jeg vil gjerne få med at fiskerne er blitt
mye flinkere de siste årene, men vi vet at det
ble dumpet en del trålvaier og redskaper fra
gammelt av. Vi kan også hjelpe fiskerne. Vi
har arbeidsdykkere som av og til hjelper til
med å få bruk ut av propellen. Vi har et godt
samarbeid her i Søgne.
De har testet ut billigere og lettere ROVer (remotely operated underwater vehicle),
uten stort hell.
– Da farer vi bare rundt og virrer i mørket,
sier Monsen
En mer avansert undervannsfarkost kan
VRAK: Søgne Dykkerklubbs medlemmer er svært aktive med å plukke søppel på sjøbunnen. Her ser et båtvrak dagens lys igjen. FOTO: STEINAR MONSEN

FOTO: Norges Sjømatråd

OPPSKRIFTEN

Klippfiskwrap
Denne gangen velger vi å prise
sommeren med enkel og sunn
mat som gjør at du kan prioritere
tiden på annet enn å lage mat.
PROSJEKT: – Det er sosialt og hyggelig å dra ut og dykke. Det er sånn med alle hobbyer at
man må ha litt prosjekt for at det skal være artig, sier Steinar Monsen, båtansvarlig hos Søgne
Dykkerklubb. Her er han bak roret på speiderskøyta «Havbraatt». FOTO: ALEKSANDER KRISTOFFERSEN

Klippfisk kan brukes til mer enn bare
bacalao, og denne oppskriften viser
hvordan den kan brukes i wraps. Dette
er en enkel og rask rett til helgekosen.
• Varighet 20-40 min
• Vanskelighetsgrad: Enkelt
• ANTALL PORSJONER: 4

DETTE TRENGER DU

OFFER: Denne torsken ble funnet i en «spøkelsesteine». Den levde så vidt, men var svært
mager, full av sår og øynene var spist. FOTO:
KARL KLUNGLAND

lokalisere redskapene og gi presis posisjon. Den er utstyrt med klo som
kan plukke lette fiskeredskaper. De
litt tyngre kan dykkerne sette line på.
De tyngste redskapene ser Monsen
for seg å gi en oversikt over til Kystverket.
– Om vi får det i boks, tror jeg vi
kan få plukket opp mye de nærmeste
årene, sier Monsen.
Søgne Røde Kors skal også disponere farkosten, til bruk i søk etter
savnede personer i landsdelen.

Mangler 300.000
ROV-en koster litt over 800.000 kroner, og klubben mangler cirka
300.000 av dem.

GARNLENKER: En garnlenkene dykkerne i
Søgne fant på sjøbunnen. Klubben får også
tips fra fiskere om hvor kan det ligge tapte
bruk. FOTO: GLENN IVAR TØNNESEN

– Vi har en del søknader inne som
vi ikke har fått svar på. Vi satser på å
få ja og at vi kan kjøpe ROV-en i
april.
Klubben har gjort en avtale med
Sjøkartverket slik at de hele tiden har
oppdaterte kart. Klubben vil også ha
med skoleklasser ut slik at elevene
kan få prøve å kjøre ROV-en.
– Ungdommer som spiller dataspill, kjører perfekt etter fem minutter, sier Monsen.
Ikke minst vil det bli gøy med en
ROV.
– Vi skal nok bruke den til å se på
noen fine skipsvrak også. Vi gjør jo
dette på fritiden og på dugnad, så det
er klart det må være gøy. sier Monsen. n
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500 g klippfisk, utvannet og renset
1 stk løk
2 fedd hvitløk
3 ss olivenolje
2 ts pepper
2 dl ruccolasalat
1 stk crispisalat
1 stk paprika, rød
12 stk cherrytomat
200 g kremost, naturell
8 stk tortillawrap

FREMGANGSMÅTE:
• Skjær klippfisken i strimler.
• Finhakk løk og hvitløk, og surr i olivenolje til løken er blank.
• Tilsett klippfisken, dryss over litt
pepper og surr til væsken er fordampet.
• Riv salat, og skjær paprika i strimler
og cherrytomater i skiver.
• Smør kremost på tortillawraps og
ha på salat og grønnsaker.
• Ha klippfiskblandingen over
grønnsakene.
• Brett sammen og server.
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FRA FORMANNENS PENN
LEDER: Landsmøtet i
Rognan er vel gjennomført. Takket være arrangørforeningen Saltdalsfjorden fritidsfiskerlags
med Petter Kristiansen i
spissen, så gikk dette som
smurt.
TEKST: TOM SOLLIE

D

a er nok en periode som leder for
forbundet avsluttet for meg, men
jeg har tatt på meg lederjobben for to
nye år. Takker igjen for tilliten og
med gode medarbeidere så går det
greit. Sentralstyrets varamann for Region Vest, Norvald Skåtøy takket for
seg og vi takker Norvald for innsatsen. Han har altid stilt opp, vært konstruktiv i debatt og har vært til stor
nytte for Forbundet.

Krafttak for kysttorsk men
hva med sel?
I vårt intensive arbeid med krafttak
for kysttorsk i Oslofjorden, bidrar vi
med å lokalisere viktige gyte og oppvekst områder for at forskerne skal
kunne gi forslag til verneområder
mot yrkes og fritidsfiske. Men, hva
med sel og skarvbestanden? Det går
jo ikke an å verne områdene mot slike
predatorer. Derfor er det utopi å få et
nullfiskeområde bare ved av forby fiske fra fritids og yrkesfiskere. Beskatning av sel og skarv må være en del av
verneplanen.

GLOBAL KRISE: Det er stadig økende bekymring for de enorme mengdene plastavfall som
dumpes hver år. Svært mye av dette havner til slutt i havet, der plasten tar liv av fugler og dyr, før
den blir brutt ned til såkalt mikroplast, som i det lange løp han være en enda større trussel.
FOTO: CHRIS JORDAN (VIA U.S. FISH AND WILDLIFE SERVICE HEADQUARTERS)/CCBY2.0

Færder-seminaret
Plast og atter plast. Mediene har
satt fokus på all plastforsøpling i sjøen og på land, og dette var også hovedfokus på det årlige Færderseminaret.
Det er vel ingen tvil om at denne
oppryddingen burde vært igangsatt
for flere år siden. Mye av denne søpla kan vi takke skipsfarten for. De
har lenge benyttet havet som søppelkasse, men vi har nok gitt vårt bidrag alle som en. Da må vi alle også
gi vårt bidrag til å rydde. Det skal så
lite til, bare ta med en pose og ta
med deg det du finner enten du er
på en øy eller på en strand. Plasten
blir dessverre mer skadelig jo lengre
den blir liggende. Nedbrytingsprosessen varer helt til det ender som
mikroplast. Til slutt blir plastbitene
så små at de følger med i maten til
fisk og dyr og til slutt tas opp i blodet på fisken.
Hva om dette påvirker hele fiskens atferd, ja da er vi ille ute for da
kan hele systemet kollapse. Vil
skreien finne fram til gyteplassene,
vil gyting og vekst påvirkes? Er det-

te bare skremselspropaganda – eller
noe å tenke på? Selv om de dystreste
spådommene om mikroplasten sin
innvirkning ikke skulle slå til, så vil
trolig alle være enige om at plast er
en visuell forsøpling som vi ikke ønsker i naturen.

Årets hummerfiske – klargjør
teinene og vær et eksempel
til etterfølgelse!
Det er stor interesse rundt hummerfisket. Nytt av året er plikten til
å bruke bomullstråd som en del av
teinen slik at fangstkammer åpnes
etter en tid, dersom teinen blir tapt.
Vi mener at fritidsfiskerne skal være
gode på å holde seg til reglene for
fiske etter hummer. Dette gjelder
både registrering, fisketid, minimums og maksimumsmål, utkast av
rognhummer og bruk av forskriftsmessig redskap med rømningsveier
og innmontert bomullstråd. Bare
gjennom god forvaltning og etterlevelse av reglene kan vi sikre et bærekraftig hummerfiske for fremtidige
generasjoner. n

Forbundsformann Tom Sollie • tom.sollie@combitel.no
4
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Hyggelig landsm
FORENINGSLIV: Det ble på alle
måter hyggelig og vellykket
da Norges Fritids- og Småfiskerforbund avholdt sitt
landsmøte i Rognan 20. – 22.
april. TEKST OG FOTO: ROAR THORSEN

26

delegater fra hele landet møttes på Bodø lufthavn, hvor det
ble felles busstransport inn til Rognan. Etter en kort stopp på Fauske
underveis, og en flott busstur langs
fjorden, ankom vi Rognan Hotell,
hvor vi ble møtt av det lokale vertskapet med lokallagsleder Petter Kristiansen i spissen.
Saltdal og Rognan er velkjent for
sine unike båtbyggertradisjoner, og
første post på programmet var et besøk i Kai Lindes trebåtbyggeri. Et særdeles interessant møte for alle båtentusiaster i foreningen, og hyggelig å se
at noen fortsatt jobber med trebåter.

Fiskesuppe
Fredagen ble avsluttet med en samling
i klubblokalet til den lokale båtforeningen, hvor vertskapet vårt stilte
med en nydelig fiskesuppe, basert på
selvfisket fisk fra fjorden utenfor. Med
i serveringen hørte også et knippe
gode historier og et lysbildeforedrag
om det lokale fiskerlivet.
Lørdag var det opprinnelig planlagt
en tur på fjorden, men ettersom værmeldingen ikke hadde vært den beste,
ble det i stedet en utflukt til Saltdal
Nasjonalparksenter. Dette senteret
ligger en drøy halvtimes kjøretur fra
Rognan, innover i Saltdalen, langs den
kjente Saltdalselva, og opp til foten av
Saltfjellet.
Her ble det omvisning i opplevelsessenteret, en liten kunstvandring i
Per Addes verden, og til slutt en lunsj i
restauranten. Sjåfør Ole Henrik Vik
tok oss også med på en ekstra sving
opp til et utsiktspunkt med utsikt til
den kjente Junkerdalsura, før turen
gikk tilbake igjen. Her ble det så en
6
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rusletur til Saltdal verft as, hvor vi fikk
se at det fremdeles er liv i den tradisjonsrike båthallen.

Nytt fokus?
Lørdag ettermiddag var det satt av tid
til gruppearbeid omkring forbundets
fremtidige fokus. Spørsmålet er blant
annet om fokuset etter hvert skal rettes mer mot vern og miljøspørsmål i
forhold til kamp for småfiskernes kvotetildelinger. Resultatet av dette arbeidet ble ikke kjent på landsmøtet, men
vil bli samordnet og presentert ved en
senere anledning.
Festmiddagen på lørdagskvelden
ble en fin opplevelse i hotellets vakre

TALER: Glimt fra festmiddagen, der Saltdalordfører Rune Berg talte til forsamlingen.

møte på Rognan
GOD GJENG: Nesten alle landsmøtedeltagerne samlet i hotellet til et fellesbilde.

spisesal. Her er det bare de store glassvinduene som skiller fra å sitte rett på
brygga med vakker utsikt over fjorden
utenfor. Hotellsjef Harald Hartvigsen
ledet an et stort servitørkorps, som
serverte aspargessuppe, oksestek og
karamellpudding.
Ordfører Rune Berg deltok under
middagen, og fikk som gave et gratis
medlemskap for ett år i foreningen.
Forbundets caps og t-skjorte fulgte
også med på lasset.

1930 medlemmer
Selve Landsmøtet søndag formiddag
gikk ryddig og greit for seg, med Ole
Henrik Vik som møteleder. Årsmeldingen for de siste to årene viste en
noe negativ medlemsutvikling, og forbundsleder Tom Sollie oppfordret alle
lag til å finne kreative måter å verve
flere medlemmer. Forbundet har i dag
1930 medlemmer, fordelt på 20 lokallag.
Etter ønske fra Bjørn Sturla Horn i
Lofoten ble det bestemt at sentralstyret nå skal møtes minst en gang i året.
Reisebudsjettet ble som følge av dette
økt med 5000 kroner.
TRADISJONER HOLDES I HEVN: Det ble en interessant omvisning i Kai Lindes trebåtbyggeri
i Rognan.

Økt kontingent
Det viktigste vedtaket under landsmøtet var en økning av kontingenten til
forbundet fra 100 til 125 kroner pr
fullt betalende medlem. Denne økningen gjelder fra og med 2018, og ble
enstemmig vedtatt.
Mest debatt under møtet ble det i
forbindelse med et forslag fra Sogn og
Fjordane angående taretråling. Denne
type tråling blir sett på som et stort
problem på vestlandet, og forslaget
inneholdt seks punkter som man ønsker nærmere utredet fra myndighetenes side. Under debatten var det
noen som mente at denne fangsten
burde forbys helt, mens andre stilte
SMÅFISKER’N 1-2018
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seg kritisk til om forbundet skulle engasjere seg i saken på denne måten.
Det hele endte med at forslaget ble
enstemmig vedtatt mot at et punkt om
betalingsavgift til berørte kommuner
ble strøket.
For øvrig sluttet forsamlingen seg
til et innlegg fra Norvald Skåtøy, som
mente problemet med taretråling er
en svært aktuell sak for forbundet å
engasjere seg i. Han pekte på miljøperspektivet i dette, og foreslo at forbundet utarbeider et syn på denne aktiviteten, som kan oversendes havforskningsinstituttet.
En del debatt ble det også omkring
et forslag fra Onsøy/Råde angående
mulighet for medlemmer å kunne
søke forbundet om tapt arbeidsfortjeneste når man deltar i spesielle prosjekter med møter på dagtid. Det ble
her vist til et konkret tilfelle der Torbjørn Halvorsen for tiden deltar i
«Krafttak for torsk». Flere stilte seg
svært kritiske til dette, og mente at slik
dekning heller bør ordnes via arbeidsgiver og direkte inn mot det aktuelle
prosjekt.
Leder Tom Sollie gjorde det klart at
sentralstyret ikke støtter forslaget, og
foreslo i stedet at man i slike tilfeller
sender inn søknader om støtte til fylkene og havforskningsinstituttet. Etter dette trakk Onsøy/Råde forslaget.
Møre og Romsdal hadde opprinnelig et forslag om å slå sammen laget
med Sogn og Fjordane, men trakk forslaget.

UTFLUKT: Noen av deltagerne ved utsiktspunktet over Junkerdalsura.

GOD BETJENING: Servitørkorpset ved Rognan Hotell ønsker velkommen til festmiddag. Med
mikrofonen hotellsjef Harald Hartvigsen.

Gjenvalg
Valget gikk raskt og greit unna med
få endringer. Det eneste nye er vararepresentanter for regionene til
sentralstyret. Disse er Kenneth Selås
i region Sør og Magnus Lyssand i
region Vest.
Forbundsleder Tom Sollie gikk,
under stor applaus på en ny toårs-periode som leder, men ga samtidig klar
melding om at dette blir hans siste periode. Leder for valgkomiteen foran
neste landsmøte, er region Vest ved
Magnus Lyssand.
Det lokale vertskapet i Rognan ble
behørig takket for et særdeles vellykket og vel gjennomført landsmøte.
Samtidig ble det klart at lokallaget i
Arendal tar på seg ansvaret med å arrangere neste landsmøte om to år. n
8
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FISKESUPPE: Vertskapet i den lokale foreningen i Rognan stilte med nydelig fiskesuppe på fredagskvelden. Fra venstre Ingvald Eriksen, Herman Meisler, Petter Kristiansen og Ole Henrik Vik.

Årsmøte i Onsøy/Råde
FORENINGSLIV: Onsdag 28.
februar avholdt Avdeling
Onsøy/Råde sitt årsmøte i
Manstad vels lokaler.
TEKST OG FOTO: THORE HANSEN

Å

rsmøtet gikk som vanlig rolig
og greit for seg, regnskap og
styrets beretning ble godkjent
uten bemerkninger. Ingen innkommende forslag fra medlemmene i år, men styret hadde en sak
som skulle opp på landsmøtet senere på året. Den ble behandlet og
godkjent for videre ferd.
Onsøy/Råde har øket kontingenten nå med totalt 50 kroner over
to år så den er fra og med 2018 200
kroner.
Da vi kom til valg ble valgkomiteens forslag lagt frem, de hadde i
år hatt en noe annerledes oppgave
enn de siste 39 år, formann Elias
skulle gå av etter alle disse årene
som leder av Onsøy/Råde. Kun to
år fra starten i 1977 har det vært
andre formenn!
NY LEDER: Formannsklubba skifter eier etter 39 år. Formann Elias Arvesen overlater vervet som leder av Onsøy/Råde til Thorbjørn Halvorsen.

Valg
Valgkomiteen hadde følgende
innstilling for 2018 som ble enstemmig godkjent av årsmøte.
Følgende styre ble valgt:
Formann: Thorbjørn Halvorsen
Nestleder: Rolv Olaussen
Kasserer: Stig Østenrød
Sekretær: Thore Hansen
Medlem: Elias Arvesen
Medlem: Knut Brøndelsbo
Varamedlem: Tom Jonassen
Revisorer: Harald Svendsby og
Erling Olafsen

Velfortjent takk til Elias
Formann Elias Arvesen takket på
vegne av hele styret for fremmøtet
og den tillit som har vært han tildel igjennom 39 år som formann
og overlot klubba til nye krefter,
den nyvalgte formannen, som er
Thorbjørn Halvorsen.
Det ble overrakt gaver og oppmerksomhet til Elias for lang og
tro tjeneste i foreningen.
Etter årsmøte satt flere av de
fremmøtte og holdt praten i gang
til kaffe og godt bakverk. n

VETERANER: To av våre æresmedlemmer som stort sett har deltatt på samtlige årsmøter var også til stede denne gangen her presentert av æresmedlem Elias Arvesen. Til
venstre Willy Holme, til høyre Øyvind Ellingsen.

SMÅFISKER’N 1-2018
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Årsmøtet i Lofoten Fritidsfiskarlag:

Mot snurrevad og for
FORENINGSLIV: Vårt årsmøte
ble som vanlig avholdt i kommunestyresalen på Vestvågøy
Rådhus. TEKST: BJØRN STURLA HORN

D

enne gang greide vi å avholde
møtet innen fristen etter vedtektene er 1/3. På ‘sedvanlig’ vis ble møtet avviklet med relativt få medlemmer tilstede da bare 15 av i alt 130
medlemmer møtte. Men styret var
glade for at møtet ble avviklet med bra
engasjement og også for at lokalavisen

Avisa Lofoten var dekker årsmøtet
vårt.
Årsberetningen var på forhånd sendt
ut på mail til medlemmene 25. februar.
Godkjenning av stemmeberettigede,
innkalling og saksliste gikk greit. Leder Bjørn S. Horn ble valgt til dirigent
og mangeårig sekretær Tor Olsen, som
på forhånd hadde takket nei til gjenvalg, ble valgt til årsmøtets sekretær.

Kampvillig forsamling
Årsmeldningen, som ble opplest av di-

rigenten, ble kommentert av flere av
deltakerne. Sterke synspunkter på fiske med snurrevad innenfor fjordlinjen
for fartøy under 11 meter bl.a i Nappstraumen, ble fremført. Også Arbeidsutvalget i Nordland Fiskarlags uttalelse om at fritidsfiskerkvoten på 2000
kilo torsk burde inndras til fordel for
økte kvoter i Åpen gruppe/Gruppe 2
ble kommentert og sterkt imøtegått.
Styret har i løpet av året gått inn for at
fiske innenfor fjordlinjen bare skal tillates for fartøy under 11 meter på visse,
strenge vilkår. Dette bl.a. av hensyn til

STYRET: Fra venstre Kjell Hansen (varamedlem), Frank Rist (nestleder,) Tore Johnny Markussen (nyvalgt sekretær), Roger Pettersen (kasserer) og Bjørn
Sturla Horn (leder). Bernhard Kristensen (styremedlem) og Vilhelm Jørgensen (vara) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
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tøffere smuglerbøter
kysttorskens gjenoppbygging. Styrets
årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Tilfredsstillende økonomi
Lagets økonomi er tilfredsstillende
idet kasserer la frem et regnskap som
viste en omsetning på kr. 22.017 og et
årsresultat på kr. 6.155. Balansen viste
en positiv beholdning på kr. 35.709.
Styret hadde også lagt opp til og forberedt to uttalelser fra årsmøtet i saker
som vi mente var særdeles viktige:

1. Midlertidig åpning av fjordlinje for
Nappstraumen i forbindelse med fiske
med snurrevad for båter under 11 m.
2. Betydelig heving av bøtesatsen for
smugling av fisk – støtte til krav fra
NHO reiseliv.
Forslagene ble godt debattert og tilslutt enstemmig vedtatt.

Pressen var på plass
Vi fikk meget god pressedekning på
dette, særlig pkt. 1/Nappstraumen ble

gitt god dekning i lokalavisene i Lofoten, Fiskeribladet, samt omtalt ‘hele
neste dag’ i lokalsendingene på NRK
Nordland. Begge uttalelser er vist i
Småfisker’n slik de ble vedtatt. n
Det nye styret
Leder: Bjørn S. Horn
Nestleder: Frank Rist
Medlem: Bernhard Kristensen
Sekretær: Tore Johnny Markussen (ny)
Kasserer: Roger Pettersen
Varamedlemmer: Kjell Hansen og
Vilhelm Jørgensen

Vedtatte uttalelser fra Årsmøtet i Lofoten Fritidsfiskarlag 27.02.18
***
NHO reiseliv sitt krav om
betydelig heving av bøtesatsene for smugling av
fisk
I 2017 ble det beslaglagt 11
tonn fiskefilet som turistfiskerne prøvde å smugle over grensen. Dette er med stor sikkerhet bare toppen av isfjellet!
Smugling er som kjent en kriminell handling, og derfor må
bøtesatsene heves betydelig
for å stoppe den!

Alternativt må bøtesatsene
heves til 500 kroner per kilo
over tillatt kvote!
Lofoten Fritidsfiskarlag er kjent
med at det skjer ulovligheter i
turistfisket, og vi støtter derfor
NHO reiselivs krav om betydelig økte bøter!
***
Midlertidig åpning av
fjordlinje for Nappstraumen i forbindelse med
fiske med snurrevad for
båter under 11 meter med
begrenset fangsteffektivitet.

I dag er det tillatt å ta med
seg ut av landet 10 kilo fiskefilet fra eget fiske eller 20 kilo
filet dersom fisken er fisket i
regi av regulert fiskevirksomhet for turister.

Som et ledd i regulering av
fisket etter fjord- og kysttorsk
ble flere fjordarmer stengt
med fjordlinjen i 2004.

Dersom en ‘vanlig reisende’
smugler sprit eller tobakk mer
enn tillatt kvote, blir alt beslaglagt. Samme regel må også
gjelde for smugling av fisk!

I forkant av denne bestemmelsen om fjordlinjer, var det
et svært stort engasjement
både i lokalbefolkning og i
lokale fiskarlag om at den

høstingen som foregikk med
det meget effektiv redskapet
snurrevad ikke var bærekraftig. Også kommunestyrevedtak
fra berørte kommuner støttet
opp om dette!
Det ville være en stor gevinst
for det lokale fiske at enkelte
fjordarmer fikk være oppvekstog gyteområde for flere kystnære arter som kysttorsk,
hyse, kveite og flyndre, uten
adgang for effektive redskaper
som f.eks. snurrevad.
I april 2017 innførte Næring
og Fiskeridepartementet (NFD)
en ny regulering av kystnært
fiske innenfor fjordlinjene. NFD
begrunnet åpningen med ‘nye
reguleringer av fisket innafor
fjordlinjene er nødvendig for å
sikre bærekraftig høsting’
samt at ‘de små båtene har
begrenset fangstkapasitet og
er væravhengige’.
Lofoten Fritidsfiskarlag og
lokalbefolkningen generelt

stiller seg skeptisk og
undrende til at fjordlinjene er
midlertidig åpnet for båter
under 11 meter. Snurrevad er
som kjent et meget effektivt
redskap som fisker på alle
kystnære arter! Vi som lokalbefolkning er kjent med at
fangstene av flyndre som i det
siste er tatt i Nappstraumen
for en stor del er under minstemål.
En midlertidig åpning kan lett
bli permanent! Vi stiller oss
spørrende til hvor langvarig en
slik midlertidighet vil bli og
hvor mange båter som etter
hvert kan få adgang til og
ønsker å delta i dette fisket?
Lofoten Fritidsfiskarlag er
sterkt kritisk til åpning av
fjordlinjene generelt og
Nappstraumen spesielt! Vi vil
derfor på det sterkeste anbefale at fjordlinjen permanent
videreføres for å sikre ei bærekraftig utvikling for alle kystnære arter!

SMÅFISKER’N 1-2018
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Den norske kysttorskbestanden trenger
TORSKEBESTANDEN: Forekomsten av kysttorsk har gått kraftig tilbake de senere år. Derfor
ble «Krafttak for kysttorsken»
startet opp i januar 2017.
TEKST: LARS KONGSVIK

H

er deltar Fiskeridirektoratet,
Miljødirektoratet, fiskernes

Samling i
Østfold:

organisasjoner, Ytre Hvaler- og Færder nasjonalparker, og fylkeskommunene på begge sider av Ytre Oslofjord.
Formålet for denne fellesaksjonen
er å iverksette tiltak for å styrke stammene av kysttorsk, slik at det etter
hvert skal bli mulig å fiske arten igjen
på en baærekraftig måte.
For å få til dette, må mange av oss,
både i og rundt fjorden, være villige til
å delta i en dugnad.

Mål for krafttaket
• Å utforme bevaringstiltak i et
utvalg av gyteområder og oppvekstområder
• Å bedre miljøtilstanden ved å
redusere tilførsel av næringssalter
og jordpartikler fra erosjon.
Det første målet kan vi nå ved
å samarbeide om utforming av

Krafttak for kyst

TORSKEBESTANDEN: 15. februar arrangerte Småfisker’n Onsøy/ Råde og Moss/Rygge et medlemsmøte i forbindelse med
prosjektet «Krafttak for kysttorsken i Ytre Oslofjord».
TEKST: THORE HANSEN

M

øtet var i samarbeid med forskere fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen og Østfold Fylkeskommune. Forsker Even Moland,
prosjektmedarbeider Sebastian Bosgraaf fra Flødevigen, fylkesbiolog
Arild Haga fra Østfold fylkeskommune og Thorbjørn Halvorsen fra Norges fritids og småfiskerforbund satt i
panelet på Bøndenes Hus i Råde.

Status for torsk og andre arter
Hage informerte om prosjektet og
gikk inn på mandatet om å finne nåværende status på kysttorsken og komme
med målrettede tiltak for og igjen få
bygget opp en bestand i Oslofjorden.
Moland tok de fremmøtte med på en
grundig orientering og gjennomgang
om den foreløpige tilstand for torsk og
andre arter i Oslofjorden.
Det er flere typer torsk, blant annet
nordsjøtorsk som gyter i Nordsjøen og
fjordtorsken som gyter i fjordene og er
en relativt sted bunnen torsk. Det ble
vist frem små filmsnutter fra livet ved
havbunn på flere lokasjoner, blant annet ved Thorbjørnsskjær fyr, som kunne vise til et utrolig klart vann med god
sikt. Her var noe liv og røre på 20-30
12
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meters dyp, så håpet er ikke ute for å få
til en bestand igjen.

Tiltak
Men det betinger at det etableres områder for bevaring og rekruttering.
Fra salen ble det nevnt mange gode
mulige årsaker til den svekkede tilstand for torsken, og ikke minst flere
andre arter, blant annet lyr, flyndre,
brosme og lange ble nevnt. Det var en
veldig aktiv og konstruktiv forsamling
som hadde møtt opp.
Det ble servert kaffe og diverse kaker og lefser som ble inntatt før det var
tid for å komme med konkrete forslag
på bevaringsområder. Bosgraaf la inn
områder på kartet som ble forslått av
medlemmene. Det var Kurefjorden i
Råde, Rauøyfjorden i Fredrikstad og
et område øst for Strømtangen fyr kalt
Lera i Fredrikstad som ble tatt inn i
kartet som mulige bevaringsområde.

Håp om bedring
Panelet var meget fornøyd med møtet,
de hadde fått mange fine innspill som
de skulle ta med seg i det videre arbeidet. Alle hadde et håp om at torsken

DISKUSJON: Panelet besto av Even Moland,
Sebastian Bosgraaf, Atle Haga og Thorbjørn
Halvorsen.

og de andre artene kunne ta seg opp
igjen, de gode erfaringene fra hummerreservatene skal brukes for etablering av torskereservatene. Alle vente
hjem hvorpå de kunne skimte et lite
lys langt der fremme i tunnelen. n
PÅ MØTE: Carl Fjerbæk og Per Livar Engene
fra Moss/Rygge.

FOTO: AUGUST LINNMAN/
WIKIMEDIA COMMONS

beskyttese
bevaringsområder. I dette arbeidet
vil vi benytte følgende informasjonskilder:
• Prøvefiske i 2017 og 2018
• Gytefeltundersøkelsen i
Oslofjorden våren 2018
• Brukerundersøkelse.
Hovedhensikten med møtet er å
informere om dette arbeidet og samle

informasjon om
forholdene i fjorden.
Den kunnskapen dere
sitter på om eksisterende
og tidligere fiskeplasser er
viktig for prosjektet. Den kan gjøre en

forskjell i arbeidet med å styrke kysttorsken. n

torsk
Is-fredet torsk
i Lysefjorden
TORSKEBESTANDEN: De fleste forbinder nok Lysefjorden med
Rogaland, Tjerag og Preikestolen. Hordaland har imidlertid også sin
Lysefjord, fullstappet med holmer og skjær. TEKST OG FOTO: LARS KONGSVIK

U

ndertegnede tar gjerne fram torskegarna på nyåret for å få noen
flotte middager av årets gytetorsk.
Dette har vært mulig de fleste vintrene
med litt mildere klima fra 1990 tallet
og fram til nå.
I år la derimot isen seg fra tidlig i januar og for de innerste delene av fjorden måtte en passere påsken med en
uke før det var åpent vann. I midten av
mars kom det mildere vær en ukes tid.
Men så slo det til med nye kalde netter,
og der isen var begynt å gå opp frøs det
raskt til igjen når kvikksølvet krøp ned
på både 6 og 7 kuldegrader om natten.

Lokale forhold
Som nevnt er fjorden fullstappet med
holmer og skjær, og under vannflaten
er det grunne og smale terskler de stedene der det åpner seg mot vest. I det
indre bassenger stuper fjorden ned
mot 120 m dybde, men når det fylles
opp med ferskvann hjelper det lite. De

årene det er kaldt men med en frisk
nordavind, holder fjorden seg åpen
fordi det blir litt omrøring og det ferske vannet blandet med saltere og varmere vann fra dypet. I stille og kaldt
vær, slik det var i år, er det gjort på en
natt å legge lokk på fjorden. Det eneste
som da kan bryte opp er mildvær og
sønnavind.

Bra for torsken
Med svake bestander av kysttorsk kan
en jo glede seg litt på torskens vegne.
Den islagte fjorden fungerte som naturens egen fredningssone og gytetorsken fikk svømme aldeles upåvirket av
både fritidsfiskere og yrkesfiskerne.
Fra april måned når isen igjen er borte
har nok torsken for lengst sagt takk for
seg og trukket ut igjen til dypere områder. Forhåpentligvis svømmer der rikelig med torskeyngel som kan gi oss
bedre fangst om noen år hvis isen lar
vente på seg og været blir lagelig. n
SMÅFISKER’N 1-2018
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Jomfruland:

Småfisker’n Tønsberg og omegn:

Parkstyret
ber om tiltak
for torsken

I startgropa

TORSKEBESTANDEN: I forbindelse med et forslag til forvaltningsplan har Jomfruland
nasjonalparkstyre sendt en
oppfordring til fiskerimyndigheten om å få på plass konkrete tiltak som kan bedre bestandssituasjonen for torsk.
TEKST: ROAR THORSEN

I

sin henvendelse foreslår nasjonalparkforvalter Morten Johannessen
at det blir innført forbud mot fiske
etter torsk i gytefeltene i deler av
Kragerø-skjærgården fra 1. januar til
30. april. Dette forbudet foreslås å
gjelde i en tiårsperiode.
På samme måte oppfordrer nasjonalparkstyret til at selbestanden
langs Telemarks-kysten blir gjenstand for en bedre balansering i forhold til bestanden av kysttorsk.
Nasjonalparkstyret peker i sin
henvendelse på at fiske etter fjordtorsk er en viktig del av kystkulturen,
og at bestanden har gått kraftig tilbake de siste tiårene.
- Uten fjordtorsken vil store rekreasjonsverdier gå tapt, og en økt bestand er helt avgjørende for å kunne
gi besøkende i nasjonalparken anledning til gode opplevelser med sportsfiske, skriver Johannessen. n
PARKFORVALTER: Morten Johannessen.
FOTO: ANNE SPÅNEM/FYLKESMANNEN I TELEMARK
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TORSKEBESTANDEN: Dette aktive laget på vestsiden av
Oslofjorden hadde nok en gang satt fokus på kysttorsken.
De er levende opptatt av å finne grunner for nedgangen
i bestanden samt å få i gang målrettede tiltak for å få en
bærekraftig bestand. TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

M

øtet ble holdt i Vallø Båtforenings møtelokale i Vallø båthavn. Møtet ble annonsert i Tønsbergs blad og var åpent for alle interesserte i samarbeid med forskere fra
Havforskningsinstituttet i Flødevigen, Vestfold Fylkeskommune, yrkesfiskere og fritidsfiskere.
Til sammen møtte 33 personer,
noen som ikke var medlemmer og
noen som ble medlemmer.
Møtet ble åpnet av formann Frode
Hansen som ønsket alle velkommen
og overlot ordet til Færder Nasjonalpark-forvalter Bjørn Strandli,
som redegjorde for tilstanden og
med håp for fremtiden. Miljøtilstanden i fjorden er svekket gjennom de
senere år.
Blant annet har tareskogene og
ålegraset vist en tilbakegang. Svekkelsen av livsvilkårene gjør at kysttorsken ikke tåler den samme beskatningen som tidligere.

VIL BERGE TORSKEN: Leder i Tjøme
Fiskerlag Olaf Thon i samtale med formann
Frode Hansen og nestformann Terje Kristiansen.

Det er imidlertid håp. Et prøvefiske gjennomført våren 2017 viser at
det er forekomster av kysttorsk i
både Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker. Individene er imidlertid
små og stor fisk er sjelden vare.

Bevaringsområder
Frode Hansen introduserte deretter
Even Moland fra Havforskningsinstituttet i Arendal.

GJESTER: Vi fikk også besøk fra foreningene i Larvik Stavern og Sandefjord. Fv. Nyvalgt Larvikformann Helge Henriksen med avtroppende Per Ivar Gundersen og regionsleder Tom Thøversen.

for kysttorskvern

FORNØYD: Forsker Even Moland var fornøyd med interessen blant de frammøtte.

Forsker Even Moland og prosjektmedarbeider Sebastian Bosgraaf fra
HIS Flødevigen, bød på en grundig
orientering og gjennomgang om den
foreløpige tilstand for torsk og andre
arter i Oslofjorden. Moland kunne
fortelle at forskrift om marine bevaringsområder er laget. Allerede nå er
det observert gode resultater med bevaringsområder. Det frembringer
større gytemodne torsker med et betydelig større antall egg. Even Moland
fortalte at man lenge har observert
sterkt minkende bestand av kysttorsk i
våre farvann. Det gikk 15-20 år før
noe ble gjort. Men nå har det begynt.

tet ble etter intenst arbeid samlet inn
og overlevert Moland slik at han kan
komme med forslag til alternative

fredningsområder etter hvert. Deretter takket formannen for frammøte og
ønsket alle vel hjem. n

RETT STED: Forsker Sebastian får hjelp av Hans Peter Isachsen til å finne fram på kartet, Alf og
Steinar følger med.

Innsamling av lokalkunnskap
Møtet hadde en praktisk økt der fiskere ble samlet i grupper for å påvise
viktige gyteområder på kart. ResultaSMÅFISKER’N 1-2018
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REGIONSMØTET I MOSS: Torbjørn Halvorsen
orienterer om hva som til nå er gjort for å forberede
tiltak for torskebestanden i Oslofjordområdet.

Regionsmøtet i Moss:

Bevaringstiltakene kommer
TORSKEBESTANDEN: Garnrestriksjoner og fredningstiltak er blant de fremste tiltakene som nå står på trappene for å bedre forholdene
for torsk i Oslofjordområdet.
TEKST OG FOTO: ROAR THORSEN

L

eder i Onsøy/Råde, Torbjørn Halvorsen, holdt en bred orientering
om arbeidet som til nå er gjort i den
politisk styrte prosjektgruppa «Krafttak for torsk i Oslofjorden», som han
er en del av:
– Dette er et prosjekt som det følger
penger med, og det er gitt oss et tydelig mandat med makt til å gjøre noe.
I løpet av det første året gruppa har
vært i sving, har det vært fokusert på
forskning, fredningsområder og en
kartlegging av situasjonen for torsk.
Nå er det tiltak som står for tur.

Totalfredning?
– Da snakker vi blant annet om fredning av torsken i gyteperioden, forbud
mot garnfiske grunnere enn 25 meter,
16
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og opprettelse av fredningsområder, sa
Halvorsen. Han var ikke fremmed for
at det kan bli snakk om en totalfredning i en periode for å bevare den fisken som er igjen. Han ønsket også innspill som han kan ta med seg i de videre
arbeidsmøtene i gruppa.
Det er også verdt å nevne at Fiskeridirektoratet nå står bak de tiltakene
som er kommet opp.
Om tidsperspektivet for prosjektet
sa Halvorsen at tiltakene skal under
politisk behandling i 2019, for så å
kunne settes i verk i 2020. Hele prosjektet, som startet opp i januar 2017,
har en tidsramme på fem år.

Leppefisk-bekymring
Han fortalte videre at selbestanden
skal gjennom en grundig utredning.
Han kom også inn på fangst av leppefisk til oppdrettsnæringen, og sa at det
begynner å bli en oppvåkning i forhold
til hva som skjer på dette området.
– Når det i fjor ble fisket hele 23 millioner leppefisk, så er det innlysende at
dette får konsekvenser. Slik kan det
ikke fortsette.
Også lysfiskesituasjonen er bragt inn

i prosjektgruppa som et problemområde, men konkrete forslag til begrensing av dette er ennå ikke framlagt.

Ulovlige metoder
Lysfisket ble likevel behørig belyst på
regionsmøtet ved at representant fra
Grenland, Jan Tonheim, la fram en
orientering under tittelen «Det ødeleggende lysfisket». Her ble det blant
annet vist til påstander om ulovlige
metoder under utøvelse av lysfisket i
fjordene. Det ble også vist til at det i januar og halve februar 2018 ble fisket
134 tonn kystbrisling i fredningstida,
uten at det har vært mulig å se at det er
blitt gitt noen dispensasjon for dette.
Lysfiskekomiteen i Grenland holder
fast ved sitt krav om at lysfiske etter
sild og brisling må forbys langs hele
Skagerrak-kysten og ytre Oslofjord.
Halvorsen avsluttet med å vise til en
del forskningsresultater som han mente var til dels svært useriøse.
– Det foregår altfor mye forskning
på ting vi allerede vet nok om, sa Halvorsen, og var enig med folk i salen som
sukket over at det tar veldig lang tid før
noe konkret blir gjort. n

Torsken vant over forsvaret!
TORSKEBESTANDEN: Hvert år
oppdages det miner som har
ligget på havbunnen siden 2.
verdenskrig. TEKST: LARS KONGSVIK

P

rosedyren er at forsvaret tar
oppdraget med å detonere minene. Dette var også planen fra
midten av februar 2018 ved Høyerholmfluene i Oslofjorden.

Dreper og skremmer
Når minene detoneres tar trykkbølgene livet av organismer i nærheten
av eksplosjonsstedet. Dette gjelder
både fisk, larver og fiskeegg samt en
mengde andre organismer. Fisk som
er på vei for å gyte vil bli skremt
bort, og dette kan få alvorlige konsekvenser for generasjoner fremover. I
tillegg til skadene ved trykkbølgen

vil eksplosjonen virvle opp mengder
av sand og slam, og økosystemet i
nærheten kan lett bli endret.

keridirektør Liv Holmefjord uttrykte sin sterke bekymring og begge ble hørt.

Bekymring for torsken

Ingen sprengning i gytetiden

Forsvaret kan ikke uten videre sette
i gang med detonering av miner
men må søke miljødirektoratet om
tillatelse. Direktoratet innhenter så
råd fra bl.a. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Rådene
derfra var entydige og sterke. Torskebestanden i Oslofjorden er svak,
og en må si nei til tiltak som kan skade gytingen i dette området. «Det
er ganske ille at de vil gjøre det på
denne tiden, de kan ikke sprenge
midt i gytetiden. Kysttorsken er
allerede truet, og vi må sikre at den
kommer tilbake for å gyte ellers
mister vi torskebestanden vår» Dette sa Sissel Rogne, direktør ved
Havforskningsinstituttet. Også fis-

Forsvaret prøvde å få gjort sprengningen i forbindelse med et besøk
fra NATO styrker. Miljødirektoratet avslo imidlertid forsvarets søknad, og dermed blir minene liggende i alle fall til etter at torsken
har gytt og de nyklekte larvene er
spredd i vannmassene. Nå er det jo
av sikkerhetsgrunner at minene blir
detonert. De er gamle og kan i verste fall eksplodere av seg selv. Derfor må nok forsvaret utføre oppdraget sitt, men de må vente til et mer
passende tidspunkt. n

RYDDEJOBB: Forsvaret uskadeliggjør
stadig miner fra 2. verdenskrig, her fra
en sprengning utenfor Bastøy.
FOTO: MATS GRIMSÆTH/FORSVARET
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Sel til g
FORVALTNING: Folk som ferdes
langs kysten av Skagerak opplever flere steder at selbestanden vokser. Selen går noen steder yrkesfiskere i næringen.
TEKST: TOM SOLLIE

S

elen er heller ikke populær blant
sportsfiskere, mens andre har glede av den som et eksotisk innslag i faunaen. Behov for aktiv forvaltning ser
ut til å være tilstede!
Siste selseminar var for to år siden.
Da deltok Jahn Georg Gabrielsen fra
Region Øst. Informasjonen jeg fikk
fra møtet samsvarte lite med de kunnskapene vi sitter inne med. Heldigvis
var det store forskjeller fra forrige seminar og da særlig i forhold til tellingen.

Nytt seminar – ny kunnskap
Denne gangen foregikk seminaret på
Fylkeshuset i Austagder i Arendal 6
.mars. Det kom informasjon om sel fra
Agder til Østfold og ny kunnskap fra
havforskningsinstituttets forskning og
overvåkning var et viktig tema.
Jan Atle Knudsen fra HIS, ledet
seminaret, som hadde flere innledere

FOTO: L. HEAFNER/WIKIMEDIA

Informasjon om hummerfisket
FORVALTNING: Nytt av året
er at alle teiner som benyttes
i hummerfisker skal ha minst
ett rømningshull som holdes
lukket ved hjelp av en bomullstråd. Dette skal redusere faren
for spøkelsesfiske ved tap
av teiner. TEKST: LARS KONGSVIK

E

llers gjelder reglene fra sist sesong.
Dette innebærer at du må regis-
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trere deg som hummerfisker før fisket
begynner. Ved demme registreringen
får du tildelt et personlig deltakernummer.

Klargjøringen krever innsats
Teinene du benytter skal som sagt
være forberedt på at redskapen kan gå
tapt. For å unngå spøkelsesfiske må
det derfor være innmontert en bomullstråd som gjør at teinen etter en tid
i sjøen vil åpne seg og slippe ut hummer eller krabbe som ellers ville vært

fanget i teinen og gått mot en pinefull
død.
Fiskeridirektoratet har på sine nettsider gitt en detaljert beskrivelse av
måten å montere bomullstråden i ulike typer teiner. Det er kun de foreskrevne løsningene som er lovlige, så
du gjør klokt i å studere fiskeridirektoratet sine anvisninger.
Monteringsanvisningen finner du
på www.fiskeridir.no, søk etter «Monteringsbeskriving for bomullstråd i
hummarteiner» og klikk på pdf-ikonet på høyre side av skjermbildet.

lede og besvær
og det var anledning til å stille spørsmål underveis.

Blir de flere? Hva spiser de?
Hvor er de til ulike tider?
Arne Bjørge fra HIS i Oslo ga oss en
god innføring i kystselens egenskaper
og vandringsmønster. Steinkobbe og
havert finnes i ulike områder. Steinkobbe er lettest er det å telle når den
har hårfelling i august. Det er montert
GPS sendere på en del individer og
dette gir oss en helt ny informasjon.
På vestlandet er den observert helt
ned til 200 meter der hvor det ved
inngangen til terskel fjordene danner
seg groper med råtnende tang. Her
samler det seg krabber og andre lekkerbiskner som selen jakter på.
For å finne ut av hva steinkobben
spiser, samles det inn avføringsprøver.
I disse finnes otolitter fra fisk som selen har spist. Selen har en meget variert diett og spiser det den kommer
over. Det er funnet svært lite rester av
laks og sjøørret i prøvene. Det ble lagt
inn en merknad fra undertegnede at
det kan skyldes at selen for det meste
tar «magebitt» og klipper ut bløtdelene av fisken. Dette ble bekreftet av
Arne Bjørge. Torsk spiser selen fortsatt lite av ifølge prøvene, men det er

i 2018
Siden det er meningen at bomullstråden skal gå i oppløsning etter relativt
kort tid, innebærer det at en hvert år
må ta en runde og vurdere om tråden
holder mål for årets fiske. Går tråden i
stykker mens teinen er i fiske vil du jo
miste fangst, og det er deg vel ingen
som ønsker. n
HUMMERTEINE. Feste av bomullstråd mellom strikk og tau. Bildet er hentet fra Fiskeridirektoratets informasjonshefte «Monteringsbeskriving for bomullstråd i hummarteiner».
Heftet kan lastes ned fra www.fiskeridir.no

en del usikkerhet fordi det er deler av
mageinnholdet som er torskefisk. Fra
1-10 % kan være torsk mens annen
torskefisk tilsvarer ca 60 %.
Carla Freitas fra UIA hadde oppsummert en del av dokumentasjonen
om selens diett slik:
• Steinkobber på Sørlandet har en variert diett (ni forskjellige familier
identifisert).
• Selen spiser generelt små individer
(7 –39 cm).
• Mesteparten av dietten består av
torskefisk (61%) og flatfisk (29 %)
• Torsk er ikke en av de viktigste artene her i selens kost (1%)

Kamp mellom vern og beskatning
Erlend Grimsrud fra Fiskarlaget sør
viste bilder av ødelagt fisk som sto i
fiskegarn og han ønsket en enda
strengere regulering av selbestanden.
Even Moland fra HIS mente at forvaltningen var god og at vi må ha den
bestanden vi har i dag. Mangfold er
viktig og hva om selen ble helt borte?
Selen er et vakkert dyr og er en naturlig del av vår fauna, til glede for de som
er så heldige å kunne observere den.
Og at den er et flott syn, det er jeg
helt enig i. Min anm. (Tom) n

Petter Bryng
til minne
Petter sovnet stille inn
22. november i fjor
bare 67 år gammel.
Han har i flere år slitt med sykdom men var på bedringens vei.
Sist jeg snakket med han var når
han tok opp hummerteinene og
båten. Da virket han frisk som
bare det.
Petter var en kjernekar, stilte
alltid opp enten det var som
loddselger, stille opp å rigge til
stands eller delta på møter for
foreningen. Han var i mange år
styremedlem og nestleder i
Tønsberg foreningen og han
har vært delegat på flere landsmøter.
Petter fisket laks sammen med
sin kamerat Geir og han hadde
stor kunnskap om fisket og derfor deltok han på møtene i Fagrådet for Laks og sjøørret sammen med Carl Fjerbæk.
Petter var også glad i dyr og
damanlegget med ender holdt
han i skjønneste orden. Han var
ekspert på påhengsmotorer, og
dette var yrket hans siden han
var ferdig på yrkesskolen. Han
var også engasjert som pirmaster i Vallø Båtforening.
TOM SOLLIE
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Taretråling
med
Gunn
KYSTFOLK: Onsdag 29.mars
arrangerte Jærsoppen tur til
Tungenes fyr, for å gå på
«Taretråling med Gunn»
IKKE BARE SOPP: På jakt etter tang og tare i skjærgården ved Tungenes fyr.

TEKST OG FOTO: XXX

J

ærsoppen er Sør-Rogaland-avdelingen av Norges sopp- og nyttevekstforbund og Gunn Grefstad Jensen er en av foreningen mest kompetente innen sanking og bruk av tang
og tare. Hun er dykker på fritiden, og
bruker tang og tare i maten hun lager,
sammen med mye annet spennende
hun sanker, både til lands og til vanns.
Denne dagen var hun turleder og delte sin kunnskap med de som kom.
Det kom en god gruppe, utstyrt
med bøtter og spann, hansker og
kniv/saks etter forhåndsinstruks lagt
ut i arrangementsinformasjonen. Turen var i tillegg godt planlagt etter tidevannstabellen, og denne dagen var
forholdene helt topp. Blå himmel, sol
og havblikk i tillegg til lavvann. Forholdene kunne ikke vært bedre.
Målet for turen var remtang og bu-

tare som var modne for høsting. Remtangen begynner først som en liten
grønn knapp,- da kalles den knapptang. Så vokser «greinene ut» og da
kalles den remtang.

«Havets bønner»
«Haricots de mer» er den franske betegnelsen på remtang. «Havets bønner» smaker godt og er verdt innsatsen som kreves å høste. Den vokser i
fjæremålet ytterst i havgapet der
strømmene og bølgene i perioder kan
være strie. Så rene forhold det går an,
med andre ord.
Før vi begynte å høste fikk vi smaksprøve av ferdig tørka og oppbløtt remtang som Gunn hadde med. Med stor
iver ble det høstet i bøttene. Tangen er
utrolig vakker, og med de fine forhol-

Tang og tare
på matfatet
NYE RESSURSER: På oktobermøtet i Kristiansand fikk vi
besøk av Heideros og Ovin Udø.
To svært dyktige botanikere
fortalte om spiselig tang og
tare, og de hadde også med
seg smaksprøver.
AV KONRAD DRANGSHOLT

eser vi Snorres sagaer får vi greie
på at tang ble brukt i mat. For
eksempel søl, ble brukt i mange
matretter, spesielt på Island. Tre tønner søl kunne byttes en tønne korn.
Høstingen av tang var strengt regulert,
og det var ikke tillatt å høste på annen
manns eiendom.
I dag er det særlig en del land i Asia
som bruker tang og tare i mat, men
også i Island, Canada, Skottland, Irland
og Frankrike finner vi bruk av tang
som tilsetning i mat. For eksempel i
Frankrike får du kjøpt brød tilsatt
krusflik. I Japan har høstingen av fjærehinne større verdi enn fiskeri. Der
produseres nori-ark som brukes til
sushi. I Norge høstes årlig 165.000
tonn stortare og grisetang til produksjon av alginat og taremel. Mye brukes
som fortykningsmiddel bl.a. i kosmetikk, tannkrem og softis eller som fôr
til dyr.

L

våren. Tørket søl inneholder 35 prosent
protein og 14 ganger mer kalsium enn
melk. Er rik på vitamin A, B6, B12, E
og C, og ble i sin tid brukt mot skjørbuk. Søl har en god, litt nøttaktig smak.
Skal den tørkes kan den vannes ut i
ferskvann for å fjerne litt saltsmak. Den
er flott å kutte opp og ha i salat.
I tørket tilstand tåler den lagring meget
godt og den utvikler mer søtsmak etter
hvert. FOTO: CWMHIRAETH/WIKIMEDIA

FJÆREHINNE er en
rødalge som vokser
i bølgeslagsona på
litt mer utsatte steder. Den kan tørkes,
har litt saltsmak, og
brukes som smakstilsetning i brød. I de siste årene har det
blitt satt i gang forsøk i Norge med
tanke på produksjon av noriark.
FOTO: GABRIELE KOTHE-HEINRICH/WIKIMEDIA
HAVSALAT
er en grønnalge
som likner og
smaker som salat.
Den trives i lune
viker, men skal vi
ha den til mat, må
den høstes i friskt
vann. Flott i salat, men også i tangsuppe. Kan også brukes i wok med fisk.
FOTO: KRISTIAN PETERS/WIKIMEDIA

SØL er en bladformet, litt læraktig
rødalge. Den vokser på fjell og på
stilken til stortare,
fra strandsonen og
nedover, og den er
finest å høste om
12
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TARMGRØNSKE
må som havsalat
bare høstes i
friskt vann til mat.
I Japan spises den
rå. Kan også stekes
et par minutter

med litt sitron, salt og pepper, og brukes som en forrett servert på brød.
FOTO: MAGNEFL /WIKIMEDIA

SUKKERTARE er best
om våren. Den tørkes og brukes bl.a.
som tilsetning i fiskesuppe.
(Sukkertare inneholder brom, og
brukes den i fiskesuppe på torsk blir du
ekstra søvnig). Sukkertare kan også
brukes som grillfolie: Pakk inn fisken,
gjerne med tilbehør som tynne skiver
sitron og baconskiver.
FOTO: NOAA PHOTO LIBRARY

KRUSFLIK
vokser i fjæresonen
og på tangstilker.
Den kan ikke spises
rå, men kan brukes
i supper og kokte
retter eller spises
som grønnsak.
Industrien bruker denne til å produsere
tyknings- og geleringsstoffer («Irish
Moss»). Krusflik kan tørkes og brukes
som smakstilsetning i brød og supper.
Krusflik er fin til osteanretninger. Kan
stekes og spises som snacks.
FOTO: KONTOS/WIKIMEDIA COMMONS

GRISETANG
kan klippes opp
og fryses. Flott til
fiskesuppe og tangsuppe. Nye skudd
av grisetang er ypperlig i salat. Klipp
av toppene og la de
trekke i vel en time. Da er de møre og
fine. FOTO: ARNEOSTE/WIKIMEDIA COMMONS

LITE KJENT MATFAT: Heideros og
Ovin Udø presenterer sju ulike typer
tang og tare vi gjerne kan spise.

SMAKSPRØVENE FORTÆRES. Etter
foredraget fikk vi servert tangsalat
med fetaost og brød med krusflik.
– Dette var overraskende godt, var
det mange som kommenterte.
Vi takker Heideros og Ovin Udø for
en interessant og velsmakende kveld.
BEGGE FOTO: KONRAD DRANGSHOLT

Prøv selv!
OPPSKRIFTER finnes i det
uendelige, både på fiskesupper og tang- og taresupper,
og ikke minst på hva tang og
tare kan brukes som tilsetning i ulike matretter.
Her følger en oppskrift på
tangsuppe med berggylt
Friske alger (tang og tare)
samles inn og berggylt fiskes.
Plukk algene i ytre skjærgård
hvor det er friskt vann.
Dette trenger du:
• 400-500 g filét av berggylt

•
•
•
•
•
•
•

½ l melk
1 løk
1-2 gulrøtter
100 g reven sellerirot
2 ss olje eller margarin
2 ts salt
litt hvit pepper

Følgende sorter anbefales:
• 1 håndfull krusflik
• 1 håndfull havsalat
• 1 håndfull nye lyse skuddspiss av grisetang
• 1 håndfull friske yngre blad
med sukkertare. Klippet i
0,5 cm strimler.

• 1 håndfull fjærehinne
• 1 håndfull, minst, med søl.
Mengdene er omtrentlige,
og du trenger heller ikke ha
med alle disse algene. Prøv
deg fram! Det kan være lurt å
samle algene inn i separate
plastspann med sjøvann.
Fremgangsmåte
1. Tangen klippes opp, renses
og skylles i kaldt ferskvann.
2. Kokes i 30-40 min til den
er mør. (Avhenger litt av
sortene)

3. Grønnsakene skjæres i små
biter og freses i smør i
5 min før de tilsettes suppa
med ½ l melk
4. Berggylta has oppi i passe
stykker.
5. Kokes opp, for deretter å
trekke i 5 min.
6. Smak til med hvit pepper.
7. Suppen kan suppleres med
blåskjell og reker etter eget
ønske. Mange muligheter!
Oppskrift fra heftet «Mågekager
og Tangsuppe» hvor Ovin Udø er
en av flere forfattere.

Småfisker’n 2-2016
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I Småfisker’n 22016 kan du lese
mer om bruk av
tang og tare i matlaging. Bladet kan
lastes ned fra
www.nfsf.no

FOTO: JÆRSOPPEN

dene fikk flere sikret seg fine bilder av
tangen i både knapp og remstadiet.
Denne algen er en opptil tre meter
fjærlignende tare som tidligere ble
brukt til husdyrfor, menneskeføde og
gjødsel. Den liker best plasser kaldere
enn 16 grader med mye bølger, og fins
derfor bare fra Mandal og nordover til
Finnmark. På Svalbard er den vanlig
sammen med fingertaren.

Over til butaren
Butare er, som andre tarer festet med
flere tråder (heptar) til fast fjell. Stilken (stipes) er kort. Ulikt de andre tarene her til lands får stilken på butaren
sporofyller, som er to rader med små
mørkebrune blader fylt med sporer
som brukes til formering.
Butaren vokser ved lavvannsmerket,
slik at ved fjære sjø blir den synlig i
vannskorpa der den svaier frem og tilbake, ikke ulikt den bøyelige fingertaren, mens den stive stortaren er mer
opprett og står lenger ut. Butaren kan
også vokse litt lenger ut, ned til 20
meter hvis det er plass. På gode vokseplasser kan en kvadratmeter huse flere
hundre butarer. Fra oktober til mai
slippes sporer ut av de små bladene
som sitter på stilken.
Den består av sukker, proteiner, vitaminer og sporer. Opptil 42 prosent
er alginsyre. Som menneskeføde foretrekkes den sprø stilken og utvekstene
nede på stilken (sporofyllene). n l

Nye garnregler på
Skagerrak-kysten
FORVALTNING: I forbindelse med nye regler for hummerfiske i september i fjor ble det samtidig innført nye regler for bruk av garn
og krabbeteiner på Skagerrak-kysten. TEKST: TOM SOLLIE

T

iltaket er innført for å beskytte
hummer og kysttorsk i sommermånedene og gjelder fra 1. juni i år.
Det er forbud mot fritidsfiske med
garn på grunnere vatn enn 25 meter i
f.o.m 1. juni til 15. august. (Sitat fra
nyhetsvarsel Fiskeridirektoratet)
Dybdeavgrensingen for krabbeteiner er opphevet. Det er altså ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette
krabbeteiner grunnere enn 25 meter.
Det betyr at du kan sette krabbeteiner
med 80 millimeter fluktåpning der
hvor du måtte ønske men vi anbefaler
at du ikke setter teina på «hummerbunn». Husk minstemål for Skager-

rakkysten, 11 cm. Hummer som fanges i krabbeteine skal settes varsomt ut
igjen. Vi anbefaler samtidig at du
monterer råtnetråd, bomullstråd, for å
hindre at teinen ligger og fisker dersom du mister den. Viser til side 12 for
alternativ montering.
Enkleste måte å montere råtnetråd
på teiner med åpning i ende av teina.
Illustrasjonene viser den enkleste måten å montere råtnetråd på «Skotteteiner». Kan også bruks på krabbeteiner.
Ikke påbudt enda men anbefales. Bruker du hummerteiner med 80 millimeter fluktåpning i fiske etter krabber bør
du ha tråden montert på teina. n

Montering av løkke på luke.

Kroken festes i løkke.

Vik Ørsta utriggere
- God oppdrift med synkefrie pontonger
- Hengsler med lydløse, fjærende gummikoblinger
- Enkel montering og justering
- Fendring med solid innfesting

Ørs
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Besøk oss også på våre nettsider på www.vikorsta.no for mer info om:

- Flytebrygger i stål og betong
- Utriggere og bommer
- Utstyr for strøm, vann og trygghet
- Flytekaier til fiskeri og oppdrett

- Bølgedemping
- Landganger og porter
- Utemiljø og belysning
- Kajakkplattform

www.vikorsta.no
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Alt til havfiske
Hummerteiner/Krabbeteiner

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

Nå finner du
også flere
av produktene
våre hos
Egersund Trål,
avd. Hvaler
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Fisketeiner

Krepseteiner

Oljesøl fører
til store skader
på hyseegg
FORSKNING: Hysa blir mer skadet av oljeforurensning enn torsken, viser ny studie fra Havforskningsinstituttet. Dette endrer måten vi vurderer risikoen ved å åpne nye områder for oljeutvinning på. TEKST: STINE HOMMEDAL

T

OLJEPÅVIRKNING: Egg av hyse (til venstre)
og av torsk (til høyre) som har vært eksponert for
samme mengde olje i 12 timer. Det er klart flere
oljedråper på hyseegget, som har klebrig skall.

orsk og hyse er to av de viktigste artene for norsk fiske og de gyter i
området Lofoten-Vesterålen. Derfor er
det viktig forstå hvordan disse fiskeartene vil bli rammet av en eventuell lekkasje, dersom man åpner for oljeutvinning i området. For første gang har forskerne nå direkte sammenlignet konsekvenser av oljesøl på torsk og hyse.
Hysa rammes særlig hardt

Tidligere studier ved Havforskningsinstituttet viste at embryo som klekket etter å ha vært eksponert for et simulert
oljeutslipp, hadde store skader som
problemer med hjerteutvikling og deformasjon av ryggrad og kranier. Dette
er vanlige effekter i oljeeksponerte fiskeembryo, men effektene vi ser hos
hysa er mye verre enn ventet hvis man
sammenligner med de fleste andre arter. Doktorgradsstipendiat Lisbet Sørensen har nå systematisk sammenlignet de to artene atlantisk torsk og hyse.
Disse omtales gjerne som biologiske
«søskenbarn», da de har veldig lik utvikling på tidlige livsstadier.
Men studiet til Sørensen viser at det
likevel er store forskjeller mellom «søskenbarna».
Klebet direkte på eggeskallet
– Vi så en helt spesiell forskjell mellom
torske- og hyseegg. Nemlig at hyseeggene som var eksponert for olje, fikk
små dråper med olje klebet direkte på
eggeskallet. Dette skjedde selv ved ganske lave doser, og bare i løpet av noen få
timer. Hos torsken skjedde ikke dette,
forklarer hun.
– Selv om begge artene ble påvirket

FOTO: LISBET SØRENSEN

kører for oljeeksponering, forteller Sørensen.
Ulik risiko for ulike typer fisk
av eksponeringen, fikk vi bekreftet at
skadene på hyseembryoene var svært
mye større enn hos torsken.
Lisbet Sørensen fant også ut at selv
helt tidlig i livet tar torske- og hyseembryo opp en lang rekke oljeforbindelser. Dette setter i gang biologiske
prosesser i embryoene som igjen fører
til store skader i utviklingen. Det har
man tidligere ikke vist for disse artene.
Simulerte oljeutslipp for å måle
På Forskningsstasjonen Austevoll har
HI etablert et system for å simulere oljeutslipp, hvor vi kan eksponere fiskeegg for olje som er mekanisk dispergert
i sjøvann. Det vil si at eggene er utsatt
for en miljømessig relevant eksponering med både små oljedråper og løste
oljeforbindelser i vannet. I dette prosjektet har forskerne sett på effektene
av langtidseksponering, det vil si at eggene har vært eksponert for olje i omtrent ti dager, til de klekker. Underveis i
eksponeringen har det blitt gjort
mange ulike observasjoner og målinger.
– Vi måler opptaket av giftige oljeforbindelser i eggene, vi ser på eggene og
de klekkede larvene i mikroskop og registrerer avvik i utvikling og hjertefunksjon. Vi måler også biologiske mar-

Studien har stor betydning for hvordan
man vurderer risikoen ved å åpne nye
områder for oljeutvinning.
Tidligere estimerte forskerne risikoen basert på studier av enkelte arter.
Denne studien viser at selv mellom såpass like arter som torsk og hyse, er det
dramatiske forskjeller i hvor mye oljeforurensning påvirker fisken.
På grunn av disse resultatene vil nå
oljedråper gå inn i effektmodeller for
eventuelle fremtidige oljesøl. Man vil
også fortsette med å forske på flere fiskeslag.
– Vi fortsetter nå med å se på effekten på flere arter med fisk, for å få en
forståelse om det er flere arter som påvirkes på samme måte som hysen gjør.
Resultatene går internasjonalt
Resultatene fra studien ble nylig publisert i det anerkjente, internasjonale
tidsskriftet PlosOne. De publiserer
bare såkalte «open access»-artikler –
altså artikler som ligger fritt tilgjengelig
for alle å lese.
– Dette betyr at forskningen vår blir
tilgjengelig for alle som kan ha interesse av den, noe som betyr mye for
kunnskapsutveksling internasjonalt og
mellom fagmiljøer, avslutter doktorgradsstipendiat Lisbet Sørensen. n
SMÅFISKER’N 1-2018
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Rømt leppefisk kan påvirke lokale bestander
FORSKNING: I Midt-Norge er
etterpørselen etter rensefisk
til oppdrettsanlegg større
enn tilgangen på lokalfanget
fisk. Leppefisk blir derfor importert fra Skagerrak, der
det er lite lakseoppdrett.
TEKST: ERLEND ASTAD LORENTZEN
FOTO: TONJE KNUTSEN SØRDALEN

L

aks som rømmer fra oppdrettsanlegg er et kjent problem. Ny forskning viser at også leppefisk kan rømme og spre gener hos «lokalbefolkningen». Millioner av villfanget leppefisk brukes for å spise lus i oppdrettsmerder. I Midt-Norge importeres mye av leppefisken fra Sørlandet
og Svenskekysten. Nå har svenske og
norske havforskere påvist at grønngylt i Trøndelag har funnet seg partner fra sør.

UNDERSØKELSER: Grønngylten i sør hadde i hovedsak sørlige gener illustrert i blått. I Flatanger
var genmaterialet hos de analyserte fiskene mer blandet.

– Av 40 grønngylt vi tok prøver av i
Flatanger, var 2 førstegenerasjons hybrider. 12 var mulige andregenerasjons
hybrider. Disse trønderne hadde altså
en forelder eller besteforelder fra Sørlandet, sier havforsker Kim Halvorsen.

– Derfor er det store forskjeller
mellom bestandene. Hybridisering
kan i verste fall true lokale tilpasninger,
som hos laks. Vi har først og fremst vist
at det skjer og vil se nærmere på omfanget og mulige konsekvenser.

Store genetiske forskjeller

– Rømming eneste forklaring

Grønngylten er svært stasjonær og
vokter eggene i reder. Sandbankene på
Jæren er uegnet for redebygging og
danner en naturlig barriere for familiebånd mellom sør og nord.

– Dere påviser kontakt mellom
nordlig og sørlig grønngylt. Men
hvordan kan dere slå fast at disse
har rømt fra oppdrettsanlegg?
– I Flatanger fant vi lokale gener

Leppefisk: Reguleringsmøtet i november 2017
FORVALTNING: Fra 2013 til er
totalvolumet av antall fanget
leppefisk økt fra ca 15 millioner til nærmere 27 millioner i
år. Årets kvote var 22 millioner
fisk. TEKST: NORVALD SKÅTØY

I

samme tidsrom er antall merkeregistrerte fartøy som deltar i fisket
økt fra 349 til 683. Fra 2016 til 2017
var økningen hele 213 fartøy. Utbetaling for fangst i 2013 var ca 133 mill.
kroner og i 2017 ca 318 mill. kroner.
Andre enn yrkesfiskere kan delta i
fisket etter søknad. For å få en slik tillatelse må det foreligge en leveringstillatelse med godkjent kjøper og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregisterene.
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Leppefisk fanget av andre enn yrkesfiskere har siste 5 årene lagt konstant på ca 0.450 millioner fisk, og utgjør i snitt ca 2 % av totalvolumet.

Regulering for 2018
Siste års økning av oppfisket kvantum gir grunn til bekymring og Fiskeridirektoratet har fått følgende anbefaling fra Havforskningsinstituttet:
Basert på en helhetsvurdering av beredskapssituasjonen vi har og inntil vi får
bedre kunnskap om fisket, bestandsstørrelser, bestandsdynamikk og leppefiskens
betydning i økosystemet, bør det ikke tillates ytterligere økning i fiskeinnsats og beskatning på Sørlandet og nord for Stad.
På Vestlandet sør for Stad bør innstasen
reduseres med ca 15 - 20 prosent.

Fiskeridirektøren foreslår at totalkvoten for 2018 settes til 18 millioner
leppefisk fordelt på:
• Sørlandet: 4 mill. (Fra grensen mot
Sverige og med Vest-Agder)
• Vestlandet 10 mill. (Fra Rogaland
til 62gr N)
• Midt–Norge 4 mill. (Fra 62gr N)
Det er viktig for bestanden at gyteperioden er over før fisket starter.
Gyting foregår over lang tid. Fiskeridirektøren foreslår at fisket åpner
17. juli på Sør- og Vestlandet og
31. juli i Midt-Norge.
Redskapsmengden foreslåes uendret for 2018, for Sørlandet: 100 teiner og ruser til sammen pr merkeregistrert fartøy. Og for resten av landet
(kyststrekningen nord for Varnes fyr

pluss gener fra Skagerrak. Men midtveis, i Austevoll, fant vi ingen sørlandsgener. Den eneste forklaringen på at vi
finner sørlige gener i Flatanger, er
transport. Leppefisk kan rømme for
eksempel ved å klemme seg gjennom
noten, men det er første gang vi viser
at det har påvirket lokale bestander.

Kan også gjelde bergnebb
Bergnebb er en annen leppefisk fanges og satt i arbeid som rensefisk. En
studie publisert i fjor fant at vill berg-

på Lista) maks 400 tiner og ruser til
sammen fra et merkeregistrert fartøy.
Leppefiskene består av flere arter og
utbredelsesområder. Artsmengden varierer også i de forskjellige områdene.
Etterspørselen etter de forskjellige arter varierer, også prismessig. Over er
tabell over uttak for forskjellige arter.

Oppsummert
Både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinsituttet har god fokus på at
utøvelse av leppefisket og at reguleringen skal sikre bestanden og de forskjellige arter. Det er fokus på å kart-

nebb i Midt-Norge skilte seg mindre
enn ventet fra sørlig bergnebb.
– Det kan bety at rømming og innkryssing allerede har preget denne
arten, sier Halvorsen.
– Kan det også bety at disse er
naturlig likere?
– Bergnebben bygger ikke rede,
men legger frittflytende egg. Jærkysten vil ikke være et hinder, og
bergnebber jevnt over likere. Det
interessante var at forskjellene økte
gradvis med avstand fra sør til nord.
Men så var de plutselig mindre igjen i

Flatanger! Resultatet var interessant,
men ikke tydelig nok til å konkludere.

legge leppefiskens rolle i økosystemet.
mange av NFSF medlemmer er opptatt av, spesielt som mat for lokale
kysttorsk stammer. Det er regler for
minstemål og maks mål for å sikre reproduksjon.
Fremdeles er det en vei å gå før regulering og utøvelse av fiske får sin
endelige form, men prosessen som er
satt i gang ser ut til å være god og har
basis i å opprettholde økosystemet
med et bærekraftig uttak.
Det er også signaler om økt fokus på
å hindre dødelighet av leppefisk fra
fiske til utsetting i oppdrettsmerdene
og forlenge levetiden i disse.

Leppefisk løser ikke luseproblemet,
men kan dempe effekten noe. Bebudet
økning av oppdrettskapasiteten vil
skape ytterligere press på uttak av leppefisk. Vi setter vår lit til at fiskeriet
blir regulert innen forsvarlige rammer; Økobasert forvaltning.
På reguleringsmøtet var det sterke
signaler om å lukke deltagelsen i fisket. Å fortsatt ha leppefisket som åpen
gruppe er viktig både for lokale kystfiskere og fritidsfiskere.
Siden vi nå kjenner utfallet av reguleringene for 2018 er det på sin plass å
nevne at fisket nå er lukket, og fritidsfiskere kan ikke lenger delta. n

Skal sjekke fisk for sykdom
I takt med økende bruk av rensefisk, ar
HI intensivert undersøkelsene på
både bergnebb og grønngylt.
– I tillegg til å se mer på omfanget
av hybridisering, vil vi kartlegge sykdomsbildet hos rømt og lokal fisk. Vi
ønsker å vite mer om risikoen for sykdomsspredning fra importert leppefisk, avslutter Kim Halvorsen. n
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Rett koking
av krabbe
gjer klørne
kadmiumfrie
FORSKNING: Fleire stader i Noreg har taskekrabbe høgt innhald av det giftige tungmetallet kadmium. Ved å behandle
den avliva krabben rett, kan ein
hindre at brorparten av tungmetallet kjem over i klokjøtet.
TEKST: TORHILD DAHL

F

leire stader i Noreg har taskekrabbe høgt innhald av det giftige tungmetallet kadmium. Ved å behandle
den avliva krabben rett, kan ein hindre
at brorparten av tungmetallet kjem
over i klokjøtet.
– Det er eit grunnleggande problem
at vi har for høge verdiar av kadmium i
taskekrabbe, og då særleg i Nord-Noreg. Den gode nyheita er at vi kan
unngå å få i oss dette tungmetallet viss
vi gjer i stand krabben på rett måte,
seier Martin Wiech, stipendiat ved
Havforskningsinstituttet (HI).
Forskarane ved HI har undersøkt
verdiane av kadmium i krabbe frå ulike stader i Noreg, og dei har sett på

26

SMÅFISKER’N 1-2018

kva som skjer med kadmiuminnhaldet
når ein frys, tinar og kokar krabben.

Kadmiumet sit i brunmaten
Forsøka avslørte at kadmiumet i all
hovudsak sit i brunmaten, eller nærmare bestemt i fordøyelseskjertelen til
krabben, som er ein stor del av innmaten. Forsøka viste vidare at ein del av
giftstoffet blir overført til det attraktive kvite kjøtet i klørne ved tining og
ved koking, og det forklarer kvifor ein
av og til kan finne høge verdiar av kadmium også i klokjøt.
Det var ti gongar så mykje kadmium
i klokjøt frå krabbar som vart kokte
med klørne på, enn i rått klokjøt, og
enda meir dersom krabbane hadde
vore frosne før koking. Vidare fann ein
mindre kadmium i brunmaten etter tining og koking, noko som stadfestar at
tungmetallet renn over frå brunmaten
til klørne.

Klørne kan kokast for seg sjølve
Ved å skilje klørne frå resten av krab-

ben før ein frys eller kokar krabben,
hindrar ein at brorparten av kadmiumet kjem over i klørne.
– Det er ganske lave verdiar av kadmium i rått klokjøt, men forsøka våre
viste at kadmiumet siv over frå brunkjøtet til klokjøtet dersom klørne står
på krabben både når han blir tina og
når han blir kokt.
Det er ikkje lov å knekke klørne av
levande krabbe, og det er viktig at ein
avlivar krabben før ein skil klørne frå
resten av kroppen.
– Ein kan avlive krabben humant
ved å stikke til dømes ein syl raskt inn i
gropa som ligg under halen, og bevege
sylen. I tillegg stikk ein sylen i eitt av
auga, og med denne metoden vil ein
øydelegge dei to største nervesentera
til krabben. Dette er ein godkjent metode for å avlive krabbar, seier Martin
Wiech.

Tungmetall frå jordsmonnet
Kadmium er eit giftig tungmetall som
hopar seg opp i kroppen til fisk, dyr og
menneske, og for mykje kadmium kan

KADMIUM: Det var ti gongar så
mykje kadmium i klokjøt frå krabbar
som vart kokte med klørne på, enn i
rått klokjøt, og enda meir dersom
krabbane hadde vore frosne før koking.
FOTO: JAN HANCHEN MICHELSEN

Farskapstesting:

Størrelsen tel
hos hummar
FORSKNING: Forskarane har tatt DNA-prøver av 115 hoer, 1150
befrukta egg og 650 hannar frå reservat og kontrollområde.
TEKST: ERLEND ASTAD LORENTZEN - FOTO ESPEN BIERUD

I

område med godt utval vel hummar-hoene sexpartnar med stor
kropp og knuseklo med musklar.
Men fiskeri kan forstyrre skjønnheitsidealet, viser ny forsking.
Havforskar Tonje Knutsen Sørdalen har samanlikna makevalet til
hummar i hummarreservatet i Flødevigen med eit kontrollområde
utanfor. Det skil seg.
– Ved hjelp av DNA-prøver av
hannar og hoer med befrukta egg,
kan vi finne ut kven av hannhumrane som har blitt far, forklarer ho.

gi nyreskader, beinskjørheit og auka
risiko for kreft.
Kadmium finnast naturleg i jordsmonnet, og i Noreg får vi mest av
dette tungmetallet i oss gjennom
korn, kornprodukt, rotgrønsaker og
poteter, då dette er matvarer vi et
mykje av. Høgare kadmiumkonsentrasjonar er funne i mellom anna
innmat frå dyr og innmat frå krabbe,
men dette er mat som vi et sjeldnare,
så det er hos dei fleste ikkje ei viktig
kjelde til kadmium.

Høgare tall i nord

Det er størrelsen som tel
I reservatet er det fangstforbod og
reservatet har fleire og større hannar enn i område med fiske. Det er
den større hummaren som er mest
utsett for fiskepress.
– I begge områda vel hoene ein
partnar som er større enn seg sjølv.
Men skilnaden i størrelse mellom
han og ho er langt større i reservatet. Vi ser også at forholdet mellom
kroppsstørrelse og klostørrelse hos
hannane kan knytast til eit travelt
hummarsexliv. Det er ein fordel å

ha store klør i kamp, og det kan verke tiltrekkande på hoene, fortset ho.
Hos hummar er det nemleg damene som er på sjekkaren, mens karane slåst og viser seg fram.
–Utanfor reservatet ser det ikkje
ut til at hoene bryr seg om størrelse.
Dei flokkar seg ikkje rundt dei få
store hannane, slik du kunne vente.
Dei sluttar rett og slett å bry seg.

Kan gjere hummaren mindre
Sørdalen trur forklaringa kan vere
at sidan det er langt mellom humrane utanfor reservatet, slit hoene
med å danne seg ei formeining om
kva som er tiltrekkande. At dei er
mindre kresne, kan få langsiktige
konsekvensar.
– Når hannane ikkje lenger dreg
fordel av å vere store, kan humrane
over tid bli mindre. I studien viser vi
for første gong med data at fiskeaktivitet kan påverke seksuell seleksjon, avsluttar ho. n
I fjor blei det innført maksimalmål på
32 cm for hummar i Skagerrak, etter
tilråding frå Havforskingsinstituttet.

Nord i Noreg er kadmiumverdiane i
krabbe høgare enn i resten av landet,
noko som også Havforskningsinstituttet sine prøver stadfestar. Mattilsynet advarer mot å ete taskekrabbe
som er fangsta nord for Saltenfjorden i Nordland, men det er ikkje
kjent kva som er grunnen til at det er
meir kadmium i krabben her enn andre stader langs norskekysten. Dette
spørsmålet job-bar HI-forskarar i
dag med å finne eit svar på. n
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Fire år er ikkje nok:

Tareskogen i
i nord treng
lengre pause
etter tråling
FORSKNING: Fire års pause før ny taretråling er ikkje nok for
tareskogen i Nordland. Det viktige plante- og dyrelivet i
tareskogen rekk ikkje å etablere seg i løpet av den vanlege
pausen mellom kvar hausting. Tareskogen er truleg eit
viktig oppvekst- og næringsområde for mange fiskeartar.
TEKST: TORHILD DAHL

-D

et vi ser er at tareskogen med
heile sitt samfunn av organismar ikkje kjem heilt tilbake til slik som
han var før hausting. Det er vanleg
med fire års kvileperiode i andre fylker, men viss taresamfunna skal etablere seg igjen fullstendig før ny hausting, er ikkje fire år lang nok kvileperiode i Nordland.
Dette seier forskar ved Havforskningsinstituttet, Henning Steen.

Færre algar og dyr i tareskogen
Forskarane har dei siste fire åra følgt
med når tarenæringa har prøvehausta
stortare i dei sørlege delane av Nordland. Forskarane har både overvaka
korleis sjølve taren har vakse opp att,
og korleis livet i tareskogen har kome
tilbake. Stortare blir i dag hausta kommersielt langs Norskekysten opp til
GJE TARESKOGEN TID: Fire års pause før
ny taretråling er ikkje nok for tareskogen i
Nordland, seier havforskar Henning Steen.
FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

28

SMÅFISKER’N 1-2018

nord i Trøndelag, og regelverket seier
at det skal gå fem år mellom kvar hausting slik at taren får ei pause på fire år.
Dette er ikkje nok dersom ein skal
starte med taretråling også i Nordland, for taresamfunna rekk ikkje å
kome heilt tilbake før ny hausting.
Etter tråling av stortare kjem sjølve
taremassen relativt raskt tilbake og blir

like stor og tett som før trålinga, men
mangfaldet av algar og dyr på og
mellom tarestilkane brukar lenger tid
på å kome tilbake, viser forskinga.

Tredimensjonalt miljø
Tareskogane skaper eit tredimensjonalt miljø som truleg er eit viktig opp-

vekst- og næringsområde for mange
fiskeartar. På tarestilkane lever det
raudalgar, mosdyr, nesledyr, svamp og
mange andre organismar som til saman skaper eit heilt taresamfunn. Taresamfunna er viktige skjulområde for
småfisk og krepsdyr som igjen er mat
for større fisk.
– Vi ser klare skilnader mellom tareurskogen og dei områda det er tråla
i, også etter fire års kvilepause. Vi ser
at sjølve stilkane er yngre, og at det
veks mykje mindre på stilkane.
Dei små tareplantene som veks i
undervegetasjonen er også viktige, og
fire år etter hausting er desse mindre
tette enn før haustinga.
- Ein yngre tareskog har mange av
dei same artane, men i mindre
mengder enn i ein urskog som ikkje er
hausta før, forklarer forskar Henning
Steen.

Verdifulle ressursar og økosystem
Tidlegare var mykje av taren i NordNorge beita ned av grøne kråkebollar,

men i dei nye prøvehaustingsområda
ser ein no lite til denne arten.
–At tareskogen har kome tilbake og
dei grøne kråkebollane er på retrett i
denne regionen representerer store
ressursar og økosystemverdiar. Dette
er ei svært gledeleg utvikling som gir
nye muligheiter. Samtidig kan desse
nye tareskogane vere spesielt sårbare,
og dei bør forvaltast meir varsamt enn
robuste tareskogar lengre sør, seier
forskaren.

Fleire raude kråkebollar
Forskarane er likevel bekymra for auken av raude kråkebollar i enkelte av
områda som er undersøkte. Dei raude
kråkebollane beitar mest på algar som
veks på tarestilkane, og dei beitar også
på små tareplanter i undervegetasjonen. Forskarane fryktar difor at tareskogen blir mindre robust viss ein trålar i eit område med mykje kråkebolle.
– Viss tråling fører til dårlegare habitat for dei organismane som et kråkebolle, så kan det føre til enda meir

YRENDE LIV: På tarestilkane lever det raudalgar, mosdyr, nesledyr, svamp og mange andre
organismar som til saman skaper eit heilt taresamfunn. Taresamfunna er viktige skjulområde
for småfisk og krepsdyr som igjen er mat for
større fisk. FOTO: JONAS THORMAR

kråkebolle. Dette vil gi dårlegare veksevilkår for taren og taresamfunnet.

Oppvekstvilkår for fisk og skaldyr
I Nordland har forskarane fått høve til
å studere tareskogen allereie før den
første haustinga, og dei har difor fått
eit svært godt bilete av kva hausting
gjer med taresamfunnet.
– Ofte manglar vi før-data i undersøkingsområda, men her hadde vi faktisk urskog som startpunkt. Det er veldig verdifullt å ha data på korleis det
var før den første haustinga.
Forskarane undersøkjer også kva
følgjer tarehausting har for fisk og
skaldyr både i Nordland og nord i
Trøndelag, og arbeidet med dette vil
halde fram i 2018. n
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Profileringsartikler og utstyr

Bedre læ

Det er viktig å være synlig som medlem av Småfisker’n. Samtidig kan små, praktiske effekter være greit
å gi bort til nye medlemmer samt i diverse kampanjer.
Listen under viser hva vi har å tilby. Det er lokallagene
som står for salg til medlemmer. Kontakt formann eller kasserer i ditt lag så hjelper de deg. På nettsiden til
Småfisker’n finner du også alle profileringsartiklene.

Teine- og
garnskilt
• 2 mm med trykk 100 X 210 mm kr. 20,- pr stk.
• 6 mm porøse flyter. Samme str. kr. 35,- pr stk.

Nøkkelring
med flyter myk skum
m/ logo.kr. 15,- pr stk.

Vimpel
kr. 135,- pr stk.

POSITIV EFFEKT: Når forskerne målte nøyaktig mengde kjøtt eller fisk som
kognitive testene. FOTO: EMIL BREISTEIN

Klebemerke
7 x 15 cm «Jeg er medlem»
kr. 9,- pr stk.

Klebemerke Ø 10 cm
Logo kr. 9,- pr stk.

Klebemerke Ø 15 cm «Vern om din rett» kr. 12,- pr stk.
T-skjorte merke You.

FORSKNING: I en barnehagestudie fikk
barna servert fisk eller kjøtt til lunsj tre
dager i uken. Etter at forskerne tok hensyn til nøyaktig mengde mat barna spiste, så de at barna i fiskegruppen skåret
noe høyere på de kognitive testene.
TEKST OG FOTO: VERONICA NAGELSEN

Med logo str. Small-2 XL
kr. 65,- pr stk.

Caps blå

I

med logo
kr. 65,pr stk.

Genser
merke You,
flosset med
krave, tykk
kr. 225,- pr stk
Vi har et begrenset antall flytevester med logo til kr 495,-.
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den omfattende barne
hagestudien deltok
232 barn mellom fire og
seks år fra 13 ulike barnehager i Bergen.
Barna ble randomisert
til to grupper, der den
ene gruppen spiste feit
fisk og den andre spiste
kjøtt. Barna fikk dette til
lunsj tre ganger i uken i

16 uker. Før og etter studien tok alle barna en test
som måler ulike kognitive evner, som for eksempel språklige evner, hukommelse, hastighet,
øye-hånd koordinering
og evnen til å tolke ulike
geometriske figurer.
I utgangspunktet var
det ikke forskjell på grup-

ring med omega-3?
– Slike mål er tenkt å være
relativt stabile, det er derfor
interessant at vi ser endringer i fiskegruppen, til
tross for at disse er små, sier
Kvestad.

Omega-3-fettsyren DHA

m barna hadde spist, så de at barna i fiskegruppen skåret noe høyere på de

pene som spiste kjøtt eller
fisk, men forskerne veide
maten før og etter hvert
måltid. Når de målte nøyaktig mengde kjøtt eller fisk
som barna hadde spist, så de
at barna i fiskegruppen skåret noe høyere på de kognitive testene.
– Jo mer fisk de spiste jo
større var denne økningen.
Hos kjøttgruppen så vi ikke
en slik endring, sier seniorforsker Jannike Øyen, og
prosjektleder for studien.

Jobber raskere
Før og etter de 16 ukene i
studien ble barnas kognitive
ferdigheter kartlagt med

testen WPPSI, som er mye
brukt i Norge, både i klinikk og i forskning. Testen
måler ulike kognitive ferdigheter.
– I resultatene våre ser vi
spesielt en forbedring hos
fiskegruppen på tester som
viser barnets evne til hurtighet. Evnen til å jobbe
raskt økte mer i fiskegruppen sammenlignet med
kjøttgruppen med økt inntak, sier Ingrid Kvestad,
forsker ved RKBU Vest,
Uni Research Helse, og en
av forskerne bak studien.
Testen er omfattende, og
blir ofte brukt som et mål
på barnets generelle evnenivå.

Fisken som barna fikk servert til lunsj var makrell og
sild. Etter at spiseforsøkene
var over, analyserte forskerne blodprøvene til barna for
å finne en mulig forklaring
på forbedringen som barna
i fiskegruppen hadde på testen.
– Vi så på mange forskjellige næringsstoffer for å
finne en mulig sammenheng med økningen vi så,
og fant ut at noe av forbedringen skyldes omega-3fettsyren DHA, sier Øyen.
Sild og makrell er feit fisk
som inneholder mye marine omega-3-fettsyrer. DHA
er en marin omega-3-fettsyre som er viktig for hjernen og synet vårt. I tillegg
er den viktig for utviklingen
av hjernen de første leveårene.

Første studie av sitt slag
– Denne studien er unik i
sitt slag. Det er aldri blitt
gjort en slik intervensjonsstudie på fisk, kjøtt og læring i denne aldersgruppen
før, sier Øyen. Og det at
barna faktisk greide å spise
sild og makrell til lunsj tre
ganger i uken i hele fire
måneder er imponerende.
Selv om forskerne ikke
fant forskjeller mellom
fisk- og kjøttgruppen på
kognitive ferdigheter i hovedanalysen mener de at
resultatene fra studien er

viktige for fremtidige lignende studier.
– Kostholdsstudier er
vanskelig fordi det blir aldri
100 prosent nøyaktig, og
man har ikke full kontroll
over hvor mye de spiser, og
hva de spiser utenom studien. Men vi ser denne lille
endringen på kognitive evner som viser at det er viktig å ta hensyn til hvor mye
fisk som faktisk blir spist i
slike studier, sier Øyen.

God status på vitamin D
Før og etter testen leverte
alle barna hår-, blod- og
urinprøver. I tillegg leverte
foreldrene inn spørreskjema om kostholdsvanene til
barna. Omtrent alle barna i
studien hadde god status på
de fleste viktige næringsstoffene ved oppstart av studien.
– Selv om dette var målt
midt på vinteren hadde de
fleste av barna god status på
vitamin D. Mange rapporterte også inn at de spiste
mye fisk hjemme. Vi kan
derfor tenke oss at det vil gi
mer tydelige resulter på en
gruppe barn som har dårligere ernæringsstatus enn
det disse hadde, sier Øyen.
Barnehagestudien er en
del av FINS-prosjektet som
startet i 2013, og er en av de
største satsingene på helseeffekter av sjømat og helse i
Norge. Prosjektet har hatt
som mål å dokumentere
mulige effekter av mager og
feit fisk på fedme og diabetes type 2, og på mental
helse, læring, konsentrasjon
og hukommelse hos barn,
ungdom og voksne. n
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Får merke 20

makrellstørjer
på vestlandskysten
FORSKNING: – Heile det blå området på globusen er tilgjengeleg for formel-1-fisken. Gjennom dette
historiske prosjektet vil vi få ny informasjon om størja si vandring, seier havforskar Leif Nøttestad.
TEKST OG FOTO: ERLEND ASTAD LORENTZEN

H

avforskingsinstituttet har fått
klarsignal og støtte frå den Atlantiske tunfiskkommisjonen (ICCAT) til
å merke 20 makrellstørjer i norske farvatn i 2018. Prosjektet vil gå føre seg
på vestlandskysten seinsommars, når
stimar av svoltne makrellstørjer beiter
langs kysten vår.

heim» via satellitt. Havforskar Keno
Ferter er ansvarleg for den praktiske
gjennomføringa av prosjektet. Detaljane er ikkje spikra endå. Men ein ting
er sikkert:
– Den mest skånsame og effektive
metoden for å fange enkeltstørjer på
opptil 370 kilo, er å fiske dei med
stong, fortel han.

Makrellstørja gjer comeback
– Et han makrell i overflata, eller
blekksprut på store djup? Dreg han til
Karibia, Middelhavet eller Afrikas
kyst? Finn fram globusen, for heile det
blå området er tilgjengeleg for formel-1-fisken. Vi veit forsvinnande lite
om dei på individnivå, fortel størjeforskar og -entusiast Leif Nøttestad.
Verdas største tunfisk er no tilbake
på årleg sommarbeite i Norge. Det etter lang tid med fråvær som følge av
internasjonalt overfiske. Størjebestanden betra seg kraftig etter at forvaltninga i ICCAT tok tøffe grep for ti år
sidan.
Merkinga vil ikkje gjere innhogg i
fiskekvoten, ettersom målet er å sette
ut att storfiskane i fin form med ein
elektronisk pop-up-tag. Den loggar
størja si vandring på kartet og dykking
i vannsøyla.

Må fiskast på stong
Viss dei merkte fiskane ikkje blir gjenfanga seinare, skal merket sleppe taket
etter eit års tid, flyte opp og «ringe
32
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Vil ha tak i proft mannskap
Og mange ber på nettopp den draumen, for det er ikkje opent for stongfiske etter makrellstørje i Norge. Forskarane trur derfor nok av dyktige
stongfiskarar vil melde seg til teneste
for vitskapen. Sjølv skal dei organisere
fiskinga og merke fiskane i vatnet.
– Vi reknar med stor interesse rundt
ei kommande utlysing. Vi kjem til å
stille ei rekke krav til båtar, utstyr og
relevant erfaring, seier Ferter.
– Her er det ikkje berre å sleppe
nokon på fjorden med
sluk. Dette skal gå
proft føre seg

i HI-regi. Vi har eitt mål, og det er å
fiske, merke og sleppe kvar størje så
skånsamt som mogleg.

Forsking lønar seg
For 2018 har Norge fått ein større del
av den samla kvotekaka for makrellstørje. Den norske kvoten er dobla frå
fjoråret til 104 tonn i år. Eitt av argumenta for det, var Norge sitt langvarige forskingsbidrag.
– Ingen andre land har bidratt med
like mykje og detaljerte data som
Norge. Nesten kvar einaste størje
som er fanga i våre farvatn dei siste
70 åra, er tatt mål og prøver av, data
levert til ICCAT sin database, seier Leif Nøttestad.
– Og no blir det meir
data. n

Størjesafari: Havforskar Keno Ferter hamna midt i ein stim
jagande makrellstørjer i Øygarden. FOTO: MARTIN WIECH

Standard og
rektangulære
skotteteiner,
oransje

5% rabatt til
medlemmer av
Småfisker’n

■ 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).

Fakta om makrellstørje (Thunnus thynnus)
• Makrellstørje, også
kalt størje og blåfinnet
tunfisk, er en fisk i
makrellfamilien (scombridae).
• Den kan bli mer enn
3 meter lang, veie godt
over 500 kg, og er den
aller største tunfiskarten
og beinfisken på kloden.
• Makrellstørja er utbredt over hele NordAtlanteren og Middelhavet, men er utryddet i
Svartehavet.
• Størja kan svømme
70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager
og dykke ned til 5001000 m dyp basert på
merkeforsøk. Framdelen av kroppen er
dekt med et panser av
sammenvokste
skjell.
• Navnet kommer via
latin thunnus fra gresk,
og kan tyde «fisk som
styrter av sted».

• Makrellstørjen er en
veldig god og svært
ettertraktet matfisk og
har stor økonomisk
betydning i sine viktigste utbredelsesområder.
En enkelt makrellstørje
kan omsettes for flere
millioner kroner.
Verdensrekorden, satt i
2012 for en størje,
omsatt på Tsukiji fiskemarked i Tokyo, var
utrolige $736 000 (4,4
millioner norske kroner).
• Det norske fiskeriet
etter makrellstørje er
regulert som et forsøksfiske.
• I fjor ble det åpnet for
at to fartøy (ett ringnot,- og et linefartøy)
skulle få fiske den norske kvoten som var på
43,71 tonn.
• Det ene linefartøyet
som søkte deltakelse,
oppfylte ikke kravene
satt til fiskeriet. Ringnotfartøyet «Hillersøy»
ble tildelt en maksimal-

■ Leveres også i lettmodellen (9 kg) eller king size, king size light.
■ Teinene våre kan leveres både i oransje eller svart nett.

kvote på 32 tonn, mens
11,72 tonn var satt av
til uunngåelig bifangst i
fisket etter andre arter.
• 16. september 2016
kom mannskapet på
«Hillersøy» over en stor
stim vest av Ona på
Mørekysten. De tok tilsammen 191 størjer i
ett kast.
• Reguleringen for
2017 er ennå ikke satt.
Den er til behandling i
Nærings- og fiskeridepartementet.

Pris kr 740,- eks mva (kr 900,- inkl mva).

Pris kr 620,- eks mva (kr 775,- inkl mva).

• Kvoten for 2017 var
52,48 tonn.
• Kvoten for 2018 ble
doblet til 104 tonn
• To båter får delta i
fisket
• Norge får tildelt 20
merker som skal festes
på størjer for å forske
videre på bestanden.

Telefon 69 36 07 00
post@hydemasyd.com - www.hydemasyd.com
ILL: NOAA PHOTO LIBRARY/WIKIMEDIA COMMONS
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Markrellfisket
for 58 år siden

KYSTFOLK: En god makrellfisker hadde en høy status i lokalmiljøet før i tiden og den beste
ble sågar kalt makrellkonge. TEKST: HALVOR ABUSLAND

N

år man skulle starte om kvelden,
måtte man høre meldingen som
de sa på Skare før i tiden, det vil si værmeldingen kl to om kvelden. Hvis man
hadde vestavær, var det vanlig at makrellen stod noe lenger ute.
Så var det å koke kaffe, smøre stor
niste med sukker på og nillikost. Kaffen
ble tømt over i en hel tomflaske av trestjerners konjakk eller Brandy spesial.
Utenpå ble det tredd en gammel raggsokk for å holde på varmen.
Så spiste vi og drakk sterk kaffe med
vikingmelk oppi. Det var to huller i
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boksen så man kunne liksom pumpe
fløte oppi den sterke kaffen. Bare det å
koke kaffe var et rituale. Man hadde en
kjele med kaldt vann oppi, og så 5-6
mål med kokemalt kaffe. Så skrudde
man liksom kjelen på kokeplata for å få
god varmekontakt. Så skulle det koke
opp tre ganger, så var det å løfte opp og
ned 2-3 ganger slik at kaffen skulle synke ned til bunn.
Før i tiden da luktet det kaffe, og det
smakte mere kaffe enn det gjør med
kaffetraktere. Hele det lille fiskerkjøkkenet luktet kaffe,og de var god stem-

ning, vi lo, og man så at fiskeren hadde
trengt en tur til tannlegen. Så var det å
slange seg litt på divanen. Alle hadde
divan med dreide ben som gikk opp litt
ved hodet.

Utrorved ett-tida
Sånn omtrent kl ett var det å gå stien
gjennom de gamle jordene og det raslet lett i ospebladene. Og det luktet
friskt av nyutsprunget bjørkeløv med
noe nattdugg på. Så var det å få ut dørjestengene, surre de fast i essingen og

i bakskottet, og kastet blyloddet over
de andre innhalerene. Så ver det neste
snøre på samme viset. Det var om å
gjøre å få makrellen til å følge sjekta.
Jeg som hjelpegutt måtte bare komme
meg foran i sjekta for ikke å være i
veien, for fiskeren var livsfarlig å komme i veien for. Så var det over på neste
side og armene jobbet fra undersiden
og oppover.

Artikkelforfatter Halvor Abusland i sjekta.

så ned på siden av fiskekummen der det
var laget treklosser med huller til å sette stengene inni. Stengene pekte temmelig mye opp slik at bølgene ikke
skulle slå mot stengene.
Så var det å feste innhalerene med
lodd som var med på å trekke snørene
over og tilbake. Så var det å starte Sabben med litt olje på toppen. Og så var
det å svive fort for så å slå over kompresjonen. Når alle Sabbene på Skarestrand startet opp kl. 02, 7 – 8 stykker
samtidig, var det som et helt orkester.
Det var jo veldig lytt og stille på natta,
så det hørtes godt. Så var det å gi full
åpning som de sa, og kursen som de
kjørte var rett øst dvs mot strømmen
som nesten bestandig var vestgående.

Fem snører på båten
Når de var kommet ca en time av og
man merket havdønningene var det på
tide å gjøre ut, det vil si sette ut snørene
tre på en side to til tre på den andre siden, og de hadde forskjellige tyngder
på søkkene for at de ikke skulle gå ful,
dvs komme bort i hverandre med makreller på. På de innerste hadde de opp
til 18 kroker, og de brukte de røde
gummimarker på. Måtte ikke være
noen lang hale på gummimarken, for
da bommet makrellen på kroken.
Når det begynte å lysne og sola
spratt helt rød opp av havet, kunne
man se mange skjekter rundtom. Som
regel fisket man seg stadig utover for å
finne ut hvor stimene gikk.
Man holdt øye med hverandre og
hvis armene begynte å vise tegn til at
fisken hadde begynt å bite var det å kjøre i den retningen. Når man traff en
god stim forvandlet en ellers rolig og
bedagelig fisker seg til en rasende maskin der armene gikk som vindmøller.
Dro i innhalerene, rykket av makrellen

Tid for mat og kaffe
Det var som regel stor makrell før i tiden, den såkalte skagerakkstammen,
som storsnurperene fisket opp på 60
tallet. Så kunne det plutselig bli stopp,
og da var det å få opp i kasser som ble
stablet opp på hverandre i forkant av
kommen. Det var trekasser den gangen
som det sto Norge Makrellag på med
blå skrift. Hver kasse tok 25 kilo.
Da ble den sindige rolige fiskeren
normal igjen, og vi tok frem niste og
kaffi, og det hendte at han stappet pipa,
fyrt opp og stappet litt mer i pipa og så
fyrte han opp igjen. Da var det å smatte
og trekke inn, de innahalerte ikke så
mye den gangen. Det å få fyr ute på det
åpne havet, med vind var også litt av en
prestasjon.
Når det da begynte å rykke i stengene, var det som fiskeren igjen ble forvandle til en fryktelig maskin, og armene gikk som møllevinger. Da var det
bar om å gjøre å komme seg fram i baugen eller forran kommen, for å ikke
komme i veien. Slik var det stadig vekk,
og da sa de at de hadde gjort et godt
«tag».
Da så vi etterhvert at det dukket opp
stadig flere sjekter ute og innenfor, og
fiskeren kjente nesten alle sjektene på
fasongen. Der ligger Adolf, Pamde
Sverre Øks, Sverre Tønnesen, Pitterkonge, Goffen, og noen vi ikke kjente.
Han fiskeren jeg var med het Sigurd
Olsen, kalt Krossen, hadde tilnavnet
Grammofonen.
Jomåsknutene var et kjent landemerke. Knutene på vannet var 3 timer av
lanne. Husene på vannet, husene på
Torungen, eller Kjerka på vannet dvs
Tromøy kirke en time av lanne. Hvis de
var riktig langt ute, var det Midtvaters,
halveis til Danmark. Det var nok en
overdrivelse at det var så langt ute at
det tok ca. seks timer med sjekte.
Så når klokka ble ca 08 var det på tide
å gjøre opp, dvs ta opp snørene. Det var

mye brukt kork som hadde vært vært
flåer for laksegarna. Det var også en
jobb å gjøre opp og feste alle krokene i
korken. Stengene måtte også legges
oppi sjekta for ikke å ta så mye plass.
Strømmen hadde da ført oss så mye
vestover mot Grimstad, at vi måtte legge kursen mot Øst. Var det tåke kjørte
mot Nord/NordOst på rosekompasset. Vi måtte levere før kl 12 pga at kvaliteten skulle holdes god.
Da sjektene kom innover mot Arendal kunne fiskeren se på lang avstand
hvor mange hundre kg hver enkelt
hadde. Sverre Øks var en god fisker, og
han var bestandig dyp i vannet pga fisken 7-800 kg. Han og broren Adolf
predikanten hadde rekorden en natt på
ca 1500 kg. og da vil jeg tro at sjekta lå
dypt i vannet.

Best betalt på mandager
Det var slik før i tiden at, var det to
mann i båten, fikk man dobbel kvote.
220 kg var en kvote 440 var to kvoter.
Da fikk man kanskje 1 kr pr kg, og
resten bare feks 50-75 øre for. I Barbu
mottak lå hele pollen full av sjekter som
ventet på å få levert makrellen.
Det var mange som jobbet på mottaket med spyling og veiing. Mandagene
var best betalt og da var det på kvit lapp
som de sa på Skære.
Det var mange originaler på mottaket før i tiden. Arne Halle, Kristensen
som alltid plystret og gikk i dress var
med i sangkoret, Markussen og to andre som jeg ikke husker navnet på. Den
ene hadde seilt under krigen han hette
visst Frimann og hadde vært på Østfronten. Sigurd hadde alltid noen øl å
spandere, og de satte de stor pris på.

Betalte båten på én sesong!
Jeg fikk ti kroner turen, og 8 -10 makreller som jeg solgte. Det ble jo noen
kroner av det, og jeg var fornøyd. Så
var det å kjøre hjem og da var vi veldig
trøtte og det banket i hodet etter Sabben hele natten ca 12 timer.
Man kunne fiske ca. 12 tonn makrell
(ca. 12 000 kroner) og da kunne man
kjøpe ei ny 22 fots Lunderødsjekte ferdig med 10 hk Sabb, og innsatt med
70-80 l rå linolje og terpentin. En fabrikkarbeider tjente ca 15000 kroner
pr. år, så fiskeriet var ikke så dårlig. n
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– Sørgelig med en kyst nesten tom for fisk:

Erfarne yrkesfiskere
er helt enige med
fritidsfiskerne
KYSTFOLK: De har opplevd en
Telemarkskyst full av fisk og
yrende liv. Men de har også
vært med på å se at det har
gått dramatisk nedover med
torsk og annen fisk de siste
tiårene.
TEKST OG FOTO: ROAR THORSEN

O

m det finnes håp om bedre tider,
er de litt usikre på. Men stort sett
er de enige om hvilke virkemidler som
trengs, og det er tiltak som sammenfaller svært godt med det fritidsfiskerne mener. Blant annet er de klare på at
lysfiskets tid burde vært omme for
lengst.
Vi er i Prestvika i Valle og besøker
fire karer som har hatt sin yrkeskarriere som kystfiskere, og som på nært
hold har sett hvordan forholdene langs
kysten har endret seg. De synes det er
trist å se at det er blitt så lite fisk, og
spesielt at torsken er nesten helt borte.
– Det er jo helt slutt med å fiske
torsk til jul, det er det ingen vits i, sier
yngstemann Arne Helge Tverråen
(61), som er den eneste av de fire som
driver som aktiv yrkesfisker i dag. Enn
så lenge satser han på en tilværelse
med linefiske og teinefiske samt makrellfiske om sommeren. Han har også
aksjeandeler i fiskemottaket i Kragerø.

Krabbekokere
Per Kristensen (92), Ivar Tangen (83)
og Kristian Kristensen (84) har alle
gitt seg i yrket, men er levende opptatt
av alt som foregår på sjøen. Bua i
36
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HOLDER UT: Arne Helge Tverråen satser ennå
på en tilværelse som fisker, men er ikke optimist.

MENINGER: Meningene sitter løst i fiskebua.
Her Per Kristensen og Ivar Tangen.

Prestvika fungerer som et populært
samlingssted for alle fire hele året.
Hver dag hele sommeren og høsten
koker de krabber her, til stor glede for
sommergjester og fastboende som tar
en tur innom og handler.
Tross det dystre temaet, er humøret
er på topp, og praten går livlig i bua.
– Tenk så moro det var på vinteren
før, da vi kunne gå ut på isen og pilke
torsk. Nå er det ingen vits i å prøve en
gang, utbryter Per. Han har omtrent
blitt fostra opp på fisk, og forteller at
det alltid har vært fisk fem dager i uka
hjemme hos han. Og aller øverst på
lista står kokt torsk, mens stekt makrell kommer på en god 2. plass.

skarv, så er nok det hovedårsakene til
ulykka. Torskebestanden fikk seg nok
en knekk da det ble drevet et omfattende fiske med flyndregarn.

Svart hav
– Hvor ille er situasjonen egentlig
langs kysten nå, slik dere ser det?
– Det er så dårlig nå at det nesten
går an å si at det er svart hav, slår Ivar
fast. De andre nikker.
– Hva mener dere er grunnen til
at kysttorsken er blitt nesten helt
borte?
– Det er nok flere ting, men hvis vi
sier nedfisking av bestanden med
garn, pluss altfor stor bestand av sel og

Nesten ikke sel
– Hvordan var det med sel i gamle
dager?
– Nei, for 50-60 år siden var det nesten ikke sel å se. Vi så noen av og til,
men da var det som regel noen som
sørget for å ta dem. I dag er det nok
mye mer sel i våre områder enn det
som kommer fram i rapportene.
– Og så må vi nevne lysfisket etter
sild og brisling, det har jeg vært skeptisk til hele tiden, sier Ivar.
– Alle er imot det, yrkesfiskere også.
Det er jo omtrent ikke sild igjen, og
det er veldig uheldig for ikke minst
torsken, som alltid fulgte etter silda for
å beite. Det er greit nok å snurpe sild,
men det er bruken av lys som skulle
vært forbudt. Det er altfor effektivt.
- Ja, hva skal til for å få slutt på det?
– Ja, noen burde kanskje ta en tur til
Per Sandberg…
– Men det som nok ville ha mest å si,
var om det ble en samlet oppslutning
fra alle motstandere langs hele kysten

PRESTVIKA: Per Kristensen, Kristian Kristensen, Arne Helge Tverråen og Ivar Tangen samlet i den hyggelige båthavna på Valle.

her, slik at det kunne bli litt tyngde
bak kravet.
– Hva tenker dere om fredningstiltak?
– Nei, jeg mener jo at det burde
komme fredningstiltak for torsken i
gytetida. Garnfiske etter torsk burde
vært forbudt i den perioden, sier Arne
Helge.
– Det er forresten veldig merkelig at
myndighetene har fredet pigghåen,
for den er det jo masse av. De burde
heller tenke på tiltak som kunne være
positivt for torsken.

«Tak» på antall hummer
De fire har også meninger om forvaltningen av hummer.
– Èn måned med hummerfiske burde være nok. Og så burde det bli satt et
tak på antall hummer per fisker, for
eksempel 20. Det burde være mer enn
nok til husbruk, mener gjengen i fiskebua.
De mener det er selve kystkulturen
langs Telemarkskysten som står i fare

HUMØR: Praten går livlig i bua om gamle dager og hva som skal til for å få fiskebestanden på fote
igjen. Fra venstre Per Kristensen, Ivar Tangen, Kristian Kristensen og Arne Helge Tverråen.

hvis det ikke blir tatt grep som kan snu
den negative utviklingen.

Kanskje håp?
– Er dere optimister eller pessimister med tanke på framtida?
– Nei, jeg klarer dessverre ikke å

være særlig optimistisk når jeg ser på
situasjonen vi har fått, sier Arne Helge.
Ivar er ikke fullt så pessimistisk.
– Jo, kunne vi bare få ned bestanden
av sel og skarv, få en periode med garnforbud og forbud mot bruk av lys, så
tror jeg det ville gå rette veien. Da ville
vi også få torsken tilbake, tror han. n
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Kilenotfisker Oddvar (80):

Still going str
KYSTFOLK: I sommer var jeg
så heldig å få være
med Oddvar Pedersen fra
Fie utenfor Risør, for å
dra kilenot med laks.
TEKST OG FOTO: BERIT OLSEN

O

ddvar hadde ødelagt ryggen og
trengte hjelp til å hente ut laks
fra nota. Da var vi ikke vanskelige å
be, Tanja Ellefsen og undertegnede.
Det var da jeg skjønte hvilket arbeide dette laksefisket egentlig var.

Strevsomt og farlig arbeid
Oddvar driver for det meste fisket
alene, men er avhengig av hjelp til å
sette ut nota. Det er et møysommelig strev og ikke så lite farlig heller.
Mye tau og ankerkjettinger som er
fort å få rundt bena. Klargjøring av
not og ledergarn, tau, kjettinger og
blåser tar vel to måneder å få ferdig.

Kort sesong og helligdager
Det var i år 2000, Oddvar begynte
med laksefiske. Fiskerett fikk han fra
en eiendom utenfor Fie, av en bekjent.
Fisket starter 20. juli, og varer
frem til 18. juli. Det er helligdagsfredning fra fredag kl. 18.00 til mandag morgen kl. 06.00.
Da må hele nota opp, eller stenges. Det vil si at ledergarnet må rulles
opp som et tau og nota stenges.
Oddvar tar opp hele nota, for som
regel har det grodd mye og trengs å
renses.

Må røktes ofte
Oddvar røkter garnet tre ganger per
dag, på grunn av varmen i vannet.
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KILENOTFISKE I SØR: Oddvar, Tanja og
Berit holder opp en fin og blank laks fra
dagens fangst

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

www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no

Laksen dør fort om den blir gående
for lenge. Da er den helt hvit i gjellene og ubrukelig.

Fra 3 – 12,5 kilo
Dagsfangsten kan variere fra 0 til15
fisk. Han har vært oppe i 22 fisk på
en dag og den største var på da på
12.5 kilo. Ellers varier vekta fra 3 til
10 kilo. De minste går som regel
gjennom og ut igjen. I tillegg til en
god fangst, er det også fullt av maneter som tynger ned nota. Det har
hendt han har måtte kutte kalven for
å få ut fangsten.

Det holdt på å gå gale
Det er et strabasiøst arbeide å holde
på med dette alene, i vind og strøm.
Og galt gikk det i sommer. Da kom
en brottsjø og Oddvar falt baklengs
og slo seg bevisstløs. Han våknet
med vond rygg bak i båten, mens den
lå og slo i fjæresteina.
Astrid, kona til Oddvar liker dette
fisket kleint, og ser helst at han slutter. Han er tross alt 80 år. Men når
han kommer hjem med fangsten,
står hun alltid klar med notatbok og
vekt, like ivrig som mannen.

HOBBYFISKERENS DRØM
OG TROFASTE VENN
Bensindrevne og elektriske kraftblokker med
regulerbar hastighet. Norsk patent.
Nå med presshjul, kniv og avangler/taustyrer.
Be om et høsttilbud.

Be om tilbud

«Fiskerett til du er 100år!!!»
For et år siden, ble eiendommen
solgt, og Oddvar fryktet for at nå var
fisket over for godt. Men den nye
eieren sa han fikk ha fiskeretten i 20
år. «For da er du 100 år, Oddvar og
da kan jeg heller overta». Så Oddvar
fisker fortsatt laks, og Astrid fører
fortsatt sine sirlige notater. n

og

Se www.kraftblokk.no eller tlf. 976 81 636/905 64 598
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Knivskarpt
lørdagstreff
FORENINGSLIV: Vi sender
en stor takk til Småfisker’n
Arendal for en flott lørdag på
sjøbua til Halvor. Vi kom med
sløve kniver og reiste hjem
med skarpe redskaper og
kunnskap om knivsliping. Nå
gjelder det bare å praktisere.
TEKST OG FOTO: XXXXXX

D

et ble ikke filetering av fisk denne
gangen, men Kenneth hadde rigget til en god erstatning, et bord med
en uendelighet av kroker, perler, propeller og masse annet lekkert i tillegg
til rustfri tråd så vi kunne lage oss utstyr til bunnfiske.
Vi gleder oss til å prøve «bommene» og håper på det store.

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
40
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Vi takker også alle damene
som sørget for at vaffelfatene
aldri ble tomme. Kaffe og eplekake kunne de også trylle fram.
Sist, men ikke minst takker vi Halvor som ga oss denne muligheten på
det flotte stedet hans.
Hilsen fra oss i Kristiansand og omegnen
fritidsfiskerlag: Magne, Rune, Harald,
Sivert, Olav, Eiler, Stein-Otto og Konrad.

KONKURRANSE:
Denne gangen får du ikke noe
bilde, men jeg er på jakt etter
et kjennetegn som går igjen
hos en del fisk.
Jeg vil han navn, både norsk og latinsk,
på fem ulike saltvannsfisker med
skjeggtråder!
Send svaret innen september måned
til smaafiskern@outlook.com eller
pr. post til:
Småfiskern v/Lars Kongsvik
Sagstadveien 11
5243 Fana
Merk konvolutten med «konkurransen». Vi trekker ut en vinner blant de
som leverer riktig svar.

Svar på konkurransen i nr 2/17
Bildet var av arten remtang eller knapptang, på
latinsk Himanthalia
Elonganta.
Knapptang hører til brunalgene. Den
runde knappen som har gitt navnet
knapptang er den delen av planten
som du finner hele året – derav navnet
knapptang.
Om våren vokser det ut meterlange
greinete skudd når tangen er kjønnsmoden. På disse utvekstene eller remmene finnes formeringsorganene.
Tangen er nå gulbrun på farge. Den
finnes på en del eksponerte lokaliteter
nederst i fjæren og i fjærepytter på det
meste av kysten fra sørlandet til Finnmark.
Som de fleste av brunalgene våre er
også knapptang egnet til mat. Se også
side 20 for en artikkel om høsting av
tank og tare som matauk. n

HELE LANDET FRA SYD TIL NORD

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE

SMÅFISKER’N KRAGERØ & OMEGN

Formann: Torbjørn Halvorsen
Gamleveien 50, 1642 Saltnes
& 97495044
✉ halvorsen.tb@gmail.com

Formann: Roar Thorsen,
Furutoppen 7, 3790 Helle
& 920 12 127
✉ roar.thorsen51@gmail.com

OS FRITIDSFISKARLAG

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

Kasserer: Øyvind Olsen
Revesnaret 15, 3790 Helle
& 975 90 017
✉ oyvindolsen2012@gmail.com

Formann: Magnus Lyssand,
Håvardsvegen 53, 5200 Os
& 56 30 53 69/975 22 586
✉ magnuslyssand@yahoo.no

SMÅFISKER’N MOSS/RYGGE

SMÅFISKER’N RISØR/TVEDESTRAND

Formann: Carl Fjerbæk,
Mellebyvn. 15, 1580. Rygge
& 909 31 816
✉ carfj@online.no

Formann: Frank Gustavsen
adresse
& 415 46 674
✉ a-sgusta@online.no

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

Kasserer: SvennGiske,
Fjordgløtt,1516 Moss
& 907 50 652
✉ svegis@online.no

Kasserer: Tanja Haugli Ellefsen,
Dypvågveien 441, 4900 Tvedestrand
& 974 13 943
✉ tanja@getmail.no

SMÅFISKER’N TØNSBERG &
OMEGN

SMÅFISKER’N ARENDAL

Formann: Frode Hansen,
Velleveien 29, 3118 Tønsberg
& 404 61 817
✉ frode.hansen1@online.no
Kasserer: Stener Pettersen
Magnesvei , 3151 Tolvsrød
& 920 39 156
✉ stenepe@online.no

Formann: Kenneth Selås,
Orreveien 8, 4846 Arendal
& 919 11 112
✉ smafiskeren.arendal@gmail.com
Kasserer: Osmund Fiskaa,
Jens Gjerløwsvei 20, 4841 Arendal
& 916 68 826
✉ osmund.fiskaa@gmail.com

SMÅFISKER’N HØVÅG
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: Helge Henriksen
Larviksveien 109, 3290 Stavern
& 920 36 470
✉ helge.henriksen@lf-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
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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

KRISTIANSAND OG OMEGNEN
Formann: Stein Otto Andersen,
Sigynsvei 12C, 4631 Kristiansand S
& 913 49 489
✉ stein-otto.andersen@vegvesen.no
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

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE
Formann: Ottar Nygård, 6717 Flatraket
& 918 60 683
✉ 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

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

Vi kan tilby deg:
t Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
t Juridisk rådgivning
t At du gjenom lokalforeninger treffer sjøens folk med de
samme interessene som du
t At du får anledning til å delta på sosial tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkurranser og
småfiskerfestivaler.
t At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding,
garnfelling og redskapstell
t At du mottar forbundsbladet «Småfisker'n» helt gratis.

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

Navn:

Norges Fritids-

Adresse:
Postnr.
Tlf:

Poststed

og Småfiskerforbund
5243 Fana
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RETURADRESSE:
RETURADRESSE:
Lars Kongsvik
Norges
Fritids- og
Sagstadveien 11
Småfiskerforbund
5243 FANA
FANA
5243

B

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

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

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

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

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

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

