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Vi tester nyin
undervann
FORENINGSLIV: Vår ny innkjøpte
undervannsdrone ble pakket ut
og gjort klar for test. Før vi kunne
legge fra kai, måtte dronen kalibreres for å få den til å oppføre
seg som forventet. Enkel oppgave men helt nødvendig.
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

ørste dykket var i hummervernområdet nord på Vestre Bolærne.
Her lå vi beskyttet for en sur sydlig vind
med yr og regn. Det var litt problemer
med tilkobling til bluetooth fra manøver enhet til nettbrettet. Vi måtte istedenfor styre dronen direkte fra nettbrettet men det gikk greit etter litt
øvelse.

F

Krabbene ignorerte dronen
Flotte farger var det første vi fikk se på
skjermen på fire meters dyp 20 meter
fra land før vi manøvrerte ut på dypet til
leirebunn. Vi forflyttet oss for å se annet
enn leppefisk og ved neste dykk dukket
det opp ei taskekrabbe. Det gjorde det
også ved neste dykk hvor vi egentlig så
etter hummer. Merkelig at krabbene
ikke enset dronen men fortsatte å innta
kveldsmåltidet.

Leting etter gjenglemte teiner
Vi fant heller ikke gjenglemte teiner
selv om det er nettopp det vi skal bruke
dronen til. For å kunne plukke opp teiner og lignende må det påmonteres et
feste og krok slik at dronen kan få tak.
Vi ser en fordel i å ha kroken festet i et
snøre slik at dronen kan lete videre når
vi trekker i snøret for å trekke gjenstanden opp til overflaten.

nkjøpt
sdrone

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

OPPSKRIFTEN

Grove seiburgere
En fiskeburger kan serves som
både middag og lunsj, og tas med
på tur. I denne oppskriften lager
du selv dressingen, men du kan
også kjøpe den ferdig i butikken.

• Varighet: 40-60 minutter
• Vanskelighetsgrad: Middels
• Antall porsjoner: 4

DETTE TRENGER DU:
Fiskekakene:
• 500 g seifilet, uten skinn og bein,
eventuelt annen hvitfisk du har fisket!
• 1 ts salt • 1 dl melk • 2 ts potetmel
• 0,3 ts pepper •1 ss gressløk, frisk
• Smør

Dressing:
•1 dl lettrømme • 1 dl majones •1 ss
sweet chilisaus • 1 ss agurkmix

Tilbehør:
• 1 stk hjertesalat • 0,5 stk agurk • 1 stk
rødløk • 1 stk tomat • 8 stk cherrytomat
• 4 stk burgerbrød

FREMGANGSMÅTE:
Fiskekakene: Del fileten i biter og ha
På ønskelisten: Lengre kabel
og større batteri
Kabelen til dronen er 75 meter
lang, men vi ser en fordel i å ha en
lengre kabel for å utvide radiusen
på søket. Likeså vil vi ha behov
ekstra batteri, for under testen gikk
vi til slutt tom for strøm.

bitene i en foodprosessor. Tilsett salt og
kjør maskinen til deigen er jevn og seig,
det tar bare noen sekunder. Hell i melken
i ca. 3 porsjoner, la maskinen gå mellom
hver gang slik at melken blandes godt
inn og farsen blir glatt. Ha i potetmel,
pepper og gressløk. Stek en liten prøvekake og smak om den er passe krydret.
Form flate kaker og stek i smør, ca. 3 minutter på hver side.

Takk til Sparebankstiftelsen DnB for
støtten til kjøp av undervannsdrone.
Den er et viktig verktøy for oss til å
finne og fjerne spøkelsesteiner, samt
avdekke marin forsøpling.

Dressing: Rør sammen ingrediensene.

Over: Flotte bilder på ipad. Til venstre:
Stener Pettersen og Frode Hansen gjør
klar til første dykk med dronen.

Servering: Server seiburgerne i burger-

Tilbehør: Vask salaten. Skjær agurk,
rødløk og tomat i skiver, og vask cherrytomatene. Varm burgerbrødene etter
anvisning på pakken.
brød med dressing, salat og grønnsaker,
og med cherrytomater ved siden av. n
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FRA FORMANNENS PENN

Her er lokalkunnskapen!
LEDER: Alle vi som bruker sjøen sitter inne med
en unik kunnskap. Jeg velger å kalle det
erfaringsbasert kunnskap. Vi observerer det
som skjer, vi noterer oss dette i hodet og
samlet sett får vi et resultat. TEKST: TOM SOLLIE
yndighetene er lite villige til å
høre på oss. De skal heller betale
millioner til forskning for til sist å
komme fram til samme resultat. Vi vet
hvor mye vi fisker. Dessverre er det slik
at det er vi, fritidsfiskerne, som får
skylda når det er lite eller ingen fisk i
fjorden.

M

I Barentshavet er lodda satt av som
mat til torsken. Hvis det er godt dokumentert at torsken får nok mat blir det
åpnet for et regulert fiske. I Oslofjorden settes ikke noe av til mat for torsken. Til alt overmål går fangstene av
sild og brisling ut av landet, det meste
til Strømstad. Da forstår jeg ingenting.
Jeg tror heller ikke at restriksjonene vi
er pålagt i Oslofjorden er nok for å
gjenopprette torskebestanden. Nei,
her må det nok kraftigere restriksjoner og en helt annen forvaltning til. Vi
trenger totalforbud mot alt fiske etter
torsk for alle, samtidig med totalforbud mot garn, tråling og lysfiske.
Stopp fisket etter sild og brisling og
iverksett større beskatning av sel og
skarv. Det må også bli større fokus
mot utslipp fra bekker, elver og renseanlegg. Temperaturen i vannet får vi

gjort lite med men
så kaldt som det er
nå i begynnelsen
av juni måned er
vel heller ikke vanlig. Så var det sagt!

PS! Benytter
du deg av
Grasrotandelen?
Alle som spiller i Norsk tipping
kan gi sin andel til sin lokalforening.
Andelen utgjør 7 prosent av innsatsen
og vil utgjøre et vesentlig bidrag til din
lokalforening. Det er utrolig enkelt å
registrere dette hos kommisjonær,
men du må ha organisasjonsnummeret til foreningen. Deretter må du slå
pin-koden på kortet. Det er enda enklere å registrere seg på pc eller nettbrett, logg inn på siden din og skriv
inn organisasjonsnummer. Følg menyen og vipps så er det gjort.
NB! Det er ikke mulig å benytte org.
nr. til forbundet. Lykke til.
Ha en riktig god sommer!
Tom Sollie, leder.
Redaktør Lars hilser også. n

Mager sjøkrepsfangst for Per Gjødingseter i
Porsgrunn. Fritidsfiskere som Gjødingseter og
tusenvis av andre har unik lokalkunnskap.
Denne informasjonskilden må forskere og
politikere bruke bedre, mener Tom Sollie.

PPS: Snøfall og makrellfiske
I skrivende stund ser jeg snø! Merkelig, for i
følge forskere går vi mot varmere tider.
Vi skriver 30. mai! Riktignok er jeg på hytta
600 m.o.h. men likevel. Uansett har makrellen kommet! Aldri før har jeg vært kledd
i vinterjakke når jeg har dorget makrell.
Bare 11 grader i vannet. På min første dorgetur fikk jeg noen store fine makreller som
smakte aldeles fortreffelig sammen med gode
venner. Gøy å kjenne at det napper! TS

Vi sliter med adressene til enkelte medlemmer
Hvert år får vi blader i retur fordi adressen er feil eller ufullstendig. Noen har flyttet og tid for
ettersending er utdatert. Når vi sender ut giro for kontingent fra oss, så ber vi om at det oppgis
på innbetalingen hvem betalingen gjelder for. Dessverre uteblir dette noen ganger fordi betalingen kan være utført av et familiemedlem med annet etternavn. Når vi får utskrift fra banken
kan det være svært vanskelig å finne ut hvem som har betalt. Noen ganger er det helt umulig
for fra banken får vi ingen hjelp. Derfor oppfordrer vi om at du som medlem tar en ekstra sjekk
når du betaler slik at kasserer får en lettere jobb. Det er også greit for deg at bladet som du har
betalt for kommer i postkassa!

Forbundsformann Tom Sollie • tom.sollie@combitel.no
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Mer enn 100 år i kystfolkets

TJENESTE

NOGVA NANNI

KAMPANJEPRIS

N3.30 – 29 HK

68.000,-

KAMPANJEPRIS

N4.65 – 59 HK

N4.38 – 37,5 HK

83.375,-

KAMPANJEPRIS

N4.80 – 79 HK

N4.50 – 50 HK

100.000,-

KAMPANJEPRIS

N4.115 – 115 HK
N4.140 – 135 HK

N4.100 – 100 HK

KAMPANJEPRIS N4.115
KAMPANJEPRIS

123.750,-

KAMPANJEPRIS

T4.205 – 200 HK

KAMPANJEPRIS

246.250,-

151.250,-

KAMPANJEPRIS

T4.265 – 265 HK

KAMPANJEPRIS

270.000,-

164.650,-

KAMPANJEPRIS N4.140

6.420 TDI – 320 HK

KAMPANJEPRIS

273.750,-

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

NOGVA MOTORFABRIKK AS

T

+47 70 20 84 00

NO-6280 SØVIK

F

+47 70 20 84 10

E-POST

114.875,-

firmapost@nogva.no
nogva.no

177.375,181.250,-

www.hatlehols.no

N3.20 – 21 HK

2019 kampanje

Fråsegn frå Sogn og Fjordane Småfiskarlag:

Dårlegare opp
FORENINGSLIV: Alle er vi opptatt av å ta vare på kysttorsken
som art og ressurs. I dag er vi likevel mange som er bekymra
for den registrerte nedgangen ein ser i forekomsten av voksen torsk på Vestlandet og langs austre delar av kysten av
Skagerak.

Stolt innehaver
av «Vandrefisk 2018»
rthur Gundersen (13) er
yngste medlem i Småfisker’n Stavern og Larvik og
fikk sin «vandrefisk» for en ørret tatt inne i Festningshavna
våren 2018. Det var en ørret
som veide 955 gram.

A

Arthur er en ihuga fisker, og
benytter anledningen til fiske
så fort han kan. Det være seg
fiske med teiner, garn eller
med stang, han er spesielt glad
i å dorge med stang.
Dette gjør han ofte med bestefar, Jahn Georg Gabrielsen,
som er leder i Småfisker’n.
Fiskeinteressen har i stor grad
smittet over på barnebarnet!
TEKST OG FOTO:
PER IVAR GUNDERSEN

rsaker til nedgangen er sjølvsagt fleire og samansette.
Forskingsrapportar peikar mellom
anna på at:

Å

• Høgre temperatur er truleg ei
medverkande årsak til mindre
tare på viktige oppvekstområder
for torsk, og derav hyppigare
smitte og utbrudd av sjukdomar.
• Auka beskatning gjennom yrkesfiske, fritidsfiske og turistfiske er
den einskildfaktoren som har
størst effekt på nedgangen i forekomstane av voksen torsk.
• Stor auke av sel gjer store innhogg
i bestanden.
• Stor auke i skarvebestanden gjer
store innhogg i bestanden av torskeyngel.
• Det er mykje bifangst av torskeyngel i reketrål, åleruser og andre småmaska redskaper.
• Leppefisk og kutlingar er ein viktig del av torskens diett. Krabber,
eremittkreps og trollhummer utgjer ein stor del av dietten hos
middel stor torsk.

Taretråling er eit problem
Sogn og Fjordane Småfiskarlag meiner oppvekstvilkåra for kysttorsken
vert betydeleg forringa ved den taretrålinga som foregår langs kysten frå
Rogaland i sør til Trøndelag i nord.
Landa kvantum for taretrålinga
var for 2017 på 164 550 tonn (tal frå
Fiskeridirektoratet). Taretrålinga
foregår for det meste på ei djupte frå
5 til 15 meter, og med maks tillatt
djupte på 20 meter. Slik «utreinsking» av taren er det tillatt å gjere
kvart femte år.
Stor skadeleg verknad
Vi meiner taretrålinga har stor skadeleg verknad på havbotnen og dermed livet i havet, og har store negative konsekvensar for kysttorsken.
Framtidig vekstgrunnlag for utnytting av tare som ressurs bør bli i
reine dyrkingssanlegg på areal avsett
og regulert av kommunane til slikt
føremål.
Også det omfattande fisket etter
leppefisk for bruk til avlusing i opp-

Høyring om framlegg for å beskytte
Styret i Sogn og Fjordane
Småfiskarlag var samla til
møte i Selje 21. juni 2018 for
mellom anna å drøfte ei høyringssak som gjeld forbod
mot å fiske torsk i bestemte
områder.
OTTAR NYGÅRD, LEIAR
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første omgang gjaldt dette området frå Lindesnes til svenskegrensa. I høyringa var det eit framlegg frå Fiskeridirektoratet der dei
ønsker å sette i verk tiltak for å betrakteleg redusere dødelegheita av
kyst- og fjordtorsken. Strekninga frå
Lindesnes til Stad vil komme på høyring i 2019 og vil gjelde frå 1. januar
2020.

I

vekstkår for kysttorsk

Styret i Sogn og Fjordane Småfiskarlag fra venstre: Tor Evjen, Kjell Fure, Kjartan Vetrhus og Ottar Nygård

drettsnæringa er med å forringe oppvekstvilkåra for kysttorsken. Ved at
det er tillate å hauste så store mengder
av «matfatet» til kysttorsken, i tillegg
til den skade taretrålinga utgjer, mei-

ner vi det har store konsekvensar for
kysttorsken.
Den registrerte nedgangen av denne fiskearten må takast på det største
alvor og forvaltninga av havrommet

må ta ein kritisk faktabasert gjennomgang på korleis vi kan styrke kysttorsken som ressurs.
Vedtatt på årsmøte 27.02.2019.

e gyteområder og forbod mot å fiske torsk
I høyringa vert det peika på at tilstanden til kyst- og fjordtorsken i SørNorge er på eit historisk lavmål og at
det må setjast i verk tiltak for å betre
dette. Eitt av tiltaka i framlegget går ut
på å verne gyteområda for kyst- og
fjordtorsken. Dette gjerast ved å innføre eit forbod mot fiske i gyteområda
for torsk frå 1. januar til 30. april. Det
er laga til kart som viser områda ein

ønsker å verne og det er utarbeida ei
forskrift med nøyaktig plassering og
posisjon på desse.
Av tiltak som framgår av høyringa er:
innføring av obligatorisk påmelding til
fritidsfiske, vern av dokumenterte gyteområde for kysttorsk, fartøystørrelse
på maks 11 meter for yrkesfiskarar, for
fritidsfiskarar vert det maks 150 meter
garn og maks 5 ruser/teiner med ei

fluktopning på 80 mm og auka jakt på
mellomskarv (særleg i området Telemark – Østfold).
For dei av medlemmane våre frå
Sogn og Fjordane som ønsker å få
oversikt over kart og tekstdel i høyringa som vil gjelde vårt fylke, så er det
berre å ta kontakt med leiar Ottar
Nygård: ottar.nygard@gmail.com

SMÅFISKER’N 1-2019
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Torskekollapsen i Oslofjorden
FORENINGSLIV: Småfisker’n
avd Grenland har i en årrekke
kjempet for å få stoppet lysfisket i våre fjorder.
TEKST: TERJE M. HERMANSEN
SMÅFISKER’N AVD GRENLAND

å tross av intenst arbeid og innrapportering av feilrapportering fra
lysfiskerne om hvor fangsten er tatt så
fortsetter utryddelsen av maten som
fjordfisken skal leve av. Med lite sild og
brisling så finner også sel og skarv nye
jaktmarker. Småfisker’n avd Grenland
sendte en bekymringsmelding til Riksrevisjonen, som kom med et raskt svar
som etter vårt syn kunne tyde på at de
innser problemet.

P

ved Flødevigen tror neppe det vil hjelpe og frede torskebestanden.»

Intervju med Ann – Elin Synnes
På distriktsnyhetene på TV 10. mai
var det et innslag om torsk i vårt område. Ann-Elin Synnes fra Universitetet
i Agder ble intervjuet.
Temaet var «Torskekollaps i Oslofjorden» (området inkluderer også
våre fjorder):
Reporter: 15. juni er det forbudt å fiske
torsk i Oslofjorden. Denne uka var forskere på redningstokt. Forskerne er
ute for å se hvorfor torsken i ytre Oslofjord er i krise.

Det skjer også saker og ting på flere
fronter. I Telemark-sendinga (radioen)
30.04.2019 kom følgende melding:

Ann-Elin: Fiskeriet må nok ta en stor
del av skylda for at det er blitt fiska litt
for hardt rett og slett, men så har man
jo andre faktorer som at temperaturen
øker og vi har mer næringstilstoffer i
vannet. Og vi bygger ned kysten ganske bra da.

«Ny forskning tyder på at matmangel
er hovedårsaken til at fisken blir borte
fra Langesund – Skagerrak kysten.
Forskere ved havforskningsinstituttet

Reporter: Prosjektet «Krafttak for
Kysttorsken» er et samarbeid med bl.
a. fylkeskommunen og Havforsknings
Instituttet som skal gjøre tiltak for å

Matmangel er et hovedårsaken

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND
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øke torskebestanden igjen. Men, prognosene ute ved Hvaler ser ikke lyse ut.
Ann-Elin: Øst i landet, slik som Oslofjorden og langs svenskekysten har de
også hatt en torskekollaps, så det ser
dårligere ut her oppe da.
Reporter: Bestanden er på et historisk
lavmål. Nå håper Ann-Elin å finne verneområder for å redde torsken.
Ann-Elin: En torsk kan bli 20 – 30 år
gammel, men her blir den maks 3-4 år.
Jo større fisken er, jo bedre egg legger
den og større overlevelse for eggene.
En kan tenke seg at om fisken får leve
litt lenger og bli litt større så vil en få
en høyere rekruttering.

Konklusjon:
Vi håper de rette myndigheter nå ganske snart er sitt ansvar bevisst og ikke
går i den fella å tro at bare de får stoppet fritidsfiskerne så er problemet løst.
Denne oppfatningen støttes jo også av
Havforskningsinstituttet. De må nok
snart innse at det «rovfisket» som lysfisket representerer nok utgjør den alvorligste trusselen for kystfisken.

Småfisker’n Arendal:

PÅ JULEVERKSTED:
Fra venstre. Leif Myhren,
Emrik Norberg Johansen
og Kenneth Selås.

Juleverksted for
«gretne gamle gubber
og gilde jenter»
FORENINGSLIV: 4. desember
holdt Småfisker’n Arendal
tradisjonen tro «juleverksted
for gretne gamle gubber og
gilde jenter». 29 medlemmer
var påmeldt, men det dukket
opp enda flere.
TEKST: KENNETH SELÅS

ytt i år var at vi hadde juleverkstedet på Kuben, Eydehavn. Vi
begynte med å servere de samme fiskeburgerne som vi selger under Kilsunddagene. Dette er veldig gode burgere med mye fisk i.
Det sosiale er veldig viktig med

N

medlemskveldene, så flere ble bare sittende rundt bordene og drikke kaffe
og utveksle erfaring, kunnskap, og
gode fiskehistorier.

keredskap fra bunnen av. Bråten hadde også med seg noen hjemmelagde
blysøkker som han delte ut.

Emrik (8) bandt flyndretakkel!
Stasjonsverksted
I den andre enden av lokalet hadde vi
ordnet med tre stasjoner. En for å lage
takkel til flyndrefisk, og en for å lage
vanlig opphengere med gummimakk.
Den siste stasjonen hadde æresmedlem, Halvor Bråten, ordnet med. Der
lærte vi å lage vår egen hov fra bunnen
av. Han viste villig vekk sin spesialknute som ikke går opp, selv om tråden
skulle ryke mellom knutene. Denne
bruker han til å lage det meste av fis-

Det var stor aktivitet rundt alle stasjonene, og alle som ville, fikk lage flere
ulike takler som de kunne ta med seg
hjem. Det lå ulike maler og «oppskrifter» rundt om på bordene.
Vårt yngste medlem, 8 år gamle
Emrik Norberg Johansen, var også tilstede. Han satt ivrig og bandt flyndretakkel denne kvelden. En av hans hobbyer er nemlig å være med morfar, Torolf Aanonsen, med på fisketurer i
hobbysjarken.
SMÅFISKER’N 1-2019
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Skjerstadfjorden kan stå i fare for å bli overgjødslet. Takket være et samarbeid med
Økokyst går det nå an å sette igang et treårig prosjekt i indre deler av Skjerstad-fjorden til 1,5 millioner kroner. - Det er nå eller
aldri vi kan gjøre det så billig, mener fra
venstre Gisle Sæterhaug i Forum for natur
og friluftsliv, fritidsfisker Petter Kristiansen,
Rolv Sigurdsen og Ole Henrik Vik i Saltdalsfjorden fritidsfiskerlag.

FORENINGSLIV: Om tre år har
vi fagkunnskap om fjordens
miljøtilstand.
TEKST: FNF SALTDALSFJORDENS
FRITIDSFISKERLAG OG SALTDAL ELVEEIERLAG

et er de innerste vikene i Saltdalsfjorden vi ønsker overvåket. Målepunktene ligger utenfor Kinesodden, Saksenvika, Saltdalselva og Vikbukta. Undersøkelsene følger regler
og kriterier i vanndirektivet. Den skal
følgelig foretaes over en treårsperiode
med vann - og bunnprøver på faste
punkter.
Det er Akvaplan-niva, ledet av Gyda
Wuttudal Lorås, som foretar denne
miljøovervåkinga. Dette er et firma,
som sitter på en mangfoldig kompetanse, har en tverrfaglig og internasjonal stab som inkluderer mer enn 50
forskere innen miljø- og akvakultur,
samt Ph.D studenter.

D

Viktig å bygge på kunnskap
FNF (Forum for Natur og Friluftsliv),
Saltdalsfjordens fritidsfiskerlag, Saltdal elvereierlag har i media og sist,
men ikke minst, i høringsuttalelse av
25. febr. 2019 til ny arealplan for
Skjerstad- og Saltdalsfjorden, pekt på
behovet for økt kunnskap om fjordsystemet. Fjorden er en arena for mange
interesser. En ny arealplan for de neste 10 år er i disse dager under utarbeidelse, for ved neste korsveg å bli vedtatt av våre politikere. Vi forutsetter at
hensikten med arealplaner for Saltdals- og Skjerstadfjorden, er å ivareta
alle interesser for framtida, fra havbruk til fiskere og friluftsliv, og kanskje viktigst, naturmangfoldet.
I januar 2019 startet miljøovervåkinga. Akvaplan-niva har en tilsva10
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Miljøovervå
Saltdalsfjor
rende miljøovervåking på oppdrag fra
Miljødirektoratet. Et målepunkt i Saltdalsfjorden, og et lengre ute i Skjeerstadfjorden. Det var avgjørende at
overvåkinga i indre deler av Saltdalsfjorden kunne gjennomføres samtidig
som denne. Dette for å få prisen på
oppdraget så lav som mulig. Fagfolk
mener at 1,5 mill er rimelig for en slik
undersøkelse.

Bidrag fra oppdrett og
kommuner
Miljøovervåkinga av Saltdalsfjorden er
altså allerede i gang. Dette ble mulig
fordi oppdretterne i fjorden gjennom
Salten Aqua, bevilget 750.000 til prosjektet. Det er vi svært takknemlig for.
Saltdal kommune, som oppdragsgiver,

har nå tida fram til august 2019, med å
skaffe fram midler for resten av prosjektet. 750.000 over tre år bør være
overkommelig. Saltdal kommune bør
dessuten få hjelp hos våre nabokommuner og hos Fylkesmannen.

Helsetilstanden i
en terskelfjord
Saltdalsfjorden er en del av en terskelfjord. Vi er kjent med at det blant fagfolk hersker usikkerhet om fjordens
evne til selvrensing. Det blir derfor
ekstra spennende å få resultatet av
gjeldende miljøovervåking om 3 år.
Vi er også kjent med at Vigdis Tverberg, Nord universitet i Bodø, nå
gjennomfører et forskningsprosjekt
på strømforhold i Skjerstadfjorden.

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

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

king av
den
Her får vi kanskje noen svar
på fjordens evne til selvrensing, eller kanskje noen forklaringer på miljøtilstand i
ulike deler av fjorden.

Ønsker en sunn og
rein fjord
Vi har ved flere anledninger
gitt uttrykk for at politiske
vedtak for all aktivitet i fjorden vår, må være basert på
fagkunnskap. Oppdrettsnæringa, som de selv sier, er helt
avhengig av en frisk og rein
Skjerstadfjord. Dette gjelder
selvfølgelig alle brukerne av
fjorden.
Vi har nå, som skrevet
ovenfor, 2 viktige forsk-

ningsprosjekt som gjennomføres i fjorden vår. Vi mener
det vil være uansvarlig av
våre politikere, og gjøre vedtak om utvidelser av biomassen ved våre oppdrettsanlegg
med åpne merder, før resultatene av miljøovervåkinga
av Saltdalsfjorden, og prosjektet om strømforhold,
foreligger.
En bærekraftig forvaltning, basert på fagkunnskap,
er en forutsetning for å sikre
fjorden for framtidige generasjoner.
Er det ikke dette all forvaltning av naturressurser
egentlig dreier seg om.

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

PERFEKT FOR MINDRE BÅTER:

Hobbyhaler for teine og garn
HBH01 med 100 kg trekkraft!

    s POST HYDEMANO s WWWHYDEMANO
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FORENINGSLIV: Det er noen år
siden det var arrangert fellesmøtemøte i regionene sør og
øst så det var på tide med litt
meningsutveksling. Møtet fant
sted på Sjøverstø utenfor
Tvedestrand 13. april.
TEKST: TOM SOLLIE

essverre uteble noen foreninger
delvis på grunn av sykdom og andre gjøremål i forbindelse med at møtet var lagt tett inn til påsken.
Disse kom på møtet: Stig Østenrød
og Torbjørn Halvorsen fra Onsøy
Råde, Thor Lomvien og Tom Sollie
fra Tønsberg, Gunnar Svendsen og
Sverrre Lilloe fra Sandefjord, Roar
Thorsen og Bjørn Andersen fra Kragerø og Leder Tom Thøversen fra
Øst. Fra Tvedestrand Risør Frank
Gustavsen og Liv Maløen, fra Arendal
møtte nestleder Han Andreas Hansen,
Finn Åge Nilsen, Torolf Aanonsen og
Kenneth Selås Leder fra Sør.

D

Meningsutveksling om torskekrisen i Oslofjorden
Vi har nylig svart på høring om vern av
torsk i Oslofjorden og opprettelse av
verneområder på Sørlandskysten. Resultatet var utgangspunktet for dette
møtet.
Vedtaket, som skal iverksettes allerede 15. juni i Oslofjorden med forbud
mot å sette garn for fritidsfiskere. Forbudet mot å fiske torsk, er greit for oss.
Det har jo ingen hensikt å fiske etter
Vår vert Jan Petter ønsker oss velkommen til bords.

Felles regionmøte sør og øst
på Sjøverstø
12
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Ny studie: Torskeyngel
dør av matmangel
Leder region sør, Kenneth Selås overrekker
gave til foredragsholder Aline Norberg
Aanonsen.

fisk som ikke finnes, det er så godt
som tomt.
At yrkesfisket skal fortsette som
før, er for oss derimot ubegripelig.
At lysfisket og trålingen med bunntrål ikke stoppes, er enda verre. Riktignok er det foretatt en regulering
av maskestørrelse i oppsamlingsposen men dette vil uansett ikke hjelpe.
Vi forstår ikke hva slags vern dette er.
Her handler det om vern av yrkesfiskere! Hva med allemannsretten?
Det er sendt henvendelse til Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet men svar har uteblitt. Alle var
enige om at disse tiltakene ikke har
noen verdi.
Tiltaket er begrenset til tre år.

Alarmerende forkningsstudie
Regionsmøtet fikk så en gjennomgang fra Flødevigen ved Aline Norberg Aanonsen av en forkningsstudie
på torskeyngel.
Konklusjonene er alarmerende;
torskeyngelen dør på grunn av manglende næring som følge av endring i
planktonsamfunnet. Les mer om
funnene i artikkelen til høyre.
To Ildsjeler gjennom mange år, Sverre Lilloe
og Gunnar Svendsen fra Småfisker’n
Sandefjord.

Omfattende, redusert næringstilgang som følge av
endring i planktonsamfunnet er trolig viktigste årsak
til den dramatiske nedgangen i torskebestanden i sør.
TEKST: ROAR THORSEN

hvert fall er dette hovedkonklusjonen på en forskningsstudie
som nylig er gjennomført ved Flødevigen utenfor Arendal.
15 deltagere fra Småfiskern region sør og øst ble kjent med forskningsresultatet da det ble avholdt
det felles regionsmøtet 13. april på
Sjøverstø.
Inger Aline Norberg Aanonsen
redegjorde for det man hadde funnet ut, og kom etter en grundig
gjennomgang fram til konklusjonen om at hovedproblemet ligger i
mangel på yngelens overlevelse.

I

Blir borte
- Vi har hatt flere år i det siste, senest i 2017, hvor vi har sett store
mengder torskelarver som har
bunnslått seg i bunnvegetasjonen
på grunt vann. Men hver gang ser
vi at yngelen rett og slett blir borte
i løpet av første leveår, sa Aanonsen.
Hun mente årsaken er matmangel, fordi planktonsamfunnet i
sjøen har endret seg som følge av
temperaturendringer. Dette innvirker på hele næringskjeden, og
dermed forsvinner også det som
yngelen skal leve av det første året.
Hun sa det også er påvist stor re-

duksjon i smårekebestanden og
annet liv i strandsonen som følge
av samme årsak.
Ut fra denne konklusjonen bekreftet hun samtidig at den aktuelle fredningen av torsk langs sørlandskysten neppe har noen betydning i forhold til det store bildet.

Strandnot
Studien hennes bygger på strandnotfangst på seks stasjoner i skjærgården gjennom årene 2016 og
2017, med nøye registreringer av
alt liv i strandsonen ned mot maks
ni meters dyp. Det unike er at dette ble gjort akkurat på samme måte
som en tilsvarende studie i 1997 til
1999. Dermed har man fått et
interessant sammenligningsgrunnlag.
I løpet av foredraget kom Aanonsen ellers inn på at det skjedde
en dramatisk endring med torskefisk i 2002. Hun betegnet dette
som et regelrett regimeskifte, med
kollaps i torskebestanden.
For øvrig kunne hun fortelle fra
undersøkelsen at bestanden av leppefisk ikke ser ut til å ha hatt noen
nedgang, tross omfattende fisketrykk. Tvert imot viste tallene at
berggyltbestanden heller hadde
hatt en svak økning.

SMÅFISKER’N 1-2019
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Filetering- og
kokkekurs
FORENINGSLIV: Vi i Småfisker’n

Ta vare på mest mulig

Arendal var så heldig at vi
fikk fiskeentusiast og kokk
Leif Myhren til å holde kurs i
filetering av fisk og tilberedning av denne.

Myhren startet kurset med litt teori
om de ulike fisketypene, og deres benoppbygging. Han demonstrerte ulike teknikker på fileteringa med fokus
på å bevare mest mulig av fisken, samtidig som den blir benfri. Det var mer
enn nok av fisk slik at alle fikk øve flere
ganger, og alle deltagerne fikk med
seg hjem «sine» fileter.

TEKST OG FOTO KENNETH SELÅS

ette er noe vi har hatt lyst til å
gjennomføre lenge, og endelig
fikk vi det til. For at deltagerne skulle
få mest mulig igjen av kurset, valgte vi
å ikke ha så mange av gangen med. Vi
satte et tak på 15 deltagere. Dette var
for at alle skulle få god faglig veiledning og gode muligheter for å øve.
Pågangen var stor, så vi måtte arrangere to kurs. Jeg deltok på kurs nummer to. Første kurs holdt vi den 27.
november og neste den 24. april.
Første kurs ble evaluert
til å være vellykket, så kurs to endret vi ikke mye på.

D
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Noe å lære for alle
Mens alle øvde på å filetere la kokken
rester av fisk og grønnsaker i en stor
gryte og kokte kraft på dette til fiske-

Fra venstre: Magne
Kaasa Halberg,
Theresia Selås, Kokk
Leif Myhren, Finn
Åge Nilsen, Bjørg
Hausberg og
Oddvar Selås

suppa. Myhren forklarte hele tiden hva
han gjorde og hvorfor. Selv om det var
flere habile hobbykokker med på kurset så fikk de med seg noen gode tips
og triks de ikke hadde tenkt på før.

Fiskesuppe og innbakt brosme
I tillegg til fiskesuppa, lagde vi innbakt
brosmefilet. Og etter at alt var ferdig
hadde vi en koselig samling rundt
middagsbordet der vi fortærte alle retter. Praten satt løst og kvelden gikk.

Sommerens vakreste
eventyr starter hos oss!
Vi har 30 år med fagkunnskap, service og entusiasme
i ryggmargen. Vi vet hva du trenger. Kom innom butikken
for sikre tips og gode tilbud!

SE VÅR NETTBUTIKK WWW.JAKTOGFRILUFT.NO
Du kan også ringe inn eller sende din ordre på e-post:
ORDRETELEFON 37 06 07 00 - POST@JAKTOGFRILUFT.NO

ARENDAL: Bryggeriveien 4, 4848 Arendal | GJØVIK: Welhavensgate 1, 2821 Gjøvik

En hilsen
fra oss i
Stavern/
Larvik

Helge Johansen sang og spilte for krepsen og alle oss andre

FORENINGSLIV: Småfisker’n i

Stavern/Larvik er en aktiv
forening. Vi er vel 50 medlemmer.
TEKST: JAHN GEORG GABRIELSEN (LEDER)

Fra krepsefesten – alle ble gode og mette

mange år har vi hatt tre forenings
møter/ hyggekvelder i lokalene til
Stavern båtforening, og det fjerde
(høstmøte) hjemme hos et av medlemmene.
Vi fråtser i oss ferske reker på årsmøtet i februar - nykokte kreps i april
- stekt kjøtt på grillen i september - og
i desember er det «julemiddag».

I

Garnrestriksjoner for
fritidsfiskerne her sør
På den siste krepsefesten møtte 25
medlemmer. Vår leder, Tom Sollie,
var og er en fast, buden gjest. Der ble
det orientert om det nye forbudet mot
bunnsatte garn for fritidsfiskere fra
15. juni innenfor grunnlinja i vårt område (fra svenskegrensa til Aust-Agder).
Vi slo fast at det var fritidsfiskerne
forbudet gikk mest utover, for yrkesfiskerne ble lite berørt- stort sett kunne de fiske som før.
Riktignok ble det obligatorisk for
trålfiskerne fra 1. januar å bruke ei sorteringsrist foran i trålen, men de får
tillatelse til å bruke oppsamlingspose
over rista for å ta fisken som ellers
hadde fått unnslippe.

Yrkesfiskerne skulle også
bidratt
Vi ser myndighetenes forsøk på å bygge opp bestanden av torsk (fisk generelt) som lite gjennomtenkt og nyttig,
16
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God stemning på julebordet, der Staverns svar på Evert Taube – Arild Nøsted (bildet til høyre) fremfører visene på mesterlig vis.

fordi alle- også yrkesfiskerne- må ta
større ansvar for å nå målet. Det nytter lite når oppsamlingsposen ikke blir
forbudt-- ei heller forbud mot lysfiske
etter sild og brisling i fredningsområdet i Oslofjorden.
Jeg sjøl ser helst at trålfiske her må
foregå utenfor grunnlinja.

Sett deg inn i restriksjonene
Som dere ser er det pålagt mange
nye restriksjoner for oss fritidsfiskereetter hvert er det blitt mange forbud å
sette seg inn i. Det er nå slutt med
garnfiske etter flyndre og krabber.
Bruk bare stang og snøre- og slipp ut
torsken! Husk også på alle minstemåla!

Fiskehandleren har fortsatt fisk!
I vårt område er det nesten tomt for
fisk, men vi får trøste oss med at det
fremdeles er rasende «billig» fisk hos
fiskehandleren- på høyde med den
beste indrefileten.
Ønsker dere alle – en god sommer!
Fra Småfisker’n i Stavern/Larvik.

SMÅFISKER’N 1-

Småfisker’n Tønsberg & Omegn

Feiret
40 årsjubileum
FORENINGSLIV: Jubileumsfesten, som samlet hele 54 medlemmer

ble lagt til Småfisker’n Tønsberg & Omegns årlige og tradisjonelle Julemøte på Borge Hotel.
TEKST : TOM SOLLIE

eder Frode Hansen kunne ønske
alle velkommen for deretter å gi
ordet til Tom Sollie, som innledet
med å gi den triste beskjeden om at
tidligere forbundsformann og forbun-

L

dets æresmedlem, Elias Arvesen har
gått bort. var død. Det ble holdt ett
minutts stillhet for å minnes Elias.

Foreningshistorien
Tom ga oss et innblikk i foreningens

FORENINGSVETERAN: Øivind Brevik er den formannen som har sittet lengst i Småfisker’n
Tønsberg & Omegn

historie og viktige saker som vi frontet
i felleskap. Tidligere formenn fra starten av ble lest opp i tur og orden, fram
til i dag. Også noen av de som var til
stede som har hatt viktige verv i foreningen ble også presentert.

Flere navneendringer underveis
Foreningen het i utgangspunktet
Småfisker’n Vestfold, men etter hvert
som det kom nye foreninger til på
vestsiden av Oslofjorden, så ble navnet
på foreningen endret til Småfisker’n
avd. Tønsberg & Omegn.
Foreningen har hatt flere formenn
opp gjennom årene og de som fortsatt
er blant oss ble spesielt invitert til festen.
Formannen som har sittet lengst er
Øivind Brevik. Rolf Tue var også med
18
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sammen med foreningens æresmedlem Kjell Torjessen.

Kåring av årets storfisker
Etter nydelig mat med lutefisk og juletallerken ble det servert dessert,
deretter flere gode historier av ulik
kaliber.
På våre Julemøter kårer vi også
årets Storfisker. Denne gang var det
Gabriel Kirsebom som tok tittelen
med sjøørreter på 2,7 og 2,8 kilo.
Avslutningsvis ble trekning på vår
utlodning og flere kunne ta med seg
gevinster som kan brukes til så
mangt.
STORFISKEREN: Leder Frode Hansen
overrekker vandretrofeet og litt attåt til
Gabriel Kirsebom.

SMÅFISKER’N 1-2019
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Småfisker’n Arendal

Årsmøte med fokus
på spøkelsesfiske
FORENINGSLIV: På årsmøtet i Småfisker’n Arendal hadde vi foredrag av Tord Aslaksen som har

satt fokus på spøkelses fiske. Slikt fiske fører til unødig reduksjon av bestander av fisk,
krabber og hummer.
TEKST: HANS ANDREAS HANSEN,
NESTLEDER I ARENDAL

slaksen har ved siden av jobb
engasjert seg i problematikken
og har opprettet «Green-Bay» prosjekt for å få fokus på tapte fiskeredskaper.
De siste 25-30 årenes overgang til
fiskeredskaper laget i plast og varige

A

materialer, sammen med kunnskapen
og viten om at de fleste fiskere mister
noen redskaper hvert år, gjorde at han
tenkte at her må noe gjøres.
Som lidenskapelig fisker, dykker og
mariningeniør ville Tord Aslaksen
demonstrere at det var mulig å fjerne
tapt redskap under vann, ved å kombinere innhenting av informasjon fra
fiskere, samarbeide med dykkere og

ved bruk av ny teknologi som fjernstyrte undervannsfarkoster.
Dette har prosjektet bevist i et område i Lillesand, og de samarbeider
med prosjekter fra Flekkefjord til
Fredrikstad.

Samarbeid med alle som fisker
I 2019 har de fått støtte fra Miljødi-

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

www.vikorsta.no

20
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- Bølgedemping
- Landganger og porter
- Utemiljø og belysning
- Kajakkplattform

Ørs
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En betydelig mengde tapte
redskaper oppsporet av dykker
og undervannskamera og nå
bragt på land.

rektoratet til å øke oppryddingen, og
spesielt med fokus på områdene i
RAET nasjonalpark i Arendal. Han
tror det er viktig at forvaltningen,
forskning og alle som har en interesse
på feltet samarbeider for å få til en god
effekt av slike prosjekter. Han mener
at en gruppe som Småfiskeren i Arendalsområdet er en ressurs som både
har kunnskap om lokale forhold og direkte kunnskap om hvor redskap mistes. At et prosjekt som Green-bay
samarbeider med fisker organisasjoner, om det er profesjonelle eller som
hobby, bringer uansett verdifull kunnskap som kan utnyttes tosidig

gjennom utveksling av kunnskap og
spre oppmerksomhet rundt utfordringene med tapte redskaper, skjult
beskatning og marin forsøpling.

Versting: Leppefiskteiner uten
råtnetråd
Det ble vist en rekke bilder og videoer
som gir sterke inntrykk når en ser hva
som befinner ser i teiner og garn. Tapte leppefisketeiner er tydelig en versting. Disse fisker alt, alle slags fisk,
hummer, krabber etc. Disse teinene
kan ikke ha rømningsvei og det brukes
ikke spøkelsestråd i disse.

SPØKELSESTEINE: ROV-en har funnet en spøkelsesteine i sjøen
med fisk og skalldyr inni. FOTO: TORD ASLAKSEN

Som aktive hobby fiskere er oppfordringen å bruke spøkelsestråd på teinene og sikre redskapen slik at den
ikke driver av og havner på dypt vann.
Har man gps kan man merke stedet
hvor en setter redskapen og har derfor
mulighet til å finne dem igjen. Tord
ønsket at vi kan ha et godt samarbeid
når han skal drive prosjektet i Arendal.
Det var flere som ga tilbakemelding
om ønske å bidra med den kunnskapen de har om områder hvor det kan
være tapt redskap.
Lederen takket Tord for innlegget
og overrakte ham en «teine» med
godsaker.

MANGELFULL: To krabber og en hummer funnet i en tapt teine
uten råtnetråd og rømningsvei. FOTO: TORD ASLAKSEN
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Du finner flere av
produktene våre hos
Egersund Trål, avd. Hvaler!
Tlf: 386 10 530
info@okmarine.no
www.okmarine.no

ALT TIL HAVFISKE
Kraftige teiner som ligger
stødig selv i dårlig vær!

Hummerteiner/
krabbeteiner

Fisketeiner

Snører

Krepseteiner

Garn

Tønsberg & Omegn:

Årsmøte og nytt
æresmedlem
FORENINGSLIV: På foreningens årsmøte ble det etter at sakene og valget

var i havn ble det utnevnt et nytt æresmedlem i foreningen.
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

et nye æresmedlemmet er vår trofaste
kasserer Stener Pettersen, som helt siden 1984 har hatt dette vervet.
Deretter kom leder Frode Hansen med
den gledelige beskjeden om at foreningen
etter søknad til Sparebankstiftelsen DNB
var tildelt kr 62.500 som skal brukes til
innkjøp av undervannsdrone.

D

Vi takker Sparebankstiftelsen DnB for
støtten til kjøp av undervannsdrone. Den
er et viktig verktøy for oss til å finne og
fjerne spøkelsesteiner, samt å avdekke marin forsøpling.
Se egen artikkel om dronen på side 2-3

Over til venstre:
Stener Pettersen blir
utnevnt til æresmedlem
Til høyre: Kjempegave fra
Sparebankstiftelsen DNB til
kjøp av undervannsdrone
Til venstre: Steinar Wøien
i konsentrasjon om årsmøtesakene.

Kjemikaliefri
lusebekjempelse
LAKSELUS: Det trolig største enkeltproblemet for oppdrettsnæringen er lakselus. Angrep av lus

fører til økonomisk tap og kostnadskrevende tiltak for oppdretteren. I tillegg handler luseproblemene om fiskehelsen til fisken som står i merden. Sist men ikke minst er smittepresset fra lus
i oppdrettsmerder en trussel mot de ville stammene av laks og ørret.
TEKST: LARS KONGSVIK

otalt sett må derfor oppdrettsnæringen jobbe målrettet med å bli
kvitt lakselus på fisken i merdene.
I forrige nummer av Småfisker’n ble
det presentert en oversikt over lusebekjempelse med kjemikalier eller
medikamenter. Nå skal vi se litt på
ulike metoder som ikke benytter seg
av dette

T

Grovt sett kan slik medikamentfri
lusebekjempelse deles inn i disse
gruppene:

•
•
•
•
•

Avlusning med håndtering
Avlusning uten håndtering
Forebyggende teknologiske tiltak
Forebyggende biologiske tiltak
Kombinasjon der man bruker en
eller flere av avlusningsmetodene
sammen.

AVLUSING
Termisk avlusing
Det er to hovedmetoder for dette.
Den ene metoden (Thermolicer) går
ut på å pumpe fisken gjennom et rør
der den utsettes for vann ved høyere
temperatur i en periode før den settes
tilbake i merden.
I den andre metoden (Optilicer)
pumpes fisken inn i et åpent kar der
den vha. skovler føres igjennom og
settes tilbake i merden. Det er temperaturdifferansen som gjør at bevegelige lus løses fra og dermed fjernes fra
fisken. Fastsittende lus lar seg påvirke
av metoden i mindre grad.
Avlusing ved ferskvannsbad

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
24

SMÅFISKER’N 1-2019

Denne metoden går ut på å føre fisken
over i en tank med ferskvann der den
blir værende opp til åtte timer før den
føres tilbake i merden. I praksis brukes
ofte en brønnbåt til denne oppgaven.
Metoden er på en måte naturens egen.
Det er velkjent at laks og ørret som
vandrer ut fra elvene og raskt får påslag av lus, trekker tilbake til elvemunningen for å la seg avluse ved å være i
ferskvann.

En annen variant av ferskvannsbad
er at merden utstyres med skjørt og
bunn og at det pumpes et ferskvannslokk inn i merden. Metoden er imidlertid lite utprøvd.

Mekanisk fjerning av lus
Denne metoden går ut på at vannstråler eller børster, evt. i en kombinasjon
brukes for å fjerne lusa fra fisken. Fisken kan føres gjennom behandlingskammeret med hodet eller halen først
alt avhengig av metode. Det er vesentlig tre registrerte metoder på markedet; SkaMik, FLS-avlusersystem og
Hydrolicer.
Mange aktører jobber med utviklingsprosjekter, så nye varianter og firmanavn vil komme til.

Avlusing med laser
Nå er vi inne på hi -tech området.
Dette er et system der fisken «leses»
og lus oppdages. Så kytes lusen med
en laserstråle mens fisken ikke skades.
Metoden er relativt ny.

Avlusing med rensefisk
Metoden med å slippe lusespisende
fisk sammen med laks/ørret er velkjent. Metoden krever mer rengjøring
av nøter enn det som ellers er nødvendig fordi rensefisken ellers kan bruke
mer tid på å spise fra notveggen enn
fra merden. Denne metoden bidrar til
å holde luseantallet lavere, men fjerner aldri all lusen.

FOTO: ESPEN BIERUD/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Det er leppefisk arter eller rognkjeks
som benyttes. Leppefisk fanges fra naturen mens rognkjeks produseres i
oppdrett for dette formålet. Rensefisken sin overlevelse er veldig varierende
og det er også betenkelig at naturen
støvsuges for rensefisk langs hele kysten.

FOREBYGGENDE TILTAK
Snorkelmerd
Denne metoden går ut på at det legges
et notlokk på ca. 10 meters dyp i merden. Laksen trenges dermed ned til et
dyp der det er lite lus i vannmassene
og påslag av lus blir vesentlig mindre.
Laksen trenger å kunne gå til overflaten for å snappe luft til svømmeblæren. Derfor settes det inn et rør /en
snorkel i midten av merden som tillater laksen å ta en tur opp her iblant for
å snappe luft.
Metoden er relativt ny, men resultatene ser lovende ut og flere forsøk viser at påslaget av lus er redusert med
så mye som 80 prosent.

Helsekost
Forprodusenter undersøker om forsammensetningen kan påvirke den
ytre slimhuden til fisken slik at den
blir mindre attraktiv for lakselus.
Foreløpige resultater har vist at påslag
av lus kan reduseres med 20 prosent
ved å styre kostholdet riktig.
Tette anlegg
Dersom fisken holdes i tette anlegg i
sjø eller på land, vil luseproblematikken være eliminert. Kostnadene ved
tette anlegg er imidlertid store, og det
vil gå med mye energi til å sirkulere
rent vann inn i anlegget. Mange forskningsprosjekt er i gang og om noen år
vil vi trolig se flere prøveanlegg i fullskala.

FISKEHELSE
Oppdrettslaksens helse er truet dersom påslaget av lus er stort. Samtidig
vil mange behandlingsformer også
innebære en helserisiko for oppdretts-

fisken. Ved mekanisk behandling vil
det kunne oppstå mekanisk skade på
fisken. Utstyr og metoder må derfor
forbedres stadig for å ivareta fiskehelsen. Ved varmebehandling vil temperaturøkning være den faktoren som
tar knekken på lusen. Samtidig er dette
en belastning for fisken, og vil kunne
føre til bl.a. gjelleskader om en ikke er
varsom nok. Trenging av fisken er en
stressfaktor, og fisk som ikke er i god
nok forfatning vil rett og slett kunne
stryke med av dette eller utvikle sykdom som ligger latent. Som nevnt vil
rensefisken sin dyrehelse i fangenskap
også være en faktor som må ivaretas.

KOSTNADER VED
AVLUSING
Der er gjort en del anslag på hva avlusing koster. Et grovt anslag tyder på at
kostnad pr. kilo fisk pr. metode ligger
på 0,50 kr – 1,40 kr pr. kilo fisk på
salgsprisen når generasjonen skal slaktes. Ved bruk av flere metoder eller
flere avlusinger vil prisen øke.
SMÅFISKER’N 1-2019
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Sukkertare
gjekk i oppløysing av
lusemiddel
FORSKNING: Nye laboratorieforsøk viser at sukkertare
kan ta skade av små konsentrasjonar av lusemiddelet
hydrogenperoksid.
TEKST: ERLEND ASTAD LORENTZEN

in behandlingsdose tilsvarande
den som blir tilsett rett i ei fiskemerd, var dødeleg for unge sukkertare-plantar, fortel doktorgradsstipendiat Barbro Taraldset Haugland.
– I sjøen er dosen tynna ut om han
når taren, men resultata kan likevel
vere viktige å tenke på når det gjeld kva
tid, kor og korleis ein avlusar med
hydrogenperoksid.
Forskinga til Haugland er no publisert i Aquaculture Environment Interactions. Ho utsette ung sukkertare for
ein behandlingsdose hydrogenperoksid på 1700 milligram per liter vatn i
éin time. 7-8 timar etter eksponeringa
mista taren konsekvent all farge. Over
dei neste dagane gjekk han i oppløysing.
– Konsentrasjonen i behandlingsdosar som oppdrettsnæringa brukar, kan
variere frå 1300-2300 milligram per liter vatn i merden, avhengig av blant
anna sjøtemperatur, seier Haugland.

-E

Ville finne minste dødelege dose
Ettersom konsentrasjonen blir tynna
ut meir og meir lengre vekk frå utsleppspunktet, var eit viktig forskingsspørsmål kor lite hydrogenperoksid
som skal til for å vere giftig.
– I toksikologien kallar vi dette
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Taren sin oksygenproduksjon med stigande lysnivå og ulike lusemiddeldosar. Med dosen på
85 milligram døydde over halvparten av den eksponerte taren. ILLUSTRASJON: BARBRO HAUGLAND

punktet LC50. Dosen som drep halve
populasjonen, fortel stipendiaten.
Det er ikkje beint fram å slå fast kva
tid tare lever og ikkje lever. Han kan sjå
fin ut på utsida etter eksponering sjølv
om han er daud. Haugland målte derfor oksygenproduksjonen til taren for å
sjå om han «pusta» eller ikkje.

Reknar 4,7 prosent som farleg
Som plantar på land, produserer tare
oksygen i sollys. Grafane over viser oksygenproduksjonen til fem grupper
tare i aukande lysnivå. Målinga er gjort
rett etter eksponering av fire ulike
konsentrasjonar lusemiddel og ei ueksponert gruppe til samanlikning (kontroll):
I labforsøka var 1700 milligram per
liter vatn dødeleg. På 17 milligram,
overlevde all taren. På 85 milligram,
eller fem prosent, døydde over halvparten av taren.

– Punktet for kva tid mengda hydrogenperoksid er farleg for taren, må
med andre ord ligge ein plass mellom
1 og 5 prosent av den første, dødelege
dosen. Eg har estimert det til 4,7 prosent, seier Haugland.
1700 milligram per liter vatn drap
altså all taren, og 4,7 prosent av dette
igjen ville truleg drepe halvparten,
ifølge resultata.
– Tare har høg reproduksjon og kan
komme tilbake relativt raskt. Resultata
våre går inn i det store bildet av lusemidlar sitt avtrykk i naturen.
Hydrogenperoksid finst òg naturleg
i sjøvatn, og taren produserer det sjølv
når han «pustar». Men då er det snakk
om særs låge verdiar samanlikna med
dosane i forsøket.

«Feil» vêrforhold og auka risiko
– Kva konsentrasjonar kan vi finne i
naturen nær eit oppdrettsanlegg

Fjordmiljøet styrer
torskeeggenes skjebne
FORSKNING: Kysttorskbestanden i Norge er betraktelig
redusert de siste årene. Det finnes mange mulige årsaker
til dette, blant annet overfiske, økt beitepress og miljøforandringer.
TEKST: Mari Skuggedal Myksvoll, HI

erfor trenger vi mer kunnskap
om de første leveårene til torsken. For at en enkelt fjord skal holde på sin egen lokale kysttorsk er
det viktig at avkommet (egg og larver) blir værende inne i fjorden, og
dette kan studeres ved hjelp av en
matematisk modell. Temperatur,
saltholdighet og strøm ble beregnet
i Folda (Nordland) og Porsangerfjorden, og ved hjelp av dataene beregnet vi hvordan eggene spres
med havstrømmene i fjordene.

D

Sukkertareplanten til høgre blei utsett for
ein dødeleg behandlingsdose hydrogenperoksid. Eit døgn etter er planten gjennomsiktig. FOTO: BARBRO HAUGLAND

der fisken blir behandla med hydrogenperoksid?
– Det vil kunne variere stort frå lokalitet til lokalitet. Lusemiddelet blir for
eksempel fortare tynna ut ved kysten
enn inne i ein fjordarm. Hydrogenperoksiden blir samtidig broten ned, men
dette tar dagar. Uttynninga er derfor
det avgjerande.
Haugland meiner ein uheldig kombinasjon av forhold i sjøen, som vindog straumretning, i visse tilfelle kan tilseie risiko for helsa til sukkertare i nærleiken.

Vil skaffe meir data
– Målingar på 3,6 prosent av behandlingsdose er funne opptil 15 meter unna
merden. Eksperimentelle simuleringar
viser samtidig at lusemiddelet i teorien
kan nå lengre under «feil» forhold.
Havforskingsinstituttet jobbar no
med å utvikle ein eigen modell for
spreiing av behandlingsmidlar i miljøet.
– Like viktig som å finne konsentrasjonane som er giftige for dyr og planter, er det å finne kva konsentrasjonar
dei faktisk står i fare for å bli utsett for,
avsluttar Haugland.

Mange egg blir i fjorden
Resultatene viser at flesteparten av
eggene blir værende igjen i fjorden,
og dermed bidrar til å opprettholde
en lokal særegen kysttorsk i den enkelte fjord. Imidlertid er det i
mange norske fjorder utbygd vannkraftverk som regulerer vannmengden i elvene. Dette medfører
økt vannføring tidlig om våren og
gjør at flere torskeegg føres ut av
fjorden, sannsynligheten for at eggene blir værende igjen minker
med omtrent 20 prosent.
Kysttorsk gyter både ute på kysten og inne i fjordene. Resultatene
viser at gyting inne i fjordene fører
til at den lokale bestanden holdes
isolert fra andre bestander. Eggene
som blir gytt ute på Helgelandskysten sprer seg over et større område,
men de holder seg inntil kysten på
grunn av virvler og uregelmessig
kystlinje. Eggene fra kysttorsk
blander seg i liten grad med eggene
fra skrei (nordøstarktisk torsk).

Komplisert topografi.
Miljø og strømforhold inne i fjor-

Torskeegg som snart klekkes.
FOTO: ANDERS THORSEN

Fakta: Kysttorsk
nord for 62°N
Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Fjorder og kystnære
områder
Størrelse: 1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning:
3–6 år. Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere
kan gi 400 000 egg, de eldste
15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk

dene varierer veldig mye på grunn
av komplisert topografi. Blant de
viktigste ytre kreftene som påvirker
strømmen i havoverflaten er vind
og ferskvann fra elvene. Studien viser at det er viktig å ha god informasjon om lokal vind for å kunne beregne strømmen godt og dermed
hvordan torskeeggene sprer seg.
Mari Skuggedal Myksvoll er født i
1983 og oppvokst utenfor Stavern i
Larvik kommune. Hun tok mastergrad i fysisk oseanografi på Universitetet i Bergen i 2008 og har vært ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet siden 2009.
SMÅFISKER’N 1-2019
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Ny merdtype gav 80
halvparten så mange
FORSKNING: Et not-tak på
noen meters dyp i de såkalte
snorkelmerdene begrenser
lakselusens tilgang til oppdrettslaks.
TEKST: GUNVAR MIKKELSEN, HI

oreløpige resultater er svært lovende, og viser at antall fastsittende
lus har blitt redusert med 80 prosent i
snorkelmerdene sammenlignet med i
vanlige merder. Dette har ført til behov
for kun halvparten så mange lusebehandlinger i snorkelmerdene.
På samme måte som bonden ofte kan
redusere antall parasitter ved å flytte
buskapen til områder med lavere smit-

F

terisiko, kan oppdrettere sørge for
mindre overlapp mellom der laks og
lakselus befinner seg. Det er nettopp
dette er som er tanken bak snorkelmerdene.
En merd kan enklest forklares som et
bur laget av not. Merdene flyter på sjøen, og sjøvann strømmer fritt gjennom.
Den viktigste forskjellen mellom en
vanlig merd og en snorkelmerd er at
snorkelmerden har et ekstra not-tak
som hindrer fisken fra å svømme i overflatevannet.
Laks trenger tilgang til luft for å kunne fylle svømmeblæren sin, derfor er
det sydd inn en åpning i not-taket som
fører opp til vannoverflaten (se figur 1).
Denne åpningen kalles snorkel eller
tube. Snorkelen gjør at laksen får tilgang til luft til tross for not-taket.

Figur 1. Skisse av en snorkelmerd. Man ser at selve snorkelen kommer opp inne i den
innerste ringen. Not-taket, som hindrer fisken i å svømme i overflatelaget, sees nede på
det dypet der den innerste ringen starter. Not-takets dybde kan varieres.

Hvordan fungerer
snorkelmerden?
I perioden rett etter klekking driver de
små lakseluslarvene som oftest rundt i
det øverste vannlaget, hovedsakelig fra
0 til 10 meters dyp.
– Det er i denne fasen at lakselusen
sprer seg til nye verter av enten laks,
regnbueørret eller sjøørret, sier Daniel
Wright. Han er forsker ved Havforskningsinstituttet, og jobber som postdoktor og veileder i FOU-prosjektet
som tester ut snorkelmerdene i kommersiell skala.
– I vanlige oppdrettsmerder har også
laksen mulighet til å oppholde seg i det
øverste vannlaget. Luselarvene har
dermed gode muligheter til å møte og
deretter feste seg til laksen. Not-taket i
snorkelmerden hindrer imidlertid i
stor grad lusa i å møte laksen, siden laksen da blir tvunget til å holde seg dypere enn 10 meter, forklarer Wright.
Wright og hans kollegaer fant ut at
påslag av lakselus reduseres med snorkeldybde og at slike påslag bortimot er
fraværende på 16 meters dyp, samtidig
som laksen trivdes godt.
– Det er mye smartere å hindre at fisken får lus i første plassen enn å behandle mot lus som allerede har festet
seg på laksen, forklarer Wright.
Ny uttesting i kommersiell skala
Uttesting av snorkelmerder er tidligere
kun gjort i forsøksskala.
– Da så vi at fisken fikk mindre lus i
snorkelmerdene, derfor tester vi nå ut
metoden i kommersielle oppdrettsanlegg, sier Wright.
Wright og hans kollegaer har siden
2016 benyttet tre vanlige merder og
tre snorkelmerder ved lokaliteten Låva
hos Bremnes Seashore AS til å teste effekten av den nye merdteknologien på
lakselus og generell produksjonsytelse
gjennom en full produksjonssyklus av
laks.
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prosent færre lus og
lusebehandlinger

Over: Snorkel i oppdrettsanlegg for at laksen ikke svømmer til overflaten, der det er mest luselarver. FOTO: LARS STIEN
Til høyre: Figur 2. Temperatur, saltholdighet (begge som
funksjoner av dybde) og gjennomsnittlig antall fastsittende
lakselus pr. fisk gjennom forsøket.

– Hittil har lusetellinger annenhver
uke vist at fastsittende lakselus (dvs. lusens «ungdomsstadier»), er redusert
med 80 prosent i snorkelmerder
sammenlignet med i vanlige merder,
sier nærings- og doktorgradsstipendiat
Lena Geitung ved Bremnes Seashore
AS.
Antall behandlinger mot lakselus var
det samme for begge merdtypene
gjennom 2016 (Slice og hydrogenperoksidbehandling for å behandle mot
lakselus og amøbegjellesykdom
(AGD)). I 2017 derimot har snorkelteknologien resultert i 50 prosent færre
behandlinger mot lakselus (Thermoli-

cer- og hydrogenperoksidbehandling).
Mengde rensefisk har vært den samme
for begge merdtypene og har vært
sammensatt av flere arter.
– Det er imidlertid fortsatt litt utfordringer med å få rensefisken til å bli effektiv i snorkelmerdene, sier Geitung,
som vil optimalisere bruken av rensefisk i hennes neste kommersielle forsøk.

Temperatur og saltholdighet
påvirker lusemengden
Antall lakseluslarver i vannet påvirkes
av vannets temperatur og saltholdighet, som jo varierer gjennom året.

Dermed varierer også risikoen for
påslag av lakselus på laks gjennom året.
Figur 2 viser hvordan temperatur og
saltholdighet varierer gjennom året
sammen med mengde påslag av de
fastsittende stadiene av lakselus i vanlige merder og snorkelmerder.
Snorkelmerd-teknologien er utviklet
i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Melbourne og
Egersund Net. Teknologien er nå tatt i
bruk og videreutviklet sammen med
Bremnes Seashore AS, og det er fra deres oppdrettsanlegg de siste resultatene
kommer fra.
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Regler for fritidsf

FORVALTNING: Dette er ikke
ment som noen uttømmende
innføring i reglene, siden
der lokalt finnes områdereguleringer som en må forholde seg til. Listen under
peker på de punktene som en
må rette seg etter/eventuelt
undersøke nærmere i forhold
til hvor i landet en bor.

det en mulighet for å utnytte 210 m
garn. Redskapsmengde gjelder pr. båt,
selv om det er flere personer i båten.
B. Merking av redskap

• All redskap skal være merket med
eiers navn og adresse på minst ett
av vakene. Har redskapet ikke vak
skal det merkes direkte på redskapet.

TEKST: LARS KONGSVIK

r du av de som kun fisker til eget
bruk, så er punktene A - D de
mest aktuelle, men vær observant på
punkt G i noen tilfeller. Skaff deg
gjerne brosjyren «Kysten er din» (sist
oppdatert 2016). Den finnes også på
internett under adressen

E

fiskeridir.no/brosjyrer/kysten-er-din
Vær også oppmerksom på at alle reguleringer blir vurdert hvert år, og det
kan inntre endringer både i løpet av et
år og ved et årsskifte.

A.Generell redskapsbegrensning
for fritidsfiskere

•
•
•
•
•

Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser

NB! Husk at krabbeteiner skal ha 2
sirkelformede rømningshull -ett på
hver side - nær bunnen, på minimum
80 mm. Dette er et tiltak for vern av
hummeren. Teiner skal også være
utstyrt med råtnetråd for at de ikke
skal fortsette å fiske ubegrenset om de
blir tapt. I fritidsfisket ble tillatt garnmengde redusert fra 210 m til 165 m i
2011. Den nye regelen gjelder for
fiske etter torskefisk både nord og sør
for 62°N. Har du 165 m bunngarn
etter torsk og 45 m garn som ikke fisker etter torsk (eks. flytegarn) så er
30
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C. Nedsenking av garn/forbud
mot nedskapstyper/forbud
mot fiske

• Det er innført totalforbud mot
fiske av torsk i Oslofjorden fra 15.
juni 2019. Forbudet gjelder innenfor en linje fra grensen mellom
Vestfold og Telemark og tvers over
fjorden til grensen mot Sverige.
Forbudet gjelder hele året. Fisker
du i området og får torsk, skal du
løse den forsiktig fra redskapen og
sette den forsiktig ut i sjøen igjen.
• Det er forbud mot fritidsfiske med
garn på grunnare vann enn 25 m i
Skagerrak i perioden fra og med 1.
juni til og med 15. august.
• Det er totalforbud mot fiske av ål.
Dette gjelder på ubestemt tid for å
bygge opp bestanden.
• Det er totalforbud mot fiske av
pigghå. Dette gjelder på ubestemt
tid for å bygge opp bestanden som
en mener er truet.
• Fra 1. mars til 30. sept. skal alle
garn med maskevidde 32mm eller
større senkes ned slik at hele fangstdelen står under 3 m dyp. Dette er
et tiltak for vern av laks og sjøørret.
• Fra 1. mai til og med 31. desember
er det forbudt å fiske med torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og
Romsdal fylke. Dette er et tiltak
for vern av hummeren.
- Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31.
desember. Antallet hummerteiner

og torskeruser kan likevel til sammen ikke overstige 10.
- Fangst av leppefisk ble lukket fra
sesongen 2018. Utenom de som er
tildelt kvote som yrkesfiskere kan
ungdom som ønsker seg inn i fisket søke om å få fiske leppefisk på
ungdomsfiskeordningen.
• Minste maskestørrelse i bunngarn
sør for 62 grader er 126 mm (10
omfar) Nord for 62 grader nord er
minste maskestørrelse i garnfisket
etter torsk 156 millimeter.

D. Fredningstid

En del arter er fredet i deler av året, og
der gjelder spesielle regler for hvordan
en kan fange den. Vi nevner spesielt:
• Fredning av gyteplasser for torsk
I Oslofjorden /Skagerak er det fra
2019 innført forbud mot fiske på
en del gyteplasser for torsk fra1.
januar til 31. april. Se J-melding
54-2019.
• Hummer
Regler om minstemål , fangsttid
og fangstredskap:
- På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å fange
hummer i perioden fra 1. oktober
klokken til og med 30. november.
- For resten av landet er fisketiden
fra 1. oktober til og med 31.
desember.
Felles regler for hele landet:
• Alle som vil fiske hummer må
registrere seg og få tildelt deltakernummer som redskapene skal merkes med i tillegg til vanlig merking.
• Hummer er bare tillatt å fiske med
hummerteiner.
• Teiner skal være utstyrt med råtnetråd for å hindre at tapte teiner
fortsetter å fiske over lang tid.
• Hummerteiner skal ha minst én
sirkelformet fluktåpning på minst
60 millimeter i diameter på hver
side av teinen.

fisket i sjøen 2019
• Hummer tatt med annen redskap
enn hummerteiner skal settes tilbake i sjøen.
• Hummerteiner skal røktes minst
en gang pr. uke.
• Fritidsfiskere kan bruke maksimalt
10 teiner til fangst av hummer.
• Hummer med utvendig rogn er
fredet hele året og skal settes tilbake i sjøen.
• Felles minstemål for hummer i
hele landet er 25 cm.
• Fra Lindesnes fyr til svenskegrensen er det innført maksimalmål på
32 cm for hummer.
• Det er rapporteringsplikt for hummer som blir oppbevart i sjøen i
desember.
• Hummer kan ikke oppbevares i
sjøen mellom 31. des. og 1. okt.
• I teiner som er satt ut for fangst av
krabbe på kyststrekningen fra
grensen mot Sverige til og med
Tysfjord kommune i Nordland
fylke, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning i redskapet.
Åpningens diameter skal være
minst 80 mm. Dette kravet gjelder
ikke yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser
på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal
fylke i perioden fra 1. mai til 31.
desember. Yrkesfiskere kan søke
om dispensasjon fra denne regelen.
• Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31. des.
Antallet hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.
• Det er ikke lov å sette eller trekke
teiner for å fange hummer på kysten fra svenskegrensen til og med
Vest-Agder fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.
• Laks, sjøørret og sjørøye
• Det er vernesoner rundt mange
bekker og vassdrag, kun fiske til
spesielle tider og med spesiell redskap.
• Det er ikke lov med garnfangst
uansett.

E. Minstemål

Det er fastsatt minstemål for en
del fiskeslag. Følgende minstemål
gjelder også i fritidsfiske:

•

•

Art

Område

Minstemål

Kveite *
Torsk

Hele landet
80 cm
Sør for 64°N
40 cm
Nord for 64°N
44 cm
Hyse
Sør for 64°N
31 cm
Nord for 64°N
40 cm
Sei**
Hele landet
32 cm
Rødspette Vest f. Lindesnes 29 cm
Øst f. Lindesnes
27 cm
Krabbe
Nord f. Rogaland 13 cm
Rogaland til
svenskegrensa
11 cm
Hummer
Hele landet
25 cm
St. kamskjell Hele landet
10 cm
Sjøkreps
Hele landet
13 cm
Makrell
For makrell tatt med krok
eller garn gjelder ikke
minstemål
* Levende fisk under minstemål settes ut
igjen. Kveite under minstemål settes ut igjen
uansett om den er levedyktig eller ikke.
** Sei til egen husholdning eller agn må ikke
ha minstemål.

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fritidsfiskere har en maksimalkvote for omsetning av torsk på 1000

•

•

kilo sør for 62 grader nord og
2000 kilo nord for 62 grader nord.
Fisk og skalldyr må omsettes gjennom eller med godkjenning av et
av salgslagene.
Fritidsfiskere etter torsk nord for
62 grader må registrere seg hvis de
vil omsette fangst
I noen fiskeri kan det være forbud
mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr.
2012 gjelder dette rognkjeksfiske i
de 3 nordligste fylkene.
Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt omsette for
en verdi tilsvarende grensen for
momsplikt registrering (kr. 50 000
pr. 2012)

G. J-meldinger

• Fiskeridirektoratet utsteder hvert
år meldinger som regulerer fisket
for kortere eller lengre tidsrom
for gitte områder eller arter.
• Meldingene kunngjøres i kystaviser og på fiskeridirektoratet sine
informasjonssider. Dette gjelder
særlig når fisket innenfor en totalkvote blir stoppet, og det ikke
lenger er lov til å fiske denne
arten for salg (eks makrell).
• Fra 2019 rettes oppmerksomheten
spesielt mot J-54-2019 om fredning av gytefelt for torsk.

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

www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
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Profileringsartikler og utstyr
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

aren er på en måte skogen i havet og gir vern og
gode oppvekstområder for både fisk og andre levende organismer. Høstingen gir derfor reduserte og
dårligere oppvekstområder. Samtidig mener forskerne at der absolutt er rom for å høste av denne ressursen. Alginat som utvinnes av tare er et viktig råstoff
både i medisin, kosmetikk og næringsmidler.

T

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

Slik høstes det

Vimpel
kr. 135,- pr stk.

Relativt små båter slipper ut et gaffelformet redskap
som slepes langs bunnen i de områdene som er regulert til høsting. Tarestilkene rives av og heises om
bord og så senkes redskapet ned på nytt og på nytt for
å renske området for tare. I de åpne områdene er det
kun lov å høste ned til en dybde på 20 meter. Høste-

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.
Caps blå
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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FORVALTNING: Høsting av tare foregår langs
kysten vår fra Åna Sira ved Flekkefjord og
til grensen mot Nordland. Det er vesentlig
ett selskap som har stått for høstingen
fram til det siste, men nå er det to aktører
som jobber med slik høsting.
TEKST: LARS KONGSVIK

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

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

Høsting
av tare

feltene er delt inn i striper på i nautisk
mil (1852 m) og strekker seg i retning
øst – vest. Hvert høstefelt er åpent ett
år av gangen og skal så hvile i 4 eller 5
år for reetablering. Det skal ikke høstes på nabofelt til forrige års høstefelt.
I noen høstefelt er det avsatt vernesoner bl. a. for å verne kjente og viktige
gyteplasser for torsk.

Lovgrunnlaget
Forskrift om høsting av tang og tare er
den sentrale forskriften som åpner for
høsting. Forskriftens formål er å sikre
en bærekraftig utnyttelse av tang og
tare som del av en helhetlig forvaltning
av kystens ressurser og naturmiljø (§2).
I forskriftens §4 slås det fast at retten til
høsting av tang og tare tilhører staten.
Dermed er det staten som deler ut tillatelser til dem som ønsker å høste.

Regionale forskrifter
5-års perspektiv
Fiskeridirektoratet kan fastsette regionale forskrifter om hvor og når det er
tillatt å høste tare i den enkelte region.
Forskriftsforslag utarbeides av fylkesvise grupper som ledes av fylkeskommunen.
Fiskeridirektoratet kan, i samråd
med Miljødirektoratet, åpne for høsting av tang og tare for inntil 5 år av
gangen dersom det er sannsynlig at
ressursen og økosystemet i området
kan tåle den belastningen høstingen
innebærer.
Høsting kan bare skje innenfor åpne
felt, og på de vilkår som framgår av
denne forskrift, de regionale forskriftene, samt forvaltningsplan for tang
og tare.
Hele eller deler av åpne felt kan
stenges før 5 år er gått dersom noen av
forutsetningene tillatelsen bygger på
bortfaller.

Fiskeridirektoratet kan også
fastsette bestemmelser om varig
forbud mot høsting av tang og
tare i bestemte områder.

Rapportering av høstekvantum, kontroll mv.
Det skal føres fangstdagbok når
det høstes tang og tare. Fangstdagboken skal inneholde angivelse av dato, høstested og kvantum. Fiskeridirektoratet kan kreve
fangstdagboken fremlagt.
Det skal gis årlig rapport til Fiskeridirektoratet om høstekvantum for
hvert høstefelt.
Fiskeridirektoratet kan ved forskrift
fastsette bestemmelser om rapportering av andre forhold av betydning for
forvaltningen av tang- og tareressursen, samt fastsette nærmere regler om
gjennomføringen etter første og annet
ledd.
Fiske i høsteområdene
Fiske skal kunne drives innenfor de
felter som er åpnet for høsting av tang
og tare i den utstrekning det ikke kommer til fortrengsel for tang- og tarehøsterne. Fiskeridirektoratet kan utferdige ytterligere bestemmelser, herunder gi pålegg av hensyn til sesongbetont fiske.

Aktsomhetsplikt
Taretråling skal utøves med nødvendig aktsomhet for å unngå skade på
kulturminner.
Ved funn av mulige kulturminner
skal trålaktiviteten avbrytes.
Høster plikter umiddelbart å gi melding til enten nærmeste politikammer,
nærmeste sjøfartsmuseum (skipsfunn)
eller fylkeskommunens kulturminnesektor (andre arkeologiske funn), samt

Fiskeridirektoratet med angivelse av nøyaktig
posisjon av funnet.
Meldeplikt ved funn av kulturminner er lovfestet iht. kulturminneloven § 8 annet ledd, § 13 andre ledd
og § 14 tredje ledd.

Regulering i Rogaland,
Hordaland, Sogn og Fjordane
I disse tre fylkene var forskrift om høsting på høring for omtrent et år siden.
En ny 5-års forskrift ble vedtatt med
virkning fra 11.september 2018 til og
med 31. august 2023.
Regulering i Møre og Romsdal
og Trøndelag
Møre og Romsdal fylkeskommune har
hatt i arbeid en gruppe siden januar
2019. De har lagt fram rapport med
tilråding om høsting for en ny 5-års
periode. Rapporten lå ute på høring i
mai måned 2019. Fiskeridirektoratet
vil vedta ny forskrift om høsting for
gjeldende område med virkning fra 1.
oktober 2019.
SMÅFISKER’N 1-2019
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NYHET: LineOut
LineOut gjør
fiske med garn
og line enkelt
og trygt
• Unngå at garn og
line hekter seg fast
under setting
• Kan plasseres
hvor som helst i
båten

• Flyttes enkelt
fra en stamp til
en annen
• Lav vekt

Fiskebestander gjenoppbygd
på grunn av bedre forvaltning
FORSKNING: En ny studie viser
at de fleste fiskebestandene i
Nordøst-Atlanteren har blitt
gjenoppbygd på grunn av bedre fiskeriforvaltning.
TEKST: GUNNAR SÆTRA, HI

or alle bestander under ett, var
det gjennomsnittlige bunnivået
rundt år 2000. Siden den gangen har
de fleste bestandene tatt seg opp igjen,
sier havforsker Fabian Zimmermann.
Han har gjennomført studiensammen
med Karl Michael Werner fra Thünen-instituttet for fiskeriforskning i
Bremerhaven.

-F

85 bestander
De to havforskerne har sett på utviklinga for 85 fiskebestander i perioden
1960–2015.
– Dette omfatter alle bestandene
som Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gir kvoteråd om. Studien
vår dekker området fra den iberiske
kysten i sør via Norskehavet og til Barentshavet i nord. Blant dem finner vi
fisk med viktig økonomisk betydning,

blant annet sild, torsk og makrell, forteller Zimmermann.
Alle EU-land rundt Nordøst-Atlanteren har innført strengere reguleringer av fisket i årene etter 2000, mens
Norge og Russland var tidligere ute
med slik forvaltning. Det er EU, Norge, Russland, Island, Grønland og
Færøyene som er kyststater rundt
Nord-Atlanteren og dermed har råderett over fiskeressursene. Flesteparten
av bestandene blir likevel ikke regulert
av enkeltland, men av internasjonale
kommisjoner med representanter for
de enkelte kyststatene. Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er en av dem,
EUs fiskerikommisjon en annen. Kvotene blir fastsatt etter forhandlinger
mellom landene som deltar i de ulike
fiskeriene, deriblant EU, Norge, Russland, Island, Grønland og Færøyene.

Samme nivå som på 1970-tallet
Studien viser at de fleste bestandene
var på sitt laveste nivå rundt år 2000.
Unntaket er mange bestander i nord
som hadde tatt seg opp tidligere som
følge av forbedringer i både norsk og
russisk fiskeriforvaltning. Mange andre europeiske bestander ble overfiska
i perioden mellom 1970-tallet og

1990-årene, men nå har de kommet
opp på samme størrelse som på 1970tallet. Zimmermann og Werner har
funnet en klar sammenheng mellom
økt biomasse og strengere reguleringer. Økninga kom etter endringer i fiskeripolitikken blant landene omkring
Nordøst-Atlanteren, og de to forskerne konkluderer blant annet med at
bedringene i EUs felles fiskeripolitikk
som ble satt ut i livet like etter år 2000,
er svært viktige og har påvirka mesteparten av de europeiske fiskeriene.
– Vi ser også at vekst i bestandene avhenger av rekruttering. Bestander som
har ikke fått én eller flere sterke årsklasser øker ikke, selv om fangsten er
redusert. Dette viser at naturlige variasjoner kan spille en viktig rolle og skape usikkerhet, sjøl med ei god fiskeriforvaltning. Resultatene våre viser at
bærekraftig høsting av villfiskbestandene er mulig, men bare ved å føre en
fullgod og forskningsbasert fiskeripolitikk som tar hensyn til før-var-prinsippet i fangstreguleringene. Dette blir
enda viktigere når vi står overfor endringer i produktiviteten i de marine
økosystemene, spesielt som følge av
klimaendringer og endringer i artsfordelinga, avslutter Zimmermann.

– Resultatene våre viser at bærekraftig høsting av villfiskbestandene er
mulig, men bare ved å føre en fullgod
og forskningsbasert fiskeripolitikk som
tar hensyn til før-var-prinsippet i fangstreguleringene, sier havforsker
Fabian Zimmermann. (Foto: Kjartan
Mæstad / Havforskningsinstituttet)
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Viktig informasjon
fra små øresteiner
FORSKNING: Folk flest kaller
dem «øresteiner». Havforskerne sier «otolitter».
Noen ganger blir de omtalt
som «ferdsskrivere». Det er
fordi bein-krystallene inne
holder informasjon om hvordan fisken har levd.
TEKST: GUNNAR SÆTRA, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

undt et bord i Murmansk sitter
fire fiskeribiologer og ser i hvert
sitt mikroskop. Tre av dem er norske,
den fjerde russisk. Innimellom løfter
de blikket fra mikroskopene for å drøfte det de ser. Hvordan skal de tolke
det? Tolker de det likt? Hva kan de
finne ut?
Frøydis Bogetveit, Stine Karlson og
Eilert Hermansen fra Havforskningsinstituttet (HI) er på besøk hos havforskningsinstituttet Pinro i Murmansk for å gjennomføre det de kaller
alderslesing sammen med russiske
kolleger. Fra Pinro stiller Tatjana
Prokhorova. Praten går på norsk. Etter mange års samarbeid med norske
kolleger snakker Prokhorova norsk så
godt at det er lettest å ha det som felles
språk.
«Lesestoffet» denne gangen er øresteiner – eller otolitter – fra lodde. De
stammer fra prøver som ble tatt under
det store norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet i høst.
– Vi kan lese fiskens alder ut fra øresteinene, og vi kan hente en god del annen informasjon. For eksempel om
næringstilgang og om den har gytt,
forteller Frøydis Bogetveit og fortsetter:
– Øresteinene har soner som danner
ringer, akkurat som årringene på trær.
Det er disse sonene som gir forskerne
informasjonen de er ute etter.

R
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Ørestein fra lodde. En profesjonell aldersleser kan finne alder ut fra øresteinene og
informasjon om næringstilgang og om den
har gytt. Foto: Jaime Alvarez, HI

Må bruke skjønn
Øresteinene til lodda er svært små. De
kan være 2–2,5 millimeter lange og
omtrent 1,5–2 millimeter brede. Jaime
Alvarez er overingeniør ved HI og
blant dem som har lengst erfaring med
å lese loddeotolitter. Han sier det innimellom må brukes skjønn som er forankra i biologisk kunnskap om arten
for å aldersbestemme lodde.
– Mesteparten av lodda gyter i mars,
men det hender at den også gyter om
høsten. Da blir førsteårsringene forskjellige, noe som gjør det vanskeligere
å bestemme alderen, sier Alvarez.
Øresteinene til torsken er større enn
loddas otolitter. Torsken lever lenger
enn lodda. Dermed er det mer informasjon i øresteinene deres.
– Vi kan lese alder, vekst, vandringsmønster, kjønnsmodning og antall gyteperioder. Likevel er det ingen enkel
sak. Derfor må vi utøve en del skjønn,
og det blir som regel bedre jo mer man
har lest på øresteiner, forteller forskningstekniker Hildegunn Mjanger ved
HI. Hun har mer enn 35 års erfaring i
å lese torskeotolitter.
– I tillegg kan vi skille kysttorsk og
nordøstarktisk torsk (skrei) ved hjelp
av øresteinene. Disse to bestandene er
genetisk ulike, sier Mjanger.

Mange varianter
Torsken «leverer» ørestein i mange

Overskåret ørestein fra torsk. Havforsker
Gunnar Rollef-sen utvikla en metode for
aldersbestemmelse av torsk ved hjelp av
ørestein. Foto: Gunnar Rollefsen, HI

varianter, og det må otolittleserne forholde seg til.
– Noen ganger er det vanskelig å
skille kysttorsk og skrei fordi øresteinene ser ut til å være noe midt mellom
bestandene. I tillegg er ørestein hos
skreien som har vokst opp ved Svalbard annerledes enn hos den som har
hatt det sørøstlige Barentshavet som
oppvekstområde, sier Mjanger.
Lodda og torsken er ikke de eneste
artene som får lagt øresteinene sine
under mikroskopet, og det blir lest
otolitter for både blåkveite, uer, sei,
makrell osv. – arter som er kvoteregulert og fanges i kommersielt fiske. For
sild leser man både skjell og otolitter.

Ulik fisk, ulik bruk
Informasjonen brukes også når havforskerne skal gi kvoteråd. Også her er
det forskjeller på lodde og torsk.
– Loddefisket skjer om vinteren, etter gytemoden lodde. Mesteparten av
lodda dør etter gyting, oftest som treeller fireåringer, forklarer havforsker
Georg Skaret. Han er bestandsansvarlig for lodde ved Havforskninga.
Overvåkningstoktet som dekker
lodde skjer om høsten, og da gir fiskelengde – ikke alder – den beste indikasjonen på om lodda blir gytemoden
kommende vinter. Aldersbestemmelsen fra otolitter gjør havforskerne i
stand til å følge en årsklasse over tid og

Man får ut øresteinene hos torsk ved å
bruke et spesielt snitt i hodet og bruk av
FOTO: GUNNAR SÆTRA, HI
pinsett.

Fra fiskeskjell til øresteiner
Metodene for å lese fiskens alder går
tilbake til forrige århundreskifte. Det
starta med å lese alderen på fiskeskjell.
HI begynte å aldersbestemme torsk i
1913, i første omgang ved å basere seg
på årringene i skjellene til torsken.
Metoden viste seg å være upålitelig,
spesielt for torsk som er eldre enn sju–
åtte år. I 1931 hadde havforsker Gunnar Rollefsen utvikla en metode for å
analysere og lese alderen på ørestein.
Da fikk man samtidig informasjon om
alder ved første gangs gyting og hvor
mange ganger den har gytt. Russerne
har også lange tradisjoner med å bruke
øresteiner til aldersbestemmelse. En
av pionérene var Vasilij P. Sorokin som
på 1950-tallet brukte øresteiner til å aldersbestemme torsk på Kola-kysten.

Samlesing

si noe om hvordan loddas vekst og
overlevelse har vært fra år til år.
– Kortutgaven av forvaltningsregelen for lodde er at arten først og fremst
skal være mat for torsken. Dersom det
blir et overskudd, kan det åpnes for
loddefiske, sier Skaret.
Torsken er en lengelevende art som
gyter flere ganger. Noen gyter for første gang så tidlig som seksåringer, andre venter til de er bortimot ti år.
– De fleste førstegangsgyterne er
omtrent sju år, forteller bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk, Bjarte
Bogstad.

– Fordi torsken gyter flere ganger, er
det viktig for oss å vite alderssammensetninga i bestanden..
Ut fra otolittprøvene kan havforskerne si noe om hvor mye gammel
torsk det er i forhold til ungtorsk, hvilke årsklasser som er sterke og hvilke
som er svake.
Størrelsen på gytebestanden, det vil
si den delen av torskebestanden som er
kjønnsmoden (skrei), er svært avgjørende for hvor stor torskekvoten blir.
– Da må vi også vite hvor stor andel
den utgjør av totalbestanden, sier Bogstad.

Metoden blir videreutvikla etter hvert
som man skaffer seg ny erfaring som
systematiseres. Arbeidsmøtet som nylig ble arrangert i Murmansk var en del
av dette arbeidet.
– Vi gjennomfører felles alderslesing, såkalt samlesing, med russerne
for å lære av hverandre og avklare
eventuelle ulikheter i metodikken.
Denne gangen gjorde vi det for lodde,
men vi gjennomfører også samlesinger
med Russland på andre fiskeslag, spesielt torsk og hyse, sier havforsker Jane
Aa. Godiksen. Hun er ansvarlig for alderslesingslaboratoriet og otolittarkivet ved Havforskningsinstituttet.
– På den måten bidrar vi til å øke den
felles kunnskapen til norske og russiske havforskere, sier hun.
– Hva skal til for å bli en god aldersleser? Tar det lang tid?
– Jeg har jobba ved Havforskningsinstituttet i halvannet år og er den ferskeste aldersleseren på lodde, sier
Frøydis Bogetveit.
– For meg ser det ut som at mengdetrening og kontinuerlig lesing er det
viktigste, ikke antallet år du har jobba
med å lese otolitter. Dessuten er det
forskjell mellom artene. Noen otolitter er vanskeligere og mer krevende å
lese enn andre, avslutter hun.
SMÅFISKER’N 1-2019
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Markant rekenedgang i Ska
FORVALTNING: Det endelige kvoterådet for reke i Skagerrak for
2019 er på 6163 tonn.Det er en nedgang på 2873 tonn
sammenlignet med det foreløpige rådet for 2019.
TEKST: MARIE HAUGE,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

estanden er på et veldig lavt nivå;
det nest laveste vi har målt. Kun i
2012 lå bestanden enda lavere. Det
gjenspeiles i kvoterådet, sier Guldborg Søvik, som er bestandsansvarlig
for reke i Skagerrak og Norskerenna
på Havforskningsinstituttet. Det er
ICES (Det internasjonale råd for havforskning) som gir dette rådet.

B

Et tiår med lav bestand
Det er en stund siden det var snakk
om en gullalder for reke i Skagerrak.
– På 1980-, 1990- og 2000-tallet var
det gode fangster og bra rekruttering,

forteller Guldborg Søvik. Det er
imidlertid et visst håp om bedring.
Årets rekruttering er lovende Innkommende årsklasse – 2018-årsklassen – er over middels, og den beste vi
har målt siden 2013.

Innblanding av småreker
I Barentshavet har rekene en levealder
på rundt ti år, mens rekene i sør ikke
blir mer enn tre til fem år gamle. For
øyeblikket er det stor innblanding av
småreker på fiskefeltene i Nordsjøen
og Skagerrak, og flere felt stenges for
å unngå fangst av nykomlingene.
– Det er en kjensgjerning at rekebestanden svinger mye. Etter at den
gode 2013-årsklassen forsvant ut av

bestanden, har det vært lite reker, men
som sagt kan 2018-årsklassen komme
til å gi rekebestanden i sør et løft på litt
sikt, sier Guldborg Søvik.

BRUKTBÅTFORMIDLING

Skal du selge båt?
• Vi hjelper deg å ﬁnne en kjøper og
med formalitetene (salgskontrakt etc.)
• Direkte økonomisk oppgjør mellom
selger/kjøper.
• Ingen kostnad (formidlerprovisjon)
før båten er solgt.

for en
Ta kontakt
tprat
hyggelig bå
04
Tlf. 928 57 0

I tillegg til vår båtformidling er vi eneimportør/
forhandler av følgende
ﬁnske speedsjarker og
fritidsbåter:

Korsø
(21 – 38 fot)
Kulkuri
(21 – 40 fot)

Kulkuri 31

MER INFO OM VÅR AKTIVITET FINNER DU PÅ

WWW.MASTERMARINE.NO

Postboks 240, 4098 TANANGER • Tlf.: 51 69 92 03/928 57 004 • Org. nr. 935 804 140
www.mastermarine.no • post@mastermarine.no
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Forbud mot
torskefiske
FORVALTNING: Fra og med
15. juni er det forbudt å fiske
torsk innen- for grunnlinjen
fra og med Telemark og til
grensen mot Sverige.

R

SMÅTT: Er det mye småreker (ettåringer) på rekefeltene, stenges de for fiske.
Først til høsten igjen er disse rekene
store nok til å gå inn i fiskeriet. FOTO: HI

eguleringene gjelder i utgangspunktet alle, både yrkesfiskere og
fritidsfiskere. MEN, reglene er utformet slik at yrkesfiskere i stor grad kan
søke om dispensasjon og beholde torsk
dersom de ikke driver et direktefiske
etter torsk men får den som bifangst.
Dermed er dette i stor grad et forbud
som gjelder fritidsfiskere.

Dette er svært uheldig fordi det
undergraver den gode hensikten som
er å bygge opp igjen torskebestanden i
Oslofjorden. Forbudet er omtalt i
flere av artiklene i bladet og er tatt inn
i reglene for fritidsfisket 2019.
Bakgrunnen for forbudet er den
dramatiske situasjonen for torsken i
Oslofjorden.

• Autopilot • Radar • Navigasjonssystem
• Proffe ekkolodd til sjark og fritidssjark

Vi skreddersyr oppsett for våre kunder. Ønsker du å lære mer
om ekkolodd kan du kontakte oss for uforpliktende samtaler.
Svært gode priser nå i sommersesongen på autopiloter med GPS-kompass.
Ring Morten på 917 77 833 eller send en forespørsel på post@ramotech.no

Vi ønsker alle lesere en riktig fin sommer!
Autorisert Simrad-forhandler.
SailorsMate fiskerikartplottere.

SailorsMate

Ramotech AS er lokalisert i kystbyen Bodø og sender varer over hele landet. www.ramotech.no

t

Fiska meir
rundt
hummarreservatet
Sidan opprettinga av hummarreservatet i 2012
har havforskarane følgt hummaren tett. Her er
Alf Ring Kleiven på prøvefiske i 2013.
Fotograf: Espen Bierud / Havforskingsinstituttet

FORSKNING: Reservatet skulle
gi fleire og større humrar
også til områda rundt. Men så
fiska folk tre gonger så mykje
rett utanfor grensa.
TEKST: ERLEND ASTAD LORENTZEN

eservatet i Tvedestrand har gitt
særs gode resultat for rekrutteringa og storleiken til hummaren som
lever der. Dette skal også gi overskot til
dei kringliggande områda. I teorien.
– Det har vore ein generell auke i
hummarfisket, men i tillegg ser vi ein
psykologisk effekt. Når områda
inntil reservatet etter alt å dømme
skal vere ein betre fiskeplass, vil
fleire fiske der. Fenomenet er
kjent internasjonalt som

R

«fishing the line», forklarer havforskar
Portia Nillos Kleiven.

rundt reservatet dersom det skal ha
positiv effekt utover eigne grenser.

Netto mindre hummar
Den nye artikkelen hennar viser at fisketrykket utanfor reservatet var dobla
fire år etter innføringa av reservatet.
På grensene til reservatet var det samtidig tredobla. Nettoeffekten for hummarbestanden inntil 1,5 kilometer frå
grensene blei dermed negativ.
– Sjølve reservatet har god effekt for
hummaren som bur inni det. Mengda
hummar der har nærmast tredobla seg
på dei same fire åra. Rett utanfor grensa er det eit bratt fall i bestanden, som
tar seg noko opp igjen når du kjem
lengre vekk frå reservatet, seier Kleiven. Ho meiner dei nye resultata viser
at ein bør ha ein plan også for områda

Kan også «tappe» frå reservatet

Den raude linja viser forskingsfangsten av hummar frå sentrum av
reservatet, der det er klart mest, og utover. Den svarte linja viser
fangstanefør oppretting av reservatet.

Dersom fisketrykket held fram å auke
rundt grensa, finst det også ein moglegheit for at det kan ete av hummaroverskotet inni reservatet.
– Tomme leveområde utanfor grensa kan trekke til seg hummar frå reservatet. Det vil gi meir i teinene på kort
sikt, men vil då også fjerne den tenkte
effekten av reservatet, forklarer Portia
Kleiven.

Enklare å forske i framtida
For å måle fisketrykket i perioden, har
Kleiven og kollegaane talt alle teinene
i området. Å telje opptil 3000 teiner i
eit område på 52 kvadratkilometer
krev sine arbeidstimar.
I 2017 blei det innført obligatorisk
påmelding for dei som ville fiske hummar, blant anna etter råd frå Havforskningsinstituttet.
– Dette gjer det langt enklare å berekne fangst og fisketrykk i framtida.
Dermed ligg alt til rette for å finne ut
meir om korleis forvaltninga kan utforme reservat for hummar best mogleg.

Konkurransen:

HVA VET
DU OM
ICES?
Denne gangen blir det en litt
teoretisk oppgave som likevel har
mye å si for oss som er glad i fiske
og fangst. Vi er på jakt etter svar på
de tre følgende spørsmålene:
1. Hvem eller hva er ICES?
2. Hva er ICES sin viktigste oppgave som de utfører
hvert år?
3. Hvilken by må vi reise til for å besøke ICES?

Send svaret innen oktober måned på epost til
smaafiskern@outlook.com eller som 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 2/18
Spørsmålet i forrige nummer var å nevne to
ulike metoder for å bestemme fiskens alder.
En kan bestemme fiskens alder ved å studere fiskens skjell eller fiskens øresteiner/otolitter. Undersøkelse av fiskens otolitter er et viktig arbeid for havforskerne. Gjennom dette kan
en få en langsiktig kunnskap om fiskens vekstvilkår fra år til
år total alder kjønnsmodning og annet.
I en annen artikkel i bladet kan du lese mer om dette.
Som en kuriositet kan det også nevnes at otolitter brukes på
kreative måter blant annet i smykker. På nettsiden
www.fjordkunst.com kan du se flotte eksempler på dette.
Den heldige vinneren denne gangen var
Gunnar Mathisen, Solefallsvn. 8,
1519 Moss. Premie er sendt.

BILDET: Smykke med en påmontert
otolitt fra www.fjordkunst.com
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HELE LANDET FRA SYD TIL NORD

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE
Formann: Torbjørn Halvorsen
Gamleveien 50, 1642 Saltnes
& 97495044
✉ halvorsen.tb@gmail.com
Kasserer: Stig Østenrød,
Sønningveien 10, 1626 Manstad
& 69 33 01 47 - 900 85 577
✉ stig.ostenrod@yahoo.no

SMÅFISKER’N KRAGERØ &
OMEGN
Formann: Roar Thorsen,
Furutoppen 7, 3790 Helle
& 920 12 127
✉ roar.thorsen51@gmail.com
Kasserer: Øyvind Olsen
Revesnaret 15, 3790 Helle
& 975 90 017
✉ oyvindolsen2012@gmail.com

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

SMÅFISKER’N TØNSBERG &
OMEGN
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

SMÅFISKER’N SANDEFJORD &
OMEGN

SMÅFISKER’N RISØR/
TVEDESTRAND
Formann: Frank Gustavsen
adresse
& 415 46 674
✉ a-sgusta@online.no
Kasserer: Iain Keith Williams
Blåbæråsen 90, 4790 Lillesand
& 977 87 091
✉ ikw1972@icloud.com

SMÅFISKER’N ARENDAL
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

Formann: Petter Langabø,
Vesterøyveien 362, 3234 Sandefjord
& 913 27 773
✉ plvito@online.no

Kontakt regionsleder Kenneth Selås
eller forbundsformann Tom Sollie,
se side 2 for kontaktinfo.

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

KRISTIANSAND OG OMEGNEN

SMÅFISKER’N STAVERN
OG LARVIK
Formann: Jahn Georg Gabrielsen,
Askeveien 6, 3274 Larvik
& 924 37 444
✉ jahn.georg.gabrielsen@gmail.com
Kasserer: Per Ivar Gundersen,
Askeveien 11, 3274 Larvik
& 950 66 959
✉ per.ivar.gundersen@sf-net.no

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

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: Magnus Lyssand,
Håvardsvegen 53, 5200 Os
& 56 30 53 69/975 22 586
✉ magnuslyssand@yahoo.no
Kasserer: Vermund Halhjem,
Bjørnavegen 19, 5200 Os
✉ vermund.halhjem@hotmail.no
www.ossmaafiskarlag.no

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE

SMÅFISKER’N MOSS/RYGGE
Formann: Carl Fjerbæk,
Mellebyvn. 15, 1580. Rygge
& 909 31 816
✉ carfj@online.no

OS FRITIDSFISKARLAG

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

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.

Poststed

og Småfiskerforbund
5243 Fana

Tlf:

Bensindrevne og elektriske kraftblokker med regulerbar
hastighet. Nå også med presshjul, avangler og fiskehjul
som tilleggsutstyr. Norsk patent. Fiskehjulet kan monteres
både på garntrommel og aluminiumskive.

www.kraftblokk.no

og

Kraftblokk
Tlf. 976 81636 eller 905 64598
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RETURADRESSE:
RETURADRESSE:
Lars Kongsvik
Norges
Fritids- og
Sagstadveien
11
Småfiskerforbund
FANA
5243
5243 FANA

B

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

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

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.

