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2020 er det vanskelig å si sikkert når
neste landsmøte blir arrangert. Vi
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Jubel over penger
til etterlengtet
kystfartøy
BEREDSKAP: Fiskeriministeren kom til Austevoll med en
heidundrende gave: 110 millioner til et nytt kystgående
forskningsfartøy.
TEKST: ANDERS JAKOBSEN

D

a fiskeriminister Odd Emil
Ingebrigtsen besøkte Havforskningsinstituttets stasjon i Austevoll
fredag 29. mai, hadde han med seg en
gladmelding: 110 millioner til nytt
kystforskningsfartøy og 60 millioner
til vedlikehold av de andre forskningsfartøyene.

Vinn-vinn-situasjon
– Jeg er jublende glad og svært takknemlig for at fiskeriministeren prioriterer dette blant gode formål i krisepakken. Spesielt vil jeg takke maritim
sektor for godt samarbeid og drahjelp
med å få til en vinn-vinn-situasjon for
både havforskningen og kyst- og havnæringene. Vi ser at det blir mer og

mer viktig med god og effektiv kystsoneforvaltning, for å gi ryggrad til
en enda mer blå økonomi, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Behov for oppgradering
Havforskningsinstituttet i har en
lang rekke tidsserier for overvåkning
av miljø, naturtyper og kystressurser,
og har høy toktaktivitet langs norskekysten. I snart fire år har instituttet
planlagt et nytt kystforskningsfartøy.
Dagens kystfartøy begynner å dra
på årene, noe som medfører høye
drifts- og vedlikeholdskostnader.
De gamle skipene mangler en del
observasjonsteknologi og annet utstyr som trengs til en effektiv og
trygg havforskning.
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OPPSKRIFTEN

I disse tider kan det
være lett å glemme
kontingenten til
lokalforeningen.
Har du en ubetalt
giro liggende så er
det ennå ikke for
sent å betale.

Da får du også
høstens blad i
posten!

FOTO: AICHA BOUHLOU

Svært mange av oss har erfart at
det går veldig fint å sette seg ned
foran pc-en og med noen få tastetrykk være online med en stor eller
liten håndfull mennesker som vi
normalt ville møtt rundt samme
bord. Så får en drøftet saker uten
reisetid og kostnader. Min erfaring
er dessuten at slike møter også kan
være svært effektive.
– Skal vi ikke lenger treffes fysisk
da? vil noen innvende.
Jo selvfølgelig skal vi det, men la
oss i mellomtiden nytte alternative
arenaer til å komme videre med saker som ellers ville vært parkert. n

Har du husket
foreningskontingenten?

Aichas brosme i
middelhavsgryte
Brosme er en fisk som passer utmerket i gryter. Her kokes den i en
grønnsaksgryte med smaker fra
Middelhavet. Oppskriften er ved
matblogger Aicha Bouhlou
(www.aichasmat.no).

• Vanskelighetsgrad: Enkelt
• Varighet: 20-40 min

Ingredienser
• 600 g brosmefilet u/skinn og bein. •1 ss
frisk basilikum • 0.5 ts salt•1 aubergine
• 1 grønn squash• 1 rødløk • 3 fedd hvitløk • 1 grønn paprika• 1 gul paprika •
400 g hermetiske tomater, grovhakkede •
3 ts tomatpuré • 1 ts sukker •1 ss hvitvinseddik •2.5 dl vann• olivenolje •basilikum, frisk•persille, frisk • salt og pepper.
Hvitløksmajones: •1 fedd hvitløk
•majones •sitronsaft •brød

FREMGANGSMÅTE:

VELKOMMENT NYBYGG: Havforskningsdirektør Sissel Rogne og fiskeriminister
Odd Emil Ingebrigsten i Austevoll da nyheten om nytt kystfartøy kom.
FOTOGRAF: RUNAR BJØRKVIK MÆLAND / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Prosjektet er gryteklart
Pengene til det nye kystfartøyet er
en del av tiltakspakken for å fremme aktivitet i norsk verftsnæring og
maritim utstyrsleverandørindustri.
– Jeg håper de nye fartøyene og
pengene til vedlikehold vil bidra til
økt aktivitet i verftsnæringen.
Samtidig styrker vi kontrollen,
overvåkingen og forskningen i

kystsonen. Denne kunnskapsinnhentingen vil også legge grunnlag
for ny, bærekraftig næringsutvikling langs kysten, sier fiskeri- og
sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.
Det planlagte kystfartøyet er et
gryteklart prosjekt, så å bygge det
nå vil være en vinn-vinn-situasjon
for både næringslivet og havforvaltningen. n

Skjær fisken i serveringsstykker. Finhakk
basilikum og dryss over fisken sammen
med litt salt. Skjær aubergine og squash i
skiver, grovhakk rødløk, finhakk hvitløk,
og skjær paprika i strimler. Stek aubergine
og squash i olivenolje i en stekepanne,
sett til side. Fres rødløk, hvitløk og paprika,
til løken er blank og myk.Tilsett hermetiske
tomater, tomatpuré, eddik og sukker, og
la det surre i 1 minutt. Ha i vann og gi det
et oppkok. Tilsett aubergine og squash,
basilikum og persille, smak til med salt og
pepper. Bland fiskestykkenemed grønnsakene og surr under lokk i ca. 10 minutter
til fisken er mør og alle smakene har blandet seg med hverandre. Dryss over basilikum og oliven rett før servering.
Hvitløksmajones: Knus hvitløk og bland
med sitronsaft og majones.

TIPS: Server middelshavsgryten med
godt brød og hvitløksmajones. Nanbrød
eller focaccia passer utmerket!
Flere sjømatideer: www.3iuka.no
SMÅFISKER’N 1-2020
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FRA FORMANNENS PENN

Vi møtes
snart igjen
LEDER: Ja, da ble det ikke noe
av landsmøtet i år. Situasjonen
gjorde det helt umulig å kunne
avvikle dette. Men, sentralstyret
sitter som før fram til 2021.

PRESSET BESTAND: Noen blir kanskje overrasket over at ærfuglen
også hekker langt sør i landet. Men det gjør arten, i alle fall nå. Mangel på
blåskjell truer dessverre bestanden i Oslofjorden. FOTO: KIMB/WIKIMEDIA

TEKST: TOM SOLLIE

n Turid har gått bort

Vi fikk den triste beskjeden fra Stig
Østenrød i Onsøy Råde, som kunne
meddele at Turid Arvesen døde sent
på kvelden lille julaften. Turid var
med på fleste landsmøter sammen
med Elias opp gjennom tidene.
n Er fritidsfiskeren kriminell?

Vi opplever at fritidsfiskere blir gjort
til syndebukker og uthengt, selv ved
mindre forseelser i forhold til regelverket når det gjelder teiner og flukt
og rømningsveier. De som har «gjort
seg skyldige», selv med feil tolkning
av fluktåpning og rømningsvei, blir
betraktet som kriminelle. Ikke helt
greit å forholde seg til definisjonen
for «hvermannsen».
At yrkesfiskere nærmest blir unnskyldt ved forseelser som er flere
ganger alvorlig uten konsekvenser
for brudd, gir lite tillit til ansvarlige
myndigheter. Som en konsekvens av
siste hendelser har det kommet krav

om at redskap som ikke har egne
regler, skal røktes minst en gang i
uken. Som tidligere tas det hensyn
til værforholdene.
I egen artikkel i dette bladet kan du
også lese om fiskernes syn på fritidsfisket i Borgundfjorden. Her var vi
raskt ute mot artikkelforfattere i
Fiskarbladet med en oppklarende
artikkel som vår sekretær sendte
inn. Etter dette innlegget ble det
helt stille merkelig nok.
n Vern av kysttorsk

Som du vil se i artikkelen om vern
av kysttorsk nord for Stad (side 23),
antyder HI tiltak for vern av bestanden. Ingenting er imidlertid bestemt
ennå og der er ingen nye reguleringer som berører fritidsfisket denne
sommeren.

ut igjen og den får svømme trygt ned
i dypet. Det er uforståelig at yrkesfiskere fortsatt kan fiske torsk i fjorden med totalforbud for fritidsfiske!
Sjøørreten har ofte vært et lite lyspunkt her i Oslofjorden, men det er
heller ikke mye av den i år.
n Ærfuglen forsvinner

Det er ikke bare fisken som dør i
Oslofjorden. Ærfuglen er sterkt desimert som følge av mangel på blåskjell
og generell matmangel. Flere døde
individer er funnet langs strender og i
båthavner i løpet av våren. Likevel er
det noen som ikke bare har overlevd,
men også har fått fine kull med unger.
Skarven ser ut til å holde stand og det
sammen med selen. Det er utrolig at
de finner mat for det er fortsatt svært
dårlig med fisk.
n Bestill forbundseffekter

n Gled deg over makrellen!

Nå som makrellen har kommet til
Oslofjorden opplever vi at det er «liv
i fjorden». Godt å kjenne at det napper igjen. Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg kan ikke huske at
makrellen har smakt så godt som
den vi får i år. Mulig det skyldes
mangel av fersk fisk, for vi får fortsatt ikke annen fisk her.
Torsken er å få i liten skala i krepseteinene. Måkene må jages eller lokkes vekk slik at vi kan slippe torsken

Vi har fått ny forsyning av forbundets
T-skjorter, redskapsmerker og klebemerker. Fortrinnsvis bestiller du disse
gjennom din lokalforening for at vi
skal kunne samle bestilling og forsendelse.
Til slutt vil jeg minne om at de som
får ny adresse melder fra til lokallaget
slik at medlemsbladet kommer fram
til rett adresse.
Ønsker alle en riktig fin sommer
og god Norges-ferie! Tom Sollie n

Forbundsformann Tom Sollie • tom.sollie@combitel.no
4
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Mer enn 100 år i kystfolkets
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På tide at yrkesfiskerne aks
reguleringer uten å spark
SYNSPUNKT: Vedtaket
om stenging av garnfiske i
Borgundfjorden er fattet på
et faglig grunnlag for å ta
vare på kysttorsken. Havforskerne har gjort et grundig
arbeid og vært åpne om hvilke vurderinger de har gjort.
Fiskeridirektøren har så fulgt
rådene og stengt garnfisket
for å verne om kysttorsken.

TEKST: LARS KONGSVIK

Fiskerne kan ikke vurdere hva som
er kysttorsk og hva som er skrei

N

år Borgundfjorden fylles opp med
torsk i gytesesongen merkes det
både på ekkoloddet og ved at de som

har uti et juksasnøre faktisk får en
del fisk, selv om den er lite bitevillig.
Hverken yrkesfiskere, fritidsfiskere
eller turistfiskere kan vurdere annet
enn at der er mye torsk, ikke om det er
kysttorsk eller skrei. Kanskje er det på
tide å akseptere at det trengs forskningsmetoder og ikke synsing for å avgjøre om det er kysttorsk eller skrei
som dominerer.
Er det yrkesfiskerne som
representerer dyrevelferd?
Det beskrives at fritidsfiskerne skader mye fisk ved bruk av juksa i gytesesongen i Borgundfjorden. Alle som
har drevet litt snørefiske vet at en
iblant rykker fisk. Dette skjer både for
fritidsfiskere og yrkesfiskere, og det er
selvsagt ikke hverken kjekt eller ønskelig. Vi kan likevel ikke se at der
foreligger noen dokumentasjon på at
slik skade er spesielt utbredt her,

sammenlignet med annet fiske. Så
langt jeg vet, driver også yrkesfiskere
juksafiske i mange områder der fisken
står tett. Hvis en er opptatt av dyrevelferd i fiskeri, så tror jeg ikke at yrkesfiskere skal slå seg selv på brystet og si
at de har så mye bedre praksis og resultater enn fritidsfiskere.
Spekulativt og konspirasjoner
om fritidsfiske og turistfiske
Fiske med juksa er åpent for både
yrkesfiskere, fritidsfiskere og turistfiskere. Hvorfor er det da nødvendig
å skyte på fritidsfiskerne når yrkesfiskerne har samme muligheter selv?
I Fiskeribladet 1. april setter journalisten opp regnestykke og påstander
om fritidsfiskerne sine fantastiske inntekter. Det antydes at flere fritidsfiskere i samme båt fisker hver sine kvoter og at fritidsfiskere fisker for egenproduksjon og videresalg av klippfisk.

TORSKEFISKE:Torskefisket i Borgundfjorden på Sunnmøre har lange tradisjoner. Nå er fjorden stengt for garnfiske i gytesesongen mens
juksafiske er tillatt. Dette har skapt vondt blod mellom yrkesfiskere og fritidsfiskere. FOTO: GANGERROLF/WIKIMEDIA COMMONS
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ksepterer faglige funderte
rke til fritidsfiskerne
I sum prøver en å skape et inntrykk av
at det er fritt fram for storfangst og
utbytte for fritidsfiskere og det insinueres at dette skjer på ulovlig vis. Samtidig fremstår yrkesfiskerne som offer
med null mulighet for å drive juksafiske og få inntekt på dette. Dette er
en grov fortegning av virkeligheten.
Journalisten lar heller ikke fritidsfiskerne komme til orde hverken ved å
intervjue en fritidsfisker eller å henvende seg til Norges Fritids- og Småfiskerforbund for å få en kommentar
fra den siden.
Videre får Per Mjelva i fiskemottaket
Marine Sales i nettutgaven Fiskeribladet 2. april komme med konspirasjonsteori om at turistfiskeinteresser
får styre stengingen av Borgundfjorden for garnfiske for å fremme turistfiske på bekostning av næringsfiske.
Det er nesten ikke til å tro at folk i fiskerinæringen får seg til å uttale slikt.
Som næringsaktør ville han selvsagt

ønsket større leveranser fra fjorden
like utenfor kaikanten ved at fjorden
ble åpnet for garnfiske. Nettopp derfor er det skammelig å fremme konspirasjonsteorier i denne saken.
På tide å lytte til kunnskapsbasert forvaltning?
Både fritidsfiskere og yrkesfiskergruppene tradisjonelt fiske og turistfiske kunne tenke seg å fiske torsk uten
restriksjoner. Så er virkeligheten mer
komplisert. I nærmest alt fiskeri som
har foregått uten reguleringer har det
gått galt etter en stund. Vi har bruk for
at fisket reguleres slik at vi kan få et
langsiktig utbytte. Vi må faktisk akseptere at en del kunnskap må innhentes ved forskningsmetoder og at
konklusjonene noen ganger ikke kan
etterprøves av den enkelte fisker. Det
er dårlig gjort overfor forskerne og
forvaltningen å harselere over deres

Striden om
Borgundfjordfisket

resultater og å insinuere at pressgrupper blant turistfiskeinteresser skulle
overstyre forskningsresultatene. Vi
har ikke problem med å se at det er
brysomt for yrkesfiskerne når de blir
hindret fra å drive et torskefiske i nærområdet og istedenfor må dra lenger
av sted for å fiske på den langt mer
bærekraftige bestanden av nordøstatlantisk torsk. Kanskje er det likevel
på tide å «belite seg» som vi sier i Bergen. Uten forskning og god forvaltning hadde vi neppe fått bygget opp
hverken sildestammen eller skreien
etter nedfisking og kollaps i bestandene. Er det mulig å akseptere at det
bare er ved god forvaltning av kysttorsken at vi kan få til et bærekraftig
langsiktig fiske? Er det også mulig for
Fiskeribladet å drive litt mer balansert
journalistikk og ikke bare være mikrofonstativ for skuffete og kamplystne
yrkesfiskere? n

Borgundfjorden

FAKTA: Borgundfjordfisket er det store torskefisket som skjer like ved Ålesund sentrum
hvert år fra slutten av februar og ut i april.

B

orgundfjordfisket har
svært lange historiske
tradisjoner. Det er funnet
fiskesøkker blant steinalderbosetninger rundt
Borgundfjorden, og en mener at det rike fisket her var
et viktig grunnlag for etableringen og utviklinga av
Ålesund som handelssted
og by.

I dag er Borgundfjordfisket et svært populært torskefiske både for fritidsfiske og
blant yrkesfiskere.
Fiskeribladet lot sinte og
frustrerte yrkesfiskere få
rikelig spalteplass i flere
uker. De kom med et hatefullt angrep på at fritidsfiskere fikk bruke håndsnøret
sitt i dette tradisjonsrike

fisket mens de selv ikke fikk
sette garnbruk fordi området er fredet for slikt fiske.
I forargelsen glemte de
å nevne at yrkesfiskerne
kunne dra på fjorden med
samme redskap som fritids-

fiskerne. Som et tilsvar til
den totalt ensidige dekningen i Fiskeribladet kom
NFSF med innlegget over.
Dette ble tatt inn i nettutgaven av Fiskeribladet. n

SMÅFISKER’N 1-2020
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Samrøystes uttale fra Sogn
og Fjordane Småfiskarlag:

– Krev betre
kartlegging
av havbotnen
SYNSPUNKT: Troland Lakseoppdrett, Langøylaks og Austevoll
Melaks fekk i 2018 løyve etter Forureiningslova av fylkesmannen til å drive oppdrett av laks ved Husevågøy i Nordfjord.

TEKST: OTTAR NYGÅRD, LEIAR SOGN OG
FJORDANE SMÅFISKARLAG

F

ørste helga i oktober 2019 plasserte selskapa ut 450 000 smolt
og det vart totalt investert for ca 40
mill. kroner.
No har dei mista retten til å drive
oppdrett på denne lokasjonen etter eit
funn av blomkålkorallar ved anlegget.
I juni 2019 rapporterte dykkarar til
fylkesmannen si miljøavdeling at dei
hadde funne ein større samanhengande og uvanleg tett førekomst av
blomkålkorallar der oppdrettsanleg-

get skulle plasserast. Feltet strekkjer
seg samanhengande over 1,5 kilometer, i ei djupte mellom 25 – 70 meter,
og at feltet mest truleg er unikt i nasjonal samanheng.
I september 2019 trekte fylkesmannen tilbake løyvet til oppdrett med
bakgrunn i funna av blomkålkorallar.
Oppdrettarane klaga på omgjeringa
og saka vart sendt til Miljødirektoratet
for endeleg avgjerd.
14. januar 2020 avgjorde direktoratet klaga på fylkesmannen i Vestland si tilbaketrekking av tidlegare
gitt løyve. Miljødirektoratet endrar

Styremøte i Sogn og Fjordane
Småfiskarlag, 20.februar 2020.

fylkesmannen sitt vedtak, noko som
gjer at oppdrettsselskapet får tidsavgrensa rett etter Forureiningslova
til produksjon av slakteferdig fisk frå
lokasjonen. Det stillast krav om miljøovervaking av førekomsten av blomkålkorallane, og det skal gjennomførast tiltak ved tegn på skade som
følge av utslepp frå lokaliteten. Vedtaket kan ikkje klagast på.

Trivst ikkje nær oppdrettsanlegg
Erfaring frå undersøkingar i Finnmark av Havforskingsinstituttet, tyder

Dette er blomkålkorall
FAKTA: Blomkålkorall (Drifa glomerata, også kjent som
Capnella glomerata) ser ut som en blomkål, derav navnet.
Men husk, ingen av korallartene er planter.
FOTO: MAREANO/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

TEKST: TINA KUTTI, FORSKER

D

et er dyr som spiser andre dyr eller
dødt organisk materiale. Som de
fleste andre koraller liker også blomkålkorallene seg der det er strøm og
dermed god fødetilgang.
I norske fjorder finnes de på relativt
grunt vann, så de er godt kjent for
dykkere og er dermed et yndet foto-

8
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motiv. De finnes ned til 1500 meters
dyp.
Blomkålkorallen finnes i det nordlige Atlanterhavet inkludert rundt
Grønland, Svalbard og i Barentshavet
– langs norskekysten fra Vestlandet til
og med Finnmark.
Blomkålkorallen er myk med polyp-

per som sitter i små hoder og likner
dermed blomkål. Det finnes også en
svært nærtstående art som er vanskelig
å skille fra D. glomerata, derfor bruker
vi her for enkelthets skyld bare det ene
artsnavnet D. glomerata, men vær oppmerksom på at det kan skjule seg flere
arter bak det navnet. n
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Er Oslofjorden død?
SYNSPUNKT: Svaret er nei. Det er liv i fjorden. Fra
Holmestrand, Hurumlandet og helt inn til Oslo.
TEKST: TOM SOLLIE

F

på at korallar over tid ikkje trivst nær
oppdrettsanlegg. Regjeringa vedgår
at dei har for lite kunnskap om kva
som er under havoverflata, og at det
er behov for å lage retningsliner for
korleis havbotnen skal kartleggast for
viktige naturtypar i samband med
etablering av oppdrettsanlegg. I dag
er det ikkje gjennomført noko systematisk kartlegging av slike naturtypar
i kystområda i Norge. Det er heller
ikkje krav til at dei som søkjer om etablering av oppdrettsanlegg skal foreta
ei særskild kartlegging av sårbart naturmangfald i eller i nærleiken av
planlagt lokalisering.

Behov for nye krav
Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet har no laga eit framlegg til revidering av forureiningsregelverket for
akvakultur. Dei peika der på eit behov for å innføre eit krav om kartlegging av eventuell førekomst av
sårbar/verdifull natur ved ein lokalitet og at det er behov for å utvikle
ein metode for dette.
Denne saka viser tydeleg behov for
ei betre undersøking ved lokalitetane
før det blir gitt løyve til oppdrett.
Dette er eit offentleg ansvar å få på
plass. Det må no settast fokus på dette
frå alle hald så vi kan unngå slike
blemmer for framtida. n

ra Holmestrand og sydover av
tar artene gradvis. Ikke bare
torsken er det dårlig stilt med
men også lange, brosme og lyr.
Flyndra er nesten borte. Blåskjell
og strand sniler finner vi ikke i
strandkanten lenger. Stillehavsøstersen fortsetter sin utbredelse,
men mange eksemplarer er funnet døde og da bør det vel ringe
noen klokker! Trålerne som tar
torsk i reketrålen og lysfisket etter
brisling fortsetter som før med
velsignelse fra forvaltningen. Da
er det ikke å forvente at bestandene kan ta seg opp.
Etter Åsgårdstrand blir det
enda verre og slik fortsetter det
ned til Sørlandet. Det virker som
om fravær av fisk tar seg gradvis
opp jo lenger sør en kommer. Annerledes er det på den andre siden
av fjorden. Ikke så rart når en ser
hvor strømmen kommer opp
langs østfoldkysten, vender rundt
Jeløya, setter over mot Holmestrandsfjorden og går videre sørover. Det er ikke bare å komme
med påstander om kilden til forurensning. Vannet ser utrolig
klart og fint ut, men det er ett sted
hvor det foregår lagring av miljøfarlig avfall: Langøya ved Holmestrand. Om deponiet lekker til sjø
vil jeg ikke påstå, men det er et
faktum at noe skjer i sjøen herfra.
Det er flere renseanlegg langs
kysten. Selv om disse er moderne
anlegg som skal rense alt vann er
det ikke til å unngå at det slippes
ut kjemikalier. En del kjemikalier
som vaskemidler er ikke nedbrytbare og kan medvirke til fiskedø-

den. Kjemikalier tilsettes for å
binde avfallsstoffer slik at avfallet
kan pelleteres og benyttes til
gjødsel. Rester av jernsulfat som
går ut i sjøen og oksiderer til syre.
Jernsulfat finnes naturlig i sjøen i
små mengder, men det som slippes ut kan ha betydning for fravær
av torsk. Torsken får luktesans når
den er ca. 25 cm lang. Mindre
torsk er det en del av på dypere
vann enn 35 meter, men blir borte
fra etter hvert som den vokser til.
Våtere og mildere vintre gjør
dessuten at mer ferskvann havner
i fjorden og påvirker plante- og
dyrelivet. Elvene flommer over,
og grumsete flomvann ledes raskt
til fjorden. Lyset trenger ikke
gjennom det mørke vannet, og på
bunnen ligger det nå et slamholdig algeteppe der det før var tang
og tare. I området rundt Oslofjorden har temperaturen på overflatevannet ligget ca. en grad høyere siden slutten av 80-tallet. Økningen har ført til at en rekke sørlige arter har spredt seg hit, slik
som sørlig dyreplankton. Dette er
mindre næringsrikt enn den tradisjonelle raudåten, og viktige bestander kan ha problemer med
overlevelsen til avkommet.
Oslofjorden utgjør en enorm,
naturlig kapital, og selv om
mange erfarer at fjorden er
«tom», så er det ikke for sent.
Fjorden er fortsatt i live og kan
trolig berges. Det betinger at politikerne tar dette på alvor og at
direktorater bruker ressursene
riktig i stedet for å lage «liksomsaker» for å tekkes andre interesser. Hvem vil ta ansvar for å ta tak
i problematikken? n
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Aktivitetskalender 2020:
Tønsberg & Omegn
n 24. september kl 19.00:
Høstmøte, Tønsberg
Kystkultursenter,
Ladestasjonen.
n 26. november kl 19.00:
Julemøte. Borge Hotell
Husøy. Påmelding til
leder.

Påmelding til
Grasrotandelen
med PC:
Gå til www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen
Logg inn med organisasjonsnummer 998890667 og registrer deg med fødselsnummer
eller til kommisjonær med
tippekortet , benytt pinkoden din.

FiskHer:

Spennende
redskap for
fritidsfiskere
FANGSTTEKNIKK: I høst fikk jeg fra innsiden se hvordan den
nyE fiskeappen Fiskher ble til. Det har vært en artig reise,
spesielt når man får bidra med tanker og lokalkunnskap.

TEKST: AV KENNETH SELÅS

A

ppen viser over 30000 fiskeplasser og 16 arter over hele
landet og har i tillegg en egen fiskegjenkjenningsfunksjon.
Siden tidlig i fjor høst har jeg fått
jevnlige oppdateringer på utviklingen,
og de siste månedene før lansering
(1.6.) var jeg med og testet appen.
Det har vært utrolig artig, og utviklingen har vært stor. FiskHer
kommer i en gratisversjon og en betalversjon til 249 kroner i året. Men da
får du med noen helt unike funksjoner
også. Dette kommer jeg tilbake til.

Kunnskapsbasert

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
10
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Tommy Egra, som er fagansvarlig i
Fiskeappen, er ekspert på sjøkart og
ekkolodd. Med denne kunnskapen
har han sammen med Asgeir Alvestad
(medeier i FiskHer og anerkjent som
Norges kanskje mest kjente og meritterte sportsfisker) tegnet inn mulige
fiskeplasser på ulike arter langs norskekysten. De har lest kart og bunnformasjoner, og bruker kunnskapen
om hvilken biotop de forskjellige artene oppholder seg i. Tidevann, årstid
samt gyte og næringsvandring er også

tatt i betraktning. En del av fiskeplassene har de fått etter å forhørt seg
med noen av landets dyktigste havfiskere, mens de fleste har de tegnet opp
basert på egen kunnskap. Lokalt her i
Arendal har undertegnede også bidratt. Det er Tommy jeg har hatt kontakt med. Og ja, selvfølgelig er han
medlem i Småfisker'n Arendal og
Omegn. Tommy er fast ansatt i
Fiskher, frilans fiskejournalist og
tar oppdrag for Båtmagasinet og
Jakt & Fiske. For å nevne noen.

På fisketur med proffer
Med appen på telefonen blir det omtrent som om du har med Asgeir og
Tommy på fisketur – og slikt må det jo
bli fisk av! For min del så har jeg lært
mye, og funnet enda flere plasser å fiske. For å teste ut enkelte områder så
har jeg satt ut havteiner, Og i flere av
områdene så har jeg fått de artene
som fiskeappen viser til. Utrolig artig.
Som nevnt viser appen over 30 000
fiskeområder langs hele norskekysten.
Og feltene er delt inn i farger, Slik at
en type fisk har en farge. Og du kan
velge hvilke arter du vil vise fiskeplasser på. I gratisversjonen vises de vanligste artene, det flest ønsker å fiske,
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som torsk, sei, lyr, sjøørret, makrell,
hvitting og berggylt, Her får man ikke
bare vite hvor det er mest sannsynlig å
finne fisken, men også hva man bør
gjøre for å friste den til å bite på. Man
får mulighet til å logge fangsten, og/eller dele den med andre, Appen viser
dessuten vei til utstyret du trenger, og
gir til og med forslag til mat du kan
lage av fisken.

Fullversjon anbefales
Jeg har selv aldri laget en fiskedagbok
eller fangstlogg, eller brydd meg om
hvilke arter jeg har fått. Men når jeg nå
har logget fangsten via appen og ser
hvilke arter jeg har fått, så får jeg lyst til

å fiske etter arter
jeg ikke har fått.
Det er lurt å
logge GPS posisjon på alle fangster, for selv om
du kan bestemme om andre skal
se den eller ikke – er
det alltid greit å ha kontroll selv!
Det er fullversjonen jeg har testet,
og det er den jeg kommer til å bruke
fremover også. Her får men ikke bare
tilgang på flere arter som havabbor,
hyse, rødspette, kveite, laks, uer, steinbit, brosme og lange, Man låser også
opp ekspertenes skjulte perler, altså
flere fiskefelt enn vanlig, og som ekspertene selv syntes ser spennende ut.
Ved å betale for appen får du også
funksjonen fiskegjenkjenning. Ved
hjelp av mobilen og kunstig intelligens
forteller den deg raskt hva slags fisk du
har fått på kroken. Der har jeg bommet. Da er det ekstra gøy å se hva appen mener. Er appen i tvil og du mener
noe annet er det bare å sende bilde inn

for manuell kontroll, hvor Tommy
eller Asgeir svarer innen en dag!

Spennende funksjoner på vei
Appen er et funn for oss fritidsfiskere,
og jeg vet at det kommer flere spennende funksjoner allerede i sommer.
En av disse er noe gutta har kalt bettkalender eller bitealarm. Her skal de
logge alle værdataene som er tilgjengelig og mikse det med deres fiskekunnskaper og kunstig intelligens – og vise
oss på enkelt hvis om det er godt eller
dårlig fiske. Ja, de jobber faktisk med
det slik at vi som logger dagbok skal få
enda mer informasjon om fangstene
våre med oss – og bli enda flinkere til å
fiske.
For dem som ikke er så godt kjent,
vil det være supert å få en antydning på
om fisket er godt eller dårlig. Joda, det
finnes mange slike, men denne er på
norske arter og utvikler av norske fiskere. Vindsymboler på kartet og andre
spennende saker jobbes det iherdig
med å få igang. n
SMÅFISKER’N 1-2020
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ALT VEL: Trygt ved kai på Natholmen.

Dagen reddet av
redningsselskapet
FOLK: Det var en dag i mars måned. Min gode kamerat Trond og jeg skulle ut og sette krepseteiner. Vi hadde kurs for Nylandsbåen i Tønsbergfjorden der vi hadde planlagt å sette.
Teiner og tau lå klart i båten. TEKST: TOM THØVERSEN

V

i nærmet oss plassen der vi skulle
hive ut teinene og alt var under full
kontroll.
– Nå setter jeg styringa i autopilot så
begynner du å hive ut tau og teiner, sa
jeg til Trond. Det startet fint og vi
hadde akkurat fått ut tau og tre teiner
da den fjerde huket seg opp i tauverket. Vi bakket opp og klaret opp floka
12
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startet settinga igjen. Normalt skulle
dette være helt uproblematisk, men
det skjedde noe rart.
Båten skjenet i alle retninger. Selv
om jeg prøvde å rette opp med rattet
lystret ikke roret.
– Vi har mistet roret!, ropte jeg til
Trond.
– Hæ, mistet roret?, sier Trond.

– Nei ikke sånn, vi har mistet styringa.
Teinene måtte hales inn igjen…. Da
det var gjort, sjekket jeg slangene i styringa og der lå feilen. Det var gått hull
på en hydraulikkslange. Trond virket
litt rådvill:
– Hva gjør vi nå?» sier han med oppgitt stemme.
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Bot for feil fluktåpning
JUSS: En krabbefisker fra Revetal i Tønsberg synes boten
på 6000 kroner var urettferdig og lot saken havne i retten. Der ble han dømt.
TEKST: KRIM OLE ERIK KLOKEIDE

45
PÅ VEI INN: Sleper er satt og «Eivind
Eckbo» tar oss trygt innTønsbergfjorden.

Når nøden er størst ...
– Ingen fare, jeg er totalmedlem i
Redningsselskapet.
På telefonen får vi kontakt med
stasjonen på Skjærhalden og forteller
vår situasjon. Vi ble satt over til skøyta
Eivind Eckbo i Tønsberg. Jeg fikk kontakt og gjorde på nytt rede for hva
som hadde skjedd. De spurte hvor
mange vi var i båten. Jeg bekreftet at
vi var to og at vi hadde redningsvest.
– Vi er der om ca. en halvtime,sier
skøyta og lurer på om vi driver mot land.
Det gjorde vi heldigvis ikke, for været
var helt stille. Skøyta ringte to ganger
for å høre hvordan det gikk. Siste gangen lurer han på hvor vi har havn. Vi bekrefter at det er på Natholmen. Redningsskøyta kommer opp mot baugen
og hiver over en sleper. Etter tre kvarters tauing er vi fremme på Natholmen.
«Eivind Eckbo» haler oss fint opp langs
sida og han tar med langs side og legger
pent inn til brygga. Mannskapet ønsker
oss lykke til med reparasjon av slangen
før de drar videre til nye oppdrag.
På sjøen igjen
Nå er hydraulikkslangen byttet og vi
er i gang med teinefisket igjen. På sjøen
er en avhengig av at teknikken fungerer.
Gjør den ikke det kan ting lett gå gale,
spesielt dersom vind og vær er ruskete
og en er i trangt farvann.
Så en stor takk til mannskapet på
Eivind Eckbo for hjelpen. n
PS: Det lønner seg å være medlem i
Redningsselskapet.

-åringen må nå betale 6000
kroner i bot for ulovlige
krabbeteiner. Han fisket med teiner
på 29 meter i Stokksundet. Teinene
hadde bare fluktåpninger på 60
millimeter, mens kravet er 80 millimeter.
Havressursloven og forskrift om
utøvelse av fisket i sjøen sier at på
kyststrekningen fra grensen mot
Sverige til og med Tysfjord i Nordland, skal teiner for fangst av krabbe
ha en sirkelformet fluktåpning på
hver side av redskapet med en diameter på minst 80 millimeter.
Mannen forklarte, ifølge dommen, at han syntes boten var for
høy for overtredelsen. Han hadde
satt teinen på 29 meter, for han
trodde det fortsatt var slik at de

skulle dypere enn 25 meter. Han
hadde også merket teinen med
navn og telefonnummer.
Mannen hadde nylig kjøpt nye
teiner, og hadde ikke merket seg at
det sto på et lokk med 60 mm utenpå åpningen på 80, som kunne
fjernes. Han er enig i at han opptrådte uaktsomt da han satte ut
teina uten å fjerne dette lokket.
Han ga en uforbeholden tilståelse
i retten. Grunnen til at han er uenig
i boten er at han mener det er urettferdig at uaktsom overtredelse
straffes like strengt som bevisste
overtredelser av denne loven.
Dommeren i Vestfold tingrett så
bort fra dette og dømte mannen til
en bot på 6000 kroner som var påtalemyndighetens påstand.
Mannen vedtok boten. n

Rømningsvei kontra fluktåpning
KOMMENTAR: Det er ikke alltid enkelt å forholde seg til
alle de regler som vi er pålagt for å utøve fisket i sjøen.
TEKST: TOM SOLLIE

R

egelverket for rømningsvei og
fluktåpning kan og blir misforstått. Derfor er det greit å ta en
gjennomgang. For fiske med hummer- og krabbeteiner skal det skal
være en sirkelformet fluktåpning på
hver side av teina. For hummerteina skal den være 60 mm i diameter.
Denne regel gjelder for fiske etter
hummer i tiden fra 1. oktober til
30. november for fiske i sør og til
31. desember for fiske nord for
Sogn og Fjordane. Utover dette
skal denne åpningen være 80 mm
for fiske etter krabbe og dette gjelder hele landet. For yrkesfiske etter
krabbe er fluktåpningen 70 mm.
Rømningsvei er den åpningen
som skal åpne seg etter tre måneder
om teina blir tapt under fisket. Åpningen skal være så stor at det skal

kunne tres en sirkelformet gjenstand på 150 mm gjennom åpningen, som sys igjen med nedbrytbar
bomullstråd. Alle teiner som ikke
har endelokk, men åpnes gjennom
et lokk i øvre delen av teina skal ha
innsydd bomullstråd. Rømningsveien kan og være en bomullstråd
som festes i endelokket, lokket som
sitter på soveromsiden på «skotteteina» slik at kroken frigjøres nå det
oppstår brudd på bomullstråden.
Det må under ingen omstendighet
settes inn strips eller annet materiale i fluktåpning eller rømningsvei.
Dersom oppsynet finner redskap
som har hinder for dette så kan det
forventes beslag av redskapen samt
bøter!
For å være helt sikker, se Fiskeridirektoratet, Fiske med teiner og
ruser. n
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Solid torsk på liten stang:

Storfornøyde,
små fiskere!
FOLK: Husker du de to førstereisguttene som var på garnfiske med morfar for omtrent
18 måneder siden? Denne kvelden var det ikke planlagt noe stort fiske, bare en liten
runde på fjorden før solen gikk ned.
TEKST: LARS KONGSVIK
FOTO: TORBJØRN KONGSVIK FOTLAND
OG GUNNVOR SÆLE KONGSVIK

J

akob hadde den største stangen
med en sølvblå, sildelignenede
sluk. Lars hadde sett seg ut en gul

sluk for anledningen. Vi dorget sakte
uten å få så mye som et napp. Innerst
i Nordvik i Lysefjorden lå kjentfolk
og nøt de siste solstrålene i seilbåten
som hadde ankret opp ved den kommunale kaien.
Vi stoppet og tok noen kast med
stangen, men det virket helt dødt i
fjorden.

Siste runde inn mot Holsundet
Vi var på nippet til å avslutte turen
men bestemte oss for å ta en liten runde ut mot Holsundet. Akkurat i det vi
skal legge kursen mot øst igjen rykker
det tydelig i stangen til Lars.
Her er det tydelig at noe stort er på.
Snøret ruser ut og slurebremsen må
strammes. Så blir det helt slakt i snøret – har fisken sluppet?
På nytt ruser snøret ut - og dette
gjentar seg flere ganger før vi ser noe
bevege seg langt der nede. Og jammen er det en flott torsk som dukker
opp!

Stor begeistring
De to småfiskerne er fulle av begeistring, men det er morfar som må holde
fisken. Den er både stor og spreller
UNGE STORFISKERE! Små fiskere med
spinkelt utstyr kan også trekke solid fangst.
En opplevelse Lars og Jakob nok vil huske
lenge.

14
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GOD HJELP: Morfar, Småfisker’n-redaktør
Lars Kongsvik bløgger mens den stolte fiskeren til venstre ser på med et fornøyd
smil. Torske ble tatt innerst i Lysefjorden,
rett sør for Bergen.

og er ikke så lett å få tak på for små
hender.
Det var Lars som fikk fisken denne
gangen, men begeistringen er like
stor hos Jakob. Det var også veldig artig at det ble så stor fangst på den vesle stangen. Fisken og stangen var omtrent lange, og torsken veide omtrent
2,1kilo!
Så måtte vi hjem til mormor og tilberede fisken. Det ble velsmakende
middag dagen etterpå! n

SØNNAK
BATTERIER
fra

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Drammen: Telefon
32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg:
Telefon 332131336633
30• •Telefax
Telefax32
3383
31 12
Drammen:
79 68
68
84
Tønsberg: Telefon
Telefon 32
33 31 66 30
• Telefax
33
31
79

www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
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Fulehuk fyr
KYSTKULTUR: Ytterst i øyrekken Bolærne utenfor holmer og skjær ligger Fuglehuk fyr.
Det fleste som bor ved Oslofjorden har nok seilt forbi her. Fra yttersiden ser
det ut som om det ikke er mulig å komme til land men på innsiden er det
kai som det det går an å legge til ved med båten.
TEKST: TOM SOLLIE

F

ulgehuk fyr ligger ved innseglingen til Oslofjorden. Fyrstasjonen ble lagt ned i 1989, men ble
overtatt av Nøtterøy kommune i
2005 og satt i stand som kystledhytte
av Fulehuks venner. Fulehuk fyr ligger på skjæret Fulehuk på vestsiden
av Oslofjorden i Færder kommune.
Fyrlykten ble tent 1. november
1821. I 1841 ble fyret det første i
landet med tåkeklokke. Klokka ble
byttet ut både i 1879 og 1885, den
siste gangen på grunn av et havari på
skjæret. ( Klokken ble etter dette
flyttet til Torgersøya fyr hvor den
fortsatt henger men er satt ut av
drift).
I 1912 ble det satt opp et naust, og
fyret fikk elektrisitet i 1938. I 1989
ble fyret slukket, og erstattet av Hollenderbåen fyrlykt.
Fulehuk fyr ligger på skjæret

16
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Fulehuk på vestsiden av Oslofjorden som det østligste
punktet i Nøtterøy kommune.
Den opprinnelige fyrvokterboligen var bygd av stein, og
var på en etasje. I 1910 ble
fyret påbygd med en etasje i
tre. I perioder bodde også fyrvokternes familier på fyret.
I 2005 kjøpte Nøtterøy kommune fyrstasjonen Fulehuk av
Kystverket. En venneforening,
Fulehuks venner, har påtatt seg
ansvaret for vedlikeholdet av stasjonen.
Opprinnelsen til stedsnavnet Fulehuk er trolig det nederlandske vuile hoek, den farlige odden. Den
språklige parallellen i norsk er ordet
ful, som betyr skummel. Skrivemåten Fuglehuk har vært brukt lenge
og er stadig i bruk. n

FYR I OSLOFJORDEN: Hovedbildet viser Fulehuk sett fra nordøst, innfelt er et bilde av Hollenderbåen fyrlykt, som erstattet Fulehuk
i 1989. BEGGE FOTO: TOM SOLLIE

Kilde: Wikipedia
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Makrellfisket i
Oslofjorden
FANGSTTEKNIKK: «Nå ær’n her» eller «Nå har’n kommet», lyder meldingene! Ja da vet vel
alle vi som fisker i Oslofjorden hva det gjelder! TEKST: TOM SOLLIE

J

oda, det er makrellen som har kommet og da er det bare å komme seg
utpå for å sikre seg de første eksemplarene av årets makrell. 29. mai fikk vi de
første nord for Bolærne. Det var varslet at den var i siget 14 dager tidligere
lenger sør, men så ble det kjøligere og
da stoppet den opp.

Fiske med dorg
Årets første makrell den tar vi «på
dørjæ». Dorg heter det jo, men kjært
barn har mange navn og oppstår i
mange varianter i utførelse. De fleste
lager denne innretning selv for den du
få kjøpt er nærmest ubrukelig, men er
det mye fisk så fisker disse også.
Noen har søkke i enden. Andre har
søkke foran krokene med fortom. Blysøkker blir oftest brukt, alt fra 200
gram og opp til kiloen. Går makrellen
18
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høyt i vannet, som er det mest vanlige,
så er søkke på 350 eller 500 gram å
foretrekke. Jo tyngre søkket er jo verre
er det å merke at det har gått på en liten en.
Antall kroker varierer og mine egne
erfaringer tilsier at fem kroker og en
blink i enden er greit. Avstanden
mellom krokene er viktig for er denne
for liten så «slår makrellen seg av». En
halv favn er nødvendig, ca. 90 centimeter. Og minst to favner fortom, dvs.
3-4 meter og bruk gjerne en ekstra
fortom med svivler i her ende. Får du
fullt snøre så er det ikke enkelt å trekke inn hvis du bruke sene. Derfor er
det best med litt kraftig snøre foran
søkket helst terylene (farget grått)
men det er ikke alltid lett å få tak i.
KLASSIKER: Dorg på egenlaget vinne.
FOTO: GABRIEL KIRSEBOM
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OVER: Makrellsøkke med flu-pose og klassisk dorgesnøre med vinne laget av impregnert
terrassebord 28 x142 mm. TIL HØYRE: Gimsebrett med klosser og barde.
UNDER: Thor Lomvien øser opp fra fiskekummen. Tre kasser med fersk makrell!

sted hvor makrellen står
på ettersommeren. Da
må du ha sild eller reke
til å agne med. Bruk lite
søkke på ca 50 gram,
makrellsøkke. Fortom
på ca. en halv til en favn
og krok størrelse 3 eller
mindre. Alternativt tyttebærkrok. På makrellsøkket er det en liten
bøyle som er for å feste
«fluposen» i. Fluposen
fyller du med oppmalt
fisk blandet med havregryn. Du rister litt i
snøret slik at åte spres
ut i vannet og lokker
makrellen til seg. Da
holder den seg der i stedet for å lete videre og
da kan du fort få flere
store høstmakreller om
bord i løpet av kort tid.
Prøv 2 - 4 favner over
bunnen.

en «barde», liten stang som er festet i klossen og står i 45 grader ut
over ripa på båten. Når makrellen
tar agnet så vibrerer den lille
stanga. Da må du være rask å trekke klossen innover mot båten. Da
sitter som regel makrellen på snøret og det er bare å hale om bord en
skikkelig feit høstmakrell som er
spesielt god til røyking, både kald
og varmrøkt.
For deg som vil vite mer om fisket
med gimsekloss så har jeg funnet
en fin og detaljert side om temaet.
Se: maritimstart.no, søk etter
«gimse». n

Fiske med gimse

Vinnene som du vinner snøret opp på
kan du enkelt lage selv ut av en plankebit på 30 centimeter. Hastigheten på
båten avhenger hvor dypt makrellen
går. Du kan kjøre fra 2 til 4 knop, men
slakk gjerne av på farten om du får fullt
snøre.

Fiske «på sett»
Du kan få makrellen på dorg så lenge
makrellen er her, men den går etterhvert dypere og da kan du ta den «på
sett». Det er skikkelig gøy. Det vil si at
du ligger stille med oppankret båt på et

Gimsefiske er omtrent
som å fiske på sett, men
dette fisket er spesielt og krever riktig
utstyr og en del trening. Gimse er en
fiskemåte som benyttes i området fra
Holmestrand, tradisjonelt i Horten og
Åsgårdstrands-området. Her fisker du
med snører på gimseklosser som står
parallelt med ved siden av hverandre og
som står på et brett som er festet til båtripa. Gjerne tre snører som fisker på
forskjellige dybder, fra ett par favner
over bunnen til et «flåsnøre», hvor agnet flyter i vannskorpa fordi det ikke har
søkke. Søkket varierer fra 10 til 30
gram. Gimseklossen består av stykke
hardved med form som er lett å gripe,

MATAUK: Gjort unna på et par timer.
FOTO FRODE HANSEN
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Forskaren forklarer:

Dei no

FORVALTNING: Korleis kan det stå dårleg til med kysttorsken, når fiskarane i Nord-Norge får masse torsk?
Havforskar Sigurd Heiberg Espeland forklarer.
TEKST: ERLEND ASTAD LORENTZEN

S

pørsmålet er noko fleire landkrabbar har stilt oss. Svaret er tilsynelatande enkelt, men så blir det likevel litt vanskeleg.
– Skreien er grei. Den er arktisk
torsk som lever i Barentshavet. Han
svømmer over store havområde for å
spise, og til Lofoten for å gyte. Egga
flyt med straumen tilbake til Barentshavet. Det er skrei fiskarane i nord
siktar seg inn mot, forklarer Espeland.

20
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Skreibestanden er godt forvalta og
på høgt nivå. For 2018 meinte forskarane at det var forsvarleg å fiske så mykje som 712.000 tonn skrei (sjå siste
kvoteråd). Denne torsken er med andre ord ein stor økonomisk ressurs.
Havforskar Sigurd Heiberg Espeland.

Kryssar neppe Norskerenna
Torsken i Nordsjøen kallar vi nordsjøtorsk. Nordsjøtorsken har vore utsett
for høgt fiskepress og var på historisk

FOTO: HI

lågt nivå i 2006. Bestanden gjer det
betre no, men nordsjøtorsken er nok
likevel sjeldan langs vår kyst.

småfiskern 1-20 AFO.qxp_Småfiskern 21.06.2020 22:46 Side 21

o rske torskane

NYTT KULL: Denne unge fjordtorsken blei målt i Bjørnefjorden 2017.
FOTO: ERLEND A. LORENTZEN/HI

– Det er vanskeleg å seie kor mange
bestandar av kysttorsk vi har. Truleg
går det ikkje an å gi eit tal fordi grensene er flytande, seier Espeland.
– Vi kan begynne med såkalla banketorsk som beveger seg langs kysten i
Nord-Norge og på Vestlandet. Den
gyter på fiskebankane som for eksempel Siragrunnen.
– Den typiske kysttorsken lever og
gyter ved kysten. Han tar farge etter
omgjevnadane. Den såkalla taretorsken er for eksempel raud fordi han
bur i taren.
HVOR MANGE? Torsken kjem i mange
fargar og fasongar. Det er vanskeleg å seie
nøyaktig kor mange genetiske torskebestandar vi har. Biletet visar ein merka kysttorsk. FOTO: ESPEN BIERUD/HI

– Då må han krysse Norskerenna. I
dei opne vannmassane er der lite skjul
og lite mat. Det er neppe særleg attraktivt. Han blir nok stort sett verande i England og Danmark, fortel
Espeland.

Kysttorsken er det verre med
Nokre torskar lever langs kysten, og
desse kjem i mange variantar. Også utsjånaden kan skilje seg frå stad til stad.

Dorsk fjordtorsk
– Så har du den introverte fjordtorsken. Ein typisk fjordtorsk beveger seg
mindre enn éi nautisk mil i løpet av livet. Merkar vi ein slik på austsida av
Terneholmen, så fangar vi han igjen
på austsida av Terneholmen.
Sidan fjordtorsken beveger seg så
lite, vil det oppstå lokale bestandar
inne i ulike fjordar. Egga blir verande i
same fjord. Etter mange generasjonar
vil denne fisken vere spesialtilpassa dei
lokale forholda.

Får neppe teikne livsforsikring
– Det står dårleg til med kysttorsken

generelt, og fjordtorsken spesielt. I
Oslofjorden er det krise for kysttorsken. 75 prosent av den vaksne torsken
døyr kvart år. Med slike odds, ville du
aldri fått livsforsikring, for å seie det
sånn, seier Espeland.
Nettopp fordi fjordtorsken er så
stadbunden, får ikkje éin bestand påfyll frå ein annan. Forskarane fryktar
at dei lokale tilpassingane kan gå tapt.

Mange grunnar til hardt liv
Ifølge havforskaren er det vanskeleg å
peike på ein enkeltgrunn til kysttorskkollapsen. Han trekk fram fiske, mudring, rovdyr, utfylling, dumping av
vaskevatn, bustadsbygging, avrenning, sprenging og klimaendringar
som torskeutfordringar.
– 40 prosent av befolkninga i Norge
bur mindre enn tre kvarter frå Skagerrakkysten. Der har menneska stort
fotavtrykk. Det finst truleg ingen
quick fix for torsken. Vi må tenke på
summen av alle enkeltfaktorane.
– Men for å avslutte positivt, såg vi
eit lyspunkt i fjorårets årsklasse. Vi
er spente på korleis den vil gjere det
framover, seier Espeland.
– Forresten glømte vi gregoriustorsk, men den får vi komme tilbake til. n
SMÅFISKER’N 1-2020
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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
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KAN ETTERHVERT
BLI STOR:
Kysttorsken nord for
62 grader kan bli
opptil 1,3 meter
og veie 40 kg.
FOTO: ESPEN BIERUD/HI

Kysttorsk nord for Stad:

HI føreslår stor
gjenoppbyggingsplan
FORVALTNING: Kysttorsken er under press, og reguleringa til
no har ikkje strekt til for å få opp bestanden. Havforskingsinstituttet føreslår nye mål og tiltak for kysttorsk nord for
62. grader. TEKST:: RUNAR BJØRKVIK MÆLAND

–D

agens gjenoppbyggingsplan
ser ut til å ha stoppa nedgangen i bestanden, men vi strevar
med å nå måla som vart sett. Det kan
både vere fordi måla var for ambisiøse,
og fordi tiltaka som vart innført, ikkje
har hatt god nok effekt, forklarer havforskar Kjell Nedreaas. Saman med
andre forskarar har han samla oppdatert kunnskap om kysttorsken nord for
62° i ein ny rapport. Kunnskapen byggjer på omfattande data frå tokt, fiskeri
og biologiske prøvar. Ut frå denne
kunnskapen føreslår forskarane ein ny
gjenoppbyggingsplan for kysttorsken.

Deler området i to
Eit forslag er å dele det store området
frå Stad til russegrensa i to ved inngangen til Vestfjorden i Nordland.
Skiljet vil gå ved 67. breiddegrad. Det
gjer det mogleg å ha meir finmaska
mål, reguleringar og overvaking, meiner forskarane.
– Omtrent 80 prosent av kysttorsken
held til nord for 67. breiddegrad, medan tjue prosent er sør for denne grensa. Då er det lett for at mål og tiltak blir

tilpassa situasjonen der bestandskomponenten er størst, og at ein ikkje tar
nok omsyn til den mindre komponenten i sør, seier Kjell Nedreaas.
Rapporten forklarer at i område
med låg tettleik av torsk, kan behovet
for vern og gjenoppbygging vere ekstra stort. I tillegg kan klimaendringane
på kort sikt ha større effekt på bestanden i sør enn i nord.

Gir råd til departementet
Rapporten er tinga av Nærings- og fiskeridepartementet, etter at Det internasjonale havforskingsrådet (ICES)
har gitt Noreg råd om å revidere gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk.
I rapporten legg forskarane fram ei
smørbrødliste av moglege tiltak som
vil bidra til å byggje opp bestanden.
Etterpå skal departementet og regjeringa ta stilling til kva av forslaga dei vil
bruke.
Parallelt med denne politiske prosessen, skal Havforskingsinstituttet
drøfte nye bestandsmål og metodar for
kartlegging av bestanden i samråd med
ICES. n

Innan kommersielt fiske meiner HI
at blant anna desse tiltaka bør
vurderast:
• Redusere kystfisket om hausten.
• Stenge for fiske i område og periodar der det vanlegvis blir fanga mykje kysttorsk.
• Stenge utvalde gytefelt som er dominert av kysttorsk i gytesesongen.
• Innføring av bifangstreglar, gjerne
nyansert på område, tid, fartøystorleik og reiskap.
• Vurdere tiltak for bevaring av brei
samansetjing av alder og storleik.
• Vurdere revisjon av fjordlinjer og
strengere grenser innanfor fjordlinjer.
• Vidareutvikle genetiske metodar og
verktøy for å kunne operere på «kaikanten» og raskt og effektivt fange
opp dynamiske endringar i fangst.

Tiltak for turist- og fritidsfisket:
• Syte for handheving av registreringsog rapporteringsplikt. Lage plan for
overvaking av desse fiskeria.
• Redusere tillaten bruksmengd.
• Formidle betydninga av beste praksis innan fang og slepp.
• Maksmål kan vurderast som reguleringstiltak i tillegg til minstemål i
sør. Lenger nord blir dette vanskelegare på grunn av innblanding av
nordaustarktisk torsk.
SMÅFISKER’N 1-2020
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Turistene reiste hjem:

Koronakloakk
gir forskerne
unik mulighet
FORSKNING: Kloakken i
koronastengte Bergen gir
forskere ved Havforskningsinstituttet en gyllen mulighet til å finne ut mer om
antibiotikaresistente
bakterier.
TEKST: ANDERS JAKOBSEN

D

a Norge stengte ned på grunn
av koronaepidemien i mars,
reiste også turistene hjem og cruiseskipene forsvant.
Forskere ved Havforskningsinstituttet så en unik mulighet i den spesielle situasjonen. De ville undersøke
kloakken i Bergen.
– Vi har en situasjon hvor vi så å si
ikke har noen form for turisme eller
internasjonale reiser til byen, sier forsker Cecilie Smith Svanevik.
– Dagens kloakk gir trolig et ganske
godt bilde på forekomsten av antibiotikaresistente bakterier blant bergensere.

Prøver fra fem anlegg
Havforskningsinstituttet (HI) har
flere prosjekter som undersøker antibiotikaresistens i havet. Sammen
med Bergen kommune begynte HIforskerne å samle inn prøver fra fem
24
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HAR FÅTT PRØVER: Kvernevik renseanlegg er ett av fem anlegg som HI-forskerne har
fått kloakkprøver fra. FOTO: GUNN EKLUND BREISNES, BERGEN KOMMUNE

kloakkrenseanlegg i Bergen rett før
påske.
– Vi har lenge ønsket å undersøke
kloakk fordi resistente bakterier som
stammer fra mennesker skilles ut i
avføring og videre ut i havet via
kloakken, sier Cecilie Smith Svanevik.
Antibiotikaresistente bakterier i
havet utgjør et sammensatt bilde.
Havet har sine egne naturlige bakterier som kan utvikle resistens på
grunn av påvirkning fra antibiotika,

og kanskje også tungmetaller. I tillegg
får havet bakterier fra land, ikke minst
fra kloakk som slippes ut langs kysten.

Turisme sprer resistens
Mange faktorer påvirker resistenssituasjonen i Norge. Reising til høyrisikoland for resistens, som land i Asia og
Sør-Europa, er én av dem.
– Vi regner også med at turisme fra
disse områdene kan være en viktig bi-
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INGEN TILREISENDE: I Vågen i koronastille Bergen er det nesten bare pendlerbåter. Turistene og cruiseskipene har dratt fra Bergen, og
det har skapt en unik forskningsmulighet. FOTO: ERLEND A. LORENTZEN/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

dragsyter til spredning av resistens.
Derfor er dette et godt tidspunkt å
starte undersøkelser på, og så må vi ta
prøver når reisingen gjenopptar, sier
Svanevik.
– På den måten kan vi se hvordan
utviklingen blir når samfunnet åpnes
opp igjen, legger hun til.

av de største helserelaterte utfordringene på verdensbasis. En økning i forekomsten av bakterier som klarer å stå
imot antibiotika, kan føre til behandlingssvikt for infeksjoner som tidligere
lot seg behandle.

– Ved å få en bedre forståelse for
hvordan resistente bakterier spres i
miljøet, vil vi kanskje klare å finne tiltak som kan stoppe utviklingen, sier
forsker Cecilie Smith Svanevik. n

UNDERSØKELSER: Cecilie Svanevik på laben med de første kloakkprøvene HI mottok før
påske. FOTO: CECILIE SVANEVIK / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Unik bergensbæsj
Mesteparten av kloakkprøvene blir
fryst ned, sånn at de kan analyseres for
ulike bakterier og resistensgener i
fremtiden.
– Foreløpig er dette et initiativ som
har kommet i gang mellom oss og
Bergen kommune. Det viktigste for
oss i første omgang var å få startet prøvetaking slik at vi ikke gikk glipp av
unike prøver, sier Svanevik.
Kloakkprøver gir nemlig et nåtidsbilde. De sier noe om situasjonen akkurat på det tidspunktet de ble tatt.
– Og nå er situasjonen ganske annerledes enn den vanligvis er.
En global helseutfordring
Antibiotikaresistente bakterier er en
SMÅFISKER’N 1-2020
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Ålane kjem først
i puberteten som
nittenåringar
FORSKNING: – Nye analyser
av gammalt materiale betyr
at norske ålar blir dobbelt så
gamle som trudd.

ålane var 8-10 år ved utvandring. Men
forskarane var klar over at alderen truleg var høgare, forklarar havforskar
Caroline Durif.
Og ganske sant. Nye analyser som
Durif og kollegaane har gjort av 800
av dei same ålane, viser at dei i snitt var
dobbelt så gamle.
– Gjennomsnittsålene var 19 år då
dei vandra ut for å gjere seg klar til å
gyte. Enkelte av dei var så gamle som
30, seier ho.

TEKST: ERLEND A. LORENTZEN

P

å eit tidspunkt i livet kjenner dei
europeiske ålane ei brusing i kroppen. Dei startar forandringa frå gulål
til blankål. Ålane blir klare for å vandre ut av bekkene og elvane dei har
vakse opp i, for å ta fatt på ei lang og
ferd mot Sargassohavet. Der, på den
andre sida av Atlanterhavet, skal dei
gyte. Men i elva Imsa i Rogaland blir
ålane fanga på veg ut i sjøen. Det har
dei blitt sidan 1975, for å gi kunnskap
om bestanden.

Ny metode er meir treffsikker

Fann også pubertale 30-åringar
På slutten av 80-talet blei fleire tusen
av desse ålane aldersbestemt, og kunnskapen har blitt ståande som fasit.
Fram til no.
– Metoden frå den gongen viste at
26
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Ålelarve.
FOTO: UWE KILS/WIKIMEDIA

GODT VAKSEN: Forskar Caroline Durif
med ål som truleg er rundt 30 år, ut frå
det vi veit om storleik og vekst.
FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Det er ved hjelp av øyresteinar frå
skallen til ålen at forskarane kan tolke
alderen. Øyresteinane har nemleg årringar.
– På 80-talet blei øyresteinane lagt
på sprit og studerte i mikroskop. Då
framstår årringane som riller, forklarar havforskaren.
– Det er kjapt og enkelt, men har
stort rom for feil. Øyresteinane er
ujamne med mange kromelurar,
særleg hos eldre fisk.
No har Durif og kollegaane slipt

småfiskern 1-20 AFO.qxp_Småfiskern 21.06.2020 22:47 Side 27

LANG REISE: Den europeiske ålen gyter på andre sida
av Atlanteren. Yngelen søker seg mot bekker og kystområde
i Europa. FOTO: ERLEND ASTAD LORENTZEN/HI

ned 800 av øyresteinane til tverrsnitt
og sett dei inn med eit spesielt fargestoff. Årringane er då langt enklare å
telje.
– I tillegg har vi laga ein indeks som
seier kor sikre vi er på kvar tolking. Så
kan vi vekte ned usikre tolkningar.

Kan bety at ålen har det verre
«Alderssjokket» kan få konsekvensar

NY TEKNIKK: Tverrsnitt av øyrestein etter sliping og farging.
.FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

for bildet vårt av den felles europeiske
ålebestanden. Det har vore harde kår
for ålen sidan 80-talet, då rekrutteringa tok til å svikte.
– Dei nye resultata betyr at ei generasjonstid er mykje lengre enn vi har
trudd.
I 2014 blei ålen vurdert som «sårbar» og ikkje lenger «kritisk truga»
på den norske raudlista.
– Det er fordi det har gått litt betre

med bestanden. Men den «betre»
raudlistestatusen er basert på blant
anna kunnskap om kor mange generasjonar det har gått betre, seier
Caroline Durif.
– Når vi no veit at ålen har ei lengre
generasjonstid, kan det føre til at vi
må revurdere ålen sin situasjon. n
Forskinga er eit samarbeid med
Norsk institutt for naturforsking.

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND
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Her kan du
sjå Etnelaksen i HD!
FORSKNING: På det nye kameraet i laksefella i Etne kan du
følge laksen live. TEKST: ERLEND A. LORENTZEN

–L

ive-kameraet frå laksefella er
eit tilbod som mange har sett
pris på. No er kvaliteten oppdatert til
2020-standard, fortel prosjektleiar
Øystein Skaala.
Laksefella i Etne er ei unik forskingsplattform der vi registrerer blant
anna lengd, vekt, kondisjon, alder og
DNA hos tilnærma all laks og sjøaure
som vandrar opp i elva.
Den gjer at HI får absolutte tal for
lokal villfisk og rømt oppdrettsfisk, i
tillegg til annan viktig data.

Følg laksen frå sofakroken
I førre veke kunne forskarane rapportere om det lågaste registrerte talet
rømt oppdrettsfisk i fella si driftstid.
– Fella står plassert i ei av fiskesonene i elva. Vi er avhengige av godt lokalt samarbeid og at befolkninga,
sportsfiskarar og grunneigarar kjen-

ner eigarskap til prosjektet, seier
Skaala.
Med live-kameraet kan alle som vil,
bokstavleg talt fordjupe seg på livet
under vatn i Etne-elva.

Årets første er komen
Både årets første laks og årets første
sjøaure har gått opp i elva. Men dei
har ikkje fått selskap endå.
– Desse gjekk begge opp 3. mai. Det
har ikkje kome fleire, for det er enno
tidleg. Snart startar hovudoppvandringa med dei største og eldste fiskane først, veteranane. Er du heldig,
får du sjå dei direkte, seier Skaala.
Det er likevel travle tider for fisk og
forskarar. All smolten, det vil seie
unge lovande laksar og sjøaurar, skal
finne vegen nedover elva før dei tar
fatt på eit liv i saltvatn. Sjøauren skal
gjere seg kjent langs strendene i Har-

dangerfjorden, mens etnelaksen skal
på langtur i Norskehavet.
Nøyaktig kva tid smolten vandrar ut
av elva er eit omdiskutert tema som
Etne-fella er med å gi svar på.

Smolten fortel ei viktig historie
– HI overvakar kor mykje lakselus
som er langs kysten til ei kvar tid. For
at vi i neste omgang skal kunne berekne kor hardt råka laksesmoltane blir av
lusa og andre farar i fjorden, må vi vite
i kva grad dei overlappar i tid og rom,
forklarar Øystein Skaala.
Forskarane har derfor fått seg ei eiga
felle berekna på smolt på veg ut av elva.

LAKSEFELLE: Årets
første laks har avlagt
prøvar i oppvandringsfella og fått svømme
vidare oppover elva.
Laksefella ved Nasjonal
forskingsplattform
dekker heile Etneelva
på tvers slik at all fisk
må vandre gjennom ho.
FOTO: ANETTE AUNE

28

SMÅFISKER’N 1-2020

småfiskern 1-20 AFO.qxp_Småfiskern 21.06.2020 22:47 Side 29

AA
Standard og
rektangulære
skotteteiner,
oransje

5% rabatt til
medlemmer av
Småfisker’n

Q Mål: 92 x 45 x 40 cm. Vekt: 14 kg.
Q 2 x 125 mm inngangsringer, solide oransje plastinnganger
Q + innerkalve/innerrom.
Q Agnpose tilgjengelig fra toppen av teina.
Q Hele teina er surret med 12 mm tau for å motvirke slitasje på nettet.
Q Teinene ligger utrolig godt på bunnen og fisker meget bra!
Q Leveres også i lettmodellen (9 kg) eller king size, king size light.
Q Teinene våre kan leveres både i oransje eller svart nett.

LAKS PÅ DIREKTEN:
Finn du alle tre smoltane?

– Der merkar vi dei med
eit elektronisk merke. Om
laksesmoltane veks opp og
vender tilbake til elva for å
gyte, fangar vi dei opp når vi
skannar fiskane i fella. Dette
gir oss viktig kunnskap om
overleving og tilvekst i havet, seier Øystein Skaala.

– Sidan vi også samlar inn
omfattande data på dei same
fiskane manuelt, er målet å
kunne trene opp ein kunstig
intelligens til å kjenne att
rømt oppdrettsfisk, telje fisk
og berekne lengd og vekt
automatisk. Dette skal vi
starte med i løpet av somaren, fortel forskaren. n

Kunstig intelligens
Neste ledd i oppgraderingane av feltstasjonen blir ein
fototunnel der kvar fisk tar
ein avansert «selfie» på veg
opp i elva.

PS: Du finn alltid direktevideoen og meir elve-data på
hovudsida for Etne-fella:
https://www.hi.no/hi/
nyheter/2020/mai/
sja-etne-laksen-i-hd

PERFEKT FOR MINDRE BÅTER:

Ho
obbyhaler for teine og gaarn
n
HBH01
BH01 med 100 kg trekkrrafft!
t

    s POST HYDEMANO s WWWHYDEEMANO
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Ferske DNA-analyser:

Brisling i fjord
og i hav er
ikkje i «familie»
FORSKNING: Resultata har
delt inn brislingen i nye
bestandar.
TEKST: ERLEND A. LORENTZEN

T

idlegare var brisling delt inn i ulike bestandar i Nordsjøen, Skagerrak-Kattegat med tilhøyrande norske
fjordar og Østersjøen. Det var fram til
havforskarane analyserte DNA-prøver av 2 500 brislingar frå 40 stader i
dei nære havområda våre.

Ikkje utveksling hav-kyst
– Vi ser tre heilt distinkte «brislingfamiliar»: Norskekysten, NordaustAtlanteren i eitt og Østersjøen, seier
havforskar Cecilie Kvamme.
– Det er med andre ord ikkje slik
at brisling frå havet kan gi påfyll i
norske fjordar.
Kvamme trur ikkje avstand er det
avgjerande, ettersom prøver frå Lysefjorden skil seg markant frå Nordsjøen, «berre» 250 kilometer unna.

Elles var genane slåande like langs
den 1 500 km lange, norske kystlinja.
– Det kan vere at havbrislingen og
kystbrislingen er tilpassa ulike miljø,
og derfor ikkje har noko med kvarandre å gjere, forklarar ho.

Nye metodar gir nye bestandar
Det har vore kjent at bestandsinndelinga av brisling ikkje nødvendigvis har
stemt heilt overeins med biologien.
– Dei nye DNA-metodane lar oss
dele inn bestandane frå blanke ark,
seier Kvamme.
Resultata er allereie tatt omsyn til
når Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) gir kvoteråd. Her er den
nye inndelinga, der Nordsjøen er slått
saman med Skagerrak og Kattegat,
mens brisling langs Norskekysten er
skilt ut (se kart under).

Greitt i havet, mindre i fjordane
I april kom ICES med kvoteråd for
brisling i det «nye» området Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat. Der rår
ICES til at det kan fiskast opptil 207
807 tonn i fiskesesongen 2020-2021.
(Sjå det tekniske kvoterådet på
www.ices.dk)
Det er greie tider for brislingen i
havet. I fjordane er situasjonen ein litt
BRISLING: Kartet viser kor prøvane er tatt
(nummera), og områdeinndelinga ICES har
lagt til grunn for siste kvoteråd for brisling.
ILLUSTRASJON: FRÅ DEN VITSKAPLEGE ARTIKKELEN
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Fakta,brisling:
• Liten, men næringsrik stimfisk
• Utbreiing frå Marokko til NordNorge.
• Viktig mat for rovfisk, sjøfugl og
sjøpattedyr.
• Gav opphav til eit viktig fjordfiskeri i Norge på 50-, 60- og
70-talet.
• Blir fiska med lys som tiltrekker
seg stimane, før dei blir fanga
med not.
• Kortlevd art – bestandsstorleiken
svinger derfor med sterke og svake
årsklassar.
FOTO:ERLING SVENSEN /
HAVFORSKINGSINSTITUTTET

annan. Fangstane i norske fjordar var
rundt 18.000 tonn i 1973, mot 1 315
tonn i 2018.

Vil forske meir på kystbrisling
– Vi veit ikkje fullt ut kva som gjer at
det er mindre brisling i fjordane, så

dette må vi undersøke vidare. Men ut
frå dei nye resultata, kan vi no sjå på
kystbrislingen heilt uavhengig av
svingningane til bestandane i havet,
seier Cecilie Kvamme.
For 2019 gav Havforskingsinstituttet kvoteråd for tre norske fjordar basert på toktundersøkingar. Rådet vårt

var at det var forsvarleg å fiske opptil
240 tonn i Hardangerfjorden og 80
tonn i Nordfjord. HI rådde mot fiske i
Sognefjorden.
Det norske kystfisket aust for Lindesnes har vore del av Skagerrak og
Kattegat-kvota. Fisket har vore lågare
enn kvota. n
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Spøkelsesfiskep r
med millionmuli

LAGT LENGE: Tord Aslak Aslaksen i Green-Bay AS med noe av dagsfangsten fra havbunnen. Flere av redskapene bærer preg av å ha ligget lenge på havbunnen. FOTO: LIV EVA WELHAVEN LØCHEN/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET/HI

NATURVERN: RHI søker etter
fartøy med ROV og mannskap som skal brukes i tiltak
mot spøkelsesfiske i Raet
nasjonalpark.
TEKST::LIV EVA WELHAVEN LØCHEN
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A

nbudet har en total ramme på 1,3
millioner kroner og er lyst ut i
hele Europa. Oppdraget er i forbindelse med Tiltak mot spøkelsesfiske i Raet
nasjonalpark, et prosjekt som finansieres
av Handelens Miljøfond. Leverandøren skal jobbe med søk og berging av
tapte fiskeredskaper, som teiner, garn

og ruser. Arbeidet foregår i og rundt
Raet nasjonalpark i 2020, i kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Startet i 2018
Green-Bay AS har drevet undevannsrydding i nasjonalparken sammen
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rosjekt
ghet
BASEN: Forskningsstasjonen Flødevigen i
Arendal. FOTO: LIV EVA WELHAVEN LØCHEN/HI

FISKER VIDERE: Når dyr blir fanget og dør, lokker de til seg enda flere individer
og bidrar slik til spøkelsesfiske. FOTO: LIV EVA WELHAVEN LØCHEN/HI

Viktig mulighet i vanskelig tid
I en tid hvor rekordmange er registrert arbeidsledige, er det viktig å synliggjøre
denne typen oppdrag. Jurist Kristina EekLarsen forteller at koronasituasjonen fører til større usikkerhet både for oppdragsgiver og for leverandørene:
– Det kan bli vanskelig å gjennomføre
oppdrag helt som planlagt. Det kan bli
forsinkelser og avlysninger. Dette må vi ta
høyde for i kontraktene vi inngår.
Nok å ta fatt på
Årlig mistes det opp mot 1400 teiner i og
rundt Raet nasjonalpark. Prosjektgruppa
har gjennomført folkemøter med både yrkesfiskere og lokalkjente for å finne ut
hvilke områder det mistes flest redskaper i.
Så langt har informasjonen vært nyttig.
Green-Bay AS finner store mengder tapte
redskaper når de søker.

Fleksibilitet og værforbehold

SPØKELSESTEINER: Prosjektleder Alf Ring Kleiven tar imot noen av spøkelsesteinene som Green-Bay AS har plukket opp.

med «Våre Strender» og Arendal
Undervannsklubb siden 2018.
Sam- men ønsker HI og GreenBay at det engasjeres flere krefter
på området om nullvisjonen for
spøkelsesfiske skal nåes.
– I løpet av 2020 er det store områder der det skal gjennomføres

søk og berging av redskap. Derfor trenger vi flere med på laget.
Alt av funn går inn som data for å
få mer kunnskap om spøkelsesfisket i Raet nasjonalpark og hvilken effekt det har på dyrelivet i
havet, forteller prosjektleder Alf
Ring Kleiven.

Oppdraget krever både kompetanse med
fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), og
fleksibilitet fra leverandøren. Været er en
faktor, men sikt og undervannsstrømmer
kan også spille en viktig rolle.
– Erfaringene og kunnskapen vi henter
inn i Raet Nasjonalpark har stor verdi for
hvordan vi skal håndtere problemene med
spøkelsesfiske i Norge. Både omfanget av
spøkelsesfisket, effektive metoder for rydding av allerede tapte redskaper og tiltak
for å unngå redskapstap i fremtiden er viktige elementer i forskningsprosjektet, forteller Alf Ring Kleiven. n
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Sjøaura har
naudløysing
mot lus:

Mange individ
døyr likevel
FORSKNING: Risikoen for at
ein ung sjøaure døyr, stig om
han får lakselus. Dette har
lenge vore kjent frå laboratorieforsøk, no har forskarar
frå Havforskingsinstituttet
vist at dette også skjer i
naturen. TEKST: BEATE HODDEVIK

–I

forsøket vårt var risikoen for at
sjøauren skulle døy nesten tre
gongar høgare når vi samanlikna fisk
med og utan lus, seier Rosa Maria
Serra-Llinares.
I tillegg såg forskarane at sjøaure
med lus returnerte altfor tidleg til
ferskvatn. Der er tilgangen på mat lågare enn i sjøen, noko som igjen kan
påverke veksten.
– Flukta tilbake til ferskvatn kan gå
ut over den forventa høge veksten som
fisken har under beitevandringa i sjøen. Det kan igjen påverke både kjønnsmodning og reproduksjon, seier Rosa
Maria Serra-Llinares som held på med
34
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AKUSTISK SENDAR:
Etter at sjøauren var fanga,
blei den målt og fekk operert
inn ein akustisk sendar slik
at forskarane kunne følgje
med på kvar den var. På biletet opererer Kristine Elvik
(venstre) og Rosa Maria SerraLlinares ein bedøvd sjøaure.
FOTO: RUNE NILSEN /
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

ei doktoravhandling om sjøaure og
lakselus.

Sjøauren har naudløysing
Sidan sjøaure oppheld seg i fjordane
eller langs kysten under heile beitevandringa, er dei spesielt utsette for å få
lakselus. Talet på smittsame luselarvar
varierer gjennom året. Det er ofte færrast lus seint på vinteren når temperaturen i vatnet er låg, deretter aukar talet utover sommaren. Det er i denne
perioden sjøauren beiter i fjordane.
– Frå forsøk i laboratorium veit vi at
sjøaure med mykje lus kan få så store

skadar at dei døyr, men fram til no har
vi ikkje visst i kva grad dette òg skjer i
naturen, seier Serra-Llinares.
I naturen har fisken fleire utfordringar enn laboratoriefisk: han må
bruke krefter på til dømes å finne mat
og flykte frå predatorar. Men han har
også ein utveg som ikkje lab-fisken har:
han kan symje tilbake til ferskvatn der
lusene etter kvart vil døy.
– No har vi vist at sjølv om sjøauren
har ei naudløysing, så er den ikkje berre positiv. Sjølv om dei sym tilbake til
ferskvatn, vil ein del døy uansett. Dei
som klarar seg, går glipp av gevinsten
frå beitevandringa, som er god vekst.
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Beitevandringa er viktig for veksten
Kvar vår sym sjøauren frå vinteropphaldet
i ferskvatn og ut i sjøen på beitevandring.
Her er det rikeleg med mat, og fisken oppheld seg i fjordane eller langs kysten i tre til
ti månader. Men om sjøauren får lakselus,
kan beitevandringa brått bli mykje kortare:
– I forsøket vårt returnerte sjøauren med
lus til ferskvatn etter berre tre veker.
Forsøket vart gjort med ung fisk som
skulle på si første beitevandring. Forskarane smitta ei gruppe med 65 lus i
gjennomsnitt på kvar fisk, og hadde ei kontrollgruppe utan lus. Fisken si åtferd vart
spora med akustiske sendarar.

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
Blir verande i ferskvatn
– Etter returen til ferskvatn vart dei fleste
sjøaurane verande der, trass i dårlegare tilgang på mat. Resultatet er at fisken går
glipp av nær all vekst sidan han har forlate
matfatet i fjorden for tidleg, seier SerraLlinares.
Akkurat kor mykje for tidleg fisken sym
tilbake, vil vere påverka av både kor lenge
han har vore i sjøvatn før han får lus og kor
mykje lus han får på seg.
– Dersom sjøtemperaturen er 12-13 °C,
vil dei knøttsmå lusene som festar seg til
sjøauren, bli store nok til å gjere skade i løpet av tre veker. Skadane tvingar fisken tilbake til ferskvatn, og om han blir verande
lenge nok, vil lusene etter kvart døy sidan
dei ikkje toler ferskvatn.
I tillegg viser resultata at fisken som hadde fått lus fekk eit anna symjemønster i
fjorden enn kontrollgruppa.
– Vi såg at den luseinfiserte fisken ofte
var nær elvemunningane og svømte over
mindre område enn fisk utan lus. Også
denne fisken har dårlegare tilgang på mat
slik at også dette valet vil føre til redusert
vekst, fortel Serra-Llinares.

• 100 X 210 mm
6 mm, porøse flyter.
Kr. 35,- pr stk.

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

Vimpel
kr. 135,- pr stk.

7 x 15 cm «Jeg er medlem»
kr. 20,- pr stk.

Ø 10 cm Logo kr. 9,- pr stk.

Klebemerke Ø 15 cm «Vern om din rett» kr. 25,- pr stk.
T-skjorte merke You.
Med logo str. Small2 XL, kr. 75,- pr stk.

Effekt på sjøauren sitt livsløp
– Fisken frå kontrollgruppa, som var utan
lus, oppheldt seg i fjorden i omtrent tre
månader. Det betyr at fisken vi hadde smitta med lus mista 80 prosent av tida han burde vore på beitevandring.
Ho fryktar at dette kan ha store bestandseffektar på sjøauren:
– Det er viktig at det blir gjort forsøk for
å avklare om tapt vekst på grunn av lakselus
kan ha betydning for evna til å legge egg,
eller overleving gjennom vinteren, avsluttar Rosa Maria Serra -Llinares. n

Klebemerke

Klebemerke

Genser
merke You, flosset
med krave, tykk
kr. 225,- pr stk

Caps blå
med logo kr. 65,- pr stk.

Flytevest Marine Pool
Sort, kort kr. 499,-

Flytevest Regatta
Lang, mørk blå og rød kr. 599,-
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Sjøfuglbestandane er i nedgang, deriblant krykkje.

FORSKNING: De fem siste årene
har temperaturen gått ned, og
isen bredt seg utover i Barentshavet. Det har ført til oppgang
for enkelte arktiske arter, fastslår ny rapport.

FOTO: ERLEND A. LORENTZEN/HI

TEKST: STINE HOMMEDAL

Midlertidig nedkjøling
av Barentshavet har gitt
opptur for arktiske arter
H

elt siden 1980-tallet har det vært
en betydelig temperaturøkning i
Barentshavet. De fire-fem siste
årene har dette endret seg.
– For eksempel var temperaturen
i fjor gått tilbake til samme nivå som
tidlig på 2000-tallet, forteller HI-forsker Per Arneberg.
Arneberg leder Gruppen for overvåking av de marine økosystemene som
nettopp har publisert sin statusrapport
om miljøtilstanden i Barentshavet.
– Samtidig som det har blitt kjøligere har utbredelsen av havis økt, og
iskantsonen har trukket seg sørover siden 2016, konstaterer Arneberg.

Bare en pause
Havtemperaturene i Barentshavet varierer naturlig. Det vil si at temperaturene over tid går opp og ned.
– Denne midlertidige nedkjølingen
er med stor sannsynlighet forårsaket
av naturlige variasjoner i klimaet. Slike svingninger i klimaet vil alltid være
til stede, men det endrer ikke på at
oppvarmingen av Barentshavet vil
fortsette, sier HI-forskeren.
– Det vil så komme en ny, midlertidig bremsing om rundt ti år, før oppvarmingen skyter fart igjen.
36
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NY UTBREDELSE: Snøkrabben har
kolonisert fleire områder i Barentshavet.
FOTO: ERLEND A. LORENTZEN/HI

Oppvarmingen frem mot 2016 hadde betydelige effekter på økosystemet
i Barentshavet. Sørlige arter bredde
seg nordover, og bestandene av arktiske arter gikk nedover.
Nå viser effektene av den midlertidige nedkjølingen seg.
– Det er observert større mengder
av arktiske dyreplankton- og fiskearter etter 2016, sier Arneberg.
– Dette gir oss bedre kunnskap om
hvordan svingninger i klimaet påvirker dette økosystemet.

Har tatt områdene den kan leve
De kommersielle fiskebestandene av
torsk, hyse, blåkveite og snabeluer er i
god forfatning og blir høstet bære-

kraftig, oppsummerer den nye rapporten. Snøkrabben har spredd seg
vestover siden 2016.
– Vi antar at snøkrabben har
kolonisert det meste av de områdene der det er mulig for den å leve
i Barentshavet, men forekomstene i
vest og nord er fortsatt for små til å
være kommersielt interessante, forteller Arneberg.
Nedgangen i de viktigste sjøfuglbestandene, som for eksempel krykkje
og lomvi, har derimot fortsatt, særlig
sør i Barentshavet.
– Vi kan ikke konkludere helt sikkert
hvorfor dette skjer, men det ser ut til å
være knyttet til sviktende næringsgrunnlag.

Havet er rent og sjømaten trygg
Barentshavet er i stor grad et rent hav,
viser rapporten. Fordi miljøgifter
«vokser seg større» oppover i næringskjeden, finner man likevel høye
nivå i enkelte dyr på toppen av kjeden,
såkalte toppredatorer, som isbjørn.
Men maten fra Barentshavet er ren.
– Vi finner lave nivåer av forurensning og sjømaten som blir produsert
fra dette området er trygg, avslutter
Per Arneberg. n
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• 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.
Ring Rainer på 95071281 eller send forespørsel på post@ramotech.no

Vi ønsker alle lesere en riktig fin sommer!
Autorisert Simradforhandler.
SailorsMate fiskerikartplottere.

SailorrsMate

Ramotech AS er lokalisert i kystbyen Bodø og sender varer over hele landet. www.ramotech.no
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Oppdrettsyngel
er enkelt måltid
FORSKNING: – De nye resultatene våre viser at yngel av oppdrettslaks er et lettere bytte for
større fisk, som ørret, enn det villfisken er, sier havforsker Monica Solberg.

TEKST: BEATE HODDEVIK

F

orskerne har lenge visst at den
unge oppdrettsfisken klarer seg
dårligere i elven enn det villfisken
gjør. Nå har de dokumentert årsaken.
– Oppdrettsfisken har rikelig tilgang på mat og er avlet fram over flere
generasjoner slik at den skal være flink
til å spise og vokse fort. Vi har hatt en
mistanke om at dette har gjort den
mindre vaktsom for farer i miljøet, og
nå viser resultatene våre at denne teorien stemmer, forteller Solberg.

Rømt laks er et miljøproblem
Rømt oppdrettslaks har i flere år vært
regnet som et av de største miljøproblemene med fiskeoppdrett.
– Hvert år rømmer tusenvis av oppdrettslaks fra norske anlegg. Meste-

parten blir aldri observert igjen, men
noen finner veien opp elven hvor den
gyter sammen med villfisk, forteller
forskeren.
I hele to tredjedeler av alle undersøkte elver er det spor etter genetisk
innblanding av oppdrettslaks.
– Det vil si at det har klekket yngel
av oppdrettsforeldre i elven. Som oftest skjer dette ved at en rømt oppdrettshunn gyter med en vill hann,
forklarer Solberg.

Lavere overlevelse
Fra utplantingsstudier i naturen, blant
annet i Rosendal, har forskerne lært at
yngel av oppdrettsforeldre har lavere
overlevelse enn yngel av villaks.
– Selv yngel der bare en av foreldrene er oppdrettsfisk har dårligere
overlevelse enn yngel der begge forel-

UTSETTING: Småyngel med foreldre som enten er oppdrettsfisk eller villfisk settes forsiktig ut i kunstige elver av Monica F. Solberg (HI) og Line Sundt-Hansen (NINA). Målet
er å undersøke om villfisk-yngelen er flinkere til å unngå predatorer enn yngelen til
oppdrettsfisk. FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
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KUNSTIGE ELVERENNER: Yngel ble
plantet ut i fire kunstige elverenner ved
NINA sin forskningsstasjon på Ims i Rogaland. I to av rennene var det også større
ørret til stede. FOTO: MONICA F. SOLBERG, HI

drene er villaks, forklarer Solberg.
– Hvorfor det er slik har ikke disse
studiene kunne gi en sikker forklaring
på, men nå viser de nye resultatene at
det skyldes at yngel med oppdrettsforeldre er et enklere måltid enn villaksen.

En god konkurrent
Forsøket ble gjennomført på Ims forsøksstasjon av forskere fra Havforskningsinstituttet i samarbeid med
Norsk institutt for naturforskning
(NINA).
Forskerne satte ut villyngel, oppdrettsyngel og yngel med en villforelder og en oppdrettsforelder i kunstige
elverenner hvor de måtte konkurrere
om naturlig føde.
– Noen ble plantet ut sammen med
større ørret, og noen ble plantet ut
uten større fisk til stede, slik at vi kunne sammenligne hvordan de ulike
gruppene klarte seg, forklarer Solberg.
Uavhengig av foreldrebakgrunn var
det ved slutten av forsøket lik overle-
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BEDØVES MED STRØM: For å finne
ut hvor mange yngel som har overlevd,
blir de fanget inn på slutten av forsøket,
her av Grethe Robertsen (NINA) og
Monica F. Solberg (HI). Forskerne bedøver yngelen med el-sjokk slik at de flyter
opp og kan plukkes opp med en håv.

Autosett sniksnører
setter seg selv og
fisker av seg selv!
Snøret ruller ut til
loddet når bunnen.
Redskapen er nå
oppankret og flyter.
Fisket har startet!

FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

velse hos yngel som var plantet ut
uten større fisk til stede.
– Så yngel av oppdrettsforeldre har
ikke dårligere overlevelse fordi den
er en dårlig konkurrent i naturen og
ikke får tak i mat, forklarer Solberg.
For yngel som var plantet ut sammen med større ørret var det derimot lavere overlevelse hos dem
med oppdrettsforeldre.
– Yngel med oppdrettsforeldre er
altså et lettere bytte for ørret, avslutter Solberg. n

Praktiske, komplette
sett med lodd og
rustfri sveiv.

Leireheia 3
4641 Søgne
909 32 416
www.autosett.no

AUTOSET T
NORWAY ®
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BRUKTBÅTFORMIDLING

Skal du selge båt?
Ř Vi hjelper deg å Ƃnne en kjøper og
med formalitetene (salgskontrakt etc.)
Ř Direkte økonomisk oppgjør mellom
selger/kjøper.

I tillegg til vår båtformidling er vi eneimportør og
forhandler av speedsjarker og
fritidsbåter fra
den finske produsenten Kulkuri.
Båtene leveres
i modeller fra 21 til 40 fot.

Ř Ingen kostnad (formidlerprovisjon)
før båten er solgt.

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

Kulkuri 31

MER INFO OM VÅR AKTIVITET FINNER DU PÅ

WWW.MASTERMARINE.NO
Postboks 240, 4098 T$1$1*(5 7HOHIRQ2UJQU
wwwPDVWHUPDULQHQRSRVW#PDVWHUPDULQHQR

SOMMERFAVORITTER:

Reparasjon eller nytt?

Sommer etter
sommer er den
tradisjonelle harpa
eller dorgesnøret
en bestselger.
Det ligger utallige snører rundt
uten kroker og lodd. Alt for ofte
kjøpes det nytt uten å reparere.
Det gamle går i søppeldunken
eller blir liggende og slenge, til
irritasjon for mange.
Vi ønsker at flere skal reparere
for miljøets skyld og har laget
en liten oversikt over det mest
brukte utstyret på de for
skjellige dorgene/harpene:

MAKRELLHARPE:

PILKESNØRE

LYREDORG

• Vinne
• 1,20 sene (100 m hovedline)
• Krok med rødmakk eller
svarte kroker. Monters
gjerne på pilkesene 0,80
• Det går fint å bruke rustfrie
5/0 kroker, men da må det
settes på makk)
• Okuma snapsvivel 2
• Lodd 300  500 gram

• Vinne
• 1,40 sene (100 m hovedline)
• Krok med makk str. 8/0 
12/0, monters gjerne på
pilkesene 1,20
• Okuma snapsvivel 1/0
• Pilk 300  400 gram

•
•
•
•
•

Vinne
Messing eller kobber (25 m)
Kroker med makk str. 6/0
Pilkesene 0,80 til kroksett
Svivel

GOD SOMMER!

Vi har også trevinne for de som ønsker å lage helt nytt og har du ingen
gamle liggende, så er det selvfølgelig mulig å få kjøpt helt nytt snøre

Se vår nettbutikk 
www.garnbua.no
n
n
n
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Stort utvalg
Fast frakt
Rask levering
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Konkurransen:

Hvordan skiller
du laks og ørret?

HVA SKILLER? Den
klassiske Møre-Silda
lokker både laks og
ørret. Men selv om
artene kan la seg
lure av samme åter,
er det en hel del
forskjeller på medlemmene av Salmofamilien. Hvordan
skilles egentlig laks
og ørret?

Dette kan være et vanskelig spørsmål å svare eksakt på. Vi ber deg likevel
liste opp tre kjennetegn i prioritert rekkefølge der vi kan se forskjell på laks
og ørret.
Riktig svar på sendes innen utgangen av september til:
Småfiskern’n v/Lars Kongsvik
Sagstadvegen 11,
5243 Fana

Merk konvolutten:
«Konkurransen»

Sett da «Konkurransen» i
emnefeltet.

Du kan også sende svaret på
e-post til smaafiskern@outlook.com

Vi trekker ut en vinner blant de
som leverer riktig svar. n

Svar på konkurransen i nr 2/19
Spørsmålet denne gangen
gjaldt en forklaring på
ordet «mussa».
For de av oss som er vokst opp med
Wesenlunds Fleksnes-sketsjer
kommer uttrukket «mussa på stampen» umiddelbart opp.
Dette er imidlertid kun egnet til å
villede fordi en stamp har med linefiske å gjøre og du fisker definitivt
ikke mussa med line. Mussa er rett

og slett et uttrykk for småsild som
ennå ikke er årsgammel, som oftest
under 12 cm lang. Så må det kanskje sies at vi ikke lenger driver noe
fiske etter mussa. Dette er småsild
som er klart undermåls og som skal
få vokse seg større før
den fanges.
I følge bestemmelsene om minstemål skal silden ha
følgende størrelse:
• Nordsjøsild: 20 cm
• Norskvårgytende sild: 25 cm
• Trondheimsfjordsild: 23cm

Så er det alltid slik at der er en
viss størrelsesvariasjon i en stim.
Derfor tillates en viss prosent innblanding av sild under minstemålet
når sildesnurperne fangster sild.
Som fritidsfisker foretrekker jeg
å fiske sild på høsten med et gammelt makrellgarn på 34 millimeter
maskevidde. Da får jeg stor og fin
sild på 500 – 600 gram. Den er fin å
steke hel, og det aller meste av beina henger fint på ryggraden. n
Den heldige vinneren denne
gangen er Per V. Viken,
Amtmannvegen 3, 6419 Molde
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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:Berit Olsen
Dypvågsveien 329, 4990 Tvedestrand
& 992 69 686
✉ ber-ols1@online.no
Kasserer: Liv Maløen
Hessnesveien 272, 4885 Grimstad
& 992 43 626
✉ lmaloen@gmail.com

SMÅFISKER’N ARENDAL
Formann: Kenneth Selås,
Orreveien 8, 4846 Arendal
& 919 11 112
✉ smafiskeren.arendal@gmail.com
Kasserer: Victoria Hausberg Knutsen
Normannsvikveien 115,4904 Tvedestrand
& 984 71 074
✉ vicsenhk@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
& 918 73 535
✉ 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

BJØRNAFJORDEN 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
& 975 40 012
✉ 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
& 975 40 012
✉ hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen,
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy.
& 924 51 505
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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

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 Småﬁskerforbund
5243 Fana

og

Kraftblokk
Tlf. 976 81636 eller 905 64598

SMÅFISKER’N 1-2020

43

småfiskern 1-20 AFO.qxp_Småfiskern 21.06.2020 22:47 Side 44

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

B

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

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

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.

SveinOrrebakken
Orrebakken
Svein
Hegglandsdalsvegen
5218 Nordstrøno 273
Tlf.5211
56Os
30 84 24
Mob. 404 08 424
www.propellservice.no
www.propellservice.no
post@propellservice.no
post@propellservice.no

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

