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Behold dagens
FORENINGSLIV: Regjeringen
ved Samferdselsdepartementet har hatt et utvalg i
arbeid for å se på fartsgrenser til sjøs. Høringsfristen
var 25. november 2020. Her
ser du høringssvaret som
ble sendt fra Norges Fritidsog Småfiskerforbund:
TEKST: LARS KONGSVIK/SENTRALSTYRET NFSF
FOTO: JAN JANCHEN MICHELSEN

orslaget om å innføre en generell
fartsgrense på fem knop nærmere land, holmer, skjær og lignende
enn 100 meter er sikkert greit i åpne
fjorder og rette kystlinjer. Virkeligheten er at det langs store deler av
kysten er ferdsel med fritidsbåter i
trange farvann og sund der det bare
untaksvis er mer enn 100 meter til
land.

F

Fritidsbåter er ofte små og åpne båter, og det er en betydelig sikkerhetsfaktor for dem å ferdes i smult farvann framfor å trekke ut i åpne områder med røff sjø. Ferdsel med fritidsbåt er svært viktig som transportåre
til hytte og rekreasjonsområder og
ved fiskeriaktivitet i fritidsfiske.
Det har stor verdi å kunne drive slik
transport med en fornuftig grad av
fremkommelighet. Reduksjon av farten til fem knop er derfor en uforholdsmessig inngripen i forhold til
hva en kan forvente å oppnå av sikkerhetsgevinst. Vi kan ikke se at det
er sannsynliggjort at en fartsreduksjon som foreslått vil ha nevneverdig
ulykkesreduserende effekt.
Sjøveisreglene inneholder svært tydelige anvisninger om fart og sikkerhet. Dette sammen med eksisterende
lokale forskrifter om fartsbegrens-

OPPSKRIFTEN

ninger mener vi er tilstrekkelig
regulering.
Kysten vår er svært variert når det
gjelder folketetthet og trafikktetthet. Det vil oppleves som helt
urimelig at en som ferdes i et
60 meter bredt sund på vestlandet
eller i nordnorge langt fra bebyggelse skal redusere transporthastigheten til fem knop. Situasjonen
langs sørlandet eller i indre deler
av Oslofjorden, særlig om sommeren blir helt annerledes. Dette
ivaretas av lokale reguleringer og
sjøveisreglene.
Av hensyn til den allmenne respekten for lover og regler bør en
være varsom med å innføre reguleringer som oppfattes som åpenbart urimelige. Vi vet også at en
aldri vil få til en håndhevelse av
nye fartsreguleringer andre ste-

der enn i urbane kystområder
på sommerhalvåret, og knapt
nok der.
Vi vet at de to viktigste årsakene
til båtulykker på sjøen er rus og
mørke. Det er tvilsomt om en ny
fartsreduksjon vil endre så mye
på dette.
NFSF vil primært oppfordre til
at en ikke innfører nye generelle
fartsreguleringer for fritidsbåter.
Det vil være bedre om lokale
myndigheter får anledning til å
regulere fart i urbane tett trafikkerte områder. Så kan en også se
på om farkoster der lengde og
motorstørrelse indikerer at dette
er et leketøy og ikke et transportmiddel bør få strengere reguleringer som bringer dem bort
fra trange farvann. n

FOTO: 3IUKA.NO

grunnregler
Fisketaco
Fredagstaco er blitt et begrep i vår
tid. Hva med å lage den med fisk
istedenfor kjøtt. Småfisker’n oppfordrer til det og har stor tro på at
dette kan bli en vellykket vri som
frister til gjentagelse. Oppskriften
har vi hentet fra www.3iuka

• Porsjoner: 4
• Vanskelighetsgrad: Enkel
• Varighet: 20-40 minutter

Ingredienser
•
•
•
•
•

200 g laksefilet, uten skinn og bein
200 g torskefilet, uten skinn og bein
1 pk tortillalefser • 0.5 pk tacokrydder
0.3 rødkål • 0.5 agurk • 1 mango
2 vårløk • 100 g fetaost • 2 dl chili mayo
(f.eks. Idun) • 2 lime • koriander, frisk

Fremgangsmåte:
• Kutt laks og torsk i terninger.
• Vend fisken i tacokrydder før den stekes
med nøytral olje i en panne.
• Kutt rødkål, agurk og mango i smale
strimler. Hakk opp vårløken.
• Varm lefsene. Her kan du bruke din
favorittortilla, hvete, mais eller en
grovere variant.
• Dandér grønnsakene på lefsene
sammen med fisken.
• Topp med smuldret fetaost, chili majo
og korianderblader.
• Serveres med limebåter til.
Du kan selvsagt bytte ut torsk med annen
hvitfisk. Chili mayo kjøper du ferdig eller
lager selv ved å røre sammen:
•
•
•
•
•

1ss presset appelsinsaft • 3 dl majones
1stk liten sjalottløk • 1 fedd hvitløk
0,5 stk. lime, revet skall og saft
4 ss chipotle tabasco •1 klype salt
1 klype nykvernet pepper

Hovedoppskrift og flere sjømatideer: www.3iuka.no
SMÅFISKER’N 2-2020

3

FRA FORMANNENS PENN

Snart lysere tider
LEDER: Så er vi inne i den mørkere tiden på
året. Ikke bare er det mørkt ute, mange sliter
også med situasjonen vi er inne i. Heldigvis
har det vært lyspunkter og vi skal være
ekstra takknemlige for at vi har denne flotte
hobbyen vår så vi kan komme oss ut i Guds
frie natur og få med oss litt «matauk».
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

n God fangst - for formannen!

For oss som fisker hummer, har det
vært veldig variert sett ut ifra hvor i
landet vi bor. Her i Oslofjorden har
det vært en god sesong vil jeg påstå.
Omtrent som i fjor for da tok jeg teinene opp etter 12 trekk. I år ble det
åtte trekk på tre uker og da var kvota
full. Ingen vits i å fiske mer på
bestanden enn nødvendig.
n Ulovlig fiske

Dessverre er det enkelte som ikke
klarer å forholde seg til reglene når
det gjelder hummerfiske. Både fritidsfiskere og yrkesfiskere fristes av
manglende lokalt oppsyn og tar sjansen. Risikoen for å bli tatt er relativt
liten, men i år intensiverte Fiskeridirektoratet kontrollen. Dette medførte at en yrkesfisker i Grimstad ble
tatt for å fiske med alt for mange
teiner og sanketeiner. Mer enn 300
hummer som ble beslaglagt var
undermål, overmål og hummer med
utvendig rogn. Beslaget som etter

reglene skal settes tilbake i sjøen ble
tragisk nok solgt til mottak. Ufattelig!
n Nye hummerverneområder

Det er opprettet ti nye verneområder
for hummer fra Kristiansand til Halden. Flere av områdene er strategisk
plassert, men noen ligger alt for tett
etter vår mening. Området ved Rauøy synes unødvendig stort. Dette resulterer i at det blir kamp om plassene
det fortsatt er lov å fiske hummer. De
fleste verneområdene er håndtert i
kommunale forvaltninger for endelig
vedtak i Fiskeridirektoratet. Dessverre viser det seg at gjennomføringen av
prosessen ikke alltid er gjort etter retningslinjene og vi har i noen tilfeller
ikke vært kontaktet for høringsuttalelser. Dette er helt uakseptabelt.
n Torsken kommer

Etter at hummerteinene var tatt opp,
ble det tid for krepseteinene. På 50
meters dyp kommer det stadig flott
torsk på ca 15-20 cm inn i teinene.
Også større torsk har jeg fått, på hele
52 cm, men de er det ikke mye av.
Likevel er det et flott syn, blanke
runde og fine. Fin er langa også på
hele 68 cm. Merkelig at denne kommer seg inn i teina. Jeg er ekstra nøye
når jeg slipper ut slik at måkene ikke
tar dem. Må bruke list for å få måkene
vekk fra båten ved å kaste ut litt brødmat.

n Landsmøtet?

Ja, det var det da! Hva gjør vi om det
igjen blir full nedstengning? Ikke godt
å si, men vi får se tiden an. Muligheten
for å ta landsmøtet digitalt er til stede,
men det blir jo ikke det samme. En
annen mulighet er å begrense antall
delegater til en person pr. lokallag
dersom begrensningen blir på 20
personer slik det er nå. Det er også en
mulighet å vente til høsten! For øvrig
ivaretar det sittende sentralstyret forbundets gjøremål fram til neste gang
vi møtes.
n Medlemmer og verving

Vi sendte i sommer en del ekstra blader og vervebrev med anmodning om
å delta i medlemsverving. Det er fortsatt en negativ medlemsutvikling og
alt for få nye medlemmer. Vi må bli
flinkere til å markere oss i lokalpressen. Dette viser seg å ha en positiv effekt. På sosiale medier som facebook,
er det flere grupper med medlemmer
som er engasjert i ulike grupper i fritidsfiske. Her har vi en jobb å gjøre
for å få dem som medlemmer.

Vil til slutt ønske dere alle en riktig
god jul og et godt nytt år og så får
vi håpe at vi kommer oss tilbake til
«normalen» i løpet av året som
kommer!
Tom Sollie, fungerende leder

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

TJENESTE

NOGVA NANNI
N3.30 – 29 HK

71.250,-

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

N4.65 – 59 HK

KAMPANJEPRIS

128.750,-

87.375,-

N4.80 – 79 HK

KAMPANJEPRIS

T4.205 – 200 HK

256.875,-

KAMPANJEPRIS

157.375,-

N4.38 – 37,5 HK

KAMPANJEPRIS

104.875,-

KAMPANJEPRIS

N4.115 – 115 HK

KAMPANJEPRIS

T4.270 – 265 HK

KAMPANJEPRIS

N4.50 – 50 HK

280.625,-

N4.140 – 135 HK

181.125,-

KAMPANJEPRIS

6.420 TDI – 320 HK

KAMPANJEPRIS

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

120.625,-

firmapost@nogva.no
nogva.no

284.375,-

188.125,-

www.hatlehols.no

N3.20 – 21 HK

2020 kampanje

Kystbrislingkvotene 2020-2021:

Direktoratet trosser
forskernes kvoteråd
FORVALTNING: Brisling har
stor betydning som næringstilgang for mange fiskearter
det drives et aktivt fiske på
i fjordene, både blant yrkesfiskere og fritidsfiskere. God
forvaltning av bestanden er
derfor svært viktig om en
mener noe med økosystembasert forvaltning.
TEKST: LARS KONGVSIK

eguleringen av kvoter for de aller
fleste arter gjøres etter reguleringsmøtet i november og så fastsettes
kvotene for et kalenderår. For kystbrising fastsettes kvotene fra sommer
til sommer og det meste av fisket skjer
normalt fra september til utgangen av
januar. Forskerne ved havforskningsinstituttet kom med kvoteråd før direktoratet fattet vedtak om rammene
for fangst av kystbrisling for 20202021.

R

mengde brisling. I områdene rundt
Oslofjorden er dette spesielt tydelig.

Tåkelegging av kvoter
Kampen mot lysfisket etter brisling
er spesielt hard i kystnære strøk
rundt Oslofjorden. Derfor opplever Norges Fritids- og Småfiskerforbund det som provoserende
når kvotene for dette området slås
sammen med Hardangerfjorden,
som i tillegg er på en helt annen
kant av landet. En vet derfor ikke

hvor mye som er planlagt å fiske i
Oslofjorden.
Året 2020 er i tillegg spesielt pga.
korastengingen. De vanlige reguleringsmøtene er byttet med skriftlige
høringsrunder. NFSF ble ikke invitert
til å si sin mening da en fastsatte kvotene for kystbrisling. I innspill til reguleringsrunden nå før jul har vi kommet med innspill og varslet at vi vil
komme med vårt syn før neste reguleringsrunde. n

Se også side 8-9

Innspill fra NFSF til sak
26/2020 - kystbrisling
Bergen 4. november 2020:
Norges Fritids- og Småfiskerforbund (NFSF) konstaterer at regulering
av fisket etter brisling allerede er fastsatt i J-melding 139-2020 med gyldighet fra 02.09.2020 til 31.07.2021 og at Fiskeridirektoratet derfor ikke
skal behandle denne saken. Vi regner med at dere står fast ved dette.

Trosset havforskerne
Som du kan lese på side 7-8 rådet
havforskerne til at det maksimalt skulle fiskes 80 tonn brisling i Nordfjord,
360 tonn i Sognefjorden og 240 tonn
i Hardangerfjorden m.v.
Kun i Nordfjord ble disse rådene
fulgt. For både Sognefjorden og Hardangerfjorden satte direktoratet kvotene til 500 tonn.

NFSF er kritisk til forvaltningen
Fritidsfiskere i alle fjorder ser hvordan
fisket blir godt når det er rikelig tilgang på brisling og småsild mens det
blir helt dødt når lysfiskerne har vært
med nøtene sine og tatt ut en stor
6
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Innspill fra Norges Fiskarlag – tilsvar fra NFSF
i registrerer at Norges Fiskarlag
likevel har sendt inn en høringsuttalelse i saken og at Fiskeridirektoratet har tatt denne med i sakspapirene. På denne bakgrunn kommer
NFSF med følgende uttalelse i saken:

V

«I forskningsdata fra HI bekjentgjort
av forsker Cecilie Kvamme i april
2020, legges det fram ny dokumentasjon som viser at kystbrisling og havbrisling er ulike bestander.
(www.hi.no/hi/nyheter/2020/april/
ferske-dna-analyser-viser-brislingi-fjord-og-i-hav-er-ikkje-i-familie)

Dermed slås det hull på myten som
Norges Fiskarlag har prøvd å lage
om at brislingen som fanges på kysten og særlig i indre og kystnære deler av Oslofjorden bare er havbrisling
som tar seg en tur innom. Det betyr
at kystbrislingen må forvaltes særskilt og med stor aktsomhet. Dette
gjelder i særdeleshet brislingen som
har lokasjon 15, altså Oslofjorden og
nærliggende kystområder.
I J-139-2020, §8 er det vedtatt at
kystbrislingen er fredet fra 1.januar
til og med 31.juli men at Fiskeridi-

NØKKELART: Brislingfisket har lange tradisjoner og er en viktig inntekstkilde for mange yrkesfiskere. Men brislingen er også et viktig åtedyr for
andre arter og NFSF mener kvotene må settes i tråd med forskernes råd. Bildet er fra Sognefjorden. FOTO:ROAR BJÅNESØY/NORGES SILDESALGSLAG

rektoratet kan gjøre unntak fra eller
forlenge fredningstiden. Det er selvsagt at Fiskeridirektoratet kjenner til
hvor elendig det står til med torskebestanden og annen hvitfiskbestand i
Oslofjorden. Det er også selvsagt at
dere kjenner til at brisling og småsild
er særdeles viktig som næringsgrunnlag for nevnte fiskebestander, samt for
de mange bestandene av ørret som har
sin tilknytning til utallige elver og
bekker.
Ut fra dette vil vi se meget alvorlig på
det dersom Fiskeridirektoratet gjør
endringer som gir brislingen et dårligere vern enn det som er vedtatt i gjeldende regulering. NFSF ber om at vår
organisasjon tas med på råd på lik linje
med Norges Fiskarlag dersom en vurderer å gjøre endringer som nevnt.
Vi vil også nevne at vi ser det som særdeles merkelig at brislingen i Oslo-

fjorden med statikklokasjon 15 blir
slått sammen med lokasjoner på Vestlandet og betegnet «Hardangerfjorden m.v» i J-meldingen som regulerer
fisket. Dette er med på å tilsløre at en
gir adgang til fangst av brisling i Oslofjorden.

Deltagelse i neste reguleringsrunde angående brisling
NFSF har som et av sine viktigste arbeidsområder å jobbe for bærekraftig
høsting av bestander. Som vi har
nevnt mange ganger før, handler nivået på fangst av kystbrisling først og
fremst om en forsvarlig økosystembasert forvaltning. Vi vil derfor være
med neste gang regulering av brislingfisket kommer opp og på nytt
komme med velbegrunnete innspill.»
Beste hilsen Lars Kongsvik,
Sentralstyret NFSF. n

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
SMÅFISKER’N 2-2020
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Havforskernes
kvoteråd
2021 – 2022

FOTO: LEIF NØTTESTAD

Kvoteråd,
pelagiske arter
FORVALTNING: Det internasjonale havforskningsrådet ICES gir ferske kvoteråd for nvg-sild, makrell,
hestmakrell og kolmule.
Rådet for makrell går ned
med 8 prosent, mens rådet
for sild går opp 24 prosent.
TEKST: VERONICA NAGELSEN

orskerne anbefaler et fiske på
opp til 852 284 tonn makrell for
2021, som er en nedgang på åtte prosent fra i fjor.
Makrellbestanden er fremdeles i
god stand og har jevnt god rekruttering, men bestandsnivået er litt nedjustert fra i fjor. Gytebestanden er beregnet til å være 3,6 millioner tonn i
2021.

F
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Landene som fisker makrell ble ikke
enige om fordelingen av totalkvoten
for 2020. Summen av enkeltlandene
sine egne kvoter utgjorde 1 090 879
tonn i 2020, altså mer enn forskernes
anbefaling på maksimalt 922 064 tonn
for 2020.

Første sterke årsklasse nvg-sild
Forskerne anbefaler også en kvote på
opptil 651 033 tonn for norsk vårgytende sild. Dette er en oppgang på 24
prosent fra fjoråret.
– Rådet for nvg-sild går opp blant
annet fordi 2016-årsklassen er den
første sterke årsklassen siden 2004,
og denne vil komme sterkt inn i fisket
i 2021, sier Erling Kåre Stenevik,
bestandsansvarlig for nvg-sild ved
Havforskningsinstituttet.
Gytebestanden er beregnet til å
være 3,5 millioner tonn i 2021.

Ikke enighet om sildekvote
Landene som fisker nvg-sild ble heller
ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkelt-

landene sine egne kvoter utgjorde
693 915 tonn i 2020, som var mer enn
forskernes anbefaling på opptil 525
594 tonn i fjor.

Hestmakrell fortsatt lav
Rådet for kolmulekvoten i 2021 er på
opptil 929 292 tonn, som er en nedgang på 20 prosent fra fjorårets råd.
Landene som fisker kolmule, ble
ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Fisket på kolmule i
år er nesten avsluttet, og forventet
fangst er på 1 478 358 tonn. Det er
mer enn rådet for 2020, som var på
opptil 1 161 615 tonn.
– Bestandsvurderingen for kolmule er mer usikker enn vanlig,
fordi det viktigste forskningstoktet
på denne bestanden ikke ble gjennomført i 2020, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.
For vestlig hestmakrell har ICES
beregnet at bestanden fortsatt er
på et historisk lavt nivå. Forskerne
anbefaler et fiske på opptil 81 376
tonn i 2021, ned 3 prosent fra fjoråret. n

Kvoteråd,
kystbrisling
FORVALTNING: Havforskningsinstituttet gir råd om at
fangsten av kystbrisling i
2020 i Hardangerfjorden,
Sognefjorden og Nordfjord
begrenses.
TEKST: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

orslagene er 240 tonn i Hardangerfjorden, 360 tonn i Sognefjorden og 80 tonn for Nordfjord.
Det gis også råd om at det i områder
som ikke overvåkes, også settes en
fangstbegrensning dersom et fiske av
betydning starter, som for eksempel i
Trondheimsfjorden i 2018 og 2019.

F

Bestandsutvikling over tid
I 2019 ble toktet flyttet til rett før
brislingfisket (juni–juli i 2019, og
august i 2020). Før 2019 gikk toktet
i november–desember. Dette gjør at
tidsseriene ikke er direkte sammenlignbare mellom år. Målet med å flytte
toktet er å få et best mulig estimat av
tilgjengelig mengde brisling like før
fisket.
Når 2018–2020-indeksene sammenlignes med resten av tidsserien,
ser vi at det i 2019 var svært lite å se i
Sognefjorden. I 2020 var det gjennomsnittlige mengder av 1+-årig
brisling samt mye 0-åringer.
I Nordfjord var det i desember
2018 litt under middels forekomster
av både 0 år og ett år og eldre brisling
(2018-indeksene).
Dette var første år på lenge at det
var både rekrutter og eldre fisk i
Nordfjord. Nordfjord ble ikke dekket
i 2019–2020 grunnet for lite tokttid.
I 2019 ble det fisket 24 tonn i Nordfjord, det vil si bare en beskjeden del
av kvoten på 80 tonn.

Kystbrisling i Hardanger- (omr-lok 08-15, 20 ,21), Sognefjorden (28-39), Nordfjord (28-36)
og Trondheimsfjorden (725, 26, 27). Fangst (tonn) per fjord i perioden 2002-2019.

I Hardangerfjorden var 2018indeksen for nullåringer over gjennomsnittet, noe som gjenspeilet seg
i en 2019-indeks over gjennomsnittet
for 1+årig brisling (men husk at denne
indeksen er fra før og ikke etter fisket,
som den tidligere delen av tidsserien)
der 1 år gammel brisling utgjorde
86 % av 1+ indeksen. 2020-indeksen
for 1+-årig brisling er omtrent på
gjennomsnittet for både Sognefjorden og Hardangerfjorden.

Bestand og beskatning – status
Havforskningsinstituttet kan ikke
vurdere status for bestand og beskatning for brisling i disse områdene i
forhold til MSY og føre-var-referansepunkt da slike referansepunkt ikke
er definert.
Toktindeksene for 2020 indikerer
en økning i Sognefjorden og stabil
mengde i Hardangerfjorden. Nordfjord ble ikke dekket i 2020. Både i
Hardangerfjorden og Sognefjorden
var det i 2020 mye 0-gruppe brisling
av relativt god størrelse.

Fangstscenarier
Havforskningsinstituttet anbefaler at
fangsten i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Nordfjord begrenses til
median fangst for perioden 2002–
2016, det vil si 240 tonn for Hardangerfjorden, 360 tonn for Sognefjorden
og 80 tonn for Nordfjord.
Trondheimsfjorden har til nå ikke
vært regulert. I 2019 og 2020 ble det
tatt henholdsvis 686 og 1042 tonn.
Fisket foregikk i november. Rett forut
for dette fisket har vi de siste årene
hatt et tokt som dekker Trondheimsfjorden. Vi har dessverre ikke en tilstrekkelig lang tidsserie på plass for
Trondheimsfjorden ennå. Det er
imidlertid en fare for at det å sette begrensninger på fisket i andre fjorder,
som stengningen av Sognefjorden i
2019, kan forskyve fiskepresset til
fjorder uten kvotebegrensning. Vi
anbefaler derfor at det også settes en
kvotebegrensning for brislingfisket i
Trondheimsfjorden. n

Se også side 6-7

Les mer om kvoterådene for 2020: • www.hi.no • www.ices.dk
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Julemøte med julebord!
FORENINGSLIV:
Tradisjonen tro, på
tross av koronaen,
men innenfor reglene
med 20 personer ble
det likevel julebord.
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

itt spesielt ble det, men
god stemning på Borge
Hotell. Vi koste oss med

L

jule- og lutefisktallerken.
Desserten var hjemmelaget
karamellpudding!

Blomster til Stener
Formann Frode Hansen ønsket velkommen og overrakte så «blomster» til vårt
æresmedlem og trofaste
kasserer med gratulasjoner
i forbindelse med Steners
70- årsdag!

Det er viktig
å fornye seg!
TEKST OG FOTO: ASLE EDVARDSEN

Fikk noe veldig interessant under tinefiske
forleden. Jeg trodde først at der var to hummere
i teinen, men «den ene» var et tomt skall og den
andre så HELT perfekt ut - men skallet var
mykt som gummi. Den hadde altså gått ut av
skallet sitt - inni teinen.
Fascinerende å se hvordan det tomme skallet
var helt perfekt. Jeg har ikke opplevd dette før.

10
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Tradisjonelle tema
Vi diskuterte litt rundt nye
verneområder, ulovlig
hummerfiske og så var det
lysfisket da. Vi har på ny
sendt brev i forbindelse
med reguleringsmøtet og
fiske etter brisling.
Etter maten fikk alle de
fremmøtte julegave av foreningen og kunne deretter
ikle seg Småfisker’n sin
caps.

Årets storfisker 2020
Utlodning av fine gevinster
fikk vi også til. Årets Storfisker ble som i fjor Fred
Paulsen med en lyr på 2,3
kilo. Årets verver ble ikke
avklart men det strides
mellom to personer om
hvem som har flest. Likevel oppnådde ingen fem
medlemmer som er grensen
for å kunne bekle seg med
tittelen. n

Fra arkivet
Her ser vi Harald Klausen, formann i
NFSF avd. Møre og Romsdal som har
en kommentar da det var torskekrise
tidlig på 1990-tallet. Fritidsfiskerne fikk
ikke fiske annet enn til eget forbruk og
bare bruke håndsnøre. Med strenge
reguleringstiltak fikk en bestanden
opp igjen og det høstes nå ganske jevnt
fra år til år av en bærekraftig bestand.
Dette er et ganske godt eksempel på
at en vellykket regulering kan gi gjenoppbygging av bestanden, til glede for
både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

Stakkars
finger!

– Bare å si ifra om det kommer flere
med kroken i fingeren, sa jeg da.
Kjekk som bare det! Med vasket og
bandasjert finger, med antibiotika i
lomma, ruslet jeg ut fra legevakta og
ble kjørt hjem av fruen!

Tredje akt
Etter ei uke var det tid for makrellfiske igjen. Samme finger fikk
gjennomgå! Traff hullet hvor kroken
gikk inn først gang men kunne trekke
den ut selv. Blødde helt forferdelig
men med papir og elektrotape surra
rundt kunne jeg fortsette å fiske.

Fjerde akt

FOLK: En ulykke kommer
sjelden alene sies det i
blant … Vel du får bare
henge med, jeg spøker ikke!
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

Første akt
Uvær med storm i kasta gjorde at
regnjakka hang fast da jeg skulle lukke
bildøra og da klemte jeg fingern`n.
Neglen ble blå!

Andre akt
Et par dager senere bedret været seg
men det var mye dønning. Greit å
dorge makrell, men ved opphal, så kilte sena seg inn mellom den doble

kroken, litt ustø i båten og røska sena
ut igjen, da satt kroken seg fast i fingeren! Måtte til legevakta! Fikk bedøvelse selv om jeg sa det ikke gjorde
vondt. Legen kikka på det og sa at neglen måtte fjernes og da måtte jeg på
sykehuset!
– Ikke tale om, sa jeg. Ba om å få
låne ei tang.
– Tang skal bli sa sykesøsteren, da
gikk legen. Fikk låne ei sutur tang, slik
som klemmer rundt blodårene med.
Kjempefin for den låser seg selv. Satt
den fast i den avklipte delen av kroken,
trakk kroken tre millimeter bakover
og vred spissen ut gjennom neglerota.
Klemte tanga på spissen på kroken,
trakk ut kroken og vipps så var det
fiksa.
– Så elegant utbrøt sykepleieren…

Etter en hvil i makrellfisket i kjempevær ute ved Bolærne beit makrellen.
Gikk i ring med båten og der satt
snøre seg fast i bunnen. Trakk opp og
fjernet tangen fra kroken. Heiv ut
snøret igjen men oppdaget ikke at jeg
sto på snøret. Da satt kroken i finger’n
igjen. Denne gang gikk kroken inn i
neglen som ennå var myk, midt i
neglen. Hva jeg sa da passer seg ikke
her!
Nå får det være nok! Dro rett og
slett kroken ut av neglen. Surra som
før med papir og tape. Denne gangen
gjorde det vondt! Fortsatte å fiske og
traff bunnen igjen. Dro opp snøret,
og jammen klarte jeg det enda en gang
men da satt kroken fast i tapen!
Der lurte jeg deg, sa jeg til kroken!
Sant eller ikke sant, se bildet!
Konklusjonen er at jeg bruker feil
krok. Ikke Sølvkrokens doble rykk,
men en rimeligere krok av et annet
fabrikat. n
SMÅFISKER’N 2-2020
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Årsmøte med
forskerforedrag
FORENINGSLIV: Småfisker’n
Grenland avholdt medlemsmøte med årsmøte 2020 på
Brevik rådhus. Gjest for kvelden var havforsker Anders
Jelmert.
TEKST OG FOTO: TERJE M. HERMANSEN

velden, som ble avviklet torsdag
27. februar startet med årsmøtet.
Årsmøtet gikk greit unna og var ferdig
ca. 18.45. Protokollen fra årsmøtet vil
bli sendt ut så snart den er signert.

K

Medlemsmøte
Etter årsmøtet fikk vi besøk av forsker
Anders Jelmert fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Han begynte å
jobbe for Havforskningsinstituttet i
1986, først ved forskningsstasjonen i
Austevoll sør for Bergen og senere ved
forskningsstasjonen i Flødevigen. Jelmert jobber i dag på avdeling for økosystemprosesser og hans arbeidsområder er:
n Kartlegging og overvåking av

fremmede marine arter til Norge.

n Oversikt over spreding og introduk-

sjonsveier.

n Utnyttelse av lite utnyttede

ressurser, i første rekke maneter.

Stillehavsøsters
Temaet møte var stillehavsøsters. På
sin første slide spør Jelmert: «Stillehavsøsters og andre fremmede arter, fest
eller plage?».
Jelmert gir oss en innføring i det
feltarbeidet han har deltatt i langs
kysten og en oversikt over hvor langt
nord stillehavsøsters nå har bredt seg.
På et kart viser han funn helt opp i
12
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FREMMEDE GJESTER: Flere invaderende arter truer norske kystfarvann. Forsker Anders
Jelmer konsentrerte seg om stillehavsøsteres, men nevnte også andre uvelkomne gjester.

området mellom Molde og Ålesund,
men tyngden ligger fortsatt syd i
Norge.
Det forskes på hvordan østersen kan
ha kommet til Norge, hvilke reiserute
den har tatt, hvor den trives og hva den
kan komme til å bety i den norske fauna. Stillehavsøstersen starter som små
egg som flyter omkring i strømningene, går så over til larver og ender så
opp som østers som fester seg til ulike
bunnforhold. Noen begynner å gro på
bløtbunn mens andre gror på hardbunn. Om dette er nøyaktig samme art
vet man foreløpig ikke, men i hovedsak gror de i tidevannsbeltet, dvs. ganske grunt. Det ser også ut som de foretrekker rolig vann, ikke for urolig vann
eller for mye strømning i vannet.

God matressurs
Kan så stillehavsøstersen utnyttes? Ja,
sier Jelmert, den er god å spise og kom
med gode tips til tilberedning. Man
skal imidlertid være litt obs på hvor
man plukker og holde seg unna områder det det kan være utslipp av kloakk/
forurenset vann. Østersen er utsatt for
norovirus, noe en bør unngå å få i seg.
Det er ingen stillehavsøsters-varsel
ennå, man Jelmert følger med på blåskjellvarslene når han plukker østersen.

Det ble også stilt spørsmål om stillehavsøsters fortrenger blåskjell. Vi har
jo opplevd et skremmende fravær av
blåskjell på våre kanter de siste årene.
Jelmert ville ikke gi stillehavsøstersen
skylden for at blåskjellene nærmest
har blitt borte da blåskjellene også er
borte på områder der det heller ikke
er stillehavsøsters.
Red. anm.: Inne ved Rognstranda har jeg
kunnet hente så mye blåskjell jeg kunne
ønske for noen år siden. Nå er det helt
slutt på blåskjell med noe størrelse på, men
det er heller ikke Stillehavsøsters her.
Det kom også spørsmål hvordan det
var med opphoping av miljøgifter i
stillehavsøstersen. Jelmert sa at kadmium kan være et problem for dem
som ønsker å selge østers. Her er det
slik at de eldste østersene kan være de
verste, noe som egentlig virker logisk.

Flere fremmede arter
Jelmert kom også inn på andre «fremmede krabater» i Norge. Her var det
stor interesse for kongekrabbe, men
Jelmert introduserte oss også for snøkrabba. Kongekrabba har vært mye
diskutert og fryktet når den gjorde sitt
inntog langs kysten av Nord-Norge.

Nå blir den betraktet som en ressurs og
regelen er nå slik at det fastsettes kvoter
øst for 26. lengdegrad (Nordkapp)
mens det er fritt fiske vest for samme
lengdegrad. I 2017 var kvoten på 2000
tonn. Kongekrabba er nå observert så
langt syd som ned mot Trondheim.

Jelmert var en dyktig og kunnskapsrik
foredragsholder og han fikk mange
spørsmål om både det ene og det andre.
Etter møtet ble det, tradisjon tro, servert loff og reker, øl og mineralvann og
helt til slutt var det trekning av kveldens
loddsalg. n

FØR KORONA: Årsmøtet og
medlemsmøtet i Småfisker’n
Grenland ble avholdt på Brevik
rådhus tilbake i februar, altså rett
før koronareglene trådte i kraft.
På bildet ser vi havforsker Anders
Jelmer holde sitt foredrag.

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND
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Det fiskes hummer
på vestlandet også!
FOLK: Skal en dømme etter
artiklene om hummer i
Småfiskern, så skulle en
tro at det bare er på sør
og østlandet det fiskes
hummer. Slik er det ikke!
TEKST: LARS KONGVSIK

ndertegnede har ikke drevet med
hummerteiner på mange år, men i
naustrekken er det flere ivrige hummerfiskere. Fra midten av september
er det økende aktivitet på fjorden med
dorgesnøre og garn for å skaffe agn til
det kommende fisket.

U

meren tiltrekkes og om en er heldig
holder kanskje krabben seg litt unna.

Stadig flere prøver lykken
Skal det sies noe helt eksakt om antall hummerfiskere fra år til år, kan
en selvsagt gå systematisk til verks
og telle blåser og registrere navn.
Det har vi ikke gjort. Basert på egne
og andres observasjoner av tetthet
på blåser og trafikk av båter så danner
en seg likevel et bilde. Det ser ut til
at flere og flere prøver lykken som
hummerfiskere i Lysefjorden ved
Bergen.

Opplevelsen og det sosiale
Ja, det lukter surt agn
Det brukes kanskje mest makrell fordi
den er lett tilgjengelig, men annen
småfisk eller sild brukes også. Siste
uka før oktober siger den sure lukten
mot deg når du nærmer deg naustet.
Nå har agnet surnet passe slik at humUNDERMÅLS: Denne var nok for liten.
FOTO: TOMAS FIKSDAL

14
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Kameratene Tomas, Bjørn Helge og
Bjarte har i en del år hatt tradisjon
med å dra på hummerfiske sammen.
1.oktober går teinene i sjøen og spenningen er til å ta og føle på. Målet for
fisket er et sosialt lag med egenfisket
hummer. Det er som vanlig de første

rundene som gir størst utbytte. Dette
året ble det 18 hummere, men 8 av
dem måtte settes ut igjen. Dette var
undermåls hummer eller hummer
med utrogn. Tomas er opptatt av at
reglene skal følges.
– Når vi setter ut småhummer og
rognhummer gir det håp for framtiden. Da vet vi at der er hummer for de
kommende sesongene også, og det er
jo slik vi vil ha det.
For Tomas, Bjørn Helge og Bjarte
er det ikke noe mål å få mest mulig
hummer på land. Når de har fått til et
godt hummerlag er de fornøyde.

Hvordan var årets fiske?
I skrivende stund er det kun en dag
igjen av fiskesesongen og de fleste har
avsluttet fisket. Noen eksakt oversikt
over årets fangst finnes ikke. Kameratene med totalfangst på 18 hummere
mener sesongen har vært omtrent
som i 2019. n

UT IGJEN: Forskriftsmessig utsetting av hummer. Hummerfiskegjengen fange og slapp
også rognhummer, noe som gir håp for kommende år. FOTO: TOMAS FIKSDAL

Hummer
eller krabbe?

NYDELIG FANGST: Tomas med et flott
eksemplar. FOTO: BJØRN HELGE HODNELAND

Hummer har bare hvitt kjøtt og er
utvilsomt både delikat og velsmakende.
På spørsmålet «foretrekker du hummer
eller krabbe?» får en ulike svar. Det er
faktisk mange som sier at en god krabbe
er vel så godt som hummer. Da er det
kanskje ok at en får litt hummer
og mest krabbe??!!

SMÅFISKER’N 2-2020
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GJENBRUK:

Et smart miljøt

SYNSPUNKT: Fiske etter leppefisk og rognkjeks, til bruk
som «rensefisk» i oppdrettsmerder er en fiskeripolitikk
og et tiltak som aldri burde
ha vært tillatt. Det er komplett mangel på dyrevelferd,
en økologisk tragedie og en
umoralsk og uetisk bruk av
ressursene i havet.
TEKST: STÅLE PEDERSEN, MEDLEM
KLIMAAKSJON HAUGALANDET

or bare få år siden bekjempet man
lakselus primært med kjemikalier.
Kjemikalier med sideeffekter på annet
marint liv, for eksempel reker. Eller
med medisin i fôret. Men lusa utvikler
resistens slik at medisinen ikke lenger
ble effektiv. Så fikk noen ideen å bruke
fisk som kan plukke og spise lusa av
laksen. Som rognkjeks, og ulike leppefisk; bergnebb, som vi kaller stinte
på våre kanter, grønngylt, berggylt,
gressgylt, rødnebb og blånebb.
Det virker som et bra miljøtiltak.
En naturlig bekjempelse av lakselus i
stedet for bruk av kjemikalier. Men
det er absolutt ikke det, sett i en større
sammenheng.

F

FRI NATUR: Lusedrepere
i naturlig fellesskap; rødnebb, grønngylt, bergnebb
og gressgylt.

Dyrevelferd og økosystem
De siste årene har det i snitt blitt fisket
om lag 20 millioner leppefisk, hvert år.
Kvoten for i år er 18 millioner.
Forskerne Tor Atle Moe og Trygve
Poppe har vist at villfanget leppefisk i
merder lever vonde liv. De havner i et
fremmed miljø i merdene, der de ikke
kan finne skjulesteder og få hvile, ikke
kan gyte og ikke finner nok mat på
naturlig vis.
Undersøkelser sier at leppefiskene
bare lever én produksjonssyklus,
kanskje bare 3 - 7 uker, i merdene.
I vill tilstand har leppefisk livslengder
på 10-30 år. Også millioner av rognkjeks får vonde og korte liv i oppdrettsmerdene. Årlig forsvinner 60
millioner rensefisk i norske oppdretts16
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anlegg - ufattelige ca. 150 000 hvert
eneste døgn. Man fisker kysten tom
for disse fiskeslagene. Hele økosystem blir ødelagt eller kommer i
ubalanse.

Utsatt for overfiske
Leppefisk lever i kolonier, med lokalt
høy tetthet. Det gjør dem mer utsatt
for overfiske. Leppefiskene er viktige i
sine miljøer der de lever. De er næring
for andre fisker, for dyr og fugler, blant
annet for terner som jo er sterkt truet.
Men det er ikke bare leppefisk og

rognkjeks som får lide
på grunn av virksomheten. Taskekrabbe brukes
til fôr i leppefiskteinene
og Fiskeridirektøren
har fått bekymringsmeldinger om at det i
enkelte områder er blitt
påpekt merkbar nedgang i fangstene
av taskekrabbe.

MoraIsk og etisk forkastelig.
I tillegg til at det er en økologisk tragedie, er det også etisk og moralsk forkastelig å fange mange millioner av
fisk og krabbe for å drepes i løpet av
kort tid, forbruke levende dyr som et
engangsverktøy. Vi snakker å ta vare
på økosystem, om samspill i naturen,
om å ta vare på artsmangfold og biologisk mangfold. Vi snakker om levende
liv og om å vise respekt for liv, for livet

tiltak?
I FJORDEN:
Her på grunna
mellom tang og
tare svømmer
fridykkerne side
om side med
leppefisken.
FOTO: ERLING
SVENSEN/HI

Fiskeridirektør
Liv Holmefjord takker av
Etter 12 år som fiskeridirektør takker Liv Holmefjord
av. Hun slutter ikke i direktoratet men jobber videre i
statistikkavdelingen. NFSF har møtt henne årlig i
reguleringsmøtene. Vi synes det er grunn til å berømme
henne for måten hun har styrt disse møtene og for at hun har møtt oss som
fritidsfiskere på en god måte. I mylderet av store næringsaktører kunne NFSF
lett blitt satt på sidelinjen og oversett. Liv Holmefjord har gjort det lett for oss
å komme til orde og gjort at vi har følt oss velkommen på reguleringsmøtene.
Per Sandberg fra statistikkavdelingen er konstituert i stillingen fram til nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tar over.

Standard og
rektangulære
skotteteiner,
oransje

og for sammenhengene i naturen.
Leppefiskforbruket og bruk av rognkjeks er et skremmende eksempel på
hvor kynisk vi mennesker, noen av oss,
forholder oss til andre arter, til livet og
naturen som også vi er en del av, når
det er store penger inne i bildet.

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

Forsøk på grønnvasking
Dette er forsøk på en slags «grønnvasking» av oppdrettsnæringa. De
rikeste folkene rundt i de fleste kommuner, i alle fall langs kysten, er lakseoppdrettere. Det er de som har skapt
alle problemene med oppdrett, med
myndighetenes velsignelse. Det er
de som må ta ansvar for å løse problemene. Det står for mange oppdrettsanlegg i norske fjorder og de står for
tett. Den beste løsningen er åpenbart
lukkede og dermed lusefrie anlegg.
Myndighetene må nå forby dagens
praksis med leppefiske. Det kan ikke
være riktig at naturen, livet og samspillet i havet skal bli ødelagt for å løse
problemene i en oppdrettsnæring som
ikke er bærekraftig. n
SMÅFISKER’N 2-2020
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Du finner flere av
produktene våre hos
Egersund Trål, avd. Hvaler!
Tlf: 922 84 091
info@okmarine.no
www.okmarine.no

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

Hummerteiner/
krabbeteiner

Fisketeiner

Snører

Krepseteiner

Garn

Teinehaler

Nedslående KV-kontroller
FORVALTNING: Sent i oktober
var KV «Nornen» i området
fra Tjøme til Nøtterøy i oppdrag for naturoppsynet. De
kontrollerte faststående
redskap.
TEKST: LARS KONGSVIK

å denne tiden av året er det naturlig nok hummerteiner som utgjør
den altoverveiende delen av utestående redskap. Mange velger å ha hummer levende etter hvert som de fanges,
og sanketeiner for hummer har derfor
et naturlig fokus i tillegg til teinene.

P

Reglene du må følge
Reglene er enkle. Teinene har krav til
to rømningsveier på min. 60 mm for
småhummer og råtnetråd som skal
sikre at tapte teiner åpner seg eller gir
en sylinderformet åpning i noten på
15 cm i diameter. Du kan bruke maksimalt 10 teiner som hummerfiske, og
teinene skal ha blåse/fle som er merket
med navn og adresse samt registreringskoden fra fiskeridirektoratet.
Hummer som tas opp skal ha et minimumsmål på 25 cm målt fra pannehornet til midterste svømmelapp og et
maksimumsmål på 32 cm. Det er ikke
lov å ta med seg hummer med utrogn.

ULOVLIG FANGST: Hummeren til venstre har synlig rogn, og hummeren til høyre er over
32 centimeter lang. FOTO: KV NORNEN

kan for eksempel komme krav om
totalfredning for kortere eller lengreperiode. Dette er noe vi slett ikke
ønsker. Etterlevelse av regelverket
og en positiv bestandsutvikling er det
som skal til for en forutsigbar høsting
av hummer også i årene som kommer.

Store bøter
Regelbrudd straffes med store bøter.
Bøtenivået starter på 5000 - 6000 kroner. Så øker det raskt i tråd med hvor

alvorlig overtredelsen er. Fangst av
rognhummer blir for eksempel sett på
som mer alvorlig enn fiske av undermålshummer. Kystvakta sier de vil anmelde personer som har fisket ulovlig
til politiet. Så vil påtalemyndigheten
ta saken videre til tingretten.
«Nornen» har i høst kontrollert teiner i store områder på Agder-kysten
og i skjærgarden utenfor Hvaler. Også
her var det mange brudd på reglene.
Det er slik over alt, rapporterer sjefen
på kystvaktskipet. n

Nedslående resultat
Sjefen på KV «Nornen» er skuffet
over resultatene. Det er absolutt mer
ulovligheter i år enn tidligere. Over
halvparten av de kontrollerte teinen
og samlekassene hadde brudd med forskriftene. I 7 av 12 samleteiner var det
undermåls eller overmåls hummer
samt hummer med utrogn.

SØNNAK
BATTERIER
fra

Opptatt av lovlig fiske
NFSF er opptatt av at hummerfisket
skal foregå lovlig. Det vil sikre at kommende generasjoner får høste av denne
ressursen. Ved omfattende ulovlig fiske risikerer en at myndighetene strammer inn på mulighetene for fiske. Det

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Drammen: Telefon
32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg:
Drammen:
Telefon
Telefon
3233
2131
3366
3330• Telefax
Telefax32
3383
3112
7984
68
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30
• •Telefax
33
31
79
68

www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
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Bare kaffetorsken lar vente på seg

På Lofothavet
med Tore Johnny
FOLK: Like sikkert som at
beksvarte høsten raskt går
mot jul er det sikkert at et
nytt Lofotfiske står for døren
like over nyttår!
TEKST: BJØRN STURLA HORN

elv om fritidsfiskerne ofte ikke har
sin «hovedsesong» før langt ute i
februar til i slutten av april, merkes det
godt at spenningen og forventningen
til sesongen er stigende så snart nyttårsfeiringen er over.

S

Ivrig fisker fra guttedagene
Småfisker’n har tatt en prat med en
av de mange ivrige og entusiastiske
«fritidslofotfiskere» som ser fram til å
kunne starte på skreieventyret.
Navnet er Tore Johnny Markussen
(56) fra Gravdal, for tiden styremedlem i Lofoten fritidsfiskarlag.
Tore Johnny forteller at han har
vært en entusiastisk fisker fra han var
liten gutt, men som følge av at han
ikke mestret dårlig vær særlig godt,
var det aldri aktuelt å bli fisker på heltid. Kompiser har mange ganger sagt
om han at han setter lina i godt vær
med store forventninger, men blir
tvunget til å dra den i kuling. Ikke bra
for en som plages med sjøsyke og har
en mage som lett tømmer seg i skittvær!
– Men redd er jeg ikke på havet, det
presiserer han med styrke.

På jakt etter flatfisk
Tore Johnny fikk egen båt og ble
«reder» i 2009 da han anskaffet seg
20
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GLIMT FRA
LOFOTHAVET:
Over til venstre:
13-årige Luka på
fisketur med onkel
Tore Johnny. Storfin
seifangst!
Over i midten:
Vakker vinterdag
på Lofothavet.
Over til høyre:
Svigerfar Odd
Jørgen med en
flott skrei.

en Atlantic 22. Han har siden driftet ivrig
med line etter rødspette og kveite. Ofte
har han med seg venner eller familie i
båten på jakt etter storkveita eller stortorsken. Han forteller at svigerfaren Odd
Jørgen ofte er med på turene når skreien
er kommet nær kysten og fritidsfiskerkvoten skal tas.
Som mange av fritidsfiskerne i Lofoten
har han den siste årene greid å ta hele fritidskvoten på 2000 kilo rund vekt. Han
sier at kvoten er passe stor sett fra hans
ståsted, i alle fall siden kiloprisen på skrei
har vært meget bra.

FOTO: TORE JOHNNY
MARKUSSEN

Aldri landet kaffetorsk
Som mange sikkert vet kaller vi en på skrei
over 30 kilo rund vekt under lofotfisket for
kaffetorsk. Det er Lofotposten som deler ut
ett kilo kaffe til alle som fisker en slik rugg
og dokumenterer den med bilde. Tore
Johnny har i alle år prøvd alt han har greid
men uten å lykkes. Hans beste resultat er
en fisk på 29,5 kilo - og det blir det jo ikke
kaffetorsk av.
Men for et par år siden var han nær ved
å lykkes. Han hadde satt lina på en god
fiskeplass utfor Ballstad og dro fisk etter
fisk inn i båten uten at de var i nærheten
Til høyre: Skreiregistrering på over
10 favner fra i vinter
FOTO: TORE JOHNNY
MARKUSSEN

Til venstre: Tore
Johnny med 29,5 kg
skrei. Et halv kilo
unna den forgjettede kaffetorsken!
FOTO: ODD JØRGEN
HENNINGSEN

av kaffetorskstørrelse. Like før alle anglene var oppe kom der et stort beist til
overflaten, og han tenkte: kaffetorsk.
Men han bommet med «høtten», havnet hardt i båtrekka med kroppen, fisken
slapp kroken og stakk av, - og Tore Johnny
fikk brudd i to ribben.
For dem som har hatt ribbensbrudd og
kjent på smerten det medfører, skjønner at
han ikke kom seg på havet på lang tid!
Men han presiserer at skreien var langt
over 30 kilo!

To forskjellige verdener
Lofoten Fritidsfiskarlag ble han medlem
av for fire år siden etter at laget hadde en
vervekampanje der styremedlemmene aktivt gikk ut mot potensielle kandidater. Og
etter et par år ble han valgt inn i styret som
sekretær. Han uttrykker at det har vært givende og lærerikt å delta i styrearbeidet og
særlig satte han pris på å få delta som delegat på Landsmøtet i Norges Fritids- og
Småfiskerforbund som ble holdt på Rognan. På landsmøtet gikk det opp for han
for en stor forskjell det var på problemstillingene vi har i nord sammenlignet med
hva som er tilfelle i sør.
– Jeg oppfatter det som to forskjellige
verdener, sier han

Elsker fisk i alle varianter
Før vi avslutter samtalen forteller han at
familien Markussen elsker fisk i alle varianter og at han er den naturlige kokken
når fisk står på menyen. Favoritten er boknafiskfilet, tett fulgt av klippfisk, utvannet
tørrfisk og lutefisk. Alt fisket, produsert og
servert av skipperen selv. n
SMÅFISKER’N 2-2020
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Havteiner på
Sørlandskysten
TEINEFISKE: Omfanget av
fiske med havteine eller
fisketeine er ikke så stort
ennå, men det blir stadig
flere som har fritidsbåter i
passende størrelse og med
teinehaler som prøver seg.
TEKST OG FOTO: ØYVIND JØRGENSEN

elv om det innimellom er kuling
og sludd, så byr høsten og vinteren
på Sørlandet på mange fine dager med
lite vind og solskinn. Fiske med havteiner er en god mulighet til å benytte
de fine dagene til å fiske. Teinene kan
gjerne stå noen dager mellom hver
gang de trekkes, så man kan tilpasse
trekkingen til været. Fritidsfiske behøver jo ikke foregå i allslags vær, og
«Deadliest Catch» kan vi nyte på
TV’n i stedet for i virkeligheten.

S

FISKEPLASSER: Hovedstrømmen
langs sørlandskysten og eksempel på
havteinelokalitet

22
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Selv om torsken nesten har blitt borte i mange områder er det likevel nok
av andre fiskeslag, som for eksempel
brosme og lange, som kan finne veien
inn i teinene. Vanlig dybde er mellom
75 og 150 meter. For nybegynnere er
det lurt å lete etter plasser i bunnen av
skråninger, gjerne hvor det er en steinrøys. Hummerbestanden er under
sterkt press, så teinene settes gjerne så
dypt at man ikke risikerer å få hummer
i teina.

God tilgang på agn
Utenfor Arendal hvor vi fisker er det
fine områder med leirebunn innimellom båene, og bifangst av kreps er vanlig. Vanligste agn er makrell. Den får vi
fra tidlig på våren og til sent på høsten.
Det virker som sesongen blir lenger og
lenger, kanskje fordi makrellen trives
bedre når vannet har blitt varmere.
Knust krabbe eller rekeskall fungerer
også greit som agn, og krabbe er det
mer enn nok av på Sørlandet. Siden
man nå kan sette krabbeteiner på alle

Den som leter, den finner særlig med dronehjelp
TEINEFISKE: Alle som fisker med teiner opplever iblant å
miste en teine fordi det brått ble dypere og tauet blir for kort
og teina forsvinner i dypet.
TEKST: TOM SOLLIE
FOTO: FRODE HANSEN

en tradisjonelle metoden er
bruk av dregg eller annen grov
fiskeanretning. Med dagens teknologi er det blitt mye lettere å finne
teina. Undervannsdrone gir som
oftest sikker fangst.
På jakt etter egne tapte teiner
dukker det ofte opp teiner som andre har mistet. Fint å få ryddet litt.
Det ble god fangst denne gangen.
Ikke bare teiner å se. Studer ekstra nøye på bildet med kroken som
henger foran kameraet. Det jeg ser
etter, og finner, er ikke der lenger
for den gikk i teina mi!
Funnet av spøkelsesteiner med
drone ble gjort sør øst for Torgersøya utenfor Tønsberg. n

D

GOD HJELP: Kenneth drar havteinen
over rekka. Teinehaler er et «must»
når du skal dra teine fra store dyp

dyp hele året er det grei tilgang på
agn. Bruk agnbokser med 2 mm hull,
så slipper du at slimål og marlus spiser
opp agnet før fisken eller krepsen rekker å komme inn i teina. Kniper det er
det også mulig å bruke kattemat på
boks. Lag noen hull i boksen slik at
lukta kommer ut, men ikke slimålen
inn.

IKKE BARE GREIT: Stener er ikke helt
blid for å dra opp gamle grisete teiner i
båten sin.

DRONEFANGST: Kroken som henger foran kameraet på drona hekter seg lett fast
i det vi skal ta opp (innfelt bilde).

Ta hensyn til strømmen
Strømmen langs sørlandskysten går
som oftest fra nordøst mot sydvest. Til
tider kan strømme være sterk, så det er
viktig å tenke nøye gjennom både
plassering av teinene og hvordan man
kan hindre at teinene driver av sted
med strømmen. Nok vekt og lange
nok opphal er nøkkelen her som ellers.
Fritidsfiskere kan ha inntil 20 teiner
i sjøen samtidig. Nye regler for røkting av teinene tilsier ettersyn minst
en gang pr uke, så ta hensyn til værmeldingen når du velger fiskeplass.
Du skal helst kunne hale opp teinene i
uker med mye vind. n
SMÅFISKER’N 2-2020
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Beslaglagde teiner
er ein stor ressurs!
TEINEFISKE: I media har det
dei siste åra blitt formidla eit
auka fokus på fiskereiskap
som står igjen på havbotnen,
og som ikkje vert røkta.
TEKST: OTTAR NYGÅRD, LEIAR SOGN OG
FJORDANE SMÅFISKARLAG

iskeridirektoratet, politiet, Kystvakta og Statens naturoppsyn har
brukt, og brukar, store ressursar på å
få rydde opp i etterlatenskap og slurv
frå fiskarar og fritidsfiskarar.

F

Hundrevis av forlatte teiner
Også i 2020 har det vore nødvendig
med store overskrifter for å peike på
dette problemet. I mai fortalde NRK
om 800 teiner som hadde lagt på havets botn i mange månader med skada
fisk og krabber. Seinare har Kystvakta
beslaglagt 300 nye teiner frå same
rederi. Desse teinene hadde lagt ute
sidan 2019. Beslaget vart gjort etter
1. juni, datoen då den nye forskrifta
om røktingsplikta kom. Dette er
dessverre ikkje eineståande. I september vart det gjennomført eit nytt tokt
der ein beslagla 1242 teiner og 50 km
tau. Slike beslag skjer både i fjordarmar og langs heile kysten.
Den nye forskrifta seier at: «Garn,
teiner og line skal røktast slik at ein unngår skade og tap av fangst. Reiskapane
skal røktast minst ein gong per veke med
mindre anna er bestemt.»
Før 1. juni skulle teinene røktast
med jamne mellomrom.

Sjokkert fiskeriminister
Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen seier han er sjokkert og at han ser
på dette ikkje berre som eit dyrevelferdsproblem, men også som eit spø24
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kelsesfiske og ei forsøpling av havet.
Han seier vidare:
– Jeg vil minne om at alle aktører,
både private og profesjonelle, har et
generelt ansvar for å opptre ansvarlig.
Det er også forbudt å etterlate fiskeredskap i sjøen eller på havbunnen.

Beslaglagde teiner som ressurs
Sogn og Fjordane Småfiskarlag støttar fullt opp om regelendringa som

kom 1. juni 2020 og den plikta den
einskilde fiskar, fritidsfiskar og rederi
har. Vi ønsker likevel å sette fokus på
kva som skjer med dei beslaglagde teinene. Vi ser på svært mange av dei
som gode og fullt ut brukbare teiner.
Småfiskarlaget har gjennom media
registrert at svært mange av dei beslaglagde teinene vert destruert. Vi ønsker å stille eit stort spørsmål ved om
dette er ei rett og god miljø- og ressursforvaltning. Slik vi ser det, er dette

IKKJE KAST! Sogn og Fjordane Småfiskarlag ønsker at spøkelsesteiner og
beslaglagte teiner ikkje destrueres, men
settes i stand og brukes på nytt. Bilete
frå ein oppsamling av spøkselsesteiner
i Raet nasjonalpark, Agder.
ILL. FOTO: LIV EVA WELHAVEN LØCHEN/HI

FEIL 1: Tauet for kort og blåsa for stor.

FEIL 2: Teine med for kort tau opp til blåsa.

Stjålne teiner eller
slurvete utsetting?
TEINEFISKE: Mange innlegg på nettet omhandler teiner
som mistenkes stjålne. Men jeg har en like sterk mistanke
om at forsvinningen skyldes ukyndighet hos fiskeren.
TEKST OG FOTO: SVEIN BJØRNEREM

eilberegning av dyp, dårlige
knuter, feil dimensjon på blåse i
forhold til teine etc.
Teinene på bildene over har jeg
funnet de to siste dagene. Den ene
med altfor stor fløyt i forhold til vekta
på teina. Med litt grov sjø kan en

F

slik ekvipasje dra langt avsted på kort
tid - noe denne hadde gjort.
Den andre, en hjemmesnekra utgave, så jeg vakeren til langt nede i sjøen
der jeg selv hadde teine. På fjøre sjø
fikk jeg tak i den. Altfor kort ile, og
iletau i dimensjon klessnor. Ikke rart
vegn blir tapt da. n

Autosett sniksnører
setter seg selv og
fisker av seg selv!

all grunn til å sjå på og gjere ei
grundig vurdering av.
Vi meiner beslaglagde teiner, og
eventuelt andre fiskereiskap, bør
gjevast til eit arbeidssamvirketiltak
som til dømes ASVO for sortering,
reparasjon og salg. Dette vil, etter
vårt skjønn, vere ei svært god miljøog ressursforvaltning. I tillegg vil
det ha ein god effekt for det som
gjeld sysselsetting og ressursutnytting. n

Snøret ruller ut til
loddet når bunnen.
Redskapen er nå
oppankret og flyter.
Fisket har startet!
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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Krav om elektronisk
signering av landingsog sluttsedler
Fiskeridirektoratet minner om krav til innføring
av elektronisk signatur fra 1. desember 2020.
ra og med 1. desember skal
alle landings- og sluttsedler
undertegnes elektronisk via ny
signeringsapp på mobil eller
nettbrett.
Signering med penn vil fra
denne dato ikke lenger være
mulig uten dispensasjon fra
salgslaget.
Kravet om elektronisk signatur ble tatt inn i forskrift om
landings- og sluttseddel (Lovdata) (landingsforskriften)
27. februar 2020 med ikrafttredelse 1. mars 2020. Det ble
samtidig gitt en innfasingsperiode ut november 2020.

F

Kravet om elektronisk signatur er hjemlet i landingsforskriften § 8a. Salgslaget kan gi
dispensasjon fra kravet om
elektronisk signatur når det er
særlige grunner til dette.
Den elektroniske signaturløsningen er utviklet av Catch
Certificate og er godkjent av
Fiskeridirektoratet. Samme
elektroniske signaturløsning
brukes av alle salgslag, og kan
derfor brukes på tvers av salgslagene.
For nærmere informasjon om
oppretting av signeringsbruker,
ta kontakt med salgslaget.

Ny fritidsfiske-app
I mai lanserte Fiskeridirektoratet
den nye fritidsfiskeappen.
ppen har fått
nytt, mer brukervennlig design
og er teknisk oppgradert. Du finner
regler for arter og
redskap, og kan
melde fra om redskap du har mistet eller funnet.

A

Man kan ikke lenger melde mistet og
funnet redskap i den gamle appen. Den
blir heller ikke oppdatert med nye regler.
Derfor må alle gå inn i App Store eller
Google Play, søke på «fritidsfiskeappen»
og laste ned den nye.

Hovedtema i den nye appen:
n
n
n
n
n

Flytebrygger og marinaanlegg
- Markedets beste kompetanse
- Høykvalitets produkter
- Størst utvalg i standardprodukter
- Fleksibilitet i spesialløsninger
- Prosjektering
- Montasje
- Service og vedlikehold
- ROV inspeksjon

www.orstamarina.no

26

SMÅFISKER’N 2-2020

Finne alle regler for bruk av fiskeredskap
Få oversikt over arter og minstemål
Melde tapt og funnet redskap
Melde bifangst av sjøpattedyr
Finne tapt redskap i kart

Ferdig lastet båt med reketeiner.

Rekefiske med teiner!
TEINEFISKE: Sist vinter fisket
Tor og Frode etter reker
med reketeiner.

det er ikke mengden som teller - det
er spenningen og opplevelsen.

fjorden. Avstanden mellom teinene er
noe lengre, vel 25 meter. Da sier det
seg selv at det går med mye tauverk.

Dyrt utstyr og mye tauverk
TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

oen ganger traff de men andre
ganger ble utbyttet magert. Det
er som med kreps og hummerfisket,

N

Magert utbytte denne gang.

Teinene som ble brukt er ikke rimelige og skal du få noe utbytte bør du ha
ti stykker, som på en krepselenke. Du
fisker med samme type lenke, men på
dypere vann. 90 - 120 meter i Oslo-

Ferdig lastet båt med reketeiner.

Kraftblokk og STORE blåser
Skikkelig kraftblokk er påkrevet og
store blåser må du ha, slik at trålerne
ser hvor lenken står. Vanligvis så tråles
det ikke så grunt men det skjer. n
Her ble det full klaff!

SMÅFISKER’N 2-2020
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Søringer inntar
FOLK: Åtte medlemmer av
Småfiskeren Risør og Tvedestrand bestilte i februar tur
til Sørøya, storfiskens rike.
TEKST: BERIT, MONICA, LIV, FRANK, ROLF,
PER ARVID, ARNE THORVALD OG HENRY.
FOTO: BERIT OLSEN OG LIV MALØEN

uren skulle realiseres i begynnelsen
av september. Vi var spente på om
det ville bli tur i denne koronatiden.
Tur ble det, en hel uke, med fantastisk
vær og fiske.

T

Flott anlegg
Båter og innkvartering ble leid av
Hasvik Big fish adventure. Et meget
fint og tilrettelagt sted, helt i vannkanten. Dette var et ganske nytt anlegg.
Sløyerom og tørkerom for fiskeklær,
fryser og alt vi trengte for å ta vare på
fangsten var tilgjengelig. De sjødyktige
båtene var velutstyrte med både ekkolodd og kartplotter. Med 150 hestekrefter kom vi raskt ut til fiskeplassene.

Tips fra lokale fiskere
Første kvelden gikk med til å rigge
fiskeutstyret. Det var fortommer med
markoppheng og kveiterigger. Den
klassiske svenskepilken på 500 – 600
gram var den som fisket best.
Vi fikk mange gode tips fra lokale
fiskere, og det med flo og fjære var viktig å ta hensyn til. Sant skal sies, det
røyk noe stenger og diverse pilker ble
igjen på bunnen. Å bli kjent med bunnforholdene kan bli kostbart.

Stor og flott fisk
Vi søringer klarte selvsagt å få makrell
på kroken. Den var ypperlig til agn, og
da særlig til kveita. Det ble ingen storkveite på oss, men flere fikk kveite med
seg hjem. Ellers dro vi masse steinbit,
brosme og storsei. Gjevest var nok alle
de store torskene. Den største på solide
21,7 kilo.
28
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TORSKELYKKE: Både Berit Olsen (over) og Frank Gustavsen (under) fikk fangster av
et kaliber de fleste søringer bare kan drømme om til daglig.

Sørøya

Hadde med egen kokk
Vi hadde fantastiske fiskemiddager
om kveldene, med tilbehør av Mackøl og aquavit. Frank laget festmåltider hver kveld, sånn er det når man
passer på å ha med seg egen kokk. Så
alle fiskesortene ble tilberedt på beste
måte hver kveld. Dessuten kom reke-

stortorsken på hele 21
RUGG:Liv Maløen med
denne, da!
kilo.Litt vel tung å holde

tråleren kom inn med ferske reker.
Det smakte også. Det hele ble avsluttet med bløtkake fra Coopen.
Vi tilbrakte en strålende uke
sammen, og alle hadde med seg
ca 20 kilo fileter hjem. n
FESTMÅLTID: Et herre- og damemåltid med kokt torsk, med rotmos
og stekt bacon, signert kokken Frank.
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Ikkje meir kvikk
FORSKNING: For sekstande
år på rad har havforskarar
sjekka kvikksølvnivå i
brosme og krabbe frå
området rundt ubåtvraket ved Fedje
TEKST: RUNAR BJØRKVIK MÆLAND

februar var det 75 år sidan den
tyske ubåten «U 864» vart senka
av ein britisk torpedo utanfor vestlandskysten. Ei stor last med flytande
kvikksølv blei med ubåten til botnen.
Vraket av «U 864» blei funne vest
for Fedje i 2003. Sidan 2004 har
Havforskingsinstituttet (tidlegare
NIFES) tatt årlege prøvar av fisk
g krabbe frå området og sjekka for
innhald av kvikksølv.

I

Årets rapport, med resultat frå
prøvane som blei tatt i fjor, er no
publisert. Resultata føyer seg inn i
ein etter kvart lang dataserie.

Krabbe: Berre brunmat
med høge kvikksølvnivå
Av til saman 1118 brosmer forskarane
har tatt prøvar av sidan 2004, har 58
hatt nivå av kvikksølv i fileten som er
over grenseverdien for mattryggleik.
Det utgjer om lag 1 av 20.
Brosme tatt rett ved vraket har ikkje
meir kvikksølv i seg enn den som er
tatt fire nautiske mil lenger sør eller
nord. Nivået er heller ikkje høgare
enn i brosme tatt andre stader på
Vestlandet.
Ingen av taskekrabbane som har
vore fiska i 2019 eller tidlegare har
hatt nivå av kvikksølv over grenseverdien i klokjøtet. I innmat av
krabbe har derimot forskarane
funne forholdsvis høge nivå av
vikksølv både ved vraket og nord
or vraket, men ikkje sør for vraket.
Innmaten består for det meste av
rogn og hepatopankreas, som er eit
viktig fordøyingsorgan hos krepsdyr. Klokjøt av krabbe og fiskefilet
består av muskelvev.

UBÅT VED FEDJE: Vraket av den tyske ubåten «U 864» ligg i to
delar på 150 meters djup, to nautiske mil vest for Hellisøy fyr på Fedje.
BAKGRUNNSBILETE: JAN HANCHEN MICHELSEN: SONARBILETE: KYSTVERKET
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– Sannsynlegvis skuldast forskjellen at kvikksølvet i sedimentet
er i metallisk form, som er lite tilgjengeleg for opptak i muskelvev.
Enkelte krabbar kan likevel få i
seg noko av dette slik at vi finn
høgare konsentrasjonar i innmaten, seier forskar Sylvia
Frantzen.

Dårlege forhold for
organisk kvikksølv
I 2019 tok forskarane prøvar av
65 brosmer og 58 taskekrabbar.
25 av brosmene og 16 av krabbane
var frå sjølve vrakområdet, resten
frå fire nautiske mil sør eller nord
for vraket. To av brosmene som
blei tatt ved vraket hadde nivå av
kvikksølv i fileten som var høgare
enn grenseverdien på 0,5 mg/kg
våtvekt. Gjennomsnittet var på
0,3 mg/kg.
– Når vi tok omsyn til storleiken på fisken var det ingen

ksølv i Fedje-fisk
forskjell mellom dei tre områda,
seier Sylvia Frantzen.

Lite metylering
Ei forklaring på at kvikksølvnivåa i brosme ved vraket ikkje
er høgare enn ved dei to andre
lokalitetane, er at kvikksølvet
ved vraket er lite metylert.
Metylering inneber at metallisk kvikksølv blir omdanna av
bakteriar til metylkvikksølv,
som er meir tilgjengeleg for
fisk og andre organismar.
– Per i dag ser det ut som at
vrakområdet har dårlege
forhold for metylering, seier
Frantzen.

nivåa i brosme i 2018 og 2019
høgare enn i 2016–2017, 2011–
2013 og 2007. Nivået var ikkje
høgare enn i 2014–2015 og
2008–2010.
– Det ser altså ut til at kvikksølvnivåa i brosmemuskel svingar
opp og ned i periodar på to til tre
år,og at det ikkje er nokon auke i
perioden overvakinga har føregått,
seier Frantzen.
– Det tyder også på at det er andre
faktorar enn storleik som påverkar
korleis kvikksølvnivåa varierer, som
for eksempel variasjon i diett.
Analysar for stabile kvikksølvisotopar har tidlegare vist at kvikksølvet som finst i Fedje-brosma
ikkje stammar frå ubåtvraket.

Det har nemleg eit anna «fingeravtrykk».
For å sjå om dette framleis stemmer, har forskarane sendt brosmeprøvar frå 2019 til samarbeidspartnarar ved Universitetet i Gent
i Belgia. Resultata av dei avanserte
analysane vil bli publisert seinare. n

Opp og ned med
kvikksølv
Når forskarane justerte
kvikksølvnivået for lengda
på fisken, var kvikksølv-

BUNNDYR. Taskekrabba taskar rundt på botnen og får lett i seg kvikksølv.
FOTO: ERLEND ASTAD LORENTZEN/HI

STADBUNDEN: Brosme blir undersøkt fordi det er ein stadbunden art
som lever på botnen og lett tar opp i seg kvikksølv. Ofte har ho høgare
nivå av kvikksølv enn andre fiskeartar. FOTO: ERLING SVENSEN/ HI
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Fraråder tarehøsting på
flere felt i Midt-Norge

UTSETTER: På høstefeltet over
har HI anbefalt å utsette høstingen. Deler av tarevegetasjonen er
fortsatt i en utviklingsfase på
grunn av at hvileperioden siden
forrige høsting har vært for kort.

FORVALTNING: – Akkurat
nå ser vi redusert tarevegetasjon i flere områder,
sier forsker Henning Steen.
TEKST: CHRISTINE FAGERBAKKE
FOTO: HENNING STEEN

et ble gjort en omorganisering av
høstefeltene for stortare langs
kysten av Trøndelag og Møre og
Romsdal i 2019. Dette var for å gjøre
feltinndelingen mer standardisert og
sikre at nabofelt ikke blir høstet i påfølgende sesonger.
Som følge av omorganiseringen,
kom en rekke felt i utakt med den tidligere høstesyklusen og fikk kortere
hvileperiode.
– Akkurat nå ser vi at tarevegetasjonen ikke er reetablert i flere områder
som har hatt for kort hvileperiode som
følge av omorganiseringen av høstefeltene. Det er hovedårsaken til at vi
nå anbefaler å utsette høstingen på
flere felt, sier forsker Henning Steen.
Nye høstefelt for stortare åpnet
1. oktober.

STENGT: En ansamling av røde
kråkeboller på høstefeltet mellom Ørland og Frøya i Trøndelag. Dette og et par andre høstefelt i nærliggende områder er
foreslått stengt pga. høy kråkebolletetthet og begrensede stortareforekomster.

D

Bør ha hviletid på fire år
Høstefeltene bør minimum ha en hviletid på fire år. Flere av feltene som
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Havforskningsinstituttet nå anbefaler
å utsette høstingen på, har som følge
av omorganiseringen også vært åpne
for tarehøsting i løpet av siste treårsperiode.
– Spesielt på feltene som nylig er
høstet, ser vi redusert tarevegetasjon.
Jeg kan ikke si at gjenveksten er dårlig
i forhold til den forkortede hvileperioden, men flere av feltene bør få lengre
hviletid og vurderes som lite høstbare
innen den planlagte åpningen, sier
Steen.
På noen felt frarådes høsting totalt,
mens på andre anbefales tarehøstingen utsatt til 1. mai.
– Det bør også poengteres at gjenveksten har vært bra på de fleste av feltene som har fått sin tilmålte hviletid

på fire år, og at tilstanden på disse er
vurdert som god nok til at feltene ble
åpnet for tarehøsting fra 1. oktober,
fortsetter Steen.

Bedre høsting med utsettelse
Utsettingen vil ifølge Steen kunne gi
en økologisk gevinst ved at taresamfunnene får bedre tid til å reetablere
seg og sannsynligvis også et bedre ressursutbytte på sikt.
– Når taren får vokse gjennom vinteren får den utvikle seg lenger og
bygge opp mer biomasse. Det vil også
si at man til våren vil få et bedre utbytte, enn om man skulle høstet på noe
som ikke hadde vokst opp enda, forklarer Steen. n

IKKE SÅ VERST:
Årets toktresultat
viste litt mindre
skrei enn i fjor,
men forskerne
mener det likevel
var et bra gyteinnsig sett over tid.
ARKIVFOTO FRA
MARS 2015

ÅRETS SKREIKART: Fargene
tilsvarer bestemte
nivå av registreringer
med ekkolodd.
De tetteste registreringene ble gjort
på Henningsværstrømmen.
ILL: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Litt mindre
skrei i 2020
FORVALTNING: –Årets toktresultat viste litt mindre
skrei enn i fjor, men forskerne mener det likevel
var et bra gyteinnsig sett over tid.
TEKST: CHARLOTTE MURI

et årlige toktet dekker gyteinnsiget av torsk til områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
De spesielle omstendighetene med
korona-pandemien gjorde at årets
tokt ble forsinket, og måtte gjennomføres i «motsatt» retning slik at de
mest sentrale områdene skulle bli
dekket i tilsvarende tidsrom som tidligere.

D

Teller skrei med ekkolodd
Forskerne bruker ekkolodd og trål for
å estimere mengden skrei. Årets skreikart (over til høyre) viser fordelingen
av registreringer forskerne har gjort
med ekkolodd.
I år gjorde forskerne et mengdean-

slag på 553 000 tonn skrei. Dette er
litt lavere enn i fjor, men forskerne
mener det likevel var et bra gyteinnsig sett over tid.
– Toktet inngår i årets bestandsberegninger, og indikerer et noe lavere bestandsnivå enn hva de andre
datakildene tilsier, sier toktleder
Knut Korsbrekke.
Årets gytebestand bestod hovedsakelig av 8, 9 og 10 år gammel fisk.
Gjennomsnittlig lengde og vekt på
fisken forskerne hentet opp med trål
var nær langtidsgjennomsnittet.
– Vi gjorde gode registreringer av
skreiegg over store områder i Vestfjorden, men likevel noe lavere enn
vi har sett de siste årene, forteller
Korsbrekke.

Spesielle omstendigheter
i korona-året
Toktet starter vanligvis i nord og avsluttes i Austnesfjorden, men pandemien gjorde at oppstarten ble utsatt.
Toktet ble gjennomført i «motsatt»
retning, for å kunne dekke de mest
sentrale områdene på samme tid
som før.
– Vi klarte å gjennomføre toktet på
en god måte til tross for at pandemien
forsinket oppstarten, og gjorde at vi
måtte gjennomføre med noe redusert
kapasitet, sier Korsbrekke.
Forskerne konkluderer med at resultatene er nok et lite hakk mer usikre
enn et vanlig tokt, men ikke i en grad
som gir behov for noen tiltak. n
SMÅFISKER’N 2-2020
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Verdas nordlegaste
satellittmerking
av makrellstørje
FORSKNING: Forskarane har i
år festa satellittmerke i totalt
fem «formel-1-fiskar» på
rundt 250 kilo.
TEKST: ERLEND A. LORENTZEN

in av fiskane fanga dei ved Runde,
det er den nordlegaste satellittmerkinga av verdas største tunfiskart.
Utvalde, frivillige stongfiskarar har i
tillegg merkt ni makrellstørjer med
konvensjonelle plastmerke.
– Norge er størja si nordlege yttergrense, så vi er utruleg spente på å lære
meir om vandringa til desse fiskane,
seier havforskar Keno Ferter.
Om eitt år skal satellittmerka etter
planen løyse seg ut, flyte opp og sende
data heim. Først då kan forskarane berekne kor dei har vore.
– Ingen nyheiter gode nyheiter, for
satellittmerka vil også løyse seg ut om
makrellstørja skulle døy. Sidan vi ikkje
har mottatt noko frå merka, betyr det
at fiskane svømmer rundt med dei, forklarar Ferter.

É

Fiska frå Bømlo til Runde
Det var i august-oktober at forskarteamet fór rundt på Vestlandskysten i
kjølvatnet til størjene. Inga lett sak,
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for dei kan svømme i 70 kilometer i
timen og krysse Atlanterhavet på 50
dagar.
– Å finne ein stim er den største utfordringa. Vi fekk stadig tips frå andre
stongfiskarar, yrkesfiskarar og havforskarar. Nokre av tipsa var gull, seier han.
For når størja er i jaktmodus så
spruten står, kan sjølv ein rosa gummiblekksprut dradd etter ein båt bli
uimotståeleg.

halde kontakten. Tredjemann tar raskt
tak i fortaumen med kevlarhanskar og
haler til fisken sitt hovud kjem over
vatn. Deretter sikrar dei fisken med
ein større krok og tau, før dei drar
størja opp ein spesialbygd rampe.
Når ho får eit vått handklede over
auga ligg ho i ro, mens ein slange sørger for ein straum av saltvatn til gjellene. Mål, prøvetaking og merking er
over på nokre minutt.

Ekspertar på fisking og merking

Har fleire auge som ser

– Når ein fisk kjem fossande og tar
blekkspruten, er det om å gjere å få han
raskast mogleg oppi båten, feste merket på ein bestemt måte og sleppe fisken tilbake i god form. Merkelaget har
fått ei effektiv rutine med landingstider
ned i 15 - 20 minutt, forklarar Ferter.
Den har dei utarbeidd etter råd frå
stongfiskeekspertar og forskarkollegaar, og eigne erfaringar.
Båtføraren tar igjen fisken mens
stongfiskaren sveiver alt han kan for å

Stongfiske er rekna som den mest
skånsame fangstmetoden for kjempefiskane. Dette er ei ung og strengt regulert fiskegrein i Norge.
– Vi har sett ei enorm kompetanseutvikling og kunnskapsdeling dei siste åra. Vi har heller aldri hatt fleire
auge på sjøen enn i år, frå svenskegrensa i sør til Hitra og Frøya i nord, med
tilsvarande mange observasjonar. Dette har vore to nøkkelfaktorar for merkesuksessen i år, seier Keno Ferter. n

STØRJEJAKT: Havforskningsinstituttet sin nye båt
«Emmy Egidius» er utstyrt med eiga rampe for
merking av makrellstørje. Det har gjort jobben
smidigare. På merkelaget: Gunnar Didriksen bak
roret, Otte Bjelland, Jan Hinriksson og prosjektleiar Keno Ferter. FOTO: ENDRE HOPLAND / TEAM SEEBERG

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
• 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.

Klebemerke

Klebemerke

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.
Satellittmerka er kostbare og det er strenge krav til
korleis dei blir festa for at dei ikkje skal falle ut før
tida. Her er forskarar Otte Bjelland og Keno Ferter i
gang med å merke makrellstørja ved Runde.

T-skjorte merke You.
Med logo str. Small2 XL, kr. 75,- pr stk.

FOTOGRAF: GUNNAR DIDRIKSEN / HI

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

Makrellstørja er tilbake
Strenge, internasjonale reguleringar gjer at makrellstørjebestanden har tatt seg opp igjen. Norge er den nordlege
utbreiingsgrensa til makrellstørja og verdas største tunfisk
er tilbake her for å ete seg feit. Den norske totalkvoten i
2020 er på 312 tonn og det er gjerne dei største eksemplara som legg turen til det rike matfatet her. Forskarane
veit mykje om den verdsomspennande arten, men lite om
den nordlege utbreiinga. Kor fiskane kjem frå og korleis
dei tar seg hit, vil forskarane lære meir om. I 2020 har havforskarane merkt fem makrellstørjer med satellittmerke, i
samarbeid med den atlantiske tunfiskkommisjonen ICCAT.

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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Overraskende oppdagelse i Bømlafjorden:

Fant to
kilometer
langt
korallrev
FORSKNING: Etter lokale tips
undersøkte havforskarar eit
område i Bømlafjorden på
jakt etter korallar. Overraskinga var stor då det viste seg
det var eit korallrev på heile
to kilometer nede i djupet.
TEKST: BEATE HODDEVIK
FOTO: HAVFORSKINGSINSTITUTTET
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i visste at det var korallar der,
men at vi skulle finne eit så
stort rev kom overraskande, seier
havforskar Tina Kutti.
– Det er veldig spesielt å få dokumentere eit så stort rev nesten rett
utanfor stuedøra.
Ho leiar arbeidet med å kartlegge
revet, og er alt i gang med å analysere
videoane dei tok tidlegare i veka. Frå
toktet har dei med seg ca. 14 timar

–V

med video som no skal analyserast –
eit arbeid som vil ta fleire veker.

To kilometer rev
– Revet er om lag to kilometer langt
og truleg ein del smalare. Det er
hovudsakleg oppbygd av steinkorallen
Lophelia pertusa, som er den arten som
bygger dei fleste reva i norske havområde, fortel ho.

Det ser ut som korallane veks over
det meste av terskelen som går over
Bømlafjorden. Ein terskel er som ein
høg dørstokk som stikk opp frå botnen.

på Vestlandet har terskel. Alt vatnet
som skal inn eller ut av ein fjord må
passere denne innsnevringa som terskelen skaper, dermed blir det sterk
straum her.

Terskelfjord

Perfekt for korallene

Terskelen markerer området kor
isbreen som laga fjorden, slutta for
fleire tusen år sidan. Dei fleste fjordar

– Terskelen i Bømlafjorden ligg på
100 – 150 meters djup, akkurat slik
korallane likar det, fortel Tina Kutti.

I tillegg til sjølve revet, veks det
fleire andre korallartar ved sida av:
– Vi ser at det er korallskog rett
ved sida av revet, det er andre artar
som veks i same område, men utan at
dei byggjer rev, forklarar havforskaren.
Sidan forskarane ikkje venta å finne
så store mengder med korallar, skal
dei tilbake seinare for vidare undersøkingar. n

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

t

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 vintersesong
Autorisert Simrad-forhandler.
SailorsMate fiskerikartplottere.

SailorsMate

Ramotech AS er lokalisert i kystbyen Bodø og sender varer over hele landet. www.ramotech.no
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PERFEKT FOR MINDRE BÅTER:

Hobbyhaler for teine og garn
HBH01 med 100 kg trekkraft!

    s POST HYDEMANO s WWWHYDEMANO

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.

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.

WWW.KULKURI-WENEET.FI

for en
Ta kontakt
tprat
hyggelig bå
04
Tlf. 928 57 0
MER INFO OM VÅR AKTIVITET FINNER DU PÅ

WWW.MASTERMARINE.NO
Postboks 240, 4098 T!.!.'%2 s 4ELEFON    s /RG NR   
wwwMASTERMARINENO s POST MASTERMARINENO
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Lusemiddel er svært giftig
for hummerlarver
KLEKKING:
Hummerlarvene
er klekket i
laboratoriet
på forskningsstasjonen i
Austevoll.

FORSKNING: Da forskerne
simulerte avlusing med
deltametrin, drev kjemikalieskyen som kan være farlig
for larver typisk 5–15 kilometer mens den ble tynnet
ut. Dette lusemiddelet er lite
brukt i dag, men bruken kan
i teorien øke.

FOTO: AOIFE
PARSONS

TEKST: ERLEND A. LORENTZEN

esultatene kommer frem i en
vitenskapelig artikkel basert på en
todelt studie. Forskerne dokumenterte
først hvor giftig lusemidlene azametifos og deltametrin er for hummerlarver gjennom labforsøk. Deretter brukte de avanserte datasimuleringer for å
beregne den maksimale spredningen
av bademidlene rundt oppdrettsanlegg
som brukte dem i 2017 og 2018.
– Lusegiftene azametifos og deltametrin er akutt giftige for hummerlarver i små konsentrasjoner, sier havforsker Aoife Parsons.
Mest slående var resultatene for deltametrin, der den dødelige dosen etter
en times eksponering viste seg å være
800 ganger svakere enn det laksen blir
badet i. Forskerne regner en time for
kort eksponering.
– Den effektive dosen, det vil si en
dose som lammer larvene slik at de i
praksis kommer til å dø, er 4000 ganger
svakere enn laksens behandlingsdose.

R

Simulerte utslipp fra 23 anlegg
Hva betyr det i praksis? Her kommer
simuleringene inn.Nye metoder og
mer datakraft setter forskerne i stand
til å kjøre avanserte spredningsmodeller. De samme verktøyene blir brukt til
å simulere spredningen av lakselus
langs kysten, og innenfor værmelding.
– Kjemikaliene blandes med vannmassene. På et tidspunkt blir de så fortynnet at de knapt merkes. Vi ville

finne ut hvor lang tid dette tar og avstand fra utslippspunktet, forklarer
HI-matematiker Pål Næverlid Sævik.
Forskerne tok utgangspunkt i 23
oppdrettsanlegg som har brukt ett av
stoffene. Deretter simulerte de utslipp
av en behandlingsdose på fire forskjellige tidspunkt per dag.
– Slik fanger vi opp ulike strøm og
flo- og fjæreforhold, sier Sævik.
Ut får de kart over alle utslippsscenarionene – 28 simuleringer per oppdrettsanlegg, eller nesten 800 totalt.

Ulik spredning
Azametifos har relativt lav spredning
rundt anleggene. En sky av dosen som
er farlig for hummerlarver kunne drive
5 km i simuleringene, men sjelden mer
enn 1 km.
– Deltametrin er langt verre. Farlige
doser drev typisk mellom 5 og 15 km.
I sjeldne tilfeller kunne lusemiddelet
drive 20-30 km før det nådde en fortynning som er ufarlig for hummerlarver, sier Sævik.
Det var stor variasjon fra ett anlegg
til et annet. Geografisk plassering og
varierende strøm- og miljøforhold var
alfa omega. I tidlige larvestadier flyter
hummer fritt med strømmen. Hva er
risikoen for at hummerlarver og lusegift møtes?
– På for eksempel 10 km fra et utslipp, skal en larve virkelig være på feil
sted til feil tid for å bli truffet. Det er

lite sannsynlig, men ikke umulig. Jo
nærmere du kommer utslippet, jo mer
øker risikoen, forklarer Sævik, som
jobber videre med å tallfeste dette.
– Men igjen kommer det an på lokale forhold. Enkelte utsatte steder kan
risikoen for å bli truffet være 20-30
prosent selv på 10 kilometers avstand.
Tidspunkt på året er ikke en faktor i
modellene – mens hummerlarvene flyter rundt i sjøen hovedsakelig om våren. Artikkelen sier altså ikke at lusemidler og hummerlarver nødveandigvis overlapper, men at ganske store
områder kan treffes av midlene, og at
særlig deltametrin er svært giftig for
hummerlarver.

Fortynning er viktigst
I dag finnes det regler for bruken av bademidler og avstand til sårbare områder, som kjente rekefelt. Forskerne har
gjort noen nye erfaringer etter studien.
– Vi ser fra simuleringene at en utvanning av bademidler over tid er mye
viktigere enn avstand. For en brønnbåt vil det si å slippe ut bademidlene
litt og litt mens båten er i fart. I en laksemerd er det vanskelig å slippe ut behandlingsvannet gradvis, men om det
var teknisk mulig, ville det vært en stor
fordel, sier Sævik.
Den nye kunnskapen om deltametrin og azametifos er del av HI sin
forskning på effekten av lusemidler på
arter utenfor oppdrettsanleggene. n
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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

Konkurransen:
FOTO: MATTHIEU DEUTÉ/WIKIMEDIA

Tannfine vaner
Hvilke av våre fiskearter skifter ut tennene hvert år?
Dersom du vet det, sender du svaret innen utgangen av februar til:
Småfisker’n v/Lars Kongsvik Sagstadvegen 11, 5243 Fana.
Merk konvolutten «Konkurransen». Du kan også sende svaret på e-post til
smaafiskern@outlook.com. Sett da «Konkurransen» i emnefeltet.
Vi trekker ut en vinner blant de som leverer riktig svar.

Svar på konkurransen i nr 1/20:

Laks eller
ørret?
Spørsmålet denne gangen
var hvordan du skiller laks
og ørret.
Dette er ikke alltid lett å avgjøre
ved første øyekast fordi det er så
store individuelle forskjeller. Der
finnes likevel noen kjennetegn.
n Tenner i ganen: Det beste kjennetegnet for å skille laks og ørret er
tenner i ganen. Drar man fingeren
frem og tilbake oppe i ganen på en
laksefisk kjenner man enten mange
og velutviklede tenner og konstaterer at det er ørret, ellers så er det
ingen eller knapt merkbart med
tenner og da er du ganske trygg på
at det er en laks.

De neste kjennetegnene kan også
være gode, men har langt mer
variasjon enn ganetenner. Det
kan også nevnes at følgende
kjennetegn er langt bedre på
voksen gjeldfisk, altså fisk som
ikke har gytt foregående år og
er i god kondisjon:
n Hodeform: Laks har ofte spissere
og mer langstrakt hode, mot ørre-

tens buttere og mer kompakte
hode. Det samme kan ofte sies om
kroppsformen.
n Kjevebein: Sett rett ovenfra, med
munnen i naturlig posisjon (nesten
helt lukket igjen), når kjevebeinet
til en tenkt linje rett under øyet hos
laksen, mens det hos ørret når til
godt bak øyet.
n Spord: Laksen har generelt tynnere halerot enn ørreten, samt
større og stivere halefinne. Halefinnas bakkant er som regel konkav
(buer innover) hos laksen, mot mer
rett avskåret hos ørret (eller konveks hos gamle individer). Det skal
imidlertid sies at spesielt mindre
individer av ørret har til dels konkav halefinne. Her gjelder det å
ikke la seg lure.
n Prikker på gjellelokket: Dette er
kanskje det dårligste kjennetegnet
av dem alle. Tradisjonelt har man
sagt at laksen har 1 - 3 prikker på
gjellelokket, mens ørret har flere.

Dette varierer, men laksen ofte har
en tydelig prikk, mens ørreten kan
ha flere og mindre.
n Prikker på kroppen: Kanskje er
dette et enda dårligere kjennetegn
enn forrige. Vanligvis har laksen
ikke prikker under sidelinja. Ørret
har ofte flere og større prikker enn
laksen.

Vil du prøve deg på fiske
etter laks og ørret?
Nå for tiden bør laks og ørret være
i Nordsjøen for å fete seg opp på
sild, men til våren kan du være
heldig å få deg en fin ørret eller på
dorgesnøret eller fluestanga!
Sjøørretfiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt er i utgangspunktet tillatt hele året, men
det er en hel del lokale begrensninger. Sjekk på nettet om du er
usikker. n
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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

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!

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
5211 Os
Tlf.Mob.
56404
30088442424
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.

