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Ingrediensene til denne oppskriften skulle være godt tilgjengelig
for enhver småfisker nå om sommeren og ikke minst til høsten.
Det er Pål Biseth som har sendt oss dette forslaget. Oppskriften
havner selvsagt i Småfiskeren sine favoritter, og vi ønsker deg
lykke til!

Gratinert krabbe
Dette trenger du:
1 stor krabbe pr. person (flere hvis de ikke er fulle)
Litt fløte
Litt whisky
Tabasco
Hvitløk
Revet ost (Parmesan)
Tilbehør: Brød, smør og høvelig drikke

Slik gjør du:
Rens 1 passe stor krabbe pr. person (flere hvis de ikke er fulle). De
tomme skallene vaskes og skrubbes. Finskjær og bland hvitkjøtt og
brunkjøtt til en farse. Finn frem stekepannen og hell i en skvett fløte
(godt skjult bunn). Ha i farsen og tilsett en skvett whisky (akevitt går
også bra), noen dråper Tabasco og gjerne litt skviset hvitløk. La det
koke inn til det tykner. Fyll i de tomme skallene nesten til topps og
strø over litt revet ost (Parmesan er best). Settes i glovarm stekeovn
(helst under grillelement) i fem minutter eller til osten er gylden.
Servers med brød og smør. Øl og dram er glimrende. En kraftig hvitvin
kan også gå – Gewürztraminer eller en kraftig burgunder.
Dette er ganske mektig og en full stor krabbe er et helt måltid. I litt
mindre porsjoner er dette en glimrende forrett.
Skallene kan vaskes i vaskemaskin og brukes igjen senere.
Bon appètit!

VEST: Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
NORD: Harald Klausen
Skyttervn. 8B, 6514 Kristiansund N
Tlf. 71 67 59 16, mob. 926 86 728
E-post: harklaus@online.no
ANNONSER
Annonser tegnes gjennom
forbundsformann eller redaktør.
Prisene er følgende:
1/1 side - 2800 kr
1/2 side - 1600 kr
1/4 side – 1000 kr
1/8 side – 600 kr
Redaksjonskomiteen oppfordrer alle lokallag
til å bidra med stoff til kommende utgaver.

2

Fra Forbundsformannens penn

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET?
Selv om bildet er i fugleperspektiv er dette ikke en flyvefisk.
Vi spør helt enkelt: «Hva heter
denne arten?»
Svar på konkurransen
sendes innen
utgangen av
oktober
måned til:
Småfisker`n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11
5243 FANA
eller på e-post
lars.kongsvik@broadpark.no
Merk konvolutten:
Konkurransen
Vi trekker ut en fin premie blant
de som sender inn riktig svar.
NB! Alle som sender inn svar
innen fristen får småfiskerklistremerke.

Med det været som vi opplever nå om
dagen er det ikke enkelt å sette seg ned
for å skrive noen ord. Heldigvis er båten
sjøsatt og etter å ha hengt i krana natten
over, så putret den velvillig over til
hjemmehavna. Nå er det bare å vente på
makrellen og så er sommeren der!

Fiskeridirektøren har imidlertid sendt sin
anbefaling til Fiskeridepartementet basert
på høringsuttalelsene som er innsendt.
Dessverre så er ikke anbefalingen i tråd
med vår uttalelse Vi får håpe at fornuften
seirer hos de som skal ta den endelige beslutningen.

Konstruktivt landsmøte
Vi har lagt bak oss et landsmøte med konstruktive forslag og beslutninger, og nå som
landsmøtet har gitt oss ny tillit og de
nødvendige forutsetninger for å trekke forbundet videre så er resten opp til oss.
Selv ser jeg fram til å besøke foreningene
nordover i sommer samtidig som vi skal
forsøke å etablert flere foreninger her. Det
er utrolig viktig at vi er representert i ulike
geografiske områder for at lokalforeningene skal følge med og ivareta lokale
interesser. Så kan de involvere seg innad i
forbundet vårt for størst mulig påvirkningskraft.

Havressursloven
Ny havresurslov er vedtatt, også her får vi
begrensninger hvilket innebærer at som
fritidsfisker har du kun mulighet til å levere
fangst for inntil 50000 kroner, som er
grensen for mva. pliktig.Vi har liten kjennskap til innholdet for øvrig for jeg kan ikke
finne publikasjoner av noen art unntatt forslag i høringen fra Fiskeridirektoratet.Vi
har ikke deltatt i høringen fordi saksdokumentene er ukjente for oss.

Sentral utsendelse av Småfisker`n
Vi har akkurat nå gjennomført et av de
viktigste mål i organisasjonen, ved å legge
til rette for sentral utsendelse av medlemsbladet. Dette har gitt både lokalforeningene og ikke minst ansvarlig for
medlemsregistret, en utfordring som vi har
mestret greit så langt.
Godt samarbeid i sør
Foreningen i Flekkefjord er offisielt stiftet,
dette kan dere lese mer om lenger ute i
bladet.
I vinter har jeg også fått anledning til å besøke foreningene i Kristiansand og Høvåg.
Forningene ligger tett opp til hverandre og
har et utmerket samarbeide.
Hummerhøringen
Så litt om hummerhøringen som er
gjengitt i lenger ut i bladet. NTB sendte ut
meldinger som ble snappet opp av mediene og skapt til en «medieflopp» med
forståelse for at vi nå ble regulert til en
måneds hummerfiske og da med kun 5
teiner. Slike meldinger skaper en virvel av
missforståelser men dette er noe vi må
leve med. Det positive er at det skaper diskusjoner i lokalforeningene som igjen er
kontaktskapende..
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Det har akkurat nå kommet en ny høring
fra Fiskeridirektoratet og denne gang
gjelder det fiske av kongekrabbe øst for 26.
grad.
«-Rett og rimelig å høste»
Sitter akkurat nå og leser siste utgave av
Båtliv. Her har tidligere Utenrikskorrespondent Jahn Otto Johansen sin egen
spalte og denne gang engasjerer han seg
også i fritidsfiske. Jeg fristes til å sitere han
i ett av avsnittene. Sitat: «Å høste det
naturen har å by på, er både rett og
rimelig. Det har vi lang tradisjon for i vårt
land. Fritidsfiske er moderne menneskers
forlengelse av denne tradisjon. Fritidsfiskere er ikke den trussel mot bestanden
som enkelte byråkrater later til å mene. På
meg virker det latterlig når de hevder at
tyske fritidsfiskere truer bestanden. Når
torskebestanden har gått tilbake har det
nok helt andre årsaker.» Sitat slutt.
Johansen mener også at snurrevad og lysfiske suger opp alt liv og forstår ikke at
dette for lengst har blitt forbudt. Han
erfarer også at det er «svart hav» i lang tid
etterpå.
Mulig vi får et nytt medlem i forbundet?
Da får vi bare håpe den fine sommeren
fortsetter litt til selv om vi kunne trenge
litt regn akkurat nå.
Tom Sollie

Forskningsstasjonen Flødevigen
skal bygges ut
Havforskningsinstituttets styre har
vedtatt å bygge ut Forskningsstasjonen
Flødevigen for vel 38 millioner kroner
melder havforsningsinstituttet på sine
nettsider. Instituttets eldste forskningsstasjon, som rundet 125 år i 2007, har
stort behov for oppgradering både av
laboratorier og kontorfasiliteter.
-Vi har lenge arbeidet med planer for utbygging i Flødevigen.Vi er svært fornøyde
med at vi nå ser at planene blir en realitet,
sier stasjonsleder Petter Baardsen.
Administrerende direktør Tore Nepstad
ved Havforskningsinstituttet understreker
at virksomheten ved forskningsstasjonen i
Flødevigen utgjør en sentral del av instituttets satsing i kystsonen.
Flødevigen forskningsstasjon slik den ser ut i dag
–Kystsonen er den delen av vår marine
verden som har flest brukere og hvor konProsjektet som nå har fått klarsignal, kan
kurransen om bruk er størst. Dette gjør
etter planen stå ferdig ved inngangen til
den til et viktig forskningsfelt ved Hav2010, forutsatt at byggesaken blir godkjent
forskningsinstituttet, sier Nepstad.

av Arendal kommune. Statsbygg eier bygningene og vil også være ansvarlig for
byggeprosjektet.

«Tøbbe»
Småfisker`n, ønsker gjennom medlemsbladet å sende en stor takk til Thorbjørn ,

Tøbbe på folkemunne. Thorbjørn har
drevet med havfisketurer for turister og

andre i 16 år. For et år siden ble han
medlem i Småfisker´n, og har gavmildt delt
ut gratis fisketurer til våre medlemmer.
10 damer fra Holt Bondekvinnelag, som
aldri hadde fisket i sjøen før, ble med på
havfisketur. Det skal vel nerver til dette
Tøbbe?. «Jeg er i overgangsalderen sjøl jeg,
så det går nok greit», svarer skipperen. Det
ble 200 kg sei og torsk på den turen, og
flere damer som medlemmer i foreningen.
Han er også aktiv i styret, og har vervet
flere nye medlemmer til foreningen. Alt er
så greit med Tøbbe. Er det snakk om
lotteri eller konkurranser, kommer han
med premier, som for eksempel havfiskestenger med utstyr, garn, pilker eller
sluker. Han stiller også villig opp når vi arrangerer aktiviteter for Småfisker´n.
Takk for din velvillighet, Tøbbe.

Berit Olsen
Leder av Småfisker´n i Risør og Tvedestrand
Berit Olsen sammen med Thorbjørn – på folkemunne Tøbbe.
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Forslag til hummerforvaltning
AV SYNNØVE TANGEN STUB,
FISKERIDIREKTORATET

Fiskeridirektøren har sendt sitt forslag til
forvaltning av hummerbestanden til Fiskeri- og kystdepartementet, og vi er ett
skritt nærmere ny hummerforvaltning.
Fiskeridirektøren har på bakgrunn av
rapporten fra den nedsatte arbeidsgruppen og de innkomne høringsuttalelsene foreslått følgende endringer:
Felles fredningstid for hele landet med
fangstsesong fra 10. oktober klokken 08.00
til og med 10. november.
Felles minstemål for hele landet på 25
centimeter totallengde eller 90 millimeter
ryggskjoldlengde.
Forbudt mot å fange hummer med utvendig rogn (rognhummer).
Redskapsbegrensning i hummerfisket med
inntil 80 teiner for manntallsførte fiskere
og fem teiner for fritidsfiskere.
Forbud mot å sette ut torskeruser i perioden 1. mai til og med 10. november. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra
forbudet for manntallførte fiskere som skal
fiske torsk for omsetning med merkeregistrert fartøy.
Fritidsfiskere kan ikke sette ut krabbeteiner eller andre redskaper til fangst av
krabbe på grunnere vann enn 25 meter på

strekningen svenskegrensen til Varnes fyr
på Lista i hummerfredningstiden.
Innføring av et definisjonsskille mellom
hummerteiner og krabbeteiner.
Teiner som skal brukes i fiske etter
hummer skal ha to sirkulære fluktåpninger
på minimum 60 millimeter, slik at hummer
under minstemål skal ha muligheten til å
forlate teinen.

I fredningstiden innføres det forbud mot å
oppbevare hummer i sjøen. Hummer som
ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt og registrert av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen inntil
slik omsetning kan skje. Fiskeridirektoratets regioner kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.
De nye reglene trer i kraft 15. september
2008.

Forslaget er nå sendt videre til Fiskeri- og
Teiner som skal brukes i fiske etter krabbe kystdepartementet for videre behandling.
skal ha en sirkulær fluktåpning på minimum
80 millimeter, slik at også voksen hummer
skal kunne forlate teinen.

Kommentar:
Så langt vi har fått med oss er det et
nærmest unisont krav fra kystbefokningen om at en regulering på 5 teiner
til fritidsfiskeren ikke er akseptabelt.
Innføring av klasseskille
Både forslaget om 5 teiner til fritidsfiske
kontra 80 teiner til yrkesfiske og forslaget
om 25 meters grense for krabbeteiner for
fritidsfiske og forbud mot torskeruser for
fritidsfiskere, men med mulighet for dispensasjon for yrkesfiskere er uspiselig for
fritidsfiskeren. Det er tydelig at yrkesfis-

keren gis særrettigheter på bekostning av
fritidsfiskeren.
Tillitsbrudd
Det er også tydelig at fritidsfiskeren ikke
anses å ha den samme dømmekraft som
yrkesfiskeren når det gjelder å respektere
at hummer fanget i fredningstiden skal
slippes ut igjen. Så gjenstår det å se om
den politiske ledelsen i departementet
følger opp linjen fra direktoratet, eller om
de gir fritidsfiskeren større tillit.

Svar på forrige konkurranse
Oppgaven denne gangen var tydeligvis vanskelig, for
redaksjonen har kun mottatt ett riktig svar.
Flyndren heter GLASSVAR (Lepidorhombus
Whiffiagonis). Den har tynn nesten gjennomsiktig
kropp.
Holder man en glassvar opp mot lyset, er kroppen så
gjennomsiktig at man kan skjelne de indre organer.
Kroppen er langstrakt, og den meget store munnen
har veldig tydelig underbitt. Brystfinnene er dobbelt
så stor på øyesiden som på blindsiden. Forkanten av
nedre øye befinner seg lengre fram enn forkanten av
det øvre. Blandet bunn er glassvarens mest vanlige
tilholdssted, og den finnes ofte 'fastsugd' til undersiden av steiner. Dette gjør den vanskelig å fange og
kanskje er arten vanligere enn en trodde før. Den
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er ikke veldig tallrik og finnes først og fremst på vestlandet og i Trøndelag.
Glassvar blir opptil 61 cm, men det vanlige er en
lengde på 35 - 45 cm.

Vinneren denne gangen var:
Ernst W. Christensen
Tyriv. 26 B
4950 Risør
Vi gratulerer, premie er
sendt.

Besøk på Flødevigen
AV TOM SOLLIE
Da jeg besøkte havforskningsstasjon
Flødevigen sist ble jeg tatt vel imot av
Jakob Gjøsæter som er seniorforsker ved
stasjonen. Jakob har ved flere anledninger gjennom flere år avlagt lokalforeningene i Småfiskern, fra Østfold til
Rogaland besøk. Det handler mye om
kysttorsken - nå senest i Kristansand.
Deler kunnskapen med oss
Vi har med andre ord lært en hel masse av

Jacob, ting som vi ikke helt forstår har vi
gjerne fått svar på.

her blå, hvorfor ? Er det omgivelsene som
gjør at den endrer farge eller er det genetisk. Det skal vi få svar på senere.

På forespørsel stiller Jacob mer enn gjerne,
opp så det er bare å ta kontakt.
Sukkertaren er ved å forsvinne flere steder
langs kysten vår så her forskes det på
I akvarietankene fant jeg hummerlarver og hvorfor.
småhummer som var merket , klar til å
settes ut.
Taren dyrkes og se nøye etter på steinene,
(bildet) så ser dere av setninger av
Som dere ser av bildet så er hummeren
sukkertare.

Kjetil dyrker sukkertare

Jakob Gjøsæter i sitt rette element

Forskningsfartøyet til Flødevigen

Hvorfor er hummeren blå?

Sukkertare oppdrett i forskjellige stadier
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Flytetrål tilbake i torskefiske
etter 30 år
AV KJARTAN MÆSTAD
HAVFORSNINGSINSTITUTTET
Etter 30 år med forbud, kan flytetrål
igjen bli et alternativ til bunntrål i fiske
etter torsk, hyse og sei. En flytetrål
påvirker ikke havbunnen og krever
mindre energi sammenlignet med en
bunntrål. Havforskningsinstituttet tester
nå ut den nye flytetrålen som viser seg å
fiske godt.

den nye trålen som tillater fangst av torsk,
hyse og sei uten bunnpåvirkning. Det krever
mindre energi å slepe en flytetrål sammenlignet med en bunntrål per kilo fanget fisk,
med påfølgende reduksjon i drivstoffutgifter
og NOx-utslipp. Både utslippsreduksjoner
og mindre bunnpåvirkning kan bidra til å
bedre næringens omdømme.

montert inn en sorteringsrist som slipper
ut den små fisken. I trålposen er maskevidden 135 millimeter, som er samme
maskevidde som brukes i bunntrål. Med
sorteringsristen i tillegg svarer det i
praksis til en maskevidde på 155
millimeter, mens det på 60- og 70-tallet
ble brukt 110 mm, sier Jørgensen.
Prosjektet har 3,6 millioner kroner i
støtte over tre år fra Norges Forskningsråd. Den nye trålen har fisket godt. En
god del fiske er tatt på vel 100 meters dyp
i området der havbunnen har vært på
mellom 200 og 300 meter. Dette betyr at
en vanlig bunntrål ikke hadde klart å fange
denne fisken. Trålen er konstruert for å
tåle å komme i kontakt med havbunnen
dersom det er sand- og mudderbunn.
- Det ser ut til at trålen fungerer bra.
Siden fangstene bestod bare av stor fisk,
gjenstår det en del uttestingsarbeid for å
se hvor godt trålen klarer å slippe ut
undermåls fisk, sier Jørgensen. Trålen skal
også testes ut på hyse. Disse forsøkene foregår nå.

Fangstene med den nye flytetrålen har vært gode. Foto: Shale Rosen,
Havforskningsinstituttet

- Tråleren «Atlantic Star» er ute og tester
den nye flytetrålen. Båten har tatt flere hal
på mellom 10 og 20 tonn torsk med den
pelagiske trålen. Den største fangsten var på
hele 45 tonn etter en times tauing, sier
forsker Terje Jørgensen ved Havforskningsinstituttet som er med på utviklingen av den
nye flytetrålen. Fangstene har utelukkende
bestått av stor fisk med snittvekt på
omtrent fem kg.

Sorterer ut
småfisk
Den nye
flytetrålen er
konstruert og
bygget av
Egersund Trål
AS og er en
modifisert og
nedskalert
versjon av en
Retur etter 30 år
av deres
I motsetning til bunntrålen, er ikke
kolmuletråler.
flytetrålen i kontakt med havbunnen.
Åpningen på
Flytetrål, som også kalles pelagisk trål, ble
den nye trålen
brukt til å fange torsk og hyse i Norge på
har en høyde
1960- og 70-tallet. Problemet var imidlertid på 40 meter
at flytetrålen da tok svært mye småfisk. I
og en bredde
1979 kom det et forbud mot bruk av
på 75 meter.
flytetrål i torskefiske.
Dette er godt
under halve omkretsen av det som er vanInternasjonalt er det et stadig økende press lig for en kolmuletrål. Samtidig er åpningen
for å få stoppet bruk av bunntrål fordi det
betydelig større enn det som var vanlig da
hevdes at den ødelegger for mye av havflytetrål sist ble brukt til bunnfiske. For å
bunnen. Trålnæringen er derfor interessert i få slutt på fangsten av småfisk er det nå
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Fangsten på vei inn i trålen. Den røde streken
er bunnen av trålen mens de blå/grønne
flekkene over er fisk. Dette er registrert av et
ekkolodd montert i "taket" 120 meter inn i
trålen.

Den nye havressurslova
Odelstinget vedtok 28.april ei ny
havressurslov som skal leggje til rette
for ei heilskapleg forvaltning av alle
viltlevande marine ressursar og styrkje
reglane om ressurskontroll.
Formål
- Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam
ressursforvaltning og å medverke til å sikre
sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.
Dette viser at lova både er ei næringslov
og ei miljølov, sa fiskeri- og kystminister
Helga Pedersen i Odelstinget måndag.
Ei omfattande lov
Havressurslova skal gjelde for hausting og
anna utnytting av alle dei viltlevande marine
ressursane og det tilhøyrande genetiske
materialet. Havressurslova vil altså femne
vidare enn saltvassfiskelova som ho erstattar, og skal gi grunnlag for ei ansvarleg,
heilskapleg ressursforvaltning.
Felles ressursar
- Havressurslova slår fast at retten til dei
viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg. Med dette styrkar vi lovverket på eit viktig punkt og sikrar styring
og kontroll med ressursane for fellesskapet

i samsvar med Soria Moria-erklæringa,
seier Helga Pedersen.

bør setjast grenser for kor stor omsetninga
kan vere.

Ei viktig nyvinning ved havressurslova i
denne samanheng er at ho omfattar genetisk materiale som høyrer til viltlevande
marine ressursar. Funn og utnytting av
genetisk materiale kan gje ein betydeleg
økonomisk gevinst basert på ressursar som
tilhøyrer fellesskapet. Det er difor svært
viktig at vi no får ei lov som gir heimel til at
staten kan sikre seg ei godtgjering, ved utnytting av norsk marint genetisk materiale.

Departementet arbeider med framlegg om
at ein årlig omsetnad på 50.000 kroner i
året ikkje kan reknast som næringsverksemd, men må sjåast på som fritidsaktivitet.

Kamp mot ulovleg fiske
- Med havressurslova styrkjer vi også
kampen mot ulovleg, urapportert og
uregulert fiske. Kampen mot ulovleg fiske
er ei kjernesak for regjeringa.Vi har difor
sett mykje inn på at den nye lova skal verte
ein god reiskap i dette arbeidet, seier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Samla
vil kontrollreglane i havressurslova medverke til å sikre at den fisken som vert
landa og omsett i Norge er lovleg hausta.

Mot KrF sine stemmer vedtok Odelstinget
å oppheve forbodet mot helligdagsfiske.
Fleirtalet slutta seg til departementet sitt
syn om at det ikke er trong for nokon
heimel til å forby eller avgrense hausting på
sun- og hellagdagar av omsyn til den
ålmene helligdagsfreden.

Distriktskvoter
Regjeringspartia fekk fleirtal for framlegget
om heimelen for å tildele distriktskvoter
skal videreførast. Hensikten er at det skal
leggjast til rette for tilførsel av råstoff til
foredlingsindustrien i særleg fiskeriavhengige område. Regjeringa sitt mål er at
inntil 10 prosent av den nasjonale kvoten
skal kunne avsettjast til distriktskvoter. H,
KrF og V meiner primært at distriktsFritidsfiske
kvotene bør opphevast, subsidiært at
Fritidsfiske er også omfatta av lova. Fiskvoten ikkje må overstige 5 prosent av
keridepartementet meiner at fritidsfiskarar totalkvoten. Frp vil ha ei ordning med ommå ha lov til å omsejte fangsten, men at det settlege kvoter.

Kongelig Norsk Båtforbund:

FNH og båtorganisasjonene krever
obligatorisk båtregister
Det frivillige Småbåtregisteret fungerer
ikke etter hensikten, mener Kongelig
Norsk Båtforbund, Norges Seilforbund,
bransjeorganisasjonen NORBOAT og
Finansnæringens Hovedorganisasjon.
Organisasjonene har sendt et felles
brev til finansminister Kristin Halvorsen
med krav om at et obligatorisk båtregister gjeninnføres snarest mulig. Det
er sendt kopi av brevet til Stortingets
Finanskomité, Justisdepartementet og
Nærings- og handelsdepartementet.
Her kan du lese brevet i sin helhet:
KRAV OM GJENINNFØRING AV
OBLIGATORISK SMÅBÅTREGISTER
Det er nå nær 4 år siden det obligatoriske
småbåtregisteret ble omdannet til et frivillig småbåtregister av regjeringen Bondevik.
Driften av det frivillige registeret ble som
kjent tildelt Redningsselskapet. Organisasjonene Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Norges Seilforbund og
Finansnæringens Hovedorganisasjon

(FNH) har nøye fulgt utviklingen etter
omdannelsen til et frivillig register. Det er
vår felles oppfatning at dagens frivillige register ikke fungerer tilfredsstillende etter
den opprinnelige hensikten.Vi mener derfor at et obligatorisk båtregister må gjeninnføres så snart som mulig.
I følge Redningsselskapet omfatter registeret kun ca. 250.000 båter av et samlet
antall fritidsbåter. Det faktiske antallet er
stipulert til ca. 600-700 000 til en anslått
verdi på ca. 40 milliarder kroner. I tillegg er
et antall fritidsbåter registrert i Norsk
Skipsregister og i Securmark, som er et
privat register. Dette innebærer at vi kun
har delvis oversikt over 1/3 av flåten og at
det frivillige registeret derfor ikke har
noen praktisk verdi for noen
Behovet for registrering og identifisering
av fritidsbåter omfatter i hovedsak
følgende områder:
• Unndragelser av skatter og avgifter ved
import
• Hvitvasking
• Bekjempelse av organisert kriminalitet
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• Miljøkriminalitet
• Politiets manglende kontrollmuligheter
• Redning og sikkerhet
• Panterett, særrett til å søke dekning for
et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet)
• Havne- og arealplanlegging og infrastruktur i kystkommunene
• Relevant statistikkmateriale/dokumentasjon overfor politiske organer, sentrale og
lokale myndigheter og forvaltningsorganer,
media og organisasjonene.
Vi er klar over frykten for at et obligatorisk båtregister kan brukes til skatteog avgiftsformål, men vi forutsetter at de
politiske partiene fremdeles står ved sitt
tidligere standpunkt om at registeret ikke
skal kunne brukes til disse formål.
Undertegnede står til disposisjon for
departementet hvis det er ønskelig med
en utdyping av bakgrunnen for vårt krav
om å gjeninnføre et obligatorisk båtregister i offentlig regi.

RESISTENTE LAKSELUS
Uttalelser fra Direktoratet for naturforvaltning i flere medier kan tolkes i retning av at all
lakselus nå er resistent mot behandling, og at dette kan gå ut over all villfisk. Disse uttalelsene
bygger på undersøkelser utført ved Havforskningsinstituttets laboratorier. Også Universitetet i
Bergen spiller en viktig rolle i dette forskningsarbeidet sier Øivind Bergh på Havforsningsinstitutet sine nettsider.
Det er korrekt at det er funnet lakselus som er resistent mot en av de to gruppene av
medikamenter som brukes til avlusing av fisk. Inntil videre har man mulighet til å behandle med
den andre typen av medikamenter, men det er i praksis et spørsmål om tid før det også vil bli utviklet resistens mot disse stoffene. Larvene til lakselusa har fra naturens side stor evne til å spre
seg i norske kystområder, og det er grunn til å frykte at resistent lus vil spre seg raskt.
Havforskningsinstituttet presiserer at lakselus bare angriper laksefisk. For vill laks og sjøørret er
det således svært alvorlig om oppdrettsnæringen skulle få problemer med å behandle mot
lakselus. For annen villfisk er dette heldigvis ikke en relevant problemstilling. Økologiske forhold
tilsier at en økning i lakselusmengden først vil bli et problem for vill laks og sjøørret, deretter et
problem for oppdrettsfisken.
Havforskningsinstituttet mener at en vaksine mot lakselus er nødvendig for å videreutvikle norsk
lakseoppdrettsnæring på en forsvarlig måte. Det er derfor svært viktig at dette utviklingsarbeidet
sikres tilstrekkelig finansiering og stabile rammevilkår. En lakselusvaksine er langt mer komplisert
å få til enn de vaksinene som i dag er i bruk i norsk oppdrettsnæring. Dette er derfor et vitenskapelig pionerarbeid, som nødvendigvis vil ta en del tid. Derfor er det nødvendig å iverksette tiltak som kan virke også på kort sikt. All tilgjengelig kunnskap tilsier systematisk veksling mellom
de to ulike gruppene av medikamenter. Leppefisk kan være et viktig supplement. Ved å veksle
mellom de to gruppene av medikamenter, samt bruk av leppefisk, kan utviklingen av resistens
holdes i sjakk. Oppdrettsanlegg der det bare er mulig å bruke en av de to typene av
medikamenter må derfor sterkt frarådes.

Kongelig Norsk Båtforbund:

Spinnvill kemner krever
eiendomsskatt på flytebrygger!
Kemneren i Sarpsborg har gått helt av
skaftet og krever nå eiendomsskatt på
flytebrygger i båtforeninger og
marinaer. Han krever også eiendomsskatt på teltene som er satt over båter i
opplag! Skattekravet vil medføre en
prisøkning på ca. kr. 300 pr. båtplass.
De berørte båtforeninger og marinaer
har påklaget skattekravet.
KNBF vil følge saken med argusøyne
fordi vi frykter at kemnerens
skattekreativitet vil kunne få følger
også i andre kommuner.
Vi har forelagt saken for forbundets advokat, Nils Tangedal, som sier at kemneren
påberoper seg følgende lovparagraf:

Kommunenes rett til å utskrive eiendomsskatt
følger av Eigedomsskattelova.Vedtak
om utskrivning av eiendomsskatt treffes av
kommunestyret, mens taksering m.v. er
delegert. I lovens § 4 er det bestemt hva som
inngår i beregningsgrunnlaget for
taksering. Annet ledd i nevnte bestemmelse
lyder slik i relevant del:
«Til faste eigedomar vert rekna bygningar og
tomt som høyrer til,
huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter,
bryggjer og liknande og likeeins verk og
bruk.»
Det har hittil vært åpenbart for de fleste
kemnere, bortsett fra kemneren i Sarps-
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borg, at loven gjelder landfaste bryggeanlegg. Flytebrygger er som kjent flyttbare
innretninger og omfattes således ikke av
loven. Et telt over en båt i opplag er
definitivt heller ikke «fast eiendom» og
faller selvfølgelig utenom lovens intensjon.
På den annen side sier ikke loven noe bestemt om dette og gir derved rom for fortolkninger. Dette er derfor en sak som må
løses at politisk vei. På denne bakgrunn har
KNBF tatt saken opp med våre kontakter
på Stortinget som har oversendt problemstillingen til sine folk i Finanskomiteen.
Vi kan love at vi skal gjøre vårt til at
kemneren i Sarpsborg ikke får «dø i
synden»!

Oppdrettstorsken trenger ikke
rømme for å spre sine gener
AV KJARTAN MÆSTAD
HAVFORSNINGSINSTITUTTET
Rømt oppdrettslaks som blander seg
med villfisk har fått en del oppmerksomhet i det siste. Vår neste, store
oppdrettsart, torsken, trenger ikke
rømme for å spre sitt genetiske
materiale. Den gyter nemlig i merdene.
Havforskningsinstituttet er nå i gang
med å undersøke hvilke konsekvenser
dette har for villtorsken.
Torskeoppdretterne langs norskekysten
kan i løpet av et par år produsere 30 000
– 40 000 tonn fisk. Dette tilsvarer
omtrent den mengden torsk som fiskes i
løpet av et lofotfiske. Torskeoppdrett er et
satsingsområde, og det er gitt over 500
oppdrettsløyver. Den samlede produksjonskapasiteten i disse løyvene er på 300
000 tonn.
Torsken er mer rømningsvillig enn laksen.
Den har ved enkelte anledninger gnagd
seg vei gjennom nøtene for å slippe ut i
frihet. Men torsken kan spre sine gener
selv om den er i fangeskap.
- Oppdrettstorsken kan være gytemoden
allerede når den er halvannet til to år
gammel. Den slaktes gjerne ikke før den er
to til tre år. De aller fleste oppdrettstorskene har gytt minst én gang før de slaktes,

Arve Kristiansen og Terje van der Meeren tar opp torskeeggene som er blitt
produsert siste døgn.
drettstorsken ut i miljøet rundt oppdrettsanleggene.
– Vi vet lite om omfanget og konsekvensen
av denne spredningen, sier van der
Meeren.
Forsøk med genetisk merket fisk
På forskningsstasjonen i Austevoll er han i

Terje van der Meeren ved Heimarkspollen der torskeeggene blir sluppet ut.
sier forsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttets stasjon i Austevoll i
Hordaland.
Dermed skjer det sannsynligvis en storstilt
spredning av genetisk materiale fra opp-

gang med et forskningsprosjekt for å finne
ut mer om hva som skjer når oppdrettstorsken sprer befruktede egg i et naturlig
miljø. Her har de fått frem en stamfisk
hvor alle individene har en genetisk
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markør som forekommer svært sjelden
naturlig. I år var det tredje gytesesongen at
befruktede egg fra denne stamfisken ble
sluppet ut i Heimarkspollen i Austevoll.
Dette er en nesten avstengt fjordarm som
også er naturlig gytested for villtorsk i området. De to første årene gytte stamfisken
i en merd som ble satt ut i pollen. I år
gytte stamfisken i merder ved forskningsstasjonen. Eggene ble så samlet opp, talt
og satt ut i pollen.
– Denne metoden medfører mer arbeid,
men gir bedre oversikt over kvalitet og
antall egg som settes ut. I løpet av årets
gytesesong har vi satt ut over 1,5 kubikkmeter med genetisk merkede egg, noe
som tilsvarer over en milliard egg, sier
havforskeren.
Det tas prøver av eggene fra hver av de
daglige eggslippene. Under lupen kan van
der Meeren med letthet se hvilke av
eggene som er befruktet og i full gang
med celledelingen, hvilke som er ubefruktede og hvilke egg som er døde.
– Ute i sjøen vil det være et stort svinn i
løpet av den første tiden, påpeker forskeren.
Oppdrettsyngelen overlever
For å følge utviklingen til de genetiske
merkede eggene, foretas det ukentlige
kontroller av utbredelsen på faste prøvestasjoner både i og utenfor Heimarkspollen.
– Vi har fått bekreftet at eggene fra opp-

Bred høring om hummer
AV SVEIN HVIDSTEN
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Denne høsten har det fra Fiskeridirektoratet sin side vært gjennomført
høringsmøter langs hele kysten for å
få innspill om hvordan vi bør forvalte
hummeren framover. Etter møtene har
Fiskeridirektoratet sendt ut en rapport om saken. Sammendrag av denne
finner du som egen artikkel i bladet.
Småfisker’n bringer noen glimt fra
møtet som var på Arendal Bibliotek
lørdag 14.9.2007, der det var fullsatt
sal. De som var med var yrkesfiskere,
fritidsfi
skere,avhavforskere
og kystpoliti.
Spreding
torskeyngel. Den
svarte kakestykket viser andel av torskeyngel som
Misvisende
stammerstatistikk
fra oppdrettstorsk i april 2006.
Det var livlig diskusjon der det ble fremsatt mange meninger og argumenter for
hva vi skal gjøre
for åå få
opp hummerbedrettstorsken
klarer
overleve
og utvikle
standen.
NFSF
seg.
Vi harFra
fanget
enmøtte
torsk 8pårepresent18 cm i
anter, blant demsom
vår forbundsformann
Heimarkspollen
trolig kommer fra
Tom
Sollie,
som
ikke
enigati eggene
totalfred2006-årsklassen. Dettevar
viser
ning
slik
det
ble
fremstilt.
Det
ble
som gytes i merdene har mulighet fra
til å
flere sattalle
frem
den statistikoverleve
depåstander
tidlige og at
kritiske
utken som dette bygde
på ikke
er riktig,
viklingsstadiene,
sier van
der Meeren.
da
det
meste
av
hummeren
som
Norges forskningsråd har bevilgetinngår
midler
i statistikken
blirprosjektet
solgt direkte
til
tre nye år til
som fra
vanfisker
der
til forbruker,
derved
inngår i
Meeren,
Terje og
Svåsand
ogikke
prosjektleder
statistikken.
Knut
E. Jørstad holder på med. Går alt
Det kom
mange
utspill til
tiltakene
som
etter
planen,
inkluderes
også
et storskala
ble foreslått blant annet 2 stk fluktforsøk hos en oppdretter som har kjøpt
åpninger i hummerteinene.

20 år og deretter gradvis å gjenoppta
fiske under streng kontroll. Havforskerne
foreslo å måle størrelsen på hummeren i
ryggskjoldet istedenfor som i dag fra halen
og til fremste del av hodet.
Det ble også satt frem forslag om å begrense fiske fra 1. oktober til 1. novemDen genetisk merkede
oppdrettstorsken
som leverer eggene.
ber, altså
en måned i året.
Færre teiner og adgangskontroll?
Det ble satt frem forslag om at yrkesBevaring
av allemannsretten
fisker
som har det fra
somHavforskningshovednæring skal elver?
inn
oppdrettstorsk
Hvordan
vil et omfattende torsRepresentantene
fritidsfiskerne som
kunne fiske
med
50 teiner
fra 1.merke
oktober keoppdrett
instituttet
med
samme
genetisk
påvirkefra
fjordbestandene
argumenterte
at allemannsretten
må
til 31.
desember,
og at fritidsfiskere skal
som
torsken
i heimarkspollforsøkene.
er
under sterktfor
press
fra fiske?
bevares.
kunne fiske med 10 teiner. Det ble også
van der Meeren har mange spørsmål og
foreslåttspørsmål,
å innføre oblatordning
på vøler
Mange
få svar
foreløpig få svar.
både for
yrkesfi
skere
fritidsfiskere.
Første
målet
med
detteogprosjektet
er å se –Det er absolutt mulig at oppdrettsfisken
“Vi eggene
kan være
på å støtte forslaget
om kan være til hjelp for lokale torsom
framed
oppdrettstorsken
bidrar til
adgangskontroll
med
oblater,
dersom
friden eksisterende villstammen. Det gjenstår kestammer som sliter. På den andre siden
tidsfiåskerne
beholde
teiner som før, kan villfisken ha egenskaper som kan gå
ennå
se omfår
eggene
fra 20
oppdrettsfisken
og ikke
minst at
regelen
blir endrettorsk
slik i tapt ved innblanding av oppdrettstorsk.
klarer
å vokse
opp
til kjønnsmoden
at naturlig
to personer
samme
kan det,
fiskevilmed Oppdrettsfisken kan også tenkes å være
et
miljø.i Om
denbåt
klarer
20 teiner
hver,
av sikkerhetsmessige
den
da bidra
til gytingen
hos villfisken?grun- bærer av sykdommer som kan spres til villner.”
var
svaret
fra
Tom
Sollie i NFSF.å
Klarer avkommet fra oppdrettsfisken
fisken, sier van der Meeren.
være på rett sted til rett tid når villfisken
Uansett hva svarene måtte bli, så lenge
Nei tilOg
ruser
og garn
gyter?
hvis den
klarer det, vil det
oppdrettstorsken allerede gyter i
Det kom frem forslag fra yrkesfiskere at
genetisk sett være positivt eller negativt?
merdene, så mener forskeren ved Havfritidsfiskere skulle måtte stoppe fiske
Kan det tenkes at gytetidspunkt og
forskningsinstituttet det haster å få en
med ruser og garn, fra 15. september til
gytested hos fjordbestandene av torsk er
oversikt om dette har konsekvenser for
1. oktober.
tilpasset den enkelte fjords særegenheter i villtorsken og eventuelt hva dette kan føre
hydrografi og planktonproduksjon på
til.
Alf Ring Pettersen orienterer om et av alterFull fredning i 15-20 år
samme måte som laksen er tilpasset sine
nativene for bevaring av hummerbestanden.
Havforskerne foreslo full fredning i 15Vern av rognhummer
Det alle i møtet var enige om var å totalfrede rognhummeren, og å merke denne
med V-merker slik at de som får hummeren ikke bare kan stryke ut rognen og så
konsumere den.
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Spente rusefiskere i Kristiansund
AV HELGE LYNGVIK

Vi er 3 fritidsfiskere som fisker med
ruser ifra Møstavågen ved Kristiansund
.Sesongen varer fra september til påske.
Etter påske blir det mye groe i sjøen på
våre kanter.
Samdrift gir sikkerhet
Det er koseligere, sikrere og mer praktisk
å drive sammen i vintersesongen.
Rusene drar vi en gang i uka siden vi er i
jobb og har kun helgene fri. I år har vi fått
mindre torsk en tidligere, men et gourmetmåltid av nyslaktet torsk har vi hver helg.
Vi er spent på neste sesong om dybde og
redskapsbegrensning vil ramme oss, da vi
setter rusene våre på 10 til 5m.
Einar Meisfjord som
gleder seg til dagens middag.
Rusefiskerne Helge Lyngvik,
Magne Gulla og Einar Meisfjord
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SYNSPUNKT

«OSLOFJORDEN MÅ REDDES»
Skrev Tønsbergs blad på lederplass 5 jan 2006.
Et drøyt år senere gjentok politikere, byråkrater, forskere,
yrkes og fritidsfiskere det samme på seminar i Stavern. I år
har det vært stille og ingenting har skjedd. Redningsoperasjonen som noen trodde skulle komme er vel avblåst.
Ingen bryr seg om livet under vann
I følge leder for plan og miljø i fylket, Ivar Ramberg fra SV
var det allerede i fjor på tide å få på plass en ny bærekraftig
utvikling. Den gamle har vist seg ikke å virke, det kan mange
skrive under på. Landets kanskje mest produktive fjord er i
økologisk ubalanse og produserer langt mindre enn den
kunne gjort. Bærekraftig høsting er noe helt annet enn det vi
har vært og fortsatt er vitne til. Et økosystem i ubalanse er
et miljøproblem, men så lenge overflata er like glitrende og
blå som alltid er det få som stiller spørsmål. Søler man derimot noen tonn olje på samme overflate rykker miljøpolitikere og miljøvernere ut momentant. Man er opptatt av
å vise handlekraft og miljøengasjement der det er PR og
dermed penger/velgere å hente. "Miljøpartiet" SV trenger
ikke å engste seg for fortsatt ikke å gjøre noe. Heller ingen
andre partier ser på livet under vann som et økologisk
system man trenger å ta vare på. Trettifem år med tareskogdød i nord har ikke utløst noen redningsaksjon uansett
farge på Regjeringen. Oslofjorden blir i en slik sammenheng
en liten parantes.

mot kollapse. Det har ført til at man så smått har begynt å
innse at noe må gjøres. I Kattegat tok svenskene på
syttitallet alene14 000 tonn torsk pr år, nå tar de sammen
med danskene opp 600 tonn. Man prøver så godt man kan å
legge skylda på "alle problemers mor", klimaendringer. Klimaendringer som i tilfelle burde varmet opp det grunne
Øresund i langt større grad. Når det gjelder Oslofjorden har
man i tillegg fått høre at all båttrafikken skremmer fisken ut
av fjorden. Ut av en mye dypere og mye mindre trafikkert
fjord enn Øresund. Hva blir det neste?
Bort med trålerne
Få trålerne ut av fjorden. I tillegg til å ta med seg det meste
av fisk, skalldyr og bunndyr ødelegger de bunnvegetasjonen. I
tillegg viser en svensk studie gjengitt i det anerkjente bladet
"Science" at fisken over tid får mindre størrelse i områder
hvor det tråles. Er virkelig trålfiske i Oslofjorden så viktig at
man fortsatt vil ofre det økologiske mangfoldet ? Hvor er
miljøvernerne som dukker opp før redningsmannskapene
når det har skjedd en ulykke med fare for oljesøl? Hvor er
de politikerne som i andre sammenhenger ynder å kaller seg
miljøpolitikere? Er ikke overfiske, bunntråling, ulønnsom og
ødeleggende høsting en god nok miljøsak? Er dagens høsting
den mest rettferdige måten å dele godene på?
La store deler av Oslofjorden bli Norges første marine
reservat. Det vil i tillegg til å få den delen av fjorden i bedre
økologisk balanse også gi tilgrensende havområder sårt
tiltrengt tilsig av «overskuddsfisk».

Ikke skyld på klimaendringer
En annen parantes, Øresund ligger i nordens tettest befolkede område og her finner man bærekraftige bestander av Knut Adolfsen
fisk, blant annet torsk. Grunnen er så enkel som at området Klokkeråsen 12
3180 Nykirke.
er stengt for tråling. I Østersjøen og Kattegat som grenser
opp mot Øresund er derimot bestandene av torsk på vei

SYNSPUNKT

HUMMER - OG ÆRFUGL?
Jeg viser til desember 07 utgaven og vil først gi ros til redaktøren og hans redaksjonskomitè for mange og interessante
emner som er behandlet og for innsiktsfulle artikler.
Et emne som er viet stor plass i nevnte utgave er reduksjonen
av hummer i Norge og det med god grunn.Vi har som nasjon
et ansvar for å bevare denne havets kardinal på lik linje med
vårt ansvar i å beskytte den Nord-Atlantiske stammen av laks.
Jeg er forbauset over en sak som stadig var fremme i en rekke
fora for en del år tilbake, men som i dag ikke berøres når det
handler om hummerens bevaring, og det er sammenhengen
med ærfuglbestanden langs vår lange kyst.

man observere over hundre fugl samlet i flokker om høsten.
Det er sannsynlig at den høye ærfugl - bestand har vært en av
de viktigste årsakene til den kraftige reduksjon av hummeren i
ytre Oslofjord området.
Så vidt jeg forstår er det nylig blitt tillatt med en viss jakt på
ærfugl. Burde man se an om ærfugljakten medfører en gunstig
utvikling for hummer - bestanden?
Har dette spørsmålet overhodet vært vurdert?
Er det noen fra Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet som har synspunkter på dette?

Mange fiskere hevder at ærfuglen spiser hummeryngel i fjæren.
Derfor - når det er mye ærfugl - blir det færre hummer som
vokser opp.
Med vennlig hilsen
I mange år var det totalforbud mot å jakte på ærfugl i Norge.
Bestanden i Vestfold nådde et meget høyt nivå. Til tider kunne

Harald Skjerve-Nielssen
Årøsund, Nøtterø.
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To som bygger (i) tre, del 3
TEKST OG BILDER TOM SOLLIE

Motoren heises på plass

Thomas lakker skroget

Tor og Lena beskuer verket
I forrige nummer av bladet var skroget
spantet. Vi regnet med at sjøsetting av
båten skulle skje i pinsen 2008. Men at
pinsen i år var først i mai måned det
hadde vi ikke regnet med, slik at selve
sjøsettingen får vi ikke med i dette
nummer. Vi får vise bildet i senere
nummer.

Tor forteller:
Montering av maskin
Samtidig med at motorbeddinger ble
bygget, ble retning for propellaksel sentrert og boret. Da var det klart for å heise
motoren om bord og i mangel på kran ble
det benyttet en minigraver (bildet).

Epoxy og gjenbruk!
I Dekk, dørker og motorkasse er det benyttet en bygge teknikk som ikke var i
bruk da originalen ble bygget. Her er det
benyttet bjørkefiner hvor stavene og finer
er bakt inn i epoksy.
Dollbord og benkene er bygget i massiv
mahogny og fenderlister i eik.
Båten har også fått navn og nødvendig utstyr som holder til kaffekoppen! (Eller?)
Beslagene til ror, hæljern, baug beslag er
hentet fra orginalen som nå er kondemnert, gjenbruk kaller man dette.

nomtrukket . Deretter er det sprøytet 3
lag fra utsiden før lakkering som nå er i full
gang og med 8-10 lag med Epifanes lakk
kan en bare oppnå optimalt resultat.
Vannlinjen er satt av med laser , litt lavere
enn på orginalen slik at linjen senere kan
heves.
Innsatsen regnet i timer har så langt passert 700 til sammen og 100 timer med
oljing og lakkering.

Begge hobbybåtbyggerne er fremdeles gift
med med de samme koner men det skal
Omfattende impregnering
tilføyes at Lena til Tor har fulgt nøye med
Båten er nå impregnert med 50 liter rå lin- hver kveld de har holdt på med båten.
olje og 50 liter terpentin som er sprøytet
på fra innsiden, til skroget er gjen-

Propell og aksling er montert

Originalen
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Båten skinner som et møbel
- bedre enn originalen!

Lister Småfiskarlag:

Formelt stiftelsesmøte
Som du kunne lese i sist nummer var
foreningen egentlig i nærmest full drift
allerede i fjor sommer, men av ulike
årsaker ble det formelle stiftelsesmøtet
holdt først i 2008. «Lister småfiskarlag
« ble navnet på den nystiftede lokalforeningen i Flekkefjord.

1

Vi var samlet til konstituerende møte 28.
februar hjemme hos Harald Velund ute i
Trellevika.
Kamp for allemannsretten
Møtet startet med at Harald Velund ønsket
velkommen og fortalte litt om grunnlaget
for ønsket om oppstart av lokallag i
Flekkefjord. Hovedpoenget bak etableringen: Allemansretten for fiske i havet er
truet. Restriksjoner.Viktig at noen taler
saken for de som ikke er yrkesfiskere.

2

Friskt engasjement
Den nye foreningen har allerede planene
klare for flere samlinger nå i sommer.
Mange av medlemmene er hyttefolk, og da
er det et poeng å få god aktivitet i
sommerhalvåret.
Der var et tydelig engasjement rundt fiske
etter bleka (sjøørret/laks/røye)Hva er reglene? Krokgarn? Nye fiskeregler kommer i
mars – de er ikke ferdigbehandlet.Vi har
lov til å fiske med oter – men det er forbudt å fiske etter bleka– blankfisk disse
skal settes ut ... paradokset er at det er jo
faktisk det fiske som har vært aktuelt i vårt
område. Tom følger opp denne saken.
Det ble også nevnt at vi har felles interesser med Forbundet Kysten, og hva vil da
være mer naturlig enn å søke et samarbeid?

3

4

Alf Magne spesial
Når alle formaliteter var unnagjort ble det
servert fiskesuppe spesial av Alf Magne
Tjersland.
Praten gikk videre på småfiskervis og forbundsformannen kunne avslutningsvis
overlevere den nystiftede foreningen sin
egen møte klubbe.

BILDER:
1. Vi var samlet hjemme hos Harald Velund.
2. Medlemmene koste seg med fiskesuppa
som Alf Magne hadde laget.
3.Verving til Småfisker`n Lister Småfiskerlag
4.Vervesjefen på Lister Alf Magne Tjersland
5.Minivervesjefen selv og minirusa ved siden av

5
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Landsmøtet 2008 på Os
TEKST LARS KONGSVIK
FOTO: SVEIN HVIDSTEN , TOM SOLLIE OG
PER LIVAR ENGENE
Arrangøren av NFSF sitt landsmøte
2008 hadde all grunn til å smile etter
eit vel gjennomført møte i helga 19. –
20.april. Av dei 22 lokallaga i forbundet,
møtte alle med unnatak av 3.
Delegatane kom til Bjørnefjorden Gjestetun fredag og laurdag og vart innlosjerte på gjestetunet som ligg med
panoramautsikt over Bjørnefjorden.
I Oselvaren sitt teikn
Laurdag ettermidag starta arrangementet
med vitjing på Oselvarverkstaden. Her
fekk delegatane ei innføring i korleis den
tradisjonsrike Oselvaren vert bygd i dag. I
eit samarbeid mellom Os kommune og
Hordaland fylke lukkast ein med å
vidareføre denne 1000 år lange båtbygjarkunsten. Dett skjedde medan dei 2 siste
båtbyggjarane som sat inne med kunnskapen var i ferd med å seie takk for seg.
Båtbyggjar Hallgeir Bjørnevik som jobbar
på verkstaden viste stolt fram korleis
båten vert produsert. Og etterspurdaden
er stor, for leveringstida er for tida 2 år.
Etter vitjinga på verkstaden bar det vidare
til Oselvarnaustet. Det lokale Oselvarlaget
har ført opp dette bygget som inneheld
både reparasjonsverkstad og møtelokale.
Delegatane fekk fyrst mat før Vildmarkens
sønn (Jimmy Øvredal) underheldt med
sjølvskrivne historiar.
Til sist viste Bjørnevik flotte bilete der
Oselvaren vart presentert i ulike
situasjonar.

Festmiddag
Ein skulle kanskje tru at alt handlar om fisk
når NFSF møtast. Slik er det ikkje. Det var
berre i forretten at vi fekk noko frå det
marine miljø.
Sidan Os er eit distrikt med mykje hjort,
sette dette sitt preg på hovudretten.
Under festmiddagen på laurdag var ordførar Terje Søviknes ein av gjestane. Han
var stolt over å kunna ta imot forbundet
nok ein gong. Søviknes nytta sjølvsagt
høvet til å skryta av den flotte Os-bygda .
Ordføraren kom også med råd til forbundet om å leggja vekt på det som har
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med kystkultur å gjera. Han peika på at
kystkulturen tradisjonelt ikkje har fått
same fokus som innlands og gardskultur.
Her meinte han forbundet hadde ei oppgåve i tillegg til å kjempa for det som har
med fiske og allemannsrett å gjera.
Mange av delegatane tok også ordet og
kom med ulike helsingar til festlyden.
Ressursdebatt
Under sjølve landsmøtet på sundagen var
det Ottar Skarstein frå lokallaget på Os
som svinga klubba.
Av innsendte saker var der forslag om
sentral utsending av medlemsbladet,
vedteksfesting av rutinar for æresmedlemskap og nokre justeringar av vedtektene
for forbund og lokallag. Gjennom eit innsendt forslag frå Onsøy/Råde vart det
fokusert på forvaltning av ressursar.
Landet vårt er langt og med store
variasjonar når det gjeld fiskerikdom.
Medan ein i nord opplever eit godt torskefiske er torsken nesten borte i Oslofjorden. I debatten vart det nemnt sel,
forureining, skarv og lysfiske som moglege
grunnar til den låge bestanden.
I den uformelle praten vart også
hummaren nemnt. Det knyter seg ei viss
spenning til dei nye reguleringane som er
venta. Lokalt ser ein svært mykje
småhummer, så bekymringa for bestanden
er ikkje svært stor her. Det er viktig at dei
som ferdast på sjøen opplevar
reguleringane som fornuftige og rettferdige, og så ynskjer ein seg eit oppsyn

som er til stades og kontrollerar at det
ikkje skjer ulovleg fiske.
Tilfredse utsendingar
Ramma rundt landsmøtet kunne knapt
vore betre. Med perfekt ver, ei vakker bygd
og god forpleining var stemninga svært
god. Toppunktet var nok laurdag kveld då
fullmånen kom rullande opp over
Folgefonna medan deserten vart servert.
Ved avslutninga av sjølve møtet fekk formann i Os Bjørn Ole Jakobsen lovord for
eit vel tilrettelagt arrangement, og klubba
som var brukt under møtet vart overrekt
til Os- Småfiskerlag til odel og eige.
Det er ikkje alt som kan formidlast med
ord, så da vonar vi den vesle
biletkavalkaden som følgjer kan gje deg eit
endå betre innblikk i stemninga rundt
landsmøtet 2008.
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Anbefaler restriksjoner på flytting
av oppdrettstorsk
På grunn av mulige genetiske effekter
på ville bestander og fare for sykdom
og smittespredning anbefaler Havforskningsinstituttet restriksjoner på flytting
av oppdrettstorsk. Spesielt gjelder dette
for transport mellom regionene Vestlandet, Møre/Trondheimsfjorden,
Helgeland, og Troms/Finnmark. Restriksjoner bør også innføres for å unngå
spredning av sykdommen Francisellose
til områder nord for Stad.
Kommersielt oppdrett av torsk er i en
rivende utvikling, og dette setter nye krav
til både forskning og forvaltning. Noen av
utfordringene er knyttet til mulige miljøeffekter, herunder både risiko for negative
genetiske interaksjoner og sykdomsspredning til ville bestander. Det er betydelig
behov for ny kunnskap om slike miljøeffekter. Tiltak for å begrense risiko må
være dynamiske og vil måtte endres i takt
med utviklingen og ny kunnskap.
Havforskningsinstituttet har ut fra dagens
kunnskapsstatus fremmet følgende forvaltningsråd overfor Fiskeri- og
Kystdepartementet i forhold til flytting av
oppdrettet torsk:
Restriksjoner på grunn av:
Mulige genetiske interaksjoner
For å redusere mulige negative genetiske
effekter på ville torskebestander, anbefales
det restriksjoner på transport av oppdrettstorsk mellom de aktuelle regionene
Vestlandet, Møre/Trondheimsfjorden,
Helgeland, og Troms/Finnmark
I tillegg anbefales det at området Vestfjorden-Lofoten-Vesterålen etableres som
en sone fri for torskeoppdrett. Dette er
begrunnet ut fra viktigheten av disse gyteområdene med stor genetisk diversitet
(både Nordøst-arktisk torsk og kysttorskbestander)
I områder hvor det er dokumentert
spesielle bestander (genetisk og biologisk)
og hvor bestandene er små/sårbare, bør
det vurderes å ikke etablere torskeoppdrett. Dette fordi stort innslag av opp-

drettstorsk i større
grad vil skade en liten
lokal torskebestand
enn en stor bestand.
Pålegg om bruk av
stedegen torskestamme i oppdrett
må vurderes i områder
med genetisk sett
spesielle og sårbare
ville stammer som f.
eks torsk i terskelfjorder. Bruk av
stedegen stamme
anbefales også i tilfeller
med spesielle, men
mindre sårbare
stammer.Ved konsesjonsvurderingen bør
det legges vekt på opplysninger om tilstanden
til den lokale bestanden
og dens sårbarhet.
Fare for sykdom og
smittespredning
Flytting av oppdrettet
torsk fra sjøvannslokaliteter i Sør-Norge
til lokaliteter i NordNorge bør inntil videre
ikke tillates. Begrenset
oppløsning i datagrunnlaget gjør at plassering
av nord – sør grensen
til en viss grad kan diskuteres (se faglig utdypning)
Flytting av settefisk
direkte fra landbaserte klekkerier i SørNorge til lokaliteter i Nord-Norge bør
likevel kunne tillates under forutsetning av
at populasjonene er testet negativt for
Francisella piscicida ved hjelp av sensitive
PCR-baserte metoder. Smittepresset i
landbaserte anlegg anses som lavere enn i
sjøbaserte anlegg, og muligheten for realistisk kontroll er høyere. Dersom det åpnes
for slik transport vil det stille krav til
aktsomhet ved for eksempel brønnbåt-
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Oppdrettstorsken blir tidligere moden enn villtorsk og kan være en genetisk trussel mot de
ville torskestammene.

transport gjennom områder med mulig utbredelse av Francisella piscicida.
Genetiske interaksjoner
De første genetiske undersøkelsene på
torsk i norske farvann startet på 1960-

lokale torskestammen. I samarbeid med
næringen er det igangsatt fullskala forsøk
med genetisk merket yngel. På bakgrunn av
dagens kunnskap er ulike forvaltningstiltak
vurdert med sikte på å minimalisere
negative effekter på villtorsk.
En steril oppdrettstorsk vil hindre
mulighet for interaksjon mot den ville
torsken. En bør vurdere å utrede
muligheten for å bruke steril fisk.
Sykdom og fare for spredning av
francisellose

Havforskningsinstituttet og Universitetet i
Bergen har sammen gjennomført en
Sammenlignende studier av avkom fra ulike relativt omfattende undersøkelse av fokysttorskstammer viser også forskjeller
rekomst av bakterien Francisella piscicida,
med hensyn til biologiske forhold som
som forårsaker sykdommen francisellose i
gytetidspunkt, overleving under like foroppdrettet torsk, og i villtorsk langs norshold og vekstevne, noe som indikerer
kekysten. Hovedresultatet er at bakterien
spesielle tilpasninger i livshistorie
er påvist i vill og oppdrettet torsk nord til
karakterer. Det er etablert en genetisk
Sogn og Fjordane fylke, men utelukkende i
merket oppdrettstorsk, og denne er brukt oppdrettet torsk i Nordland. Resultatene
i forsøk med ”gyting i merd”. Så langt påindikerer at bakterien er relativt vanlig foviser disse forsøkene både vellykket gyting rekommende i vill torsk i Sør-Norge, men
og overleving av avkom fram til både larve at forekomst i Nord-Norge skyldes transog yngelstadiet. Det er også påvist en beport av oppdrettet torsk fra Sør-Norge til
tydelig spredning av larvene fra
nordlige lokaliteter.
gytemerden og ut i de naturlige omgivelsene.
Det er fra tidligere kjent at francisellose
smitter fra fisk til fiski sjøen, særlig ved
Det er satt i gang undersøkelser med sikte høye temperaturer. Det er også grunn til å
på å estimere rekruttering til gytebestand tro at det naturlige smittereservoaret er
og eventuelt detektere innkrysning i den
vill torsk i Nordsjøen/Kattegat og langs

kysten av Sør-Norge. Dette indikerer at
flytting av torsk fra sørlige til nordlige
lokaliteter kan medføre fare for å
introdusere sykdommen francisellose på
ville bestander i Nord-Norge. Data fra
Trøndelagsfylkene mangler. Francisellose er
funnet i Møre og Romsdal og i Nordland
på oppdrettet fisk. Grensedragning kan
skje for eksempel ved Stad, eller ved
grensen Nord-Trøndelag-Nordland,
eventuelt begge steder, slik at fisk ikke kan
flyttes mellom sjøvannslokaliteter på tvers
av disse grensene.
Det anses som sannsynlig at smittepress i
sjøvannslokaliteter er relativt høyt.
Påvekstanlegg som mottar fisk fra flere
ulike klekkerier, og som sender fisk til flere
ulike sjøanlegg bør anses som
høyrisikosoner for overføring av
Francisella piscicida. Slik praksis bør unngås.

Sikkerhet, sjøvett
og fokus på utstyr til båten...
Bjørnar Christiansen er havnesjef i Sandefjord. I sin stilling har Bjørnar alltid hatt sterk
fokus på sikkerhet og godt sjøvett. På fritiden er han en ivrig seiler hvor han også setter
store krav til utstyret på båten.
Mange har hatt stor glede av Bjørnars erfaring og kompetanse gjennom mange år og
han unnlater ikke å nevne at båtutstyr fra anerkjent leverandør er et sikkert valg!

ENGBO ANKERVINSJ– OG THRUSTERSYSTEMER FOR SMÅ OG STORE BÅTER.
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19

Engbo Midi 201
Ankervinsj

Kombinert fjernkontroll
for Vinsj/Thruster

www.lenes.no

tallet og var basert på blodproteiner og
immunologiske metoder, og resultatene
viste klare forskjeller mellom nordøst-arktisk torsk og kysttorsk. Havforskningsinstituttet startet i 2002 en omfattende
genetisk kartlegging av torsk langs hele
kysten, og denne ble basert på både eldre
(hemoglobin, allozymer) og mer moderne
DNA (PAN, mikrosatelitter, SNPs)
metoder. Resultatene bekrefter tidligere
resultat, men i tillegg påvises det betydelig
genetisk differensiering mellom kysttorsk
fra ulike regioner fra Finnmark i nord til
Østfold i syd.
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NFSF AVDELING
ARENDAL OG OMEGN
Med inspirasjon fra Svalbard
Av Svein E. Hvidsten
Norges Fritids og Småfiskerforbund avd.
Arendal og omegn hadde årsmøte på
Eydehavn kulturhus torsdag
13mars.2008.Vi hadde bra besøk til
møtet, og serverte reker og loff osv.
som vanlig. Som foredragsholder hadde
vi besøk av Geir Håland Moe fra
Gjøvdal, som har vært i tjeneste som
politi hos sysselmannen på Svalbard.
Han viste bilder på lerret og fortalte
om jakt og fiske derfra og om aktivitetene der.
Det nye styret ser slik ut:
Leder : Svein Hvidsten
Nestleder: Sjur Narten
Sekretær: Brit Andersen
Kasserer: Gunnar Isaksen
Styremedl. Dag A. Fransholmen
Styremedl. Halvor Bråten
Styremedl. Vårinn Dybesland
Styremedl. Martin Johansen

KRISTIANSUND OG OMEGN:
Årsmøte med fokus på allemannsretten
Av Helge Lyngvik

lempet overbord. Kystbefolkningen har
ikke oppfattet dette, de må våkne opp
og kjempe for allemannsretten til å
høste av havet.

Kristiansund og Omegn avholdt sitt
årsmøte i småbåtlagets trivelige
lokale i Lasken.

Fritidsfiskere – organiser dere !
Organisering er det beste redskap, vi
ønsker selvfølgelig at NFSF som er den
eneste organisasjon som taler vår sak
Til tross for at vi er en avdeling med
skal bli enda sterkere. For å oppnå det
stor spredning av medlemsmassen
må medlemstallet økes betraktelig.
møtte det opp 15 ivrige småfiskere.
Vi har fått lagt inn en verveside på
Diskusjonen gikk livlig rundt kaffehjemmesiden til en av våre medlemmer
koppen og nysmurte rundstykker.
som driver med salg av håndlagede fiskeredskaper. Så er det bare å gå inn på
Skepsis til hummerforvaltning
siden ( fiskegarn.no ) du finner mye fint
Forvaltning av hummeren med redskaps- der.
begrensning til 5 teiner var det store
samtaletemaet.
Harald Klausen ble gjenvalgt som leder,
Vi lurer på om det kan ligge noe mer
Helge Lyngvik som nestleder og kasbak forslaget. Gruppen som har kommet serer og Arne Andersen som ny i styret.
med dette ser ut til å være mer inter-

Som delegat til Landsmøte i Os 19 . 20 april ble Halvor Bråten valgt.
Fisk gir økonomi
Økonomien i Arendal og omegn avd. er
veldig bra. Dette kan vi takke de av våre
medlemmer som stiller opp hvert år ,
og selger fiske-burgere og fiskekaker.
Av aktiviteter har vi deltatt i debatten
om våre rettigheter når det er foreslått
nye regler om hummerfiske.V i får håpe
at våre synspunkter blir tatt i betraktning. Det er synd at det stadig skal
være en kamp angående rettigheter
mellom yrkesfiskere og fritidsfiske. Jeg
håper at dette kan bidra til økt
medlemskap i NFSF.

essert i å bevare yrkesfiskeren enn
hummeren. Blir det satt i gang havbeite
på hummer må de ha et godt samarbeid
med yrkesfiskeren, og da må de få bort
fritidsfiskerne.
Nei til omsetningstak
Omsetningstak på fisk på kr.50.000 for
fritidsfiske er et nytt overgrep på kystbefolkningen, en sak vi ikke kan godta.Vi
vet at yrkesfiskere driver med så mange
garn at de ikke har tid til å dra garna
sine oftere enn 1 gang i uka. Mye av
fisken er da gått i forråtning og blir

Arendal har suksess med salg av fiskeburgere
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Årsmøte i Kristiansund fin utsikt mot ...

Årsmøte i Kristiansund, Formann Harald ...

FAGRÅDET FOR LAKS OG SJØØRRET:

NFSF AVDELING TØNSBERG:

Ønsker endringer
i sjølaksefisket
For hummer og mot lysfiske
Av Øivind Brevik

Det 28. årsmøtet ble avholdt i Klubbhuset til Vallø Båtforening onsdag 20. feNFSF
varFormann
representert
ved Juell
forbundsforbruar.
Ferdinand
ønsket
alle velkommen
det gode
mann
Tom Sollie og
påbemerket
møtet i fagrådet
med til
35
forframmøte
laks og ørret
påsammen
Skagerakkysten
medlemmer.
denne
høsten.Møtet ble organisert med
et formelt årsmøte først og medlemsmøte etterpå.
Problem med
flerbestandsbeskatning
Etter at beretning og regnskap var gjenDet
var særlig
saken omble
laksefi
i sjøen
nomgått
og godkjent
det ske
foretatt
valg.
som
var sentral på dette møtet.
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Jan Magnussen (Gjenvalgt for 2 år)

rådene lysfisket har pågått. Det er sendt
Styremedlem
en henvendelse til Fiskeridirektoratet
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region. Dette kan gjøres på flere måter,
blomster og en flaske vin av formannen begrensningene i hummerfisket og lysbåderoste
ved innskrenking
i fisketiden,
og
fisket.
som
den avtroppende
sekretæren
regulering
av
redskapsbruk.
for innsatsen. Etter årsmøtet ble det
Tom Sollie etterlyste historier/fortelholdt et medlemsmøte hvor følgende
linger samt annonser til medlemsbladet.
ble
tatt opp:
Forslag
til endringer
i sjølaksefisket på Østlandet:
Hummerfisket
- Fagrådet mener det er behov for å
Tom Sollie orienterte om Fisredusere beskatningen
laks i sjøen
keridirektørens
forslag til av
begrensfordi
det
fi
skes
på
fl
ere
blanda
ninger av hummerfisket for å få opp
bestanderNFSF
somarbeider
er sårbare.
bestanden.
med kommentarene
denne høringen
og vil
- I ordinærtilfiskesesong
bør ukentlig
blant
annetmed
gå sterkt
denfrafo-onsdag
fisketid
kilenotimot
gjelde
reslåtte
begrensningen
om 5 teiner for
kl.1800
- fredag kl.1800.
fritidsfiskere.
- Starten på den ordinære fiskesesongen
for fiske med kilenot bør utsettes en
Lysfisket
ukeSollie
i forhold
til gjeldende
Tom
informerte
om at regler.
Region
Øst ønsker å verne de indre omFagrådets formann Leif R Karlsen med
rådene
nevnte
at mye
Kjell
Torjesentil blir
av formann
På sikt for
børlysfisket
alt fiske og
med
kilenot
i vår
utkastet
dengratulert
nye ørretplakaten.
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REGIONSMØTE
ØST
SMÅFISKER’N
AVD. STAVERN

til Hummerarbeidsgruppen,
Region Øst avholdt reforfattet av Tom Sollie. Også
gionsmøte
14.
november.
Samling rundt hummer og torsk
Faglig og sosialt
denne saken ble grundig
Formannen oriKysttorsk
og
hummer
Av Tore Johannessen
enterte vedrørende drøftet.
Thore Hansen
ledet møtet,
problematikken
Pause på “Sjøen For Alle”
som
brukte
mye
av tiden på
Vårt nest ferskeste lokallag avholdt sitt
rundt hummerfisket.
ÅFISKER’N
NFSF sin deltakelse på
kysttorskhøringen
SM
første årsmøte
den 7. februar 2008,saken omSituasjonen
rundt
Det var misnøye
ganske nøyaktig ett år etter at det for
ble 2008.torskefisket
ble også messen i fjor medførte mye
arbeid uten det helt store
ikkeTom
var repstiftet. Av laget sine 34 medlemmermed
var at NFSF
drøftet.
Sollie
1977
utbyttet. Det ble derfor
resentert
i kysttorskgruppa.
hele 24 møtt
opp. Dette er et svært
godt orienterte
besluttet å stå over dette
Dette vil om
forbundet
ta rørte
opp.
frammøte! Forbundsformann Tom Sollie
hva som
arrangementet i 2008.
fra Norges
hadde også tatt turen til årsmøtet. Thore leste
segsvar
sentralt
rundt
Thore Hansen Regionsleder og
Fritids- ogdisse
Småfi
skerforbund
problemene.
nestleder i Onsøy/Råde.
Årsberetning og regnskap ble godkjent
Den sosiale
før en gikk til valg.
rammen i møtet er
Sosialt i Stavern
alltid viktig, og de
Følgende styre ble valgt:
frammøtte hygget seg med reker og tilJahn Georg smiler fra øre til øre mens Helge
Formann: Jahn Georg Gabrielsen
behør.
Johannessen står for musikken! Til Høyre ser
Der serverte vi reker osv, og Kilsunddagene
Sunn økonomivi Arild Nøsted.
Norges Fritids
og Små- X
Kasserer:
Stein Ingebretsen
hadde
med
oss
som
invitert
Siste
dag
av
juni
og
første
Økonomien i avdelingen er
fi
skerforbund
Arendal
og
Sekretær: Per Sherven
forbundsformann Tom Sollie.
dag av juli var vi, som vi
god, men vi har vedtatt på
Omegn, har Jan
værtKjøndal
aktive i
Styremedlem:
Vi
hadde
som
foredragspleier
årlig,
med
på
Kilsundårsmøte i år at vi skal øke
kampen
for
våre
rettighetStyremedlem: Tore Johannessen
holder med oss havforsker
dagene og Flostaregattaen.
kontingenten fra kr. 100,er til Fritidsfiske i 2007.
fra Flødevigen, Halvor
Vi hadde som ellers om åra
til kr. 150,-. Dette bl.a. på
Knutsen, som fortalte og
stand med salg av fiskegrunn av at det koster å
Lærte om torsken
viste lysbilder om forskning
burgere.
sende ut bladet osv.
Vi hadde årsmøte på
på kysttorsken.
Begge dagene hadde vi
Dessuten nærmer det seg
kulturhuset på Eydehavn
Dette var lærerikt, da det
strålende vær og fikk ett
også Landsmøtet i 2008
torsdag 3. april.
kom fram opplysninger som
netto overskudd på vel
og da skal vi til Vestlandet,
var nye for oss.
8.500 kroner.
nærmere bestemt Os i
Ellers har vi hatt 2 regionHordaland.
smøter i sør, det ene i forkant av hummerhøringen på
Hilsen Svein Hvidsten
Arendal Bibliotek.
Leder av Arendal
Denne
høringen
var
fredag
og Omegn avdeling
Regionsleder Sør og formann
Formann i Stavern Jahn Georg Gabrielsen
14.
september.
Regionleder for Sør
i Arendal og omegn Svein
svinger klubba..
SJ

ØEN

L
FOR AL

E
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Hvidsten

Teineløftearm
...rimelig og enkel
løsning tilpasset
Hobbyblokk
...sparer tunge
løft i teinefiskesesongen

Rapp Hydema Syd AS

Tel

J. Jakobsensv. 23

Fax 69 36 07 01

Postboks 113

rapphs@rapphs.no

1620 Gressvik

www.rappmarine.com
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69 36 07 00

Nye krefter
til Kystflåten

av Hugin og Munin
Marny Tønnesen, fortel at dette er andre
g vil seie ein liten båt med fiFiskeravgift
re
året på rad for
Kystens
Dag blir
feira. laks, sjøaure og sjørøye :
fiske
etter
desse båtene er vorte til i løpet
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk flagg,
tbyggjarkurs på Sogn jord- og
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for
ksskule. Ordførar Olav Ellingsen
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at
ass med dikt i kjend stil, musikkdet kvart år skal feirast Kystens Dag, og
lte, og i tillegg til dei oppmøtte på at flagget denne dagen skal heisast. Dette
m fleire bygdefolk til markeringa
er ein dag me skal feira tradisjonane og
der det ikke går laks, sjøaure eller
fiske etter
ne båtar.Historikk
kulturen vår, For
og tenkje
overlaks,
og sjøaure
skape og sjørøye i
sjørøye).
sjøen, skal
Fiskeravgift for fiske etter laks, sjøaure og
visjonar for framtida. Kystens Dag skal
det betales avgift ved bruk av faststående
sjørøye (laksefisk), samt innlandsfisk og
og Munin
einfalt
gledas
dag, sa(lakseverp
Tønnesen.
Avgiftssatser
redskap
(sitjenot), kilenot og
kreps ble innført ved lov i 1964.vera
I 1996
net til arkitekten
bak
båtteikninÅrsavgifta for enkeltperson for å fiske
krokgarn). For å få redskapen
avgifta for fritidsfiske etter laksefisk i sjøen
drea Råen,
æra av
døype
etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag er
rebort,fekk
og i 2002
bleå fiskeravgifta
for fiske
te båtenetter
i mjød.
Vilde Skjerdal
kr. 200. Familieavgift som gjelder for
innlandsfisk
opphevet. Det må
e namnfremdeles
til “sognefæringane”
og
ektepar/samboere og eventuelle barn melbetales fiskeravgift
for fiske etter
lom 16 og 18 år eller enslige og barn meli vassdrag
og for fiske etter
r lov å laksefisk
døype den
andre båten.
lom 16 og 18 år, koster kr. 320. For fiske
laksefisk
redskap i sjøen.
lte at ho
hadde med
tenktfaststående
på ramnane
med faststående redskap i sjøen med
følgemytologi,
av dette er
betydelig mindre
Odin iSom
norrøn
ogdet
difor
sesongstart før 1. juli er årsavgifta kr 500,
midler
tilgjengelig
gjennom
Fiskefondet.
mna Hugin og Munin. Etterpå song
og for de som har fiskestart etter 1. juli er
Inntekta var i 2001 28,2 mill kr, mens den i
”Kven kan segla” akkompagnert
årsavgifta kr 300.
2005 var 15,4 mill kr.
av Håkon Skjerdal
på pliktig
gitar. Begge
Hvem er
til å betale fiskeravgift?
båtane
blir16verande
Dispensasjonsmuligheter
gistrert hos fylkesAlle som har fylt
år og skal fiske etter
i bygda,
Institusjoner som har fiske som en del av
mannen, må fiskeravgift være betalt. Det
laks, sjøaure
og tilgjengeleg
sjørøye i lakseførende
fori utlån
til turistar
strekning
vassdrag
eller med faststående må alltid være minst en person om bord i undervisning, behandling eller aktivitetstilbud, kan gis dispensasjon fra plikten til å
redskapogi sjøen,
er pliktig til å betale fisker- båten under fisket som har betalt fiskerbygdefolk.

Slik er reglene nå!

avgift.

avgift.

Ein gledas dag

Vassdrag
regnes
vanligvis
Leiar
i Indre
Sognsom lakseførende For fiske etter rømt oppdrettslaks med
redskaper
(i områder
hvor det er
fram til en foss som laks, sjøaureViog
var på plassbundne
og vervet
medlemmer
på
Kystlag og ansvaråpnet for slikt fiske) i perioden 5/8 – 28/2,
sjørøye ikke greier å passere, eller til
Kystens Dag i Kaupanger.
leg for markeringa,
trenger en ikke betale fiskeravgift.
grense fastsatt av fylkesmannen. Det må
også kjøpes fiskekort eller innhentes fisDet skal ikke betales fiskeravgift for å fiske
ketillatelse fra fiskerettshaver.
etter innlandsfisk og kreps (på strekninger

betale avgift. Søknaden skal sendes kommunen der institusjonen ligger. Det kan
ikke gis dispensasjon til fiskekonkurranser,
fiskekurs, utflukter, organiserte fisketurer
eller andre former for organisert fiske. En
dispensasjon vil ikke frita fra plikten til å
kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse
fra fiskerettshaver.

ø Motor A
all
Båtsenter

S

V

Kjøp/salg av fiskeravgift
Fiskeravgifta kan kjøpes via netthandel på
adresse: www.dirnat.no/fiskeravgift, betales
via nettbank (husk kvittering) eller betales
på Posten eller i bank. Fiskekortselgere og
andre kan kjøpe fiskeravgiftskort på forhånd for videresalg til fiskere. For denne
tjenesten kan vedkommende beregne seg
en godtgjørelse på 10% av avgiftas størrelse samt portoutgifter,
som fiskeren må betale. Kortet skal signeres av fisker og er gyldig sammen med
legitimasjon.
Ved kjøp av lokalt fiskekort på internett
skal fiskeravgift være betalt før fiskekortet
kjøpes.

Karl XV’s gt. 3
3150 Tolvsrød
Tlf: 33 32 88 80
www.vallomotor.no
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Kontrollplikt
Fiskekortselger har plikt til å kontrollere
om fiskeravgift er betalt, eller om det er
gitt dispensasjon. Slik kontroll kreves ikke
ved salg av fiskekort fra automater eller
andre selvbetjeningsinnretninger når
kortet er påført opplysning om plikten til å
betale fiskeravgift. Kvittering for betalt fiskeravgift sammen med legitimasjon, eller
dispensasjon fra kommunen skal medbringes under fiske, og vises fram dersom
politi eller oppsynspersonell forlanger det.
Tilbyder av fiskekort på internett er pliktig
til å opplyse om at fiskeravgift skal være
betalt før lokalt fiskekort kan kjøpes.

Intensiv masseutryddelse
i Oslofjorden
AV TOM SOLLIE
Svein Gjersøe ivrig småfisker er forbannet
på lysfisket.

Her diskuteres lysfisket ivrig!
Vi hører det til stadighet «jeg kan ikke forstå at dette kan være lovlig». Det gjelder
Lysfiske.
Det kommer båter fra Rogaland og
Hordaland hit til Olslofjordens viker og
strender for så å suge opp sild, ikke bare
sild men også all annen fisk som befinner
ser i området, og de gir seg ikke før det er
svart hav. Slik opplever vi kystbeboere det.

torskens gytetid! Da må det reageres.
Brev ble omgående sendt til Fiskeridirektøren med henstilling om at dette
fisket av nevnte grunner burde stanses.
Svar uteble og jeg tok så kontakt med Fiskeridirektoratet for å høre om de hadde
mottatt mitt brev. Jo da det hadde de men
svar ... Nei det har jeg fremdeles ikke fått.
Hva gjør vi så.
Heldigvis så har Småfisker`n avd. Telemark
Med direktoratet sin velsignelse
opprettet en gruppe som nettopp arbeider
Ikke nok med det men når vi deretter får
med lysfiske.
meldinger fra fiskeridirektoratet om at det De har kontakt med departement og forser gitt ytterligere tillatelser til fortsatt fiske kere så vi ønsker dem lykke til med videre
med lys ut i januar og februar, mitt i kysarbeide.

Denne fangsten ble tatt før lysfiskerne kom.

Brislingfiskere i Valløbukta
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N
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N2.10 – 10 hk

N3.21 – 21 hk

N3.30 – 29 hk

N4.38 – 37,5 hk

Kampanjepris 43.044,-

Kampanjepris 57.516,-

Kampanjepris 67.076,-

Kampanjepris 80.476,-

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
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N ANNI

NOGVA
N
OGVA NANNI
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N4.50 – 50 hk

N4.60 – 60 hk

N4.100 – 100 hk

2008-KAMPANJE

Kampanjepris 102.719,-

Kampanjepris 110.762,-

Kampanjepris 142.312,-
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N
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ANNI

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
OGVA N
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N4.115 – 115 hk

T4.165 – 165 hk

T4.200 – 200 hk

6.420 TDI – 320 hk

NOGVA NANNI

NOGVA NANNI

NOGVA NANNI

NOGVA NANNI

N2.10 – 10 hk

Kampanjepris 187.721,-

N3.21 – 21 hk

Kampanjepris 202.750,-

N3.30 – 29 hk

Kampanjepris 269.900,-

Kampanjepris 156.877,-

N4.38 – 37,5 hk

Alle motorer
motorer fra og med N4.38 lever
leveres
es med sluregear.
sluregear
egear.. Alle priser inkl. mva og hk-avgift.
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Norges ledende
SMÅFISKERFORBUND
leverandør av fiskeredskap

Spantene skrus og plugges, klinken likeså,
njusterer spant.
noe som forenkler framtidig båtpuss.
kommer skikkelig fram. Endelig kunne de to hob-

Tlf. 70 20 95 00
Fax 70 20 95 10
e-post: firmapost@morenot.no
www.morenot.no
Norges ledende
leverandør av fiskeredskap
Tlf. 70 20 95 00
Fax 70 20 95 10
e-post: firmapost@morenot.no
www.morenot.no

MøreNot

Fann hummarlarvar i april

Spantene skrus og plugges, klinken likeså,
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET
noe
som forenkler framtidig båtpuss.
njusterer
spant.

VI STØTTER
kommerIskikkelig
Endelig
kunne
de to hobNORGES
FRITIDSOG
april
i årfram.
fann forskarar
frå Havforskingsinstituttet hummarlarvar i Heimarkspollen
SMÅFISKERFORBUND
STØTTER
i Austevoll.VI
Normal
klekking for hummar

b-

11

er i juli/august. Totalt blei det funne sju
hummarlarvar i stadium I, som er det første
NorgesOgså
ledende
stadiet etter klekking.
i samband med
leverandør
av
fiskeredskap
eit havbeiteforsøk på hummar
har ein sett ei
Tlf. 70 20 95 00
Fax 70 20 95 10
endring i gytetidspunktet.

NORGES
FRITIDS- OG
MøreNot
SMÅFISKERFORBUND

MøreNot

e-post: firmapost@morenot.no
www.morenot.no

ledende
HummarlarvarNorges
blir sjeldan
sett i naturen,
leverandør
av gong
fiskeredskap
og er berre
funne ein
tidlegare i
Tlf. 70
20 var
95 00
70 20 95 10
Noreg.
Det
i 1996 dåFax
Havforskingse-post:
firmapost@morenot.no
instituttet
tråla
etter hummarlarvar
www.morenot.no
utanfor Kvitsøy
i Rogaland i samband med
eit havbeiteprosjekt. Då vart det funne
larvar i stadium I i byrjinga av august.
Ingen av våre utanlandske kontaktar som
arbeidar med europeisk eller amerikansk
hummar har tidlegare funne nyklekte
hummarlarvar så tidleg som i april. Desse
funna stiller foreløpig fleire spørsmål enn
kva forskarane kan svare på, men høgare
sjøtemperatur om vinteren kan vere ein
årsak.

Havbeiteprosjekt
Som
11 ein del av eit havbeiteprosjekt med
hummar, blir det halde hummaryngel på
Havforskingsinstituttet sin feltstasjon i
Parisvatnet. Også her har forskarane sett
11
at hummaren
gyt i andre periodar enn
tidlegare. Hos nokre av humrane er egga
for lengst klekt, medan egga hos andre
kjem til å klekke i løpet av sommaren. Dei
siste egga kjem til å klekke i august. Noko
av skilnaden på gytetidspunkt kan sannsynlegvis forklarast med
den høge sjøtemperaturen
i fjor sommar og haust.
Den medførte at ein del
humrar skifta skall seinare
enn vanleg,
ogTohatsu
sidan eggHonda og
påhengsmotorer
utviklinga
heng
saman med
Båter • Mopeder
• Tilhengere
tidspunktet
skallskifte,
Tlf: 33 32 for
53 54
Fax: 33 32 78 06
49, 3150
Tolvsrød
kan detteUlvikvn.
ha påverka
klekOljer-Maling-Bunnstoff.
Honda
ogwww.ulviken.no
Tohatsu påhengsmotorer
ketidspunktet.

arbeid med prosjektet ”Gyting i merd”.
Som ein del av dette prosjektet der ein
undersøker effektar av att oppdrettstorsk
gyt i merdane, blei det i midten av april
gjort undersøkingar med MIC-trål for
identifisering av genetisk merka torskelarvar i området. Ved gjennomgang av
fangstane var overraskinga stor då dei
relativt store hummarlarvane (1-1,5 cm)
vart oppdaga.

Dag Sanne & Co
Båter • Mopeder • Tilhengere

Ring, og jeg sender dit du ønsker.

Tlf: 33 tilfeldig
32 53 54
Fax: 33 32 78 06
Funnen
Ulvikvn.
49,
3150
Tolvsrød
Tel.+47
33
38
53
96/
90 99 32 27
Hummarlarvane i Austevoll
www.ulviken.no
Adr:Tenvikvn.220
3140 Nøtterøy
vart
oppdaga tilfeldig under
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SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S

Honda og Tohatsu påhengsmotorer
Båter • Mopeder • Tilhengere
Tlf: 33 32 53 54
Fax: 33 32 78 06
Ulvikvn. 49, 3150 Tolvsrød
www.ulviken.no

Honda og Tohatsu påhengsmotorer
Båter • Mopeder • Tilhengere
Tlf: 33 32 53 54
Fax: 33 32 78 06
Ulvikvn. 49, 3150 Tolvsrød
www.ulviken.no

NYE HUMMER/KRABBETEINER
Type “Skotteteiner” mål 92L x 45B x 40H.
8 mm svart plastret rundstål kledd med
3,5 mm flettet svart polythylene-nett.
2 stk 125 mm inngangsringer,
innerkalv/soverom og agnpose.
Åpnes enkelt i begge ender.
PRIS: KR 385,- + MVA.
Finnes også i lett utgave (hobby).

NY FORBEDRET KREPSETEINE
Større innerrom for bedre
bevaring av kreps til salgs.
Mål 70x40x27cm, 6 mm svart
plastret galvanisert stålramme
kledd med finmasket PE-nett.
Teina er surret med tau.
Leveres komplett med 2 stk.
norske plastinnganger med hvite
ringer og agnpose.
Stor plastkrok for åpning i siden.
PRIS: KR 185,- + MVA.

KREPSETEINE STANDARD
Mål 50x50x26 cm, 8 mm svart
plastret galvanisert stålramme.
Teina er kledd med småmasket
svart nylon-nett.
Leveres komplett med 2 stk norske
plastinnganger med hvite ringer
og stor krok for agn.
Åpnes i topp med stor plastkrok.
PRIS: KR 149,-+MVA.

SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S, Østerøya 244, 4625 Flekkerøy
Tlf: 38 10 02 36 (7.00 - 15.30) Mobil: 915 98 110
E-post: post@skageraktral.no www.skageraktral.no
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Hjelp oss å verve medlemmer!

NORGES FRITIDS OG
SMÅFISKERFORBUND
Forbundet som ivaretar
dine rettigheter på sjøen og
arbeider for å ta vare på
kystkulturen og ressursene i havet.

VI KAN TILBY DEG:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fifiskekonkuranser
skekonkuranser og
småfi
skerfestivaler
småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet “Småfi
sker’n” helt gratis
"Småfisker’n"
Gjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.

Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få tilsendt informasjon og innmedingspapirer fra ditt lokallag av NFSF.
Årskontingent: kr
Kr150,100,- / 160,-. (fastsatt av det enkelte lokallag).
(Brettes og sendes som brev)

JA TAKK!
Jeg melder meg som medlem i Norges
Fritids og Småfiskerforbund og får tilsendt
informasjon fra nærmeste lokallag.
Som medlem mottar jeg medlemsbladet
«Småfisker`n» gratis 2 g/år.

Adresse:

Tlf:

Frimerke

Norges Fritids og Småfi
skerforbund
Småfiskerforbund
5243
1626 FANA
Manstad

Navn:

Postnr:

SVARSENDING

Sted:

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

- 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
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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.

Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
www.propellservice.no
post@propellservice.no

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

