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Hvorfor lager ikke vi nordmenn krabbekaker, spør Knut Hagane,
småfiskermedlem og tidligere sjømann, bosatt ved Laget i Risør.
Selv har han oppskriften hengende på kjøkkenveggen.
På bar og puber i statene får du alltid servert krabbekaker sier
han. De er like populære i dag som for 40 år siden da han første
gang testet dem. Selv har jeg aldri hørt om det og ikke syntes jeg
det hørtes særlig fristende ut heller. Du skjønner fortsetter Knut, i
statene er de like populære som hamburgere, og til og med i disse
mafiafilmene spiser de krabbekaker. Oppskriften er allerede
kommet i Småfisker`n sine favoritter, og vi ønsker deg som alltid
lykke til.

Krabbekaker
Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•

500g fint krabbekjøtt
¾ dl majones
1 ts worchestersaus
1 kopp brødsmuler
1 ts tørr sennep (colmans)
2 egg
½ ts salt, litt pepper, litt
Du trenger noen slike for å få
nok til en porsjon !!
cayennepepper og litt
ingefær. Kan også ha i litt
sjømatkrydder, men det er ikke nødvendig.
• Smør til steking.

Slik gjør du: Alt uten krabbekjøttet blandes godt sammen, så har du
krabbekjøttet i. Lag kaker og stek i ca. 5 min på hver side.
Lykke til..

NYHET!

Småfiskern’s Båtvimpel
Vi utvider vårt utvalg
i profileringsmatriell
og i tillegg til 2 typer
klebemerker, Caps og
T-skjorte¨så har vi
kjøpt inn vimpler.
20x35cm.
Noen lokalforeninger
har forhåndsbestilt
og får dermed
vimplene til kostpris. Utpris fra forbundet er kr. 120,- pr stk, men spør
hos din lokaforening før du bestiller
vimpel fra forbundet.

2

Vi har
laget en pakke
med vimpel, 2 klebemerker
og caps til kr. 175,- Porto kr. 45,kommer i tillegg.
Du kan sende bestilling pr. e-post
tom.sollie@combitel.no eller
tekstmelding til mobil 97595098
eller pr brev.

Fra formannens penn
Atter en gang, de samme problemer på
denne årstiden, med tidspress på aktiviteter båtpuss hus og hage og ikke minst
hytta. Uansett så kommer jeg alt for sent i
gang og båten ligger fremdeles på land.
Bare litt lakk og fenderlister gjenstår, men
etter dette blir det ikke greit å være
makrell!

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET ?
Dette er en fisk som burde være
kjent for mange men det er
likevel lett å ta feil, så her bør du
skjerpe deg. Vi spør helt enkelt:
Hvilket navn har denne fisken?

Svar på konkurransen sendes
innen utgangen av september
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.

”Feiltolking” i Fiskaren
Mitt oppi alt så er det ting som skjer både
på godt og vondt. Som for eksempel å bli
feilsitert i Fiskerbladet Fiskaren.
Her har journalisten totalt ”feiltolket”
intervjuet, som var rettet mot brevet som
ble sendt til Riksrevisjonen i anledning
kystbrisling fisket. Overskriften med at vi
vil ha slutt på alt yrkesmessig fiske i Oslofjorden har skapt store bølger, men jeg
har aldri uttalt meg om dette. Jeg har uttalt at hvis vi skal få opp fiskebestanden så
må vi slutte med neddreping av fiskeyngel,
samtidig som vi må sørge for å ikke fjerne
maten til fisken som skal vokse opp. At lysfiskerne fisker på lokale stammer av kystbrisling sier forskerne og ikke minst
lysfiskerne selv, men dette ville ikke journalisten høre på enda all dokumentasjon
ble sendt henne.
Flere har tolket innlegget og jeg har faktisk
fått positive tilbakemeldinger så vel som
negative, men at de negative meldingene
skulle komme fra våre egne hadde jeg ikke
forventet. Men, som sagt her har journalisten gått for langt og hun får selv stå
for det hun har skrevet. Det merkelige er
at disse artiklene dukker opp rett før
viktige møter med regjeringen og fiskerinæringen!
Kysttorsk sør – eller var det nord
også??!!!
Masse med møteaktivitet i forbindelse
med Kysttorsk sør har også satt sitt
preg på hverdagen men igjen så er det
fritidsfiskeren som får skylda for at
kysttorsken er borte her sør. Vi har
varslet Fiskeri og Kystdepartementet at vi
vil ha en samtale om de foreslåtte begrensningene som til dels er fornuftige
men som igjen rammer fritidsfisket mest.
På nytt er det forslag som virker helt
urimelige. F. eks. vil en beskytte
kysttorsken her sør ved å forby fritidsfisker å levere torsk, men i tillegg er dette
foreslått å gjelde nord for 62, samt å
redusere garnlengden til 165 meter. Disse
tiltakene har ingen betydning for å få opp
bestanden av kysttorsk i sør Norge. Derimot er tiltakene i samsvar med yrkesfiskernes ønsker og hva da? For oss her
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sørpå så spiller dette liten rolle for vi har
ikke torsk å fiske til eget forbruk engang,
men for de nordpå så er det jo nettopp
dette å kunne levere og kunne ta imot en
skjerv som biinntekt for de som har
behov for det samt rekreasjonsverdien
som er så viktig.
Nok en ny forening
Viktig er det også å få etablert nye foreninger, og lenger ut i bladet kan du lese
om Kragerø foreningen som er stiftet og
godt i gang med medlemsverving. Foreningen arbeider med å få beskyttelse for
torsken i gytetiden og de ser fram til å
kunne få etablert verne tiltak i nærområder.
Tvedestrandsprosjektet
Tvedestrandsprosjektet, er et pilotprosjekt for vern av oppvekst og gyteområder.
Dette kom i gang for et par år siden og
ble startet av Tvedestrand kommune i
samarbeid med Havforskningsinstituttet.
Nå er prosjektet ute i andre fase hvor det
gjennomføres møter med fastboende,
yrkes og fritidsfiskere denne uken. Målsetningen nå er å kartlegge områder som det
er mest hensiktmessig å verne i forhold til
nytte og bruksverdi for den enkelte.Ved å
lytte til kjentmenn og med litt smidighet,
mener Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen at verneområdene
ikke vil berøre brukerne nevneverdig. Til
høsten skal forskerne legge fram forslag til
verneområder i Tvedestrand skjærgården.
Da vil det bli flere møter hvor også våre
lokalforeninger kan delta for å kunne ta
med seg kunnskap hjem til egne kommuner og fylker.
Kom dere på kurs
Jeg har også tatt meg tid til å sette meg
nærmere inn i Studieforbundet Natur og
Miljø, hvor vi nå er medlem og som vi
etter hvert utvilsomt vi dra stor nytte av.
Det er viktig at du som medlem melder
fra til din lokalforening om eventuelle kurs
du kunne tenke deg å være med på. Forbundsstyret vil vurdere hvilke kurs som
skal vektlegges etter de signalene vi får fra
medlemmene.
Da er det vel på tide å ta kvelden for nå
venter Lars på dette innlegget slik at vi får
satt trykkeriet i arbeid og at dere om
noen dager kan få dette bladet i postkassa.
God lesning og en riktig god og solfylt
sommer, det ønsker vi alle våre
medlemmer.
Tom Sollie

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter innlegget i forrige nummer med bilder av
en totalt omdannet bunnvegetasjon pga. taretråling.

Få slutt på taretrålingen!
Det er jo ikke mulig for
hummeren å vokse opp når
tareskogen som tidligere gav
skjul og oppvekstmuligheter nå
er erstattet med slimete
grønnalger.
I tareskogen legger hummeren
og mange fiskeslag egg slik at
yngelen får oppvekstmuligheter
i skjul. Uten dette vernet er det
umulig for yngelen å vokse opp.
Skyld ikke på fritidsfiskeren når
hummer og fiskebestandene går
ned.
Få en slutt på taretrålingen slik
at hummer og fiskebestandene
kan ta seg opp igjen.
Hilsen Gunnar Holm,
fritidsfisker
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SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S

NY FORBEDRET KREPSETEINE
Større innerrom for bedre
KREPSETEINE STANDARD
bevaring av kreps til salgs.
Mål 50x50x26 cm, 8 mm svart
Mål 70x40x27cm, 6 mm svart
plastret galvanisert stålramme.
plastret galvanisert stålramme
Teina er kledd med småmasket
svart nylon-nett.
Teina er surret med tau.
Leveres komplett med 2 stk norske
Leveres komplett med 2 stk.
plastinnganger med hvite ringer
norske plastinnganger med hvite
og stor krok for agn.
ringer og agnpose.
Åpnes i topp med stor plastkrok.
Stor plastkrok for åpning i siden.
PRIS: KR 159 eks mva
PRIS: KR 179 eks mva
.

NYE HUMMER/KRABBETEINER
Type “Skotteteiner” mål 92L x 45B x 40H.
8 mm svart plastret rundstål kledd med
2 stk 125 mm inngangsringer,
innerkalv/soverom og agnpose.
Åpnes enkelt i begge ender.
PRIS: KR 435 eks mva
Finnes også i lett utgave (hobby).

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

Svar på forrige konkurranse
Der kom bare riktige svar denne gangen, og vi lar havforskningsinstituttet sine faktasider fortelle litt mer om
arten.
Brosme er en bunnlevende art som foretrekker
steinbunn på kontinentalsokkelen og -skråningen fra
100 til 1000 m. Den lever sitt voksne liv i relativt dype
omrader, men ungfisk kan påtreffes ganske grunt.
Brosme finnes også i Nordvest-Atlanteren, for eksempel på Georges Bank utenfor USA og Canada, ved
Vest-Grønland og langs Den midtatlantiske rygg til om
lag 52°N. Brosmen blir kjønnsmoden i 8–10-årsalderen (varierer mellom områder). Kjente gyteområder finnes utenfor kysten av Sør- og Midt- Norge,
og sør og sørvest av Færøyene og Island, men det
finnes trolig også andre. Dietten består av fisk og
større krepsdyr. Leveområdet strekker seg fra Irland til
Island og Grønland, og omfatter
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også Skagerrak, Kattegat og det vestlige Barentshavet.
Den heldige vinner som har fått tilsendt premie ble:
Arnstein Petter Holmeset
Uggedal, 6265 Vatna, Ålesund
Vi gratulerer !!

Fakta om brosme

Latinsk navn: Brosme brosme
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: Om lag 9 kg og 1 m
Levetid: Kan trolig bli over 20 år
Leveområde: Fra Irland til Island, i Skagerrak og
Kattegat, det vestlige Barentshavet og NordvestAtlanteren. På kontinentalsokkelen/-skråningen og i
fjordene
Hovedgyteområde: Kysten av Sør- og Midt-Norge, sørog sørvest av Færøyene og Island
Gytetidspunkt: Gyter på 100–400 m dyp i april–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, trollhummer og reker

NFSF Avd. Moss og Rygge:

– Tradisjonelt årsmøte

Carl Fjerbæk og
Svenn Giske, formann og
kasserer i Moss Rygge

Styremedlem - Alf Normann Berg
Styremedlem - Espen F. Ruud
Varamann Tom Saastad
Viktige saker
Odd Ruud, ny
Formann ga en kort orientering om de Varamann Revisor Leif Vårung
viktigste sakene i perioden:
Formann Carl Fjerbæk ønsket de 25
Revisor Reidar Bratli
fremmøtte velkommen, og deretter ble hummersaken, vern av kysttorsk,
laksefiske i fjorden og midlertidig fredformann og sekretær valgt til
Valgkomitè Roar Hansen
ing av ål.
henholdsvis møteleder og referent.
Egil Broch
Styrets beretning ble lest av sekretær.
Per Livar Engene
Takker av
Mangeårig styremedlem Steen Nilsen
Negativt om Østers
Kaffe og lodd
ønsket avløsning, og styret takker for
Det var ingen bemerkninger. I tillegg
Den formelle delen av årsmøtet var
innsatsen.
ble det informert om en forespørsel
over. Tradisjonen tro var det reker og
fra Havforskningen. i Flødevigen om
loff som stod på menyen, etterfulgt av
mulige observasjoner av vanlig østers, Slik ser styret ut nå
kaffe og hjemmebakst. Utlodningen til
Valget av styre for perioden 2010 –
og en ny art, stillehavsøsters, på
slutt rundet av et hyggelig årsmøte for
Østfoldkysten. Sistnevnte er funnet på 2011 ga følgende resultat:
de 25 medlemmer som var tilstede.
Formann Carl Fjerbæk
Bohuslenkysten og i indre Oslofjord.
Det ga 1510 kr i kassa.
Undersøkelser gjort av styret var
Gevinstene ble gitt av lokale bedrifter.
Kasserer Svenn Giske
negativt. Ingen av møtedeltakerne
Antall medlemmer pr. 1/1-2010 var
kjente heller til dette. I en kommentar
Per Livar Engene
108.
peker Roar Hansen på muligheten for Sekretær at uønskede arter i våre farvann kan
Fredag 5. mars var det årsmøte i
avdeling Moss og Rygge på Naustet i
Fuglevik båthavn

ha kommet med ballastvann fra skip.
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Havfisketur med
Risør/Tvedestrand
som er sekretær i Småfisker’n i Risør.
Denne foreningen har rundt
200 medlemmer i Risør, men i følge
Vi fikk mulighet til å slenge oss med en lederen i foreningen, Finn Arvid Mopåsketur med Småfisker’n lørdag før
land, er det plass til
palmesøndag. Det angrer vi ikke på,
forfangsten ble egentlig stor. Og været Mange fler. Derfor er det bare å ta
var helt “påskete” på
kontakt både om medlemskap og turer
sitt beste da skipper Lars Torbjørn
ut på de store banker. Lørdagens tur
Larsen satte kursen for Koljegrunnen
ble altså en suksess, og fisk ble det
med Østerfjord.
rikelig med for alle deltakerne. Seien
var i godlune og beit villig på krokene. I
Fire turer
tillegg ble det landet en god del torsk,
– Vi har fire slike turer i året, og det er og en lange. Men, som det alltid er på
veldig koselige sammenkomster, ikke
slike store fisketurer, de største fiskene
minst sosialt, sier Solveig Vikingsdal,
var de som vi mistet.
SVEIN WALSTAD AUST AGDER BLAD

Småfiskern Britt.

Tabell: Minstemål.

Det gjelder å egne riktig

Stor opplevelse
For en trønder med innlandsblod i
årene, var selvsagt dette en stor opplevelse. Og da den ene
seien etter den andre ble kastet over
rekka og inn i båten på trygg grunn, var
vi ikke sene om å si ja da vi ble forspurt om vi kunne tenke oss et
medlemskap i Småfisker’n. Dermed
venter forhåpentlig flere turer ut på de
salte vover. Skipperen kunne opplyse
over høytaler at “her er det storfisk,
kast ut”. Og da var det hektisk aktivitet med stang og snøre. Noen satte
fast og snøret måtte kuttes. Men nytt
redskap ble satt sammen, og fisket
kunne fortsette.Vi var ute i flere timer,
og fisk ble også både på Mikkelsbåen
og Toppbåen. Med sol og nesten ingen
vind, var det bare en fryd å være ute.
Selv om vi så ut som en kokt hummer
da vi speilet oss på kvelden.

Fin Småsei.
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Fisketuristane fangar
mindre enn antatt
Fisketuristane i Noreg hentar opp ca. 3
300 tonn fisk frå sjøen årleg. Det
viser anslag på fiskeuttaket i den profesjonelle sjøfisketurismenæringa gjorde
av Havforskingsinstituttet.
AV MARIE HAUGE
Jon Helge Vølstad og kollegaene hans på
Havforskingsinstituttet har rekna seg
fram til kor mykje fisketuristane fiskar
totalt og kor mykje dei dreg i land av
dei enkelte artane i nord og sør. Resultata byggjer på avansert statistisk
metode, praktisk, oppsøkjande feltarbeid og eigenrapportering frå fisketuristane på eit utval fisketurismebedrifter.
Debatt på fagleg grunnlag
– Vi har mangla vitskapleg akseptable tal
for fisketurismen, og dermed har debatten rundt dei kystnære ressursane i
høg grad vore prega av synsing. No kan
vi byrja å diskutera problemstillingane
på eit fagleg grunnlag, seier Jon Helge
Vølstad, som har leia det treårige
kartleggingsprosjektet.
Fritidsfiske omfattar alt som ikkje er
kommersielt fiske, men Vølstad
presiserer at kartlegginga i denne omgangen har vore avgrensa til den såkalla
næringsretta delen av fisketurismen i
Noreg. Det vil seia fisketuristar som bur
på reiselivsanlegg som leier ut båtar til
fiske. Ein fisketurist er definert som ein
fritidsfiskar som overnattar på denne
typen anlegg.
Innan fisketurismen eksisterer det også
ein uformell sektor med privat utleige
av bustader og fritidsbustader etc.
Denne sektoren er ikkje kartlagt.
Skjema med fangsttal
Etter ei intensiv kartlegging sat forskarane att med ei liste på 445 verksemder (rorbuanlegg, hytter osv) til bruk
i rapporteringsarbeidet. Det vart oppretta samarbeid med eit representativt
utval av desse verksemdene,
som rapporterte fangsttal til instituttet

Meir å kartleggja
Fritidsfisket i Norge omfattar ikkje bare
turistar som kjøper fiskeferie i dei
spesialiserte fisketurismebedriftene,
men også fisketuristar som leiger
privatbustader og fritidsbustader
og nordmenn i eigen bustad eller friArt og geografisk fordeling
Basert på dei innrapporterte fangsttala tidsbustad. Å kartleggja fiskeuttaket i
denne sektoren vert lang meir omog fleire veker med talknusing og
kvalitetssikring opererer forskarane no fattande. Den norske kystlinja er ca. 25
med ein totalfangst for turistfisket på 3 000 kilometer lang og vel 80 prosent av
den norske befolkninga bur mindre enn
335 tonn. Det innrapporterte
ti kilometer frå kysten. Tal frå statistisk
materialet viser også størrelsen på
sentralbyrå syner at ca. halvparten av
fangsten per art i nord og sør.
den vaksne befolkninga i Norge fiskar
I Nord-Noreg vert det teke mest
ein eller fleire gonger årleg.
torsk, medan sei er den vanlegaste
– Å kartleggja fritidsfisket vert ei særs
fangsten i Sør-Noreg. Det vert nesten
krevjande oppgåve, ikkje minst fordi det
fiska ti gonger meir fisk i Nord-Norge
enn i resten av landet. For Nord-Noreg er stor variasjon i mengda ein fritidsfisopererer Vølstad og kollegaene med ein kar tar opp. Det er forskjell på dei
ivrige og ikkje fullt så ivrige fritidsfistotalfangst på 2 958 tonn.
karane. Studiar frå andre land viser at
20 prosent av fritidsfiskarane står for 80
Realistisk eigenrapportering
prosent av fangsten, fortel Jon Helge
Talmaterialet er basert på
eigenrapportering, men Vølstad er ikkje Vølstad.
uroa for at næringa skal melda inn for
låge fangstar. Det er brukt mykje tid på
å snakka med dei som driv fisketurismeanlegg for å sikra gode
rapporteringsrutinar. Forskarane frå
Havforskingsinstituttet har brukt store
ressursar på å besøka og følgja opp
fisketurismebedriftene.
– Det er jo lovleg å fiska så
mykje ein vil. 15 kilos regelen
gjeld fisk ein tek med seg
ut frå Noreg, ikkje ut av
havet. Vi har lagt
Har du lyst på kolonihytte på
veldig stor vekt på
Sørlandet mellom Risør,
at vi treng nøyaktige
tal. Det er dessutan i
Tvedestrand og Lyngør?
fisketurismenæringa
si interesse at
Adresse: Strømland gård, Laget
omfanget av turistfisket er korrekt,
Kontakt
ikkje minst med tanke
Finn Arvid Moland
på ei mulig, framtidig
kvoteregulering, seier
Tlf. 37 16 26 96, Mobil: 48 11 52 15
Vølstad.
kvar sjette veke i heile 2009. Desse tala
kom frå skjema der fisketuristane sjølve
har ført sine daglege fangstar.
Rapporteringa har vore kontrollert av
eigaren på fisketurismeverksemda.

KOLONIHYTTE
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Lite lakselus i Hardangerfjorden
Foreløpige resultater viser at det var lite lakselus i Hardangerfjorden i mai. Det lave lusenivået på fiskene som
ble undersøkt, skyldes sannsynligvis lav vanntemperatur. Situasjonen kan fort endre seg når temperaturen
øker utover sommeren. Lusenivået i Hardangerfjorden følges i hele juni, og alt i morgen skal det gjennomføres
nye undersøkelser. Det ser også ut til at smoltutvandringen skjer litt senere i år enn vanlig, det er derfor
usikkert om smolten kommer ut fjorden før mengden lus eventuelt øker.
Årlige lakselustokt
Hvert år undersøker
Havforskningsinstituttet nivået av
På et nylig avsluttet tokt med ”G.M.
lakselus i HardangerDannevig” ble det gjort 15 trålhal i
fjorden med hjelp av
fjorden for å fange villsmolt. Det ble
trålhal og smoltbur.
fanget 45 smolt, som totalt hadde fem
Smoltburene settes
lus. Det ble også tatt sju sjøørreter,
ut på de samme
disse hadde totalt 54 lus, men en av
lokalitetene hvert år,
disse hadde 36 lus. I tillegg var det satt
og fiskene er i burene
ut smoltbur på utvalgte lokaliteter. Her
i omtrent 14 dager
viser de foreløpige undersøkelsene at
før de byttes ut med
det er lite lus på fisken. Siden alle fisny smolt. Dette blir
kene skal undersøkes med mikroskogjentatt tre ganger, i
plupe for å se om de har mer lus, er
år ble den første
disse tallene foreløpige.
gruppen satt ut 10.
– Luse-situasjonen nå er ganske lik
mai, og den siste vil
situasjonen som var i fjor. Da var det
bli tatt opp i slutten
lite lus i mai, men vi fikk en kraftig økav juni. I tillegg blir det
ning utover sommeren og høsten, sier
trålt etter vill laksesmolt i fjorden slik at
forsker Lars Asplin. Utviklingen de neste
lusetallene på denne kan sammenlignes
ukene er avhengig av hvordan
med de som står i burene. Runde
temperaturen utvikler seg og om oppnummer to med tråling starter i
dretternes avlusinger er vellykket. Også
morgen, torsdag 3. juni og pågår til over
strømmene i fjorden kan påvirke
helgen. All smolten undersøkes visuelt
situasjonen, men det er usikkert hvor
stor betydning de har.
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINTITUTTET

Kaldt vann positivt
Når det er kaldt vann om vinteren og
våren, blir en eventuell økning i tallet
på lakselus bremset opp, og eggproduksjonen blir satt på sparebluss.
Når temperaturen er lav, tar det
lenger tid før eggene blir klekkeklare
enn ved høyere temperatur. Etter
hvert som temperaturen går opp utover sommeren, øker derfor eggproduksjonen. Dermed stiger antallet
lakselus, og utover sommeren kan det
skape problemer for sjøørret som
lever i fjorden hele sommeren. Laksesmolten vandrer ut fjorden om våren.
Det er derfor håp om at den kan ha
kommet ut før antallet lus stiger, men
også tidspunktet for smoltutvandringen er styrt av temperaturen, og
årets utvandring ser ut til å skje
senere enn i fjor.

Lakselus
etter at den er tatt opp/fanget, og det
er disse resultatene som nå viser at det
er lite lus i Hardangerfjorden. Senere
blir hver enkelt fisk studert under lupe
for å finne det helt nøyaktige lusetallet.

Fakta om lakselus

ResisteLatinsk navn: Lepeophteirus salmonis
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i
takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med ti livsstadier fordelt på tre frittlevende, fire fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det
tredje.
Størrelse: voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen
hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en
vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker
utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).
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Landsmøtet 2010
Laurdag formiddag var de fleste utsendingane ankommet hotellet, og dermed
var det klart for aktiviteter som står i
For 2. gang i NFSF sin historie ble landsstil til NFSF sitt virke.
møtet arrangert av lokallaget i Rogaland. Første helg etter påske, nærmere
Kystkultur og historie
bestemt 10. og 11.april samlet fritidsfisDet startet med omvisning på
kere fra hele landet seg på Hummeren
kystkultursamlingen i Tanager, nærmere
hotell i Tananger.
bestemt Melingsjøhuset. Her fikk vi se
Her var vi samlet nesten på historisk
en rikholdig samling av gjenstander, redgrunn bare et lite stykke sør for Haskap og verktøy samlet fra fiskeri og
frsfjord der det historiske slaget ble utsjøfartsaktivitet gjennom mer enn 150
kjempet i 872 og Harald Hårfagre slo ut
år. Særlig imponerende var den store
flere småkonger og samlet Norge til ett
samlingen av båtmotorer fra små og
rike.
store produsenter langs hele kysten.
AV LARS KONGSVIK

Motorene var restaurert og montert
slik at de med jevne mellomrom kan
startes og kjøres til glede for entusiastene og andre interesserte som jevnlig
kommer innom naustet.
Vi fikk også se et komplett bøkkerverksted som den dag i dag kan brukes til å
produsere tønner og flytemerker av
trevirke.
Ved bryggen utenfor lå det også fortøyd
større og mindre trebåter som stiftelsen ”kystkultursamlingen” har restaurert slik at de blir bevart for
framtiden som et levende museum.

Alle utsendingene samlet.

Delegatene koser seg på kaien.

Det vanket blomster, t-sjorte og caps
til representanten fra Tananger kommune.
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i Tananger
Havfisketur
Så var det klart for en skikkelig havfisketur. Ved kaien like utenfor hotellet
ventet to båter på å ta oss med på
havfiske. Her stod havfiskestengene
klare, og utstyrt med fersk sild som agn
dro vi avgårde.
Været viste seg frå sin aller beste side
med sol og rolig hav. Om ikke lenge gav

ekkolodddet signal om at der var liv
nede i dypet, og dermed egnet vi på
snørene og prøvde fiskelykken.
Undertegnede var faktisk en av de
første som fikk fangst, men det var en
lange som ble pent satt ut igjen fordi
den var for liten (selv om det ikke er
minstemål på denne arten).
Elles var det stort sett hyse som gikk på

kroken. En del var for liten (under
31cm), men det ble likevel en fin fangst
som ble sløyet og lagt på is.
Festmiddag
Lørdagen var det festmiddag og sosialt
samvær.Vi brukte en del tid til å la de
ulike delegatene presentere seg selv og
lokallaget sitt. Dette var interessant og

Helge Lyngvik, Svein Hvidsten,Tom Sollie,
Lars Kongsvik og Carl Fjerbæk i sentralstyremøte.

Tom Sollie takker
Per Øhmann for
vel utført jobb.

Jørgen Olsen fra
lokallaget i Skjervøy var
den nordligste
representanten på
møtet

Fra landsmøteforhandlingene.

Østfoldbenken er på plass.

Herlig festmiddag.
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lærerikt. Landet vårt er langt, og både
fiske kultur og problemstillinger er
ganske forskjellig fra Oslofjorden til
Nordkyn.
Landsmøte med debatt men utan
dramatikk
Søndag var dagen for selve landsmøteforhandlingene. Det meste dreide
seg om ”pliktsakene” med årsmelding,
regnskap, budsjett og valg.
En positiv følge av at vi har fått flere
foreninger i nord-Norge er behovet
for å opprette en egen region i de tre
nordligste fylkene. Landsmøtet vedtok
derfor dette.

Det ble en frisk debatt om forslaget til
sentral innkreving av kontingent. Her
var det svært delte meninger. Mange
fryktet at sentral innkreving vil føre til
tap av medlemmer fordi en kunne miste
grepet om purring og oppfølging. Andre
mente at dette kunne løses ved at utsending av kontingentkrav ble sentralisert, men innbetaling kunne gå til det
enkelte lokallag.
Et annet moment som ble nevnt var at
mange lokallag mente de likevel måtte
sende innkalling til årsmøte og kunne
sende kontingentkravet samtidig med
dette. Dermed ville det ikke være så

mye innsparing og forenkling for det
enkelte lokallag.
Konklusjonen ble at vi ikke er modne
for denne endringen ennå, men at der
settes i gang et forsøksprosjekt for å
høste erfaring i saken.
Hvordan skal vi redde Oslofjorden
Situasjonen for fisket i Oslofjorden er
dramatisk på denne bakgrunn hadde
Onsøy Råde fremmet en drøftingssak til
landsmøtet omkring dette.
Der ble en livlig diskusjon omkring
spørsmål som:
-hva er grunnen til at fisken er borte?

ST105AA Tordenskjold tok oss med pa havfiske.

To av batene som hører til
kystkultursamlingen.

Svein Hvidsten er
fornøyd med fangsten!
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Vi venter på fangst.

- hva kan vi gjøre for å få fisken tilbake?
- hvem eller hva har skylden for
situasjonen?
- er vi offer for at ”forståsegpåere”
setter fram lettvinte påstander som
myndighetene tar for god fisk utan å ha
tilstrekkelig belegg for konklusjonene?
- hva kan vi som fritidsfiskere gjøre for
at myndighetene skal høre oss i denne
saken?
Som avslutning på saken leste forbundsformannen opp et brev frå ”lysfiskekomiteen” i Telemark der de klager
myndighetene sin mangel på handling i
Oslofjordområdet inn for riksrevisjonen.

Brevet fikk landsmøtet sin tilslutning
mot stemmene frå Onsøy Råde og
Sandefjord.
Æresmedlemmer
Onsøy Råde kom med forslag om å utnevne Odd Keilon Osmundsen frå
Arendal og Finn Jonas frå Risør Tvedestrand til æresmedlemmer i forbundet
for den store innsatsen de har lagt ned.
Dette ble enstemmig vedtatt.
De fortjener skryt
Rogalandsforeningen av NFSF var vertskap for arangementet. Dette ble av-

viklet på en flott måte. Per Øhman som
leder foreningen stod også for møteledelsen under selve landsmøtet og gjorde
en utmerket jobb med med å lose oss
gjennom sakene. Alt i alt må vi derfor si
oss strålende fornøyde med landsmøtet
2010 og takke arrangørene for en vel
utført jobb.
Så blir det slik at vi som var på møtet
ser alt for oss, mens du kanskje ikkje
har vært i Tananger, og slett ikke på
hotell Hummeren. Derfor vil vi dele litt
av inntrykkene med deg i den vesle
bildekavalkaden som følger.

Per Øhmann, Rogaland og
Bjørn Ole Jakobsen, Os

Årsmøte i Studieforbundet «Natur og
miljø» i Litteraturhuset i Oslo 7. Juni.
Gjester var invitert til møtet og Ellen
Stavlund fra Voksenopplæringsforbundet
redegjorde for ”overordnede mål for
studieforbundene” i den nye Voksenopplæringsloven..
Anne Mari Aamelfot Hjelle som Ordfører i forbundet åpnet og ledet Årsmøtet.
Etter konstituering av møtet ble årsmøtet og regnskapet godkjent med et
minus for 2009 på kr 41000. Deretter
ble det litt debatt rundt vedtektsendringene § 2 og 4, før endringen ble
vedtatt.
AV TOM SOLLIE

Fra vårt Forbund møtte Jahn Georg
Gabrielsen, vara til regionsleder øst, og
Tom Sollie.

I sak som omhandlet Langtidsplan 2011
–2013 og arbeidsplan for 2011ble det
en del debatt rundt fylkeslederne sin
rolle. Håkon Årebrot la fram denne
saken hvor konklusjonen ble at ”Styret

13

skal evaluere og tydeliggjøre fylkesavdelingenes rolle i organisasjonen”
som et nytt punkt i arbeidsplanen for
2011.
Under valget så ble Astrid Solberg gjenvalgt som leder for 1 år og hun overrakte blomster til de som hadde valgt å
gå ut av styret. Møtet ble avsluttet med
kaffe og smørbrød.

!). Målsettingen om ferdig skrog til jul
nådd, det gjenstår bare litt klinking når
skriver midten av november.
gge båtbyggerne har erfaring fra enten
bygg eller restaurering av trebåt. Thomsitt forrige nybyggingsprosjekt foregikk
omtrent 10 år siden. Nå synes han det
på tide
å friske opp gamle kunnskaper
AV MARIE HAUGE JOURNALIST
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
ferdigheter!

rå linolje og terpentin og finne sin plass
hos ny eier på Grimestad ved Tjøme.
Småfisker’n sin utsendte vil være på plass
og få med seg denne begivenheten, så gled
deg til neste nummer!

Overraskande
hummarhybrid

Hybridhummer

Ein lokal europeisk hannhummar har,
mot alle odds, fått snøret i botn hos
ei amerikansk hohummar ute i frie
norske farvatn.
Sidan amerikansk hummar først dukka
opp i norske farvatn har forskarane lurt
på om dei ville kryssa seg med vår
heimlege hummarart: den europeiske
hummaren.
No vandrar svaret rundt i tankar på
Havforskingsinstituttet – ein haug med
hybridar med amerikansk mor og europeisk far.

Spantene skrus og plugges, klinken likeså,
noe som forenkler framtidig båtpuss.

VI STØTTER
NORGES FRITIDS- OG
SMÅFISKERFORBUND

I tillegg er det ein del biologiske forhold
som gjer det meir sannsynleg at ei
kryssing vil skje mellom ei europeiske
ho og ein amerikansk hann.

Kunstig befruktning mellom dei to
artane er utført tidlegare, men det er,
ifølgje forskar Ann-Lisbet Agnalt på Havforskingsinstituttet, særs små sjansar for
Eggstorleik vekte mistanke
at ein amerikansk hohummar og ein
Lite sannsynleg, men ikkje umogeleg
lokal europeisk hannhummar skal para
altså. Bevisa er ein 140 medlemer stor
seg ute i det fri.
syskenflokk med halvannan til to
centimeter store hummarungar som
Først og fremst fordi det er funne få
ser ut til å veksa og trivast; lukkeleg
amerikanske humrar i norske farvatn.
uvitande om at dei er såkalla hybridar.

Mora er ein av tre levande humrar som
kom til analyse på Havforskingsinstituttet hausten 2009. Det var mistanke om at dei tre humrane leid av ein
skalsjukdom.

Gentestar viste at alle tre var av den
introduserte arten amerikansk hummar.
Hoa bar egg, og storleiken på egga
vekte interesse hos Ann-Lisbeth Agnalt.
– Amerikansk hummar har relativt små
egg, medan
desse egga var ganske store.
Norges
ledende

MøreNot

leverandør av fiskeredskap
VI STØTTER NORGES FRITIDS- OG
Tlf.SMÅFISKERFORBUND
70 20 95 00
Fax 70 20 95 10
e-post: firmapost@morenot.no
www.morenot.no

ant.
ikkelig fram. Endelig kunne de to hob-
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Det kunne indikera at faren ikkje var
amerikansk, fortel ho.
Egga vart DNA-testa på instituttet i
Bergen. Testane viste at det måtte vera
ein europeisk hummar med i biletet. Ein
uavhengige test på Queens University
of Belfast viste det same.

– Vi har såleis rekna sjansane for at det
skulle skje ei kryssing som låge. At vi
skulle få akkurat denne rognhummaren
inn til Havforskingsinstituttet er berre
eit slumpetreff. Det viser kor viktig det
er å ha eit føre var-perspektiv i høve til
forvaltinga av introduserte artar.

Viktig å vera føre var
Amerikansk og europeisk hummar har
relativt lik utsjånad, og berre DNA-testing kan gje 100 prosent sikkert svar på
kva art det er snakk om.

Konkurranse mellom artar
Introduserte artar kan få negative og til
dels katastrofale effektar på dei lokale
økosystema. Amerikansk hummar kan
vera smitteberar av sjukdomen “Gaffkemi”, som er dødeleg for europeisk
hummar.

Mogeleg kryssing mellom dei to artane
har vore ei sentral problemstilling sidan
dei første amerikanske hummaren vart
funnen i våre farvatn på slutten av
1990-tallet. Amerikansk hummar vert
importert til og selt i Noreg, og det er
også gjort nokre spede forsøk med
oppdrett.
Dei frittgåande eksemplara som vert
fanga og sende til testing har truleg
rømt frå oppbevaringsteiner, er dumpa
av di ein har trudd dei var daude/døyande eller dei kan vera sett ut med vilje.
Fram til i dag er det identifisert 22 amerikanske humrar i Noreg. Eit tal som i
utgangspunktet ikkje har uroa forskarane så mykje, fortel Ann-Lisbet
Agnalt.

Skalsjukdom er eit anna faremoment
den amerikanske hummaren fører med
seg.
Norske hummarbestandar har lege på
eit historisk lågmål i fleire tiår, og dei
små, sårbare bestandane er truleg meir
utsette i konkurranse med ein
introdusert art.
Tett oppfølging
Hummarhybridane som med stor omsorg er klekte fram i laboratorium på
Havforskingsinstituttet, har mest til
felles med farsslekta, fortel Ann-Lisbeth
Agnalt. Dei er no metamorfoserte (forvandla) frå frittsymjande larver til

minihumrar, og lever heretter på
botnen.
Hummarungane vert følgt tett, og veks
opp under så gode levekår som råd er.
Håpet er at eit representativt utval skal
overleva fram til kjønnsmoden alder,
som truleg ligg tre til fire år fram i tid.
Forskarane er spente på om dei amerikansk-europeiske humrane er sterile,
slik tilfellet ofte er for hybridar.
Hummaren, som kan bli så gamal som
60 år, er normalt kjønnsmoden når han
nærmar seg 25 centimeter, men dei
lokale skilnadene kan vera store.
Kontrollert prøvefiske
Det er no sett i gang eit kontrollert
prøvefiske etter hummar i Larvikområdet. Lokale fiskarar vil stå for
fangsten. Dei innkomne eksemplara skal
undersøkjast for skalsjuke og DNAtestas.
Det vert også leita etter frittlevande
hybridar og hummar som ber på
”blandingsrogn”.
Hummar som vert identifiserte som
amerikansk, hybrid eller som er smitta
av sjukdom vert fjerna frå området. Dei
andre vert merka og sett ut igjen der
dei høyrer heime.

FISKEUTSTYR, TAU, GARN, TEINER OG RUSER
FISKEUTSTYR:

TAU:
Fortøyningstau,
bøyer m.m.
Alt til trygg fortøyning
av båten.

Vi har alle typer fiskeutstyr.
Fiskegarn til sjø og ferskvann,
krabbeteiner, sjøkrepsteiner
og torskeruser.

NAVIGASJON:

FLYTEPLAGG:

Garmin og Humminbird
kartplottere og
ekkolodd.

Stort utvalg av
flytedrakter,
jakker og vester.

Besøk oss for en hyggelig handel!

Norsk Fletteri as

Tauprodusenten i Bergen.
Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp og Expert
Tlf. 55 10 50 27
www.norsk-fletteri.no
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Pass opp for gratis sjøkart!

AV LARS KONGSVIK

Nylig lanserte Gule sider en utvidelse
av sin karttjeneste ved å tilby sjøkart. I
utgangspunktet er dette et godt tilbud.
Likevel kan det være grunn til å spørre
seg hvorvidt kartene holder den
kvaliteten som skal til for å kunne
bruke dem til navigasjon. De fleste av
oss husker den fatale ulykken i
Vatlestraumen utenfor Bergen der M/S
Rocknes gikk på grunn fordi det
manglet informasjon om en grunne.
Store mangler
Etter det som står å lese i ulike medier
har leserne allerede funnet alvorlige
mangler ved kartene. Broer er ikke
tegnet inn, det mangler informasjon
om seilingshøyde og staker som finnes
i seilingsleia er ikke tegnet inn. Selv
gjorde jeg noen stikkprøver og kan bekrefte at 4 staker i Lysefjordområdet
sør for Bergen ikke var tegnet inn.
For oss som er vant å ferdes på sjøen
vet vi at grunner og skvalpeskjær
finnes i rikt monn langs kysten. Å miste
informasjon om bare ett slikt objekt
kan være skjebnesvangert, særlig når vi
vet at dagens båter ofte opererer i høy
hastighet.
Hva kan kartene brukes til?
1. Grovplanlegge seilas
På tross av at kartene foreløpig har en

Navigasjon – sats på
sjøkartverket
Når du kommer så
langt at du letter anker
og skal foreta en seilas
i ukjent farvann må vi
på det sterkeste
anbefale deg at du benytter kartmateriale
fra sjøkartverket.
Nederst på
skjermbildet eller
kartsiden du har
skrevet ut har også
Statens kartverk sjø
satt sitt ”copyright”
merke og anmerket at
kartet ikke skal benyttes til navigasjon.
Gule sider har kommentert manglene ved
del mangler er dette utvilsomt et godt sjøkartene og sier at de jobber med å
hjelpemiddel til mange formål. Det kan rette dem opp. Dermed får vi håpe at
være greit å bruke kartene for å grovproduktet med tiden blir bedre, men pr.
planlegge en seilas. Du kan velge
idag skal kartene ikke brukes til navigamålestokk selv og dermed få ut et over- sjon. Så får vi håpe at brukerne av Gule
siktskart som passer deg. Til større dis- sider også respekterer dette og
tanser der du ønsker detaljrikdom er
spanderer på seg et skikkelig sjøkart til
det derimot lite praktisk å operere med seilasen.
skjermformat
eller A4 utskrift.
2. Måle avstand
og tegne rute
Dessuten har
kartene en funksjon for å måle
og beregne avstander i kartet.
Du kan starte
der du vil og
klikke deg innom
så mange
”waypoints” du
vil før du avslutter med å
dobbeltklikke og
får opp distansen.
Ruten din i
kartet er da også
tegnet inn, og du
kan skrive den ut
som et arbeidsdokument.
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Saltdalsfjorden fritidsfiskarlag:

Stort engasjement for å verne
lokale fiskeplasser
AV OLE HENRIK VIK

Rolf Sigurdsen fra Stokland i
Valnesfjord orienterer forsamlingen.
Etter laget sitt årsmøte i februar ble det
avholdt medlemsmøte der etablering av
torskeoppdrett i fjorden var tema.
Petter Kristiansen repeterte kort gjeldende regler for fritidsfiske.
Garn - lenke på max 210 m
Line - max 300 kroker.
Ruser/teiner max 20 stk.
Oppdrett tar stor plass
Laget hadde invitert Rolf Sigurdsen fra
Stokland i Valnesfjord. Han er aktivt
medlem i en interessegruppe fra Valnesfjord, under navnet ” En frisk Skjerstadfjord”.
Gruppa har engasjert seg sterkt for allmuens, fiskernes og fritidsfiskernes interesser i fjorden vår. Han viste bilder
av kart over kystsoneplaner, etablerte
oppdrettsanlegg for laks og torsk, samt
framtidige arealdisposisjoner/lokaliteter
for oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden.
Fjorden er svært dyp. Dette fører til at
fortøyningene til oppdrettsanleggene legger beslag på store
arealer, med tilsvarende reduksjon av
fiskeområder for lokale fiskere og fritidsfiskere.
Uryddig saksgang
Han ga en grundig orientering om
torskeoppdrettsanlegget ved
Hundholmen i Valnesfjord. Saksgang fra
de første planer og til anlegget kom i
drift ble omtalt. Han påviste en uryddig
behandling i kommunale organer, der
vedtak ikke alltid ble gjort i samsvar
med tidligere vedtatte kystsoneplaner
og arealplaner.

Det ble diskutert og lagt fram ønske
fra medlemmer om å gå sammen med
interessegruppa fra Valnesfjord, og
arbeide for å få fjernet torskeoppDet var vanskelig for engasjerte fiskere drettsanlegg fra Skjerstadfjorden.
Saltdalfjordens Fritidsfiskerlag må
og lokalbefolkning å nå fram med sine
arbeide
opp mot Saltdal kommune i
argumenter. Saksdokumentene var ofte
så omfattende at vanlig folk hadde vans- denne saka.
Det er viktig at mange interkelig for å sette seg inn i
essegrupper arbeider sammen her.
dem.
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Rømt oppdrettstorsk truer lokal
torskestamme
Det er fisket opp et stort antall små
oppdrettstorsk i Skjerstadfjorden. Man
tror at denne er av skotsk avstamning.
Ingen rømming fra oppdrettsanlegg i
fjorden er meldt til rette myndighet.
Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet skal lage DNA-profil på
denne torsken. Det knytter seg stor

e lokal torskestamme og
spenning til om fisken ved gen-testing
kan knyttes til fjordens anlegg.
Skjerstad er en av få fjorder i Norge
som har en egen torskestammen. Det
er stor usikkerhet om rømt oppdrettstorsk kan formere seg sammen med
denne lokale torskestammen. I så fall
kan dette få katastrofale konsekvenser
for fjordtorsken vår.

Vil jobbe videre mot torskeoppdrett
Det blir viktig å arbeide for å få en
felles kystsoneplan for Skjerstadfjorden, der alle berørte kommuner er
med.
Vårmøtet for laget ble foreslått
avholdt først i mai. Oppdrettsanlegg
for torsk i Skjerstadfjorden utpeker
seg som hovedsak på dette møtet.

Det ble stilt mange spørsmål. Flere
hadde innlegg i debatten.
Takk til Rolf Sigurdsen for en engasjerende orientering.

Hobbyfiskerens drøm!
Full konsentrasjon
om et viktig tema.

Engasjerte tilhørere.

Hobbyfiskerens drøm!
Sparer slit
Hobbyfiskerens
drøm!
Hobbyfiskerens drøm!
og helse



 

Sparerdrøm!
slit
Hobbyfiskerens
Ypperlig
og helsefor

teine/krepse,
garn og Sparer slit
Sparer slit Ypperlig for
og helse
og helselinefiske
teine/krepse,
Sparer
slit


 og helse


garn og
linefiske
Ypperlig m/
for 4-takt Honda. Veier bare 10 kg.
Bensindrevet
opphaler
teine/krepse,
Trekkraft
220
kg.
Regulerbar
kraft
og hastighet!
Bensindrevet
opphaler
m/
4-takt
Honda.
Veier
barem/
10 kg.4-takt
Bensindrevet garn
opphaler
Honda.
Veier bare 10 kg.
og
Trekkraft 220 kg. Regulerbar kraft og hastighet!
Trekkraft
220
kg.blant.
Regulerbar
hastighet!
forskjellige
festeanordninger
blant.
linefiske
33
forskjellige
festeanordninger
å velge
Ypperlig
for kraftå ogvelge
Ypperlig for
teine/krepse,
garn og
linefiske



3 forskjellige festeanordninger å velge blant.
teine/krepse,
opphaler
m/ Olsen
4-takt tlf:
Honda.
Veier
SelgerBensindrevet
og markedsfører:
Harald
+47 905
64bare
598 10 kg.
Selger
og
markedsfører:
Harald
Olsen
tlf:
+47
905
64
598
garn
og220 kg. Regulerbar kraft og hastighet!
Trekkraft
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP
3 forskjellige festeanordninger å velge blant.
linefiske

Selger og markedsfører: Harald Olsen tlf: +47 905 64 598
FQPTUIBSBMEPMTFO!CMVF[POFOPtXXXLSBGUCMPLLOP
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Synspunkt oppdrett
AV KNUT ADOLFSEN, HORTEN

Vi som bor langs Oslofjorden som ikke
har oppdrettsanlegg har i liten grad sett
de negative følgene av oppdrett. Manges
forhold til næringen har derfor kommet
via media og der har det bare vært
snakk om oppdrettseventyret.
Medaljens bakside har vi hørt og sett
svært lite til. En tilnærmet total enighet
blant politikere og miljøvernere om å
verne næringen har ikke gjort saken
bedre. Folk andre steder i landet har
sett baksiden og også prøvd å gjøre noe
med den, men har kjempet en håpløs
kamp mot politikere, byråkrater og
miljøorganisasjoner. Selv har jeg fått
med meg at overfiske spesielt på Tobis
har hatt negativ innvirkning på fugl og
fisk. I tillegg problemer med rømt fisk
og lakselus.
Forurenser skal rydde etter seg –
eller?
Næringen har altså fått tilnærmet frie
tøyler og målet har hele tiden vært
større volum og flere konsesjoner.
Statssekretær Heidi Sørensen forsvarer
fraværet av miljøkrav til næringen med
at den kan sammenlignes med etterkrigsindustrien hvor ingen stilte miljøkrav. Forskjellen er bare den at vi i dag
skriver 2010 og at all annen industri er
pålagt miljøkrav. Selv du og jeg er det.
Prinsippet om at forurenser skal rydde
opp etter seg, eller betale for seg skal
gjelde for alle. Heller ikke tidligere leder
for (miljø)partiet Venstre Lars Sponheim
som bor ved Hardangerfjorden, en av
de mest forurensede på grunn av oppdrett, har reagert selv om elv etter elv
langs fjorden har blitt stengt for alt fiske.

DEBATT

drettskontorer. Men gleden ble
kortvarig. Journalister som værer statsrådfall er ikke lette å stoppe, og Lisbeth
Berg-Hansen var nettopp en de kunne
vippe ned fra taburetten. Her luktet det
inhabilitet lang vei mente de og grov
fram den ene "avsløringen" etter den
andre. Jeg var sikker på at de ville lykkes
og at enten ville hun trekke seg frivillig
eller så ville Stoltenberg bytte henne ut
med "teflonpolitiker" Schøtt Pedersen.
Alle som kjemper mot oppdrettsnæringens miljøødeleggelser skal være
veldig glad for at Lisbeth sto oppreist
og ikke valgte det enkleste, nemlig å gå
tilbake til den trygge jobben i familieselskapet. Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet hadde følgende bønn til
Statsråden "Klor deg fast Lisbeth". Tidligere leder i Villaksutvalget Georg
Fredrik Rieber Mohn var også en av de
som håpet hun ville fortsette. Han
visste tydeligvis noe vi andre ikke visste.

har full kontroll på lus og rømming.
Stadig nye kjemikalier eller medisiner
som de kaller det skal ta knekken på
den mest resistente lus. At kjemikaliene
samtidig tar livet av mikroorganismer
og små krepsdyr er en pris de mener
man må betale. Tallet på rømt fisk går i
følge dem stadig ned, men når vi vet at
så mye som 65% av laksen på gyteplassene i enkelte elver er oppdrettslaks
har de mildt sagt en lang vei å gå. Men
trenger den veien å være så lang?
Vi har sett eksempel på lukkede prototypeanlegg i havet hvor alle problemene
næringen sliter med er borte. I tillegg til
rømming og lus er avfall i form av møkk
og spillfor et stort problem. Havbunnen
under mange merder er ren ørken, og
spillfor som spises av mager villfisk som
sei og torsk ødelegger fiskekjøttet. Et
utmerket nettsted man kan lese om
dette og hvor det finnes en rekke linker
er www.pelletssei.no.

Forbrukermakt
Etter at mange aviser og TV 2 etter
statsrådsbytte har satt fokus på
næringen har svært mange, meg selv
innbefattet, fått øynene opp for
medaljens bakside. NRK derimot har
vært lojale mot politikerne. Et makkverk om villaksens problemfrie liv i
norske fjorder og elver fra Brennpunktredaksjonen er deres bidrag. Men
heldigvis begynner altså stadig flere å
stille krav til næringen. Sist ute er
matvarekjeden ICA. Laksenæringen må
rydde opp ellers vil de ikke få levere til
kjeden. Næringen på sin side ser faktisk
ut til å skjønne at noe må gjøres, men
etter deres mening er det de som fortsatt skal sette standard og bestemme
når ting skal gjennomføres.

Krev ny teknologi
Thorstein Moland, leder i NJFF,
sammenligner oppdrettsindustrien med
treforedlingsindustrien på 70-tallet. Den
ble pålagt å rense utslippene og bli langt
mer miljøvennlig ved å innføre ny teknologi. Vi vet hvordan det gikk og det
samme må skje med oppdrettsindustrien. Det krever politikere som
tør å sette krav, og ikke som i dag bare
danse etter industriens pipe. De har et
velsmurt PR- apparat og en sterk lobby.
Derfor kreves det at vi som velgere
(uansett hva vi stemmer) og som konsumenter viser at vi ikke godtar at
landets nest største industri fortsatt
skal fritas for samfunnsansvaret. Det vil
si at forurenser enten skal rydde opp
eller betale for seg.
PS. Jeg er ikke imot oppdrett, med unntak for torskeoppdrett.

Lus og møkk
”Klor deg fast Lisbeth”
Det måtte et svært kontroversielt stats- De bruker store summer på PR-kamrådbytte til for å få igang en miljødebatt panjer hvor de kan fortelle oss at de
om næringen. Helga Pedersen, som alltid mente norske fiskerier og oppdrett
var bærekraftig ble erstattet av det
mange av oss trodde ville bli enda verre,
en representant for oppdrettsnæringa.
Nå skulle virkelig bukken få passe
havresekken. Champagnekorkene gikk
nok derfor i taket på de fleste opp-

God sommer og skitt fiske.

VI ØNSKER DERE ALLE
EN RIKTIG GOD SOMMER!
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NFSF avdeling Tønsberg:

Vårfest
AV TOM SOLLIE

Nytt av året var at styret mente at vi
burde arrangere en vårfest for
medlemmene.
Som sagt så gjort. Med flotte lokaler
som vi kunne dekke til 40 deltakere så
var det 38 som meldte seg på. Innled-

Ellen Verde vil smake på bløtekaka til Thor.
ningsvis gav Loggens
Øistein Gjertesen en
orientering om bygningene på stedet, fra
den gang det var
ubåtstasjon her fram
til yrkesskolen overtok lokalene og fram
til i dag. Riggerloftet
fra Kaldnes mek.
verksted
ble flyttet
hit i ett løft
av løftekran
på lekter.

Maleriet som Thor Lomvien har malt og som ble
gitt som gave

Full pakke
Deretter var det duket for
fullt opplegg med ertesuppe
saltkjøtt og flesk og med
overraskelses innslag som
Loggens shantykor, og Thors
mektige og smakelige
bløtekake som satte preg på
stemningen denne kvelden.

Stor takk
Som en takk til Kystkulturlaget Loggen
for den gode mottakelse og gjestfriheten vi har blitt møtt med, så ble det
overrakt et maleri fra Napoleonskrigen,
til formannen i laget Ingerid Piltingsrud.
En lille til kaffen og dertil utlodning avsluttet aftenen slik at alle godt fornøyd
og etter hvert loset seg fram til å kunne
finne veien hjem uten nevneverdig hjelp.

Ørsta Marina Systems AS
- trygghet skaper trivsel

NYHET!
Ørsta Futura™ - Betongbrygga som er tilpasset framtidens krav og ønsker.
Mer informasjon på www.orstamarina.com
Kontakt oss på telefon 70 04 52 50 eller epost marina@orsta.com
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Kystfiskets framtid på
vestlands- og Skagerak kysten
Leder i Næringskomiteen
Terje Lien Aasland orienterer

Fiskarlaget Sør, Fiskarlaget Vest og Noregs
Fiskarlag har tatt initiativet til å få laget en
handlingsplan for framtidig yrkesmessig
kystfiske på Vestlands- og Skagerakkysten.

Som et ledd i dette arbeidet hadde
aktørene invitert til en konferanse i
Oslo Militære samfunn 10. og 11. juni.
Formålet med konferansen var:
Oppnå en felles forståelse for kystfiskernes situasjon, sett i forhold til bestandssituasjonen, driftsmønster,
reguleringar og arealkonflikter.
Legge grunnlag for en handlingsplan for
framtidig yrkesmessig kystfiske på Vestlands- og Skagerakkysten.
Programmet var delt inn i 4 tema og
hadde innlegg frå nær sagt alle leire
bortsett frå fritidsfiske og turistfiske.
PROGRAM
• Hvorfor trenger vi en handlingsplan
for yrkesmessig kystfiske i sør?
v/ Jan Skjærvø, generalsekretær,
Norges Fiskarlag
• Hvordan vil regjeringen legge til
rette for et fortsatt lønnsomt yrkesmessig kystfiske i sør?
v/ Lisbeth Berg-Hansen, statsråd, Fiskeri- og kystdepartementet
• Studie av det småskaliga kustfisket i
Sverige
v/ Karin Bjerner, Fiskeriverket
• Hvordan ser yrkesfiskerne på
framtida?
v/ Fisker Gunnar Arentzen

Tema 1 – Hva er ”nytteverdien”
av kystfiskeriene i sør?
• Kystfiskeriene – En bærebjelke for
kystkulturen
v/ Jo van der Eynden, direktør,
Lindesnes Fyrmuseum
• Fersk og ”kortreist” fisk – Omsetning og markedsutsikter?
v/ Kjell Henry Olsen, daglig leder,
Brødrene Berggren AS, Sandefjord
• Omsetning og marked
v/ Jørn Lian, direktør, Skagerrakfisk
• Hvordan kan miljøbevegelsen og
yrkesfiskerne samarbeide om et
bærekraftig og lønnsomt kystfiske?
v/ Gunnar Album, Norges
Naturvernforbund
Tema 2 – Bestandssituasjon
• Hva vet vi om bestandssituasjon,
rødlisteproblematikk og utviklingstrekk for kystarter i sør?
v/ Ole Arve Misund, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
• Hvilken innvirkning har det økende
antallet skarv på fiskebestandene i
sør, og hvilke tiltak kan settes i verk?
v/ Ingebrigt Stensaas, prosjektleder,
Direktoratet for naturforvaltning
• Hvordan innvirker sel, sjøfugl og
andre økologiske faktorer på fiskebestandene i sør?
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v/ Jakob Gjøsæter, havforsker, Havforskningsinstituttet
• Hva er yrkesfiskernes oppfatning av
bestandsutviklingen i sør?
v/ Fisker Jakob M. Jakobsen og fisker
Alf Ulland
Tema 3 - Reguleringer
• Hvordan bør framtidige reguleringsregimer utformes for å ivareta det
yrkesmessige kystfisket i sør?
v/ Johán H. Williams, ekspedisjonssjef,
Fiskeri- og kystdepartementet
• Forhandlingene om ny fiskeriavtale
for Skagerrak – hovedproblemstillinger og prosess
v/ Ann Kristin Westberg, avdelingsdirektør, Fiskeri- og
kystdepartementet
• Hvordan påvirker ulike reguleringer
og regelverk lønnsomhet og driftsgrunnlag for yrkesfiskerne?
v/ Fisker Per Arne Johansen og fisker
Harald Kristoffersen
Tema 4 – Arealbruk og samspill
mellom brukerinteresser
• Hva er fiskernes rettsstatus i
kystsonen?
v/ Terje Halsteinsen, jurist, Fiskeridirektoratet
• Bit for bit utbygging i kystsonen

v/ Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis, UMB/NIBR
• Interessekonflikter og sameksistens i
kystsonen
v/ Onar Gudmundsen, seniorrådgiver,
Fiskeridirektoratet
• Ytre Hvaler nasjonalpark – Fiskernes
erfaringer
v/ Fisker Jan Gunnarsen, formann i
Hvaler Fiskerforening
• Hva er fiskernes oppfatning av
arealsituasjonen i sør?
v/ Fisker Elling Røttingen
Tema 5 - Handlingsplan for
framtidig kystfiske i sør
• Perspektiver på kystfiskets framtid
som næring i sør
Innleder: Terje Aasland, leder av
Stortingets næringskomité

Kamp om areal og miljø
Presset i strandsonen, fjorder og havområder er økende. Det er store utfordringer med vindmølleparker,
oppdrettsanlegg, fiskeflåten, og utbygging. Ankringssystemer for
vindmølleparker og oppdrettsanlegg
belegger arealer mye større enn det vi
ser på overflaten. Sei som beiter nær
oppdrettsanleg gir uspiselig fisk. Fisken
blir så fet at du kan riste den ut av
skinnet etter å ha skjært av hodet. Gift
helles direkte i sjøen for å bli kvitt
lakselus. Strukturering av flåten gir
press på uregulert fiske nær kysten
av svært store båter. Utbygging og
muddring ødelegger oppvekstområder, ålegrassenger og gir utfordring for fiske.

Oslo Militæ
re Samfun
d torsdag 10.

Kystfiskets
Vestlands- framtid på
og Skagerr
akkysten
og fredag 11.

juni 2010

Denne konfer
ansen er sen
tral i arbeid
yrkesmessig
et for en kom
kystfiske på
mende hand
Vestlands- og
lingsplan for
initiativ fra
Skagerrakkyst
framtidig
Fiskerlaget
en. Arbeidet
Sør, Fiskarlag
er startet op
et Vest og No
p på
rges Fiskarlag
.

Fiskerlaget
Sør

etter
hverandre, hvor den ene
Havressursloven gir håp
yrkesfiskeren stod frem og underDen nye havressursloven ble
• Diskusjon
streket hvor dårlig det stod til med
• Oppsummering og avslutning av kon- presentert. Denne har ført til økte be- torskebestanden og den andre stod
villinger til havforskningsinstituttet.
feransen
frem og påstod at det var masser av
Den nye forvaltningsloven hvor komv/ Jan Skjærvø, Norges Fiskarlag
fisk. Dette var samme person som
munene har fått større ansvar ble også synes det var viktig med bifangst eller
presentert. Kartlegging av sjøDette var kanskje den tyngste konkattefisk som han kunne selge til våre
områdene er første start.
feransen noen gang holdt for å disnye landsmenn i Oslo.
kutere framtiden for kystfisket i våre
Både mye og lite torsk ??!!!
områder. Med deltagelse fra både fisNoe kommer til å skje
Det var mye jammer over ønske om
keriminister, Lisbeth Berg-Hansen,
Oppsummert fikk Skarven forskrist i reketrål. Lysfiske ble også fremforskningsdirektør Havforskningsningens oppmerksomhet. At tiltak er
stilt som renheten selv. Til tross for at nødvendig ble understreket av leder av
instituttet, Ole Arve Misund og
flere yrkesfiskere med tydelighet
ekspedisjonssjef Fiskeri- og
Næringskomiteen, Terje Aasland (AP).
understreket brislingens betydning
kystdepartementet Johán H.Williams
At tiltak vil komme sier Williams, ekssier det seg selv at konferansen hadde som matfisk for annen fisk. Og selvpedisjonssjef. Vi har en jobb å gjøre
følgeligheten at om brisling følger lys
stor faglig og politisk tyngde. Det var
med hensyn på kvotestyring i Skagerak
så følger selvfølgelig også småtorsken
også en rekke innlegg av fagpersoner
og Nordsjøen sier Ann Kristin Westlys.
fra forvaltning, forskning og interesse
berg, avdelingsdirketør, Fiskeri- og
organisasjoner. Det var satt av god tid Det ble patetisk å høre to innlegg
kystdepartementet.
til spørsmål og mini innlegg av
deltagere.

Store utfordringer
Så hvorfor deltok vi der alle sammen?
Årsak nummer en var nok en anerkjennelse av at vi har en utfordring
med hensyn på forvaltning og bestand situasjonen langs kysten vår.
Til tross for harsellering av Johán
H.Williams over skriftlig forvaltningsklage fra Småfisker’n hadde nok
Williams fått merke det totale
presset nedenfra og politiske presset
ovenfra.Vi gleder oss over erkjennelsen at områdene i sør stort sett
har vært forskånet mot regulering og
utsagnet ”Det er det nå slutt på”.

Elias Arvesen fra Onsøy Råde.
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På bakgrunn av situasjonen til fiskeressursene og spesielt torskebestanden i
Oslofjorden hadde Næringskomiteen på
Stortinget invitert til møte med tema
«Samråd om fiskeripolitikk».

Samrådsmøte i
Tønsberg og Langesund
27. mai
Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen
AV KJELL AABY OG WALTER BERNTSEN 14.50-15.00. Bestandsutviklingen og

miljøsituasjonen i Oslofjorden/
Skagerakkysten v/ Havforskningen avd
Møtet ble holdt i Tønsberg med bl.a.
Flødevigen Jakob Gjøsæter Sjefsforsker
10 representanter fra nærings15.10-15.20. Kystfiske i Oslofjorden –
komiteen, Fiskeri- og kystminister Lisfra et lokalt ståsted v/ Olaf Thon
beth Berg-Hansen, politisk rådgiver i
(yrkesfisker fra Nøtterøy, styreforkyst og Fiskeridepartementet Fride
mann i Skagerakfisk
Solbakken, Frode Christiansen frå Fis15.20-15.30. Mottak - marked v/
karlaget Sør, Olaf Thon frå
daglig leder Kjell Olsen (Brødrene
Skagerakfisk, Kjell Olsen frå fisBerggren, Sandefjord)
kemottaket Brødrene Berggren, Trygve
15.30-15.40. Tom Solli – ForbundsBjørnerem daglig leder av Fiskarlaget
formann, Småfisker’n (Norges FritidsSør, Jakob Gjøsæther fra Havforskog småfiskerforbund)
ningsinstituttet og Tom Sollie frå
15.40-16.00. Benstrekk
Norges Fritids og Småfiskerforbund.
16.00-16:50. Spørsmål/ dialog
17.00.Oppsummering
Programmet for møtet så slik ut:
14.30. Innledning v /fiskeriministeren
Hvordan er egentlig situasjonen i
og lederen av næringskomiteen
fiskeriene?
14.40-14.50. Fiskeriene på
Det kom frem mange forskjellige synsSkagerrakkysten, orientering ved Frode
punkter på forvatningen av fisChristiansen, nestformann i Fiskerlaget
keresursene og på hva som er galt.
Sør
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Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansens
orientering om fiskeriene var fint
fremført, men vi har inntrykk av at hun
ikke har forstått hvordan resurssituasjonen er i fiskeriene her sør.
Fiskeri nasjonen Norge er etter
hennes utsagn best av alle til forvaltning og effektivt fiske og har den fineste oppdrettslaksen.
Fisket selger for over 45 milliarder
årlig og er derfor en meget viktig
næring som må beskyttes og bevares.
Vi savnet også allmenningssynet på
fisket, nemlig at ressursene tilhører
folket og at fritidsfisket faktisk er den
juridisk best begrunnede retten når
det gjelder fisket..
Det er ikke vår skyld sier yrkesfiskerne
Yrkesfiskerne mente at det fiske de
bedrev, ikke på noen måte var skyld i
den katastrofen som har rammet fisket

i Oslofjorden / Skagerrak. De ville ikke
ha restriksjoner, for da mente de der
ikke var grunnlag for å drive næringsfiske.
Svada artikkel fra Fiskaren
De delte også ut en kopi av en artikkel fra Fiskarbladet datert 26
mai 2010. Den handlet om at Fritidsflåten vil stanse yrkesfiskeri, av
Gunn Hedberg.
Innholdet i denne artikkelen er
ganske merkelig og har henvisninger til forskning som ikke er
relevant. Tom Sollie blir her beskyldt for at han ønsker hele Oslofjorden stengt for yrkesfiske og
at Elsa Torstensen fra Havforskningen avviser kontant at det er
noen stedegne lokale forekomster
av brisling, står det i artikkelen.
Dette er feil ifølge Torstensens egne
rapporter/artikler om kystbrisling og
havbrisling som er av samme art, men
blir fanget på forkjellige steder, noe
som også brislingfiskere i Østfold bekrefter, mens fiskere fra vestlandet

mener det er ferdabrisling som de må
kunne ta der den er.
Det er også referert til Jakob Gjøsæter
som forsker på torsk, men han har
ikke snakket med journalisten Gunn
Hedberg og bekreftet på møtet at
tallene der fritidsfiskerne tar 9000
tonn torsk og yrkesfiskerne bare 1000
tonn i Oslofjorden / Skagerrak er feil.
Dette ble tydelig besvart av Kjell Aaby
fra Norges Fritiids- og Småfiskerforbund på møtet i Langesund

innlegg om hvordan fisket var før, mens
det nå nærmest er svart hav.
Dokumentasjon på lysfiske
På møtet i Tønsberg holdt forbundsformann i Norges Fritids- og Småfiskerforbund,
Tom Sollie et oversiktlig innlegg med
bilder som viste at lysfiskerne lå helt
inne ved båthavna med sine skarpe lys
på under 20 meters dybde. Ufattelig at
dette kan tillates.

Hva skjer nå ????
Usikre anslag for fritidsfisket
Møtene var dessverre alt for korte og
På møtet i Tønsberg sa Gjøsæter at fri- det ble svært liten tid til debatt. Det
tidsfisket var større enn yrkesfisket av positive må være at den politiske ledkysttorsk, men at deres tall var usikre, else nå forstår at noe må gjøres. På
men antageligvis er fritidsfisket 2 til 5
møtet i Tønsberg ytret yrkesfiskerne
ganger større, noe som vi også mener også at de kunne tenke seg et samer feil, da det er meget uklart om
arbeide med oss. Men vi sitter også
yrkesfiskerne tar nordsjøtorsk eller
igjen med et inntrykk av at Fiskysttorsk som mange yrkesfiskere også keriministeren ennå ikke forstår den
mener er av samme art.
katastrofen som overfiske på sild, tobis
og andre fiskearter forårsaker for livet
Fisket før og nå
i havet og i særdeleshet inne i våre
Walter Berntsen fra Norges Fritiidsfjorder.
og Småfiskerforbund med sine 80 år
og som selv har vært yrkesfisker i sine
unge år, ga på møtet i Langesund et fint

Besøk vår nye nettbutikk!
www.rfg.no
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Forskningsprosjekt på
Tobis eller sil
grafiske tilhørighet og fordeling gjør
det vanskelig å forvalte tobisbestanden.
Inntil ganske nylig var det ikke tatt
noen særskilte grep for å beskytte
nedfiskede områder i nordlige Nordsjøen, men i løpet av de siste årene
har flere fiskefelt i dette området blitt
stengt for tobisfiske. I 2009 ble for eksempel alt fiske etter tobis i norsk
økonomisk sone stengt av norske fiskerimyndigheter etter råd fra HavDanmark har gjennomført skrapetokt i forskningsinstituttet.
desember i noen år for å mengdemåle
tobis i sanden, men toktresultatene er Metodikk og resultat
svært lite sikre. For å løse dette
Alle store, norske pelagiske fiskebeproblemet har man siden 2004 brukt
stander blir overvåket med akustiske
fangstratene av ettåringer i april
tokt, men standard akustikkmetodikk
inneværende år til å sette en kvote for er ikke tilstrekkelig for å overvåke
resten av sesongen, men metodikken
tobisbestanden pga. tobisen sin
har store svakheter og usikkerheten i særegne atferd og flekkvise fordeling.

Mang en kystboer har lagt med hodet over ripa og observert silen som
piler i småstimer innover sandstranden for så å bore seg ned i sandlaget
og nærmest forsvinne. På kysten har mange koplet tilstedeværelse av sil
sammen med god tilgang på andre arter fordi den jo er mat for større fisk.
Silen finnes også til havs og har vært vanskelig å kartlegge, men nå har
norske forskere satt i gang et prosjekt for å få bedre kunnskap om arten.
Prosjektet er i regi av Havforskningsinstituttet med en prosjektperiode
som strekker seg fra 2008 – 2010. Prosjektet er finansiert med midler fra
Norges forskningsråd og prosjektleder er Egil Ona.
AV ALF HARBITZ, ESPEN JOHNSEN,
EGIL ONA OG INGVALD SVELLINGEN,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET.

Bakgrunn
Tobis-biologi: Ettåringer og eldre havsil
(Ammodytes marinus) er nedgravd i
sanden fra sensommeren i en dvaletilstand som kun er avbrutt av noen
dagers gyting rundt nyttår. Tidlig om
våren forlater tobisen dvalen og
danner pelagiske stimer som beiter på
zooplankton. I løpet av beitesesongen
som hovedsakelig strekker seg fra tidlig
mars til juni, er det generelle atferdsmønsteret at tobisen svømmer synkronisert ut av sanden i grålysningen,
vender tilbake om kvelden og gjemmer
seg nedgravet i sanden om natten.
Under gytingen som foregår midtvinters legger havsilen eggene på sandbunnen hvor de klekkes i perioden
februar-mai. Larvene driver rundt i
vannmassene og etter én til tre
måneder slår de juvenile tobisene seg
ned på sandbunn med gode oksygenforhold og lavt innhold av leire og
mudder i bunnsubstratet. Etter bunnslåingen er tobis svært stedbundet og
forflytter seg ikke over store områder. estimatene er høy. Metodikken som
kalles 'in-year-monitoring' er kritisert,
men andre pålitelige datakilder eksRådgivning
isterer
ikke per i dag. Pålitelige vitenTobis er en relativt kortlivet art og
skaplige
tokt er derfor sterkt ønsket
størsteparten av fangstene består av
for
å
bedre
dagens utilfredsstillende
ett og to år gammel fisk. Tidligere ble
situasjon.
det også fisket store mengder nullåringer. Et stort problem for rådgivningen er at når fiskeriet starter i april Forvaltning
Usikre bestandsråd i kombinasjon med
finnes det ikke informasjon som
mangelfull forståelse av den geoantyder mengden av ettåringer.
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Bilde av seks svingere
(ekkolodd) med forskjellige
frekvens montert på senkekjølen til G.O.Sars.

Prosjektet har som målsetning å løse
disse utfordringene og etablere en
robust toktprosedyre som sikrer
fremtidig tobisovervåkning. Det er i
hovedsak tre utfordringer som må
løses.
For det første er det et problem at
tobisen i perioder graver seg ned i
sanden og dermed er utilgjengelig for
ekkoloddmålinger. Det er også knyttet
stor usikkerhet til hvor mye akustisk

refleksjon (tilbakespredning) ett kg
tobis gir. Denne kunnskapen trengs for
å omregne målte akustiske verdier til
antall tobis. Innsamling av data fra
flekkvis fordelte bestander er også en
utfordring, og ulike statistiske samplingsdesign vil bli tatt i bruk for å gjøre
mengdeberegningen mest mulig presis.

aksjoner mellom tobis og dyrehøyeste ekkoloddfrekvensene (333
plankton. For hvert enkelt tokt blir det kHz) har nettopp 80 – 100 meter som
skrevet toktrapporter.
maksimum effektiv rekkevidde.
Videre er det en fordel at tobisen
Akustikk
stimer under beiting fordi en da
Tradisjonell ekkoloddmetodikk
lettere kan skille tobisekkoene fra bakTradisjonell akustisk mengdemålingsgrunnsstøyen, og lettere identifisere
metodikk blir brukt på alle de største ekkoet fra tobisstimer fra andre fisbestandene av pelagisk fisk i Norge og kestimer. To viktige feilkilder i standard
Tobistokt
internasjonalt. Metoden forutsetter at ekkoloddmetodikk ser ut til å være
Havforskningsinstituttet har siden
utbredelsesområdet for bestanden er små og nærmest neglisjerbare for
2005 kjørt akustiske tobistokt i Nord- kjent, at fisken har lav migrasjonshastobis. Det ene er fartøyunnvikelse, som
sjøen, og i 2008 fikk instituttet gjentighet under måling, og at fiskens
for eksempel kan gi betydelige feil i
nomslag for prosjektet i Norges
ekkoevne er noenlunde godt kjent. For mengdemåling av sild nær overflaten.
forskningsråd. Toktet har vært delt inn arter som foretar kraftig vertikalvand- En annen er akustisk skyggeeffekt som
i to; en eksperimentell del og en over- ring inn eller ut av ekkoloddets
er et fenomen som opptrer i tette
våkningsdel. På tross av at metodikken blindsoner foretar man kun kartleggsildestimer, der toppen av stimen er så
ikke er fullstendig utarbeidet enda, har ingen om dagen eller natten, avhengig
tett at deler av signalet fra ekkoloddet
man vært i stand til å bruke toktav hva som er gunstigst med hensyn til og fra det resulterende ekkoet fra
resultatene i rådgivningen. Spesielt gir tilgjengelighet, prøvetaking og statistisk bunnen av stimen blir absorbert av
toktet et godt bilde av geografisk utvarians. Det faktum at ekkolodd og
stimtoppen. Så selv om tobisstimen er
bredelse av tobisbestanden. Når det
sonar også er viktige redskaper i selve tett, er ekkoet fra hver enkelt tobis sågjelder den metodiske delen har
fisket gir et godt utgangspunkt for
pass lavt at den ikke forårsaker skyggelæringskurven vært bratt. Et konmengdemålingen.
effekt av betydning.
struktivt samarbeid med Sør-Norges
Selv om ekkoet fra én tobis er svakt
En foreløpig konklusjon fra de metoTrålerlag har vært svært nyttig for å få og mindre enn 10 % av en tilsvarende diske toktene tyder på at antall stimer
kunnskap om forventet tobisutbredstor fisk med svømmeblære kan modetektert om dagen på et felt og
else, og atferdsmessige særegenheter
derne ekkolodd måle ekkoet fra
samlet ekkoenergi for hver stim gir et
hos tobisen. For årene 2005-2008 ble enkeltindivider av tobis. At tobisen for- godt mål på hvor mye tobis som finnes
FF Johan Hjort brukt, mens i 2009
etrekker dyp på maksimum 80 meter
i vannmassene.
brukte vi FF G.O. Sars. Toktene har
gjør at den i tillegg er ideell for målFor de som vil lese mer om detaljer i
blitt gjennomført i samarbeid med eks- inger med mange, kalibrerte ekkolodd prosjektet, så kan en gå inn på
perter på plankton, noe som har gitt et med forskjellige frekvenser samtidig
http://www.imr.no/smassc/nb-no
godt grunnlag for å studere inter(multifrekvensmålinger). Dette fordi de

Jan Arvesen
til minne

Jan kikker i mærdene under et besøk i
Austevoll i 1998.

I vår mottok vi melding om av vår kjære venn og
mangeårige faste advokat i Forbundet, Jan S. Arvesen var
gått bort etter lang tids sykdom. Det var 2 ganger Arvesen
som stod i ledelsen for forbundet i mange, mange år. Jan
kom inn i NFSF ganske tidlig og var etter det fast inventar i
alle sammenhenger der forbundet skulle representeres
overfor myndighetene. Med sin juridiske kompetanse var
han en viktig støtte og rådgiver. Jan var den første som ble
utnevnt til æresmedlem i Forbundet. Hans brennende engasjement for småfiskersaken har vært til stor glede og
nytte for oss og vi minnes Jan Arvesen med gode tanker.
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Gratulerer
Kragerø!
Foreningen
har så langt
vervet en del
Nå har Kragerø fått ny lokalforening,
medlemmer
med et samlet styre som har klare
og hatt sitt
målsetninger for videre utvikling av for- første
eningen. Etter at den tidligere lokalfor- styremøte
eningen ble borte på midten av 90
og da får vi
tallet så har vi etterlyst en lokalforvel si at de
ening i dette distriktet. Etter flere
er i god
møter med medlemmer og andre ingjenge i
teresserte viste det seg etter hvert at Småfisker`n
det var vanskelig å finne en som ville
avd. Kargerø
påta seg formannsvervet.
& Omegn.
Vi oppLot seg ikke stoppe av isen!
fordrer
Helt til denne dagen, den 11. mars,
potensielle
med så mye is i fjorden at ferga måtte medlemmer til å kontakte styret for
innstille slik at flere av medlemmene
tegning av medlemskap.
ikke kunne møte, så løste det hele seg. Kontakt kan rettes til:
Svein Ivar Thorsen ble valgt som forFormann: Svein Ivar Thorsen,
mann, Roar Thorsen sekretær og Jens 3760 Neslandsvatn.
Petter Ramberg valgt som kasserer.
Tlf: 35 99 89 51 / 90188539

Tom overrekker formannklubba til
Svein Ivar Thorsen

AV TOM SOLLIE
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E-post: sv-iva-t@online.no
Kasserer: Jens Petter Ramberg,
Borteidveien 60, 3790 Helle
Tlf: 97516342
E-post: jensramberg@gmail.com

Studieforbundet natur og miljø:

Landskonferanse i
Kristiansand 28-30. mai
AV TOM SOLLIE

For å bedre kunnskapen om studieforbundet, nå som det er kommet ny lov
og forskrifter fra 2010, så meldte jeg
meg på til landskonferansen. Foruten
administrasjonen var deltakerne i
hovedsak fylkesledere og gjester fra
organisasjonsmiljøet i Agder fylkene.
Innledningsvis ble det fokusert på
nytten vi kan ha av sosiale media i
frivillige organisasjoner som ved å
bruke ” facebook” til å spre informasjon og få nye medlemmer og samarbeidspartnere.
ProFundo heter servicebedriften som
arbeider for frivillige organisasjoner.
4H i Aust-Agder fortalte om hvordan
de driver sin organisasjon og utvikler
kunnskap ut til medlemme med relativt
enkle midler. Den lokale turistforeningen tok oss med ut på tur og opp i
de nærliggende heiene.

Takk for innsatsen

Engasjerte konferansedeltakere

Studieforbundets overordnede
mål
Forbundet skal så drive sin opplæringsaktivitet med å bidra til å vedlikeholde
Klar for et bedre måltid etter vel
og styrke demokratiet og legge grunngjennomført konferanse
lag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
Utflukt til dyreparken var en
De skal gjøre det mulig for mennesker
del av opplegget
å påvirke sin egen livssituasjon og å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. Det er også viktig å
motivere og gi tilgang til kunnskap og
kompetanse og slik møte behov i et
samfunn i stadig endring. Dessuten skal
en styrke kulturelt mangfold og øke
deltakelse i kulturlivet, samt være en
selvstendig arena for læring og et
supplement til offentlig utdanningslæringen omfatter slik at laveste antall
tilbud for voksne.
nå er 3 deltakere. Aldersgrensen er
senket til 14 år dvs. deltaker må minst
Ny lov og forskrifter fra 2010.
fylle 14 år i studieåret. Det er utvidet
Kursvarighet er nå minimum 8 timer
emneområder og nye tilskuddsregler
beregnet ut fra at en time med pause som inkluderer åpenhetskrav / kunnutgjør 45 minutter. Deltaker antallet er gjøring av kurstilbud gjennom
redusert av hensyn til hvilken aktivitet medlemsblad nettsider osv.
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Tilskuddet er for 2010 kr 75 pr studietime og alle studier skal følge godkjent pedagogisk opplegg med
opplysning og innhold for kurs. Tilskuddsreglene i sin helhet finner du på
www.naturogmiljo.no/tilskuddsregler/
Her finner du også alt det du trenger å
vite om søknadsrutiner, utbetalinger,
gratis møtelokale, kopiering og kursbevis. For øvrig vil jeg anbefale alle
lesere å besøke hjemmesiden til forbundet. www.naturogmiljo.no
Fylkesavdelingene.
Alle lokalforeninger i Norges Fritids og
Småfiskerforbund oppfordres til å ta
kontakt med respektive fylkesavdelingene i studieforbundet for veiledning
og råd i gjennomføring av planlagte
kurs. Noen foreninger har allerede
kontakt b.l.a i Østfold og Vestfold.
Etter en orientering om et lokalt landbruks arrangement på Evje lørdag, ble
vi fraktet til Dyreparken hvor vi ble
møtt av en hyggelig guide som viste
oss parkens miljømessige tiltak for
nærmiljøet og trivsel for besøkende.
Befaringen ble avsluttet med forpleining etter en lang spasertur i området.
Sammendrag.
Vi fikk selvfølgelig anledning til å stille
en del spørsmål om eksisterende kurs
som vi kan benytte oss av og for oss
mener jeg kurs i organisasjonskunnskap kan være aktuelt. Båtførerprøven
er også aktuell i tillegg til de kursene vi
selv ønsker å utvikle som for eksempel
garnbøting, binde ruser og snekre
teiner. Med alle nye regler i forbindelse
med bruk av sjøen, som bare blir mer
innfløkt, så kan dette også bli tema for
kurs i framtiden.
Ta kontakt med din lokalforening hvis
du har lyst til å bli med på et kurs.
Ellers så vil jeg oppfordre alle som har
ideer og forslag til å utvikle kurser, til å
kontakte oss i forbundsstyret slik at vi
kan sette opp en kursplan.

To nye æresmedlemmer
i Småfisker'n
AV LARS KONGSVIK

To nybakte æresmedlemmer

På landsmøtet til Norges Fritids og
Småfiskerforbund nå i vår ble 2 av våre
mangeårige medlemmer utnevnt til
æresmedlemmer. Selve tildelingen av
æresbeviset ble det vedtatt å foreta lokalt, og så langt vi vet klarte vi å holde
dette hemmelig for de to utkårne inntil høytideligheten fant sted.
Dette skjedde i festlig lag på
Lyngørporten. Det var lokallaget Risør
og Tvedestrand som sto for arrangementet og som altså fikk det ene
av æresmedlemmene oppnevnt.
Visste ingenting
De to æresmedlemmene er Finn Jonas
fra lokallaget Risør Tvedestrand og
Odd Keilon Osmundsen fra lokallaget
Arendal. Finn Jonas har vært med i
NFSF helt fra oppstarten i 1977, og
Odd Keilon har også en svært lang
fartstid i organisasjonen. Å bli æresmedlem i Småfisker`n er ikke noe dagligdags, og etter det vi vet er det bare
forhenværende forbundsformann Elias
Arvesen som innehar tittelen blant
våre nåværende medlemmer. Han var
forøvrig til stede på Lyngørporten
fredag kveld. Finn Jonas visste ingen
ting da han ble tatt med til
Lyngørporten, han trodde det var en
eller annen sammenheng med
Strannakoret i Tvedestrand. Stor var
derfor overraskelsen da han kom til
stedet og ikke fikk se en eneste
korsanger, men derimot flere “småfiskere” samlet til fest.

mann Tom Sollie var selvsagt til stede
og stod for den høytidelige overrekkelsen av æresbevis og vase. Forhenværende forbundsformann Elias Arvesen
var der også og fikk dermed selskap av
to nye i ”æresklubben”. Som stifter av
forbundet er han selvsagt en av de
som vet mest om hva Finn Jonas og
Odd Keilon Osmundsen har betydd
for forbundet.
Retter fra havet
Det var vel ingen stor overraskelse at
mat fra havet stod på menyen i en slik

Skikkelig velfortjent
Lederen i NFSF sin lokalavdeling Risør
Tvedestrand var primus motor for arrangementet som ble holdt på
Lyngørporten. Han nøler ikke med å
rose æresmedlemmene for det de har
gjort for forbundet og kaller det en
skikkelig velfortjent æresbevisning.
Rundt 15 personer var samlet for å
hylle kveldens jubilanter. Forbundsfor-

anledning som her ble feiret. Med
gravet hvalkjøtt som forrett og pannestekt brosme til hovedrett, må en
vel si at menyen var et eksklusivt valg.
Stor aktivitet
Selv om Finn Jonas ikke lenger er aktiv
i driften av lokallaget kan han glede seg
over at Risør Tvedestrand er en veldrevet forening. Den har om lag 200
medlemmer og medlemstallet er økende. Også Arendal avdelingen er i fint
driv til glede for Odd Keilon.
Lyngørporten 2012?

Tre stolte æresmedlemmer
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Finn Jonas med kona Torill til venstre og
Greta , kona til Odd Keilon til høyre.

Moland ser gjerne at der kommer
mange småfiskere til Lyngørporten om
halvannet år.
- Her lager de god mat, og det ligger
ved havet. Og der må vi være når 3035 utsendinger og hobbyfiskere fra
hele landet samles, sier lederen i den
lokale avdelingen, Finn Arvid Moland.

Odd Keilon
Osmundsen fra
Arendal

De koser seg pa terrassen pa
Lyngørporten.

Finn Arvid Moland, Elias Arvesen og
Svein Hvidsten.

Finn Jonas fra
Risør far æresbevisningen av
Tom Sollie
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Hele landet fra syd til nord:

NFSF foreningsoversikt
Os Småfiskarlag
Formann: Bjørn Ole Jacobsen,
Kuvenbakken, 5200 Os
Tlf: 56306264.
E-post: bjorn.ole.jacobsen@hjemme.no
Kasserer: Per E. Pedersen,
Kolabakken 16, 5200 Os
Tlf: 56301480 / 90997702 / 99257871
E-post: pep.kola@hotmail.com

Småfisker´n Høvåg
Formann: Geir Trondsen,
Krossen, 4770 Høvåg
Tlf: 90535547
E-post: geirbt@hotmail.com
Kasserer: Stein Solheim,
Trøde, 4790 Lillesand
Tlf: 37275576 / 92601628

Småfisker´n Sandefjord & Omegn
Formann: Gunnar Svendsen,
Bentserødvn. 44, 3234 Sandefjord
Tlf: 33474516
Kasserer: Sverre Lilloe,
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord.
Tlf: 33469946
E-post: sverre.lilloe@sandefjordbredband.net

NFSF Avd. Kristiansund
Formann: Harald Klausen, Skyttervn.8 B,
6514 Kristiansund
Tlf: 97619888
.
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik,
6523 Frei
Tlf: 71528877
E-post: nlyngvik@online.no

Småfisker´n Kristiansand
Formann: Eiler Schiøtz, Jollevn.1a,
Tlf: 38030131 / 95703770
4624 Kristiansand.
E-post: eilersch@online.no
Kasserer: Tor Aagedal, Konvallvn. 4,
4620 Kristiansand.
Tlf: 38010539
E-post: tor.aagedal@gmail.com

Småfisker’n Risør / Tvedestrand
Formann: Finn Arvid Moland
Strømsland, Laget 4950 Risør
Tlf: 37162696 /48115215
E-post:solveigvikingstad@hotmail.com
Kasserer: Erik Tore Tangvold,
Postskjærveien 1, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37165232 / 91106429
E-post: e-tangv@online.no

Småfisker´n Tønsberg & Omegn
Formann: Tom Sollie,
Ringshaugvn. 18
3154 Tolvsrød
Tlf: 33326982 / 97595098
E-post: tom.sollie@combitel.no
Kasserer: Stener Pettersen
Magnesvei 5, 3151 Tolvsrød.
Tlf: 33328162 / 92039156
E-post: stenepe@online.no

Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann: Petter E. Kristiansen
Tyrivegen 14, 8250 Rognan
Tlf: 75690114 / 91695061,
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen,
Leivset, 8210 Fauske
Tlf: 75642159 / 97605320
E-post: arne.andersen45@gmail.com

NFSF Avd. Sunnmøre og Romsdal
Formann: Arne Bunes,
Ellingsøy, 6057 Ellingsøy
Tlf: 70 15 67 00
E-post: arnebunes@yahoo.no
Kasserer: Kåre Slyngstad,
Slyngstad, 6265 Vatne.
Tlf: 70213097 / 91130542
E-post: kare.slyngstad@tele2.no

Småfisker´n Arendal
Formann: Svein Hvidsten,
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød
Tlf: 37030727 / 97654811
E-post: eg-hvids@online.no
Kasserer: Thore Kristian Johnsen,
Blekestrand, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 03 45 30 / 97 00 56 16.
E-post: thorekristianjohnsen@yahoo.no

Småfisker´n Moss / Rygge
Formann: Carl Fjerbæk,
Kure 1580 Rygge
Tlf: 69260616 + faks
E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske,
Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 90750652
E-post: svegis@online.no

NFSF Avd. Vefsnfjorden
Formann:Tor Eli,
Haukland, 8658 Mosjøen.
Tlf: 75186855 / 95073499
Kasserer: Steinar Digermul,
Halsmovn. 69, 8663 Mosjøen.
Tlf: 75173105 / 90959093
E-post: steindi@online.no

Småfisker’n Onsøy / Råde
Formann: Elias Arvesen,
Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69333172
E-post: elias.a@online.no
Kasserer: Stig Østenrød,
Sønningveien 10, 1626 Manstad
Tlf: 69330147 / 90085577
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no
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Småfisker´n Stavern
Formann: Helge Johannessen,
Heibergsvei 74, 3269 Larvik.
Tlf: 91 66 72 50
E-post: helge.johannessen@c2i.net
Kasserer: Stein Ingebrigtsen,
Floskjærvn. 21 F, 3290 Stavern
Tlf: 33197368 / 95734813
E-post: steling@online.no
Lister Småfiskerlag
Formann: Harald Velund, Trellevika 32,
4400 Flekkefjord.
Tlf: 38322073
E-post: har-velu@online.no
Kasserer: Diethelm Weiss,
Fjellså, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 45260284
E-post: info@fishon-angelreisen.de

.

Etter ein henvendelse frå Arne Jon Barlin frå Indre Sogn, som nyleg har blitt
medlem
hjå oss,
tok Tom Sollie turen
NFSF Avd.
Skjervøy
for å sjå på om ein kunne etablera eit
Formann: Harald Sjøblom,
nytt lokallag av NFSF her.
Kirkegårdsvn 32, 9180 Skjervøy.
Tlf: 99227806
I samband
med kysten sin dag hadde vi
E-post:
eigen
standhsjblom09@gmail.com
i Kaupanger. Slik fekk vi høve
Kjell
Johansen,
til åKasserer:
informera
om
forbundet og verve nye
9180vart
Skjervøy
Trollvn. 32, Det
medlemmar.
ein del nye, men
ikkje
til å etablera noko nytt lokallag.
Tlf:nok
92451505
Vi arbeidar
vidare med saka, og vonar at
E-post: kjas@trollnet.no

vi kan lukkast i 2008. Seinare på dagen
gjekk
turen til Aurland
Småfisker´n
Telemark.med KV Garsøy
der arrangementet heldt fram. Det var
Formann: Per Tveit,
mellom anna dåp av to sognefæringer og
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn
roturar.
Tom kunne diverre ikkje vera
35513546
medTlf:vidare
til Underdal, men seinare rapE-post:
portar
frå ptveit@online.no
Arne Jon fortell at dette var eit
Gjødingseter,
særsKasserer:
vellukkaPer
arrangement.
Myragt. 34, 3936 Porsgrunn
Tlf: 35555096
E-post: pe-gjo@online.no

Dåpen av Hugin og Munin
Ein færing vil seie ein liten båt med fire
årer,
ogAvd.
desse
båtene er vorte til i løpet
NFSF
Rogaland
av eit båtbyggjarkurs på Sogn jord- og
Formann: Per Øhmann,
hagebruksskule. Ordførar Olav Ellingsen
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger
var på plass med dikt i kjend stil, musikkTlf: spelte,
51699123
laget
og/ i95190677
tillegg til dei oppmøtte på
E-post:
hyselos@hotmail.com
land kom fleire bygdefolk til markeringa
Kasserer:
Karstein Helleberg,
med
eigne båtar.
Ølberg Havneveg 37, 4053 Ræge
Hugin
og Munin
Tlf: 51654647
/ 47626139
Oldebornet
til arkitekten bak båtteikninE-post: karsten.norway@gmail.com

gane, Andrea Råen, fekk æra av å døype
den
fyrste
båten
i mjød. Vilde Skjerdal
NFSF
Avd.
Nordkyn
har funne namn til “sognefæringane” og
Formann/kasserer:
fekk difor lov å døype den andre båten.
Vevang.
HoTommy
fortalte
at ho hadde tenkt på ramnane
Boks 303,
9790
Kjøllefjord
til guden
Odin
i norrøn
mytologi, og difor
Tlf:
78499929
/
91876297
vart namna Hugin og Munin. Etterpå song
E-post:”Kven
tommyvev@start.no
jentene
kan segla” akkompagnert
av Håkon Skjerdal
på gitar. Begge
båtane blir verande
i bygda, tilgjengeleg
for utlån til turistar
og bygdefolk.
Ein gledas dag
Leiar i Indre Sogn
Kystlag og ansvarleg for markeringa,
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Marny Tønnesen, fortel at dette er andre
året på rad Kystens Dag blir feira.
- Småfisker´n
I 1905 fekk Kragerø.
Noreg eit eige norsk flagg,
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for
Formann: Svein Ivar Thorsen,
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at
3760 Neslandsvatn.
det kvart år skal feirast Kystens Dag, og
35 99 denne
89 51 / dagen
90188539
atTlf:
flagget
skal heisast. Dette
E-post:
sv-iva-t@online.no
er ein dag me skal feira tradisjonane og
Kasserer:vår,
JensogPetter
Ramberg,
kulturen
tenkje
over og skape
60, 3790 Helle
Borteidveien
visjonar
for framtida.
Kystens Dag skal
vera
ein gledas dag, sa Tønnesen.
Tlf: 97516342
E-post: jensramberg@gmail.com

Vi var på plass og vervet medlemmer på
Kystens Dag i Kaupanger.
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ø Motor A
l
l
a
Båtsenter

S

V

Over: Arne Jon Barlinn er primus motor i arrangement
og i medlemsverving.
Under: Dåpssermonien av Munin - en ekte sognefæring.

Karl XV’s gt. 3
3150 Tolvsrød
Tlf: 33 32 88 80
www.vallomotor.no

Æressmåfiskeren

Sammen har paret fire barn, to gutter
og to jenter.
Odd Keilon har hele tiden hatt fiske
som hobby.
Odd Keilon Osmundsen (73) ble
- Det var både hobby og matauk.
nylig æresmedlem i Småfiskeren.
- Hvordan fisket du?
Den tøffe halvulken er kjent for
- Jeg hadde ikke tålmodighet til å sitte
blant annet å ha funnet slaveskipet
med snøre, så for meg har det blitt
Fredensborg, men få vet at han
mest garn og teiner.
startet sin dykkekarriere i bade- Hvilken fisk liker du best å spise?
karet.
- Det var et vanskelig spørsmål! Jeg
synes all fisk er bra, alt fra berggylte, til
Odd Keilon Osmundsen er opprinnelig
ørret, makrell, torsk og lyr.. All sjøfisk
fra Egersund. Her vokste han opp
er bra.
sammen med mor, far og en yngre
- Tilbereder du den selv?
søster.
- Ja, alltid. Det var en avtale mellom
- Kan du fortelle litt om hva du holdt
meg og min kone at jeg skulle gjøre alt
på med da du var liten?
som hadde med fisk å gjøre, sier han
- Det kan bli en hel bok ut av det! ler
og smiler.
Odd Keilon.
- Og så har jeg tatt meg av ryddingen,
- Hva skal jeg si? Vi bodde med tærne i
supplerer Greta fra kontoret sitt ved
tangen og hadde havet som nærmeste
siden av stua..
nabo. Sjøen var viktig.Vi var ikke store
Odd Keilon var med og starte lokallag
før vi lagde våre egne båter. Egersund
på Sørlandet av Norges Fritids- og
er en fiskeby. Hele byen levde av fiske.
småfiskeforbunds Småfiskeren på i
Silda var viktig, og det var store sile1980-årene. Han har sittet som leder i
oljefabrikker i byen. Her på Sørlandet
om lag 15 år. Til å begynne med
hadde de potetferie, men det hadde
rommet foreningen både Risør, Tvedeikke vi.Vi hadde sildeferie og jobbet på
strand, Kristiansand og Arendal.
sildeoljefabrikk. Dette var en viktig del
- Allerede da var det begynt å bli reav oppveksten min. Sjø og fiske, forstriksjoner på fiske.
teller han.
- Hvordan føles det å være æresOdd Keilon traff sin kone på lærermedlem i Småfiskeren?
skolen i Kristiansand i 1960. Hun heter
- Veldig hyggelig. Jeg har brukt mye av
Greta og kommer fra Moss.
min fritid på dette arbeidet.Vi hadde
- Vi jobbet først som lærere i Sandnes,
blant annet opplegg for skolene i sammen på den tiden kunne vi velge og
arbeid med flere, hvor elevene fikk
vrake når det gjaldt jobber. Så vi satte
flotte opplevelser med fiske og matlagoss ned med norgeskartet og fant ut at
ing, forteller han.
vi ville til Kilsund. Begge begynte på
Den nå pensjonerte rektoren har
Flosta skole.
AV ANNE KRISTINE DEHLI,
TVEDESTRANDSPOSTEN
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store og ru arbeidshender som
akkurat nå vifter i luften for å forklare.
- Ja, jeg er jo pensjonist, men det er
stadig prosjekter som jeg jobber med.
Jeg jobber med båter, og akkurat nå er
det mye å fikse og ordne på barnas
hus. Jeg er maler, snekker, murer og altmuligmann. I tillegg tar barnebarna mye
tid. Eller, jeg skal vel egentlig gi kona
mest av æren for å passe på dem, jeg
er egentlig ikke noen god barnepasser.
Odd Keilon har vært en pasjonert
dykker siden han fikk dykkerutstyr i
gave av sin kone til bursdagen i 19xxx.
- Jeg var i ferd med å gi opp drømmen
om dykking. «Det blir vel bare med
drømmen», sa jeg. Men kona gav meg
utstyr i gave, og så begynte jeg å øve
meg.
- Han begynte i badekaret! sier Greta
lattermildt.
- Det var fordi det var så mye is på
vannet da jeg skulle begynne, jeg måtte
øve meg for å kjenne hvordan drakten
fungerte, forklarer han.
I forbindelse med dykkingen har han
faktisk vært med på å dokumentere at
Norge har vært med på slavehandel:
Det var da han lette etter etter en
flyndre til svigerfaren sin i 1974 at
han fant elefanttenner i tangen utenfor
Tromøya. De hadde vært om bord på
slaveskipet Fredensborg, og var beviset
på at Norge var med i tvangsforflytningen av mennesker på 1700-tallet.
- Ja, jeg er en av finnerne til Fredensborg, sier han.
- Men det var ikke meg alene. Leif
Svalesen og Tore Svalesen var også
med!

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.
Kr150,100,- / 160,-. (fastsatt av det enkelte lokallag).
Årskontingent: kr
(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
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.

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.

