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Noen ganger skal du lage middag mens andre ganger skal
det tilberedes småretter til litt mer raffinerte anledninger.
Denne gangen utfordrer Småfisker`n deg til å lage noe ekstra utsøkt.
Det er røykelaks som er hovedingrediensen i oppskriften.
Den passer godt sammen med andre godbiter fra havet som
reker, krabbe, hummer eller skjell. Retten kan også passe
dersom du vil servere tapas.

Røykelaks rullade
Dette trenger du:

• 300 – 500 gram røykelaks
eller røykt ørret
• 1 pakke snøfrisk einebæreller dillsmak
• Noen kvaster fersk dill

Laksen legges taksteinslagt

Slik gjør du: Legg kniven

ganske flat og skjær store
løvtynne stykker av røykelaksen.
Legg et 40 cm bredt stykke
aluminiumsfolie på disken
Legg laksen i taksteinslag på
Osten smøres på
folien. Rør opp osten slik at den
blir smidig og smør den utover
laksen. Finklipp dillen og strø
den utover osten.
Rull sammen som en rullekake,
brett folien tett rundt og legg i
fryseren.
Ta rulladen opp når den er stivDillen drysses over
frossen og skjær den i 1cm
tykke skiver.
Plasser den oppskårne rulladen
på et serveringsfat.
Kan gjerne serveres sammen
med ristet brød.
Lykke til

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

Lag Rullekake

Røykelaksrulladen er klar

Redaksjonskomiteen oppfordrer alle lokallag
til å bidra med stoff til kommende utgaver.
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Fra formannens penn

Fangst og fiske.
Ikke for å klage, men november måned
har vært fryktelig kald med masse vindvær.
Dette har begrenset hummerfisket i de
siste 3 ukene. Selv fikk jeg skadet meg slik
at jeg måtte ta teinene på land etter 14
dager. Da hadde jeg fisket 60 hummer, hivd
ut 35 undermålinger og rognhummer. 25
ble med hjem og da har jeg for så vidt fått
det jeg trenger. Det rapporteres om
samme eventyrlige fiske i år som i fjor, og
dette tilsier at hummerbestanden må være
mye større enn tidligere antatt.

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET ?

Dette er en skapning som ikke
alle har stiftet bekjentskap med.
Vi vil ha svar på to spørsmål:
1. Det fulle navnet på arten
2. Hvor langt mot nord er utbredelsesområdet til arten?

Svar på
konkurransen
sendes innen utgangen av februar
måned til:
Småfisker’n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
eller på e-post
lars.kongsvik@broadpark.no

Fiskarbladet Fiskaren
På forsommeren kunne vi lese usaklige
påstander om undertegnede i Fiskarbladet
Fiskaren, som jeg måtte ta tak i og få
dementert. Påstandene kom i kjølvannet
av lysfiske saken, og jeg ser på dette som
et angrep fra journalist og andre som var
involvert i artikler som etterfulgte denne
saken. Hvorfor og med hvilken hensikt?
Ja det kan en spørre seg om, men det er
tydelig at noen har rotta seg sammen.
Dette må vi nå legge bak oss slik at vi kan
konsentrere oss om forbundets arbeid.

Honnør til Lysfiske komiteen
Vi har en komite som arbeider seriøst
videre med lysfisket og torskebestanden i
Oslofjorden og Skagerak kysten. Det er et
kjempearbeid denne komiteen utfører og
dette skal de ha all honnør for. Tross alt
ble foreningene i områder stiftet for å få
vekk lysfisket og å bevare våre rettigheter
som fritidsfiskere.
Det er beklagelig at lysfiskeforbudet som
skulle gjelde fra 1. januar, har blitt trenert
bort og en kan stille seg spørsmål om
hvordan dette har latt seg gjennomføre.
Dette kom også opp som egen sak i
reguleringsmøtet i november og er
referert i dette bladet.

Lite gehør i Direktoratet
Til dette møtet sendte vi inn to saker til,
som bevaring av gytetorsk og begrensingene i fritidsfisket, da med ny begrensning på levert 1000kg torsk. Her gjorde
Lars en kjempejobb under møtet, men det
ser igjen ut som at det er kapitalkreftene
som rår, uten å ta hensyn til bevaring av
resursene og dette er skuffende.

Urmelige begrensinger.
Foreningen i Arendal har engasjert seg i
det de mener er urimelige begrensninger
for fritidsfiskere. Den verste er måten vi
er blitt fratatt retten til å fiske ål, og dette
skjedde over natten. Et vern og fredning
er greit men at yrkesfiskerne skal
tilgodeses med å fiske 50 tonn ål, noe som
kalles forskningsfiske er en urimelig utestengelse av fritidsfiskere og hva blir det
neste.Vi får også redusert garnlengden fra
210 m til 165 m fra nyttår i fisket etter
torsk. Dette kunne jo vært greit for
skagerrakkysten om det var midlertidig
for her handler det om å verne om
torsken som er igjen, men yrkesfiskerne
får lov til å fiske som før så her er det
snakk om å verne yrkesfiskere for fritidsfiskere. Jeg kan bare ikke fatte og forstå
hvordan Fiskeridirektoratet og
Departementet klarer å gjennomføre slike
bestemmelser.
Vi reiser nordover for å fiske..
For oss her sør så er det lenge siden vi
kunne kjenne suget fra dypet i det øyeblikket en firekilos torsk hugger tak i
pilken. For å kunne gjenoppleve dette så
har en en del ivrige fritidsfiskere bestemt
seg for å ta turen til Lofoten og Skrova.
Koster penger gjør det, men etter en del
telefoner og mailer så blir det hele en grei
og rimelig tur.
Skulle gjerne vært med selv men tidspunktet gjør det umulig, så det får heller
blir neste gang. Jeg er sikker på at det
blir en tur til etter at bildene og historien
kommer på trykk i neste nummer av
Småfisker`n.
God lesning videre i bladet og nyt artikkelen til vår gjesteskribent denne gang.

Da gjenstår det å ønske

alle våre medlemmer og

lesere en riktig God Jul og
et godt nytt år fra oss
i forbundsstyret.

Tom Sollie, Forbundsformann.

Merk konvolutten:
«Konkurransen»

Vi trekker ut en fin premie blant
de som sender inn riktig svar.
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Urimelige begrensninger
i fritidsfiske etter krabbe

Minimum dybdegrense for setting av
krabbeteiner er 25m fra svenskegrensa
til Lista (ellers i landet er det ingen
dybdebegrensninger).

Da det ble innført 80mm fluktåpninger i
krabbeteiner, ble det presisert at det
skulle vurderes om 25m-grensen skulle
falle bort hvis fluktåpningens virkning på
hummerens muligheter for rømming
var positive.
Nå er ”prøvetida” for lengst gått ut, og
resultatet er i tråd med myndighetenes
intensjoner. Hummeren fanges nå
svært sjelden i krabbeteiner med fluktåpninger.

kun slår seg ned og lever sitt liv på en
dybde grunnere enn 25m.. Det fiskes
like mye hummer på 10 – 15m som 20
– 40m. Hvorfor skal vi da ha
25m-grense?

Når fiskerimyndighetene mener at det
ikke skal fiskes hummer i fredningstida,
må vel loven være lik for alle - om han
er yrkesfisker eller fritidsfisker? Eller
mener de at yrkesfiskerne er mer
lovlydige enn fritidsfiskerne og alltid
setter hummeren tilbake i sitt rette element?
KONKLUSJON:
Fluktåpningene har gitt den positive effekten som ønsket, og derfor er det
mulig å sløyfe 25m- grensa også for fritidsfiskeren.

Når det er snakk om begrensninger
i yrkesfiskernes fiske, protesterer de
høylydt. Fiskeressursene må tas vare på,
og da er det nødvendig at gode lover
blir akseptert og overholdt av begge
parter.

Allikevel må jeg komme med en oppfordring til alle fritidsfiskere: Skriv i
aviser, delta i diskusjoner og send gjerne
inn brev til myndighetene om urettferdige pålegg/forbud. Det synes alltid
slik at fritidsfiskeren er ” den store
stygge ulven. Det er han som tømmer
havet for fisk”. Husk; det kommer stadig
nye begrensninger. Det synes å være
greit for fiskeri-myndighetene å gjøre
dette, da nye begrensninger møtes med
få motargumenter og liten motstand fra
vår side.

Jeg har alltid lurt på hvorfor det skal
være forskjell på yrkesfiskere og fritidsfiskere når det gjelder fangst av krabbe.
Yrkesfiskerne kan sette sine teiner opp En annen positiv følge av dette er
Jahn G. Gabrielsen
til fjæresteinene mens fritidsfiskerne må arbeidet for fiskeoppsynet. De slipper å Medlem av Småfisker’n i Stavern
sette teinene dypere enn 25m. Hvorfor? dybdemåle satte krabbeteiner.
Det er heller ikke slik at hummeren
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Svar på forrige konkurranse
Der kom ikke så mange svar denne gangen, men de
fleste som hadde prøvd seg hadde riktig svar.
Den oppmerksomme leser har nok fått med seg at
det er kamp om brislingfisket for tiden. Foruten å være
en godbit på frokostbordet, så har fisken også en viktig
role som føde for annen fisk, og det er her striden er.
Skal den på liv og død fiskes opp, eller skal den få være
tilstede i økosystemet og gi grunnlag for et rikere fiske
på andre arter?

Brislingen foretar ofte vertikalvandringer i takt med
vekslinger i dagslyset og går mot overflaten når lysstyrken minker. Om sommeren står den høyt i sjøen,
ofte nær/i overflaten.

Brisling i våre farvann blir sjelden eldre enn 4–5 år
med dominans av 0- og 1 år gammel. Siden fangstgrunnlaget er avhengig av forekomstene av ung brisling,
blir fisket i stor grad påvirket av variasjoner i årsklassenes styrke.Ved god vekst kan årets yngel nå en
størrelse på 9,5–10 cm i løpet av høsten, og vil komme
inn i fangstene allerede i 4. kvartal.

En deler gjerne bestanden opp i havbrisling og kyst og
fjordbrisling.
Vi har hentet følgende informasjon fra Havforskningsinstituttet sine nettsider og presenterer her kyst og
fjordbrisling.

Brisling blir kjønnsmoden 1–2 år gammel, sannsynligvis
avhengig av veksten første leveår.Vi vet lite om brislingens bestandstilhørighet, om rekruttering og vandringer. Den gyter i fjordene, men det meste av
produksjonen antas å komme fra rekruttering utenfra.
Det er gode indikasjoner på at brislingen som står i
fjordene om høsten overvintrer og danner grunnlaget
for neste års fisk.
Den heldige vinner som har fått tilsendt
premie er:
STEINAR ARNE HJARTÅKER
Kipleveien 31 B, 5179 Godvik

Kyst- og fjordbrisling
Brisling er en stimfisk som lever pelagisk
og sjelden finnes dypere enn 150 m.

Vi gratulerer !!

Fakta om kyst- og fjordbrisling
L a t in sk n a vn : Sprattus sprattus
Fa mili e: Clupeidae
Ma k simu msst ø rre lse : 19,5 cm og 54 g
L e ve ti d: Sjelden mer enn 4–5 år
L e ve om rå de : Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og
Nordsjøen.
H o ve dg y te o mrå d e: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen
pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
G yt e ti dsp un k t: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann
er mai–juni.
E rn ær ing : Planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste
føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting,
torsk og andre torskefisk.
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Småfisker? – Jeg?!

Joda, ”Husekleppen” har jaggu av gjørme fra krepseteinene og
meg blitt en Småfisker og er
stinkende av råtten agn? I hvert fall
stolt av det!
ikke min kjære stefar Gaggi! Han var
lamslått av glede da jeg sa ”JA!” til å bli
Jeg heter Lisa Huseklepp og er en
med på fisketur en kald, men solfylt
energisk jente fra Tønsberg på snart
lørdag i november i år.
28 år. Jeg jobber som Key Account
Manager i det største distribusjonssel- Overraskende opplagt, spratt jeg rett i
skapet til parfymeribransjen i Norge.
kjeledressen som vel og merke var
Min hverdag er fylt med parfyme, leALTFOR stor, (tenk om kontoret
bestifter og krevende oppfølging av
hadde sett meg da)! Vi var klare for å
profesjonelle og spennende kunder.
cashe inn dagens fangst.
Jeg har denne høsten oppdaget min
perfekte avkobling fra denne
hverdagen, nemlig fiske. Hvem hadde
trodd at jeg skulle ELSKE å bli våt, full

”Alle mann, og KVINNE til
teinene!”

Ut på bøljan den blå i Meums fantas-
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tiske, men må jeg si, primitive fiskebåt.
Her skal det fiskes! Vi satt kursen mot
Teinebåen, nord for Vestre Bolærne,
utenfor Tønsberg.

Jeg er ikke en av dem som mangler
konkurranseinstinkt, så her skal alt
loggføres og ukontrollerte hurrarop er
på sin plass når teinene som kommer
over ripa inneholder havets herlige
skatter. Meum og Gaggi trodde vel de
skulle få kose seg i fred med arbeidsoppgavene på båten, men der tok de
begge feil. Jeg var straks på plass og tok
styringen over båtshaken og tømming
av teinene. Fy flate så gøy dette er!

Jeg skjønner ikke?

Vi endte opp med en fangst på 28
sprelske kreps, 4 store og flotte
hummer og 14 krabber. Knallstart for
Jeg forstår godt at menn gjerne vil ha
denne hobbyen for seg selv. Ingen kjer- min nye karriere som småfisker synes
jeg. Dette er allerede lagt til på min
ringer som stiller krav, ingen unger
i min karriere så langt, og samtidig ble
som skriker, ingen oppvaskmaskin som CV og jeg gleder meg til å ta båtfører- medlem og ”frilansjournalist” for
skal tømmes. I mitt tilfelle, ingen stres- prøven og låne båten til Meum til egne Småfisker’n.
eventyr, ikke sant Meum?
sende tanker over ting jeg burde ha
gjort bedre eller et salg som burde ha
Dersom 2011 blir noe i nærheten av
Det gikk nøyaktig en uke etter denne dette, så skal jeg være ekstremt forvært høyere.
fisketuren til jeg fikk telefon fra
nøyd. Med dette takker jeg for oppSkipper Meum om at julegaven til
Stillheten, det glitrende havet, crispy
merksomheten og ønsker dere alle en
”Husekleppen” allerede var på plass.
sjøluft, godt selskap, kaffe på fyr’en,
gledelig jul og skitt fiske!
fysisk aktivitet og en belønning som får Medlemskap i Småfisker’n er nå i boks.
Er det noe jeg aldri hadde trodd, så var
tennene til å løpe i vann, er bare noe
Julehilsen fra
det vel at 2010 skulle bli året der jeg
av det som beskriver min fantastiske
Lisa Huseklepp
opplevelse av småfisking denne høsten. jobbet med det største duftprosjektet
Duftentusiast & Småfisker
Skulderne senker seg..
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Informasjon fra Studieforbundet
natur og miljø Nr. 8 - 06.12.2010

Pedagogisk utviklingsarbeid i
2011
Det er avsatt kr 150.000 til pedagogisk
utviklingsarbeid som medlemsorganisasjonenes sentralledd nå kan søke om.
Prosjektmidlene skal stimulere til
nytenkning og kvalitetsheving av kursog studiearbeid i organisasjonene.
Prosjektene bør ha størst mulig allmenn
interesse og overføringsverdi. Søknadsfristen er 31. januar 2011. Søknadene
må tydelig beskrive hva organisasjonene
ønsker å utvikle/utprøve, vedlagt budsjett og tidsplan for arbeidet. Det er en
forutsetning at Studieforbundet trekkes
inn i prosjektene på en hensiktsmessig
måte. Studieforbundet legger opp til at
fordelingen av prosjektmidlene skal avgjøres på styremøtet 17. februar. Saksbehandler er studiekonsulent Odd Erik
Randen som kan rådspørres etter
behov.
Timetilskuddet
Med forbehold om hva Storting og
departement bestemmer når det
gjelder fordeling av midler til studieforbundene i 2011, mener styret at det nå
ser ut til at vi kan heve timetilskuddet
til lokalt studiearbeid fra kr 75 til kr 85.
Ny Jegerprøvebok
Som et ledd i satsing på en enda bedre

jegerutdanning, kommer Norges Jegerog Fiskerforbund nå med en ny Jegerprøvebok. Boka er bygd opp rundt
pensum til jegerprøven og følger de ni
kurskveldene tematisk. Det er utarbeidet tilleggsstoff på www.njff.no for
de som ønsker å fordype seg i deler av
stoffet. Boka kan kjøpes i NJFFs nettbutikk for kr 398.

Kursbevis - unngå unødvendige
portoutgifter
Vi anbefaler lokale kursarrangører å
skrive ut nesten ferdig utfylte kursbevis
fra nettsiden vår ("Støttemateriell" /
"Lag kursbevis"). Fra nyttår av vil vi ta
oss betalt for å sende ut de gamle kursbevisene for manuell utfylling.
Samtaler med BSF og Populus
Det pågår samtaler med Bygdefolkets
Studieforbund og Populus - studieforbundet folkeopplysning for å se hva man
kan få ut av å gå sammen i et nytt, større
studieforbund. Saken har vært drøftet på
medlemsmøtet og fylkessamlingen i høst
og det planlegges et felles styreseminar i
januar. Deretter vil medlemsorganisasjonene få tilsendt et utkast til plattform
for et nytt studieforbund til uttalelse.
Dersom det er tilstrekkelig oppslutning,
vil styret legge saken frem for årsmøtet
30. mai til behandling.

Ny kontorsekretær
Astrid Frøyen (45) er ansatt som ny
kontorsekretær etter Anne-Kristin
Lønneid som flytter til Toten for å bli
gardkjerring på heltid.Vi takker Anne
for 4 effektive år på kontoret og ønsker
Astrid velkommen! Nå er det hun som
vil ta seg av søknader og kursrapporter
og sørge for at tilskudd raskt og riktig
blir fordelt til kursarrangørene.

Forslag på kandidater til styret
mv
Valgkomiteen som skal forberede
valgene på årsmøtet i Oslo 30. mai, tar i
mot forslag på kandidater fra fylkesavdelingene og medlemsorganisasjonene frem til 1. februar.
Valgkomiteens leder er Knut Erik Risvik
fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Ellers i komiteen sitter Trond Gjessing
fra Norges Birøkterlag og Gry Hovland
fra fylkesavdelingen i Telemark. Hvem
sitter i styret i dag?
Juleferie på kontoret
Kontoret til Studieforbundet holder
som vanlig stengt mellom jul og nyttår.
Vi ønsker alle en riktig god jul og et
godt nyttår og er tilbake på plass
mandag 3. januar kl. 9 - 15.

75-år:

Gratulerer Bjørn Ole!
Mangeårig formann i Os Småfiskarlag Bjørn
Ole Jacobsen fylte 75 år 25. november 2010.

Det var derfor med stor glede
laget fikk overrakt en hilsen til
ham under lutafisklaget den
1. desember.
Vi håper du får mange fine
sjøturer fra hytten på Strandvik
der vi vet du er i ditt ess.

Det er en vital og humørfylt harding som nå kunne feire
tre kvart århundre. Selve feiringen ble avholdt med
familien på Solstrand Fjordhotell litt på forskudd. På
selve dagen fikk undertegnede gleden av å treffe Bjørn
Ole og Gerd i Kuvenbakken der de bor. Gjestfriheten og
interessen er stor hos dem, og etter et besøk hos Bjørn Gratulerer Bjørn Ole, og de
og Gerd er en alltid noen hakk bedre til sinns når en går beste ønsker til deg og din
derfra enn da en kom.
Gerd!!
Bjørn Ole har vært en inspirator for Os Småfiskarlag, og Beste hilsen
det håper vi han vil fortsette å være i mange år fortsatt. Os Småfiskarlag
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Er det fisken eller yrkesfiskeren som skal ha vern?
Foreningen i Arendal og omegn er
glødende opptatt av urimelige begrensinger for fritidsfiskere og da tenker de
først og fremst på ålefisket hvor ålen er
”fredet”, men at det tillates et ”forskningsfiske” på hele 50 tonn ål hvor det
er kun yrkesfiskere som får delta.. Her
foregår det en diskriminering av fritidsfiskere og en frykter for tilsvarende tiltak når det gjelder andre arter med den
hensikt å sette forbud for fritidsfiskere.
Ja til rusefiske med fluktåpning
for hummer
At det kun er tillatt å fiske med torskeruser i fisketiden for hummer med
antalls begrensning hvis det fiskes med

hummerteiner synes de også er
urimelig. De vi ha tilbake muligheten til
tradisjonelt fiske med torskeruser men
da med fluktåpninger som for
hummerteiner.

der hvor det enda finnes ålegress fordi
dette er oppvekstområder for torsk og
annen fisk.

De mener at forbundet nå må sende
inn klage til forvaltningen for å få
Ja til oppvekstområder
stoppet diskrimineringen av fritidsfisDe kan også opplyse om at yrkesfiskere kere.
nå får kr 500 for innlevert merke til HI
når de får merket torsk, og frykter nå
for økt torskefiske i områder hvor det
settes ut merket torsk.
En er bekymret for ytterligere begrensninger i fritidsfiske mens yrkesfiskere får
fiske som før.
Foreningen mener det må bli fortgang i
å opprette verneområder og da spesielt
Halvor Bråthen , Odd Keilon og Halvor Abusland
med sterke meninger på møtet.
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Kalk kan hjelpe tareskogen
Etter vellykkede kalkingsforsøk
mot kråkeboller, er tareskogen på
vei tilbake i forsøksfeltene i
Porsangerfjorden i Finnmark.
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Ny-etablert butare på lokaliteter som ble kalkbehandlet i fjor. (Foto: Henning Steen, Havforskningsinstituttet)

stasjoner i Porsangerfjorden i 2005. I
2009 og 2010 ble flere av stasjonene
undersøkt på nytt uten at det ble funnet
bedring på de ubehandlete stasjonene.
– På de stasjonene som var behandlet
med kalk ble det observert stor
dødelighet av kråkeboller, tett gjenvekst
av til sammen fem ulike arter tare, vekst
av andre bunnalger, en begynnende
etablering av snegl og krepsdyr, samt
små stimer med yngel av torskefisk.
Det forteller Hartvig Christie som er
forsker ved NIVA og ansvarlig for den
biologiske oppfølgingen i dette prosjektet.

på sjøbunnen for videre vekst.
Målet er å etablere ”tareoaser”, som
blant annet kan fungere som spredningskilder i tarefattige områder.
Utsåing av tare på tau har også vært
vellykket for rask etablering av undersjøiske oaser. Tilsvarende metoder kan
brukes i behandlede områder dersom
naturlig rekruttering av tare ikke er tilfredsstillende.
Japansk metode

Raske endringer

Fiskeyngelen ser ut til å trives blant de
nye tareplantene. Det gir håp om at
både tareskoger og fjordbestander av
fisk kan gjenoppbygges.
– Resultatene er foreløpige, og effektene på plante- og dyrelivet skal
dokumenteres bedre i et planlagt storskala økosystemeksperiment, forteller
Hans Kristian Strand som er forsker
ved Havforskningsinstituttet.
Da skal enkelte områder behandles
med den nye metoden, mens kontrollområder får stå urørte.
– Samtidig skal det også utvikles
kostnadseffektive metoder for spredning av kalken, sier Strand.

Tareskog. (Foto: Henning Steen, Havforskningsinstituttet)

Feltforsøkene med kalk har vært gjennomført i forholdsvis liten skala i
Ubehandlede områder der all taren er nedbeitet av
Porsangerfjorden, men målet er å utkråkeboller. (Foto: Henning Steen, Havforskningsvikle metoder som kan brukes til å beinstituttet)
handle store områder.
I pilotprosjektet er det gjennomført laForsøkene i Porsangerfjorden viser at
boratorieforsøk for å undersøke hvilke
bruk av kalk effektivt kan fjerne
doser som er nødvendige for å avlive
kråkebollene slik at tareplantene kan
vokse opp igjen, deretter kommer også kråkebollene, hvilke temperaturer kalken
er virksom ved og hvor effektiv kalken
fiskeyngelen tilbake.
En fordel med kalkbehandling er at end- er etter ulike oppholdstider i vann.
Data fra disse felt- og laboratorieforringene skjer fort.
søkene er benyttet i planleggingen av et
– Dersom det kalkes mot kråkeboller
storskala feltforsøk Havforskningsom høsten, kan ny tare vokse opp i
Tareskogene skaper liv
instituttet planlegger å gjennomføre i
løpet av vinteren og våren, og alt den
Store deler av tareskogen i Nordførste sommeren vil tilhørende dyreliv Porsangerfjorden. Kalkemetoden er
Norge ble spist opp av kråkeboller på
godt kjent fra Japan, der den har vært
begynne å komme tilbake, forteller
1970-tallet. Siden har store bestander
brukt i mange år.
Strand.
av kråkeboller opprettholdt en naken
Det har imidlertid vært antatt at den
og artsfattig sjøbunn (steinbunn),
ikke ville være effektiv i vårt kalde kystSår tare på grus
spesielt i fjorder og på bølgebeskyttet
vann nordpå.
Gjenveksten av tare i nedbeitede omkyst.
råder kan skje naturlig gjennom spred- Før kalking blir iverksatt i større omfang,
Det siste tiåret er det observert en
er det viktig å få kartlagt og analysert
ning av sporer fra tarepopulasjoner i
naturlig reetablering av tare i Nordeventuelle negative effekter av behandnærområdet. Dersom avstanden til
Trøndelag og sør på Helgelandskysten
lingen. Foreløpige feltobservasjoner
nærmeste tarepopulasjon er stor, kan
til Vega. Fiskere rapporterer også om
tyder på at fiskeyngel ikke påvirkes.
naturlig spredning ta mange år.
flekkvis reetablering i Finnmark, spesielt Da kan alternative metoder for å øke
I de kommende forsøkene blir det
ute ved kysten.
fokus på hvordan bunnlevende dyr som
rekruttering og gjenvekst tas i bruk.
Derimot er det få tegn til bedring inne i Havforskningsinstituttets Forskningssta- børstemark, snegler og sjøstjerner
fjordene, her dominerer fremdeles
sjon Flødevigen har testet ut en
reagerer på behandlingen
kråkebollene.
metode på Sørlandet der sukkertare
– Vi kartla tettheten av kråkeboller på 18 sås på grus, som deretter plasseres ut
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Vellykka oppdrett av leppefisk
Etter fleire års arbeid har forskarar ved Havforskingsinstituttet funne ein metode for oppdrett av
berggylte. Berggylta blir beiteklar i løpet av eit år etter klekking, og i dei beste gruppene har det
vore svært god overleving frå egg til yngel. No er oppdretta leppefisk satt ut i ein laksemerd der den
skal gjere nytte som luse-etar.
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Berggylta kan setjast ut i merd saman
med smolten slik at artane veks seg
større saman. Dersom ein får til oppdrett av leppefisk i stor skala, blir det eit
viktig bidrag i kampen mot lakselus,
samstundes som ein kan redusere fisket
på ville bestandar av leppefisk.
– Fram til no har all leppefisk som er
brukt i laksemerdar blitt fanga langs
kysten, utan at ein har oversikt over
korleis bestandar er inndelte geografisk
og kva dei toler. Interessa for å bruke
leppefisk har auka raskare enn utfordringane med lakselus. Nye tal viser at
det sannsynlegvis er fanga 16 millionar

leppefisk til no i år, og det er usikkert
har hatt fleire hundre lus i magen, fortel
korleis dette påverkar bestandane, seier Per Gunnar Kvenseth hos Villa
forskar Anne Berit Skiftesvik.
Miljølaks.
Plukka fleire hundre lakselus
Nyleg er oppdretta berggylte frå Havforskingsinstituttet sett ut i ein
laksemerd hos Villa Miljølaks på Vestnes
i Møre og Romsdal. Dei har ein FoUkonsesjon, og har vore med på å utvikle
produksjonsmetoden.

– I feltforsøk har vi oppnådd like gode
resultat med bruk av leppefisk, som
med gjentekne behandlingar med
kjemikaliar eller medisinar. På det meste
er det funne 70 lus i magen i gjennomsnitt hos berggylte i våre oppdrettsnøter. Dei mest effektive berggyltene

Brukt på rett måte, kan leppefisk hjelpe
oppdrettarane med å halde lakselusa
under kontroll i heile produksjonsprosessen. Dermed minkar behovet for
kjemikaliar og medisinar mot lakselus,
og ein unngår til dømes problem med
at lakselusa vert resistent mot stoffa
som vert brukte til avlusing.

Foto:Yuichi Fukunishi/Havforskningsinstituttet

SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S

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).

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
.

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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Laksestenget
KNBF, Leif Jensen. Denne gang var imidlertid agendaen hans en annen. Nå var
Forspill.
det NFSF! Det ble et regelrett verbalt
En mørk kveld tidlig i -70 åra, glir ei
overfall, men med klare, overbevisende
snekke langs sørsida på store Sletter i
argumenter. Leif var storfisker når det
Oslofjorden.Vi var 3 kamerater på fisgjaldt medlemsfangst på østsida av
ketur, og planen var å dregge for natta i fjorden. 100 kr fattigere, men med Leifs
bukta mellom lille og store Sletter.
signatur i lomma, var jeg Småfisker. Noe
Plutselig høres en merkelig skrapelyd, så jeg egentlig hadde vært hele tida, i alle
var det stopp i framdriften. Der stod vi, fall i forhold til innrapportert fangst på
men skjær her? Vi hadde lånt snekka, så kjøkkenbenken. Beste Leif ga seg ikke,
vi var en smule på tå hev. Nakkehåra la satt i valgkomiteen i Moss og Rygge, og
på plass etter hvert, og idet månen titta året etter fikk jeg tildelt blyant, referatfram, så vi en rekke med brune korker. bok og plass ved formann Carls bord.
Vi har gått i et bruk, sa en av gutta. Han Styremøter var ofte 50 % småfiskjente en fisker og kunne mange ord vi kersaker og 110 %`s fiskehistorier, til
stangfiskere ikke var vant med. Med
kaffe og Bettys nybakte! Fremdeles
felles innsats fikk dratt oss over bruket nokså aktiv stangfisker, jeg hadde aldri
og kom fri. Med øya på stilker fortsatte hørt om så mye fisk som disse kara fikk
vi til dreggeplassen. Ting roet seg, og
i garn og ruser. Og antagelig noen av
neste dag fikk vi såpass, at vi slapp å
mine sluker og pilker. Det var også prat
juge på oss kilo! På senere turer oppi om laskefiske…
gjennom åra, så jeg ofte garnbøyer på
den plassen og fikk høre at det var ei
Nytt møte med laksenota.
kilenot for laksefiske.
Carl har hjemmehavn ved fiskehavna i
Rørvika, øst for Sletterøyene. Et sted vi
Småfisker`n Leif.
gjerne tar natthavn med Arken. Carl var
Det gikk noen tiår. En gang rundt
ofte i havna, han har skøyta og garnårhundreskiftet, var jeg på den årlige
båten sin godt fortøyd mellom et par
turen på båtmessa Sjøen for Alle. På det påler på utsida av moloen. Innsida er
som antagelig var messas minste stand, mest for yrkesfartøy og farende fant. En
traff jeg på en gammel kjenning fra
fredag først i juli, som vi lå i Rørvika,
AV PER LIVAR ENGENE

Prinsippskisse av laksestenget.
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kom det kjentfolk ombord. Carl og
junior Lars Einar. Etter en kaffekopp på
akterdekket, ymta Carl frampå, - om jeg
ville være med ut og se til laksestenget?
Ja, hva gjør man ikke for å slippe oppvaska. Stenget hadde jeg jo hørt snakk
om før, så jeg var klar med en gang.
Nappa med kamera og mønstra på om
bord i garnbåten, en solid trifoil på 17
fot.Vel utpå, dro styrmann fram en røslig termos. Her skulle spente nerver
roes. Mannskapet hadde hver sin kopp.
Tilfeldige påmønstra fikk prøve gjestekoppen, en halv ølboks med nedbretta kanter og Slots Guld i gullskrift
på sida. Carl rista ut det verste bøsset
og fylte opp med glovarm kaffe. Jeg
bråsatte boksen på tofta, til guttas store
undring.Var`n så varm? Ute ved sørsida
av store Sletter, gikk vi sakte langs land,
opp langs landgarnet og la bi ved nota.
Stod det fisk på grunna, var det en
mulighet for at den kunne gå i nota. Det
hadde hendt før.Vi stod og kikka utover
nota, rimelig spente. Kunne det være
noe? Gutta småprata litt om tidligere
fangster, da jeg med ett kom i hug episoden 35 år tidligere. Jaså, flira Carl, ja vi
har til tider hatt flere båter enn laks i
nota! På 70 tallet, sa du? Nei, da var det
han Roald Solvang som satte her, en av
gamlekara i Onsøy / Råde. - Ja, du vet jo
hvem det er.Været var det beste, men
ikke helt etter Carls smak. Ikke strøm
og vindretning heller. Nåja. De dro på
seg støvler og oljebukser, dette var en
våt jobb. Stangfiskeren med kamera
passa ikke helt inn i bildet, barbeint, i
bare t-skjorte og shorts. Stå på tofta du,
råda notbasen. De begynte og hale inn,
men det var bare maneter, i forkammeret, i midtrommet og i kilen.
Ikke noe blankt å se. Så var det å øse ut
maneter i bøtter. Gapskratten fra et par
svartbaker like ved gikk hus forbi.
Skuffelser av dette slaget var de vant
med. Istedenfor å stenge, tar de opp
nota på fredag, gjør reint garnet, og
setter ut igjen på mandagskvelden. Så
sant det ikke er for mye vind. For det

has Carl
Redskapen skal tørkes og renskes før
neste tur

Dagens fangst - om en kan kalle svineriet
for fangst da..

Carl og Per Livar med 8-kilos laksen!!

har hendt at været var så dårlig, at det
ikke var mulig å gå inntil nota. Da var
det viktig å gi lensmann beskjed. Regelverket er strengt her. Tilbake i havna
ble nota lagt ut på brygga til tørk, med
tang og alt. Neste dag gikk man bokstavlig talt og fintråkka garnet så tangen
ble knust, og rista av bøsset. Noen
dager senere lå vi atter i Rørvika, og
satt med morrakaffen på brygga. Ute i
Rørvikbukta kom det båt innover. Det
var noe kjent med profilen og kursen,
laksefiskeren hadde vært ute og sjekka
nota. Da`n runda moloen var smilet på
god vei mot øra, og over fiskekassa lå

en strisekk. Hjelpsomme hender tok i
mot kassa, og Carl formlig spratt opp
på brygga. Strisekken fikk slippe, og der
lå det en flott laks. Et par av yrkeskara
fra en fiskebåt på innsida kom borttil,
stappa pipa, så vurderende på fangsten.
Jo, blank og fin, nesten ikke lus. Så var
praten i gang. – Husker du han Johan,
han som hadde et steng bortved …
Vekta stoppa på 8kg men var ikke godkjent for kjøp og salg. Så et romslig påslag for mulig feil ved vekta må nok
tillegges laksen! Og Carl? Gladlaks
resten av dagen.
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Våkent blikk mot nota

Hva nå?
Laksefiske er som nevnt, strengt
regulert. Det er helgefredning fra fredag
kl. 18 til mandag kl. 18. Da må nota
stenges eller tas opp. Fangsttiden kortes
stadig ned, 4 uker i år, så man nærmer
seg nok et punkt hvor flere vil vurdere
om det er bryet vært å drive med not.
Det er mye jobb. De fleste yrkesfiskerne har gitt opp dette fisket. Her må
myndighetene forstå at denne delen av
kystkulturen kan fort gå tapt. Se forøvrig fyldig referat fra møte i Fagrådet
for laks og sjøørret i desemberutgaven
-09 i Småfiskern.

rå linolje og terpentin og finne sin plass
!). Målsettingen om ferdig skrog til jul
hos ny eier på Grimestad ved Tjøme.
nådd,Småfisker`n
det gjenstår bareinformerer
litt klinking når
Småfisker’n sin utsendte vil være på plass
skriver midten av november.
og få med
denne begivenheten,
så gled
gge båtbyggerne
erfaring fra enten
Hvilkeharregler
gjelder
forsegfiske
i sjøen?
bygg eller restaurering av trebåt. Thom- deg til neste nummer!
derfor gi dispensasjon fra ruseforB. Merking av redskap
Dette er ikke ment som noen utsitt forrige
budet til fiskere som skal fiske
All redskap skal være merket med eiers
tømmendenybyggingsprosjekt
innføring i reglene, siden der foregikk
leppefisk for omsetning.
adresse på minst et av vakene.
navn
som
lokalt finnes
omtrent
10 områdereguleringer
år siden. Nå synes
hanogdet
Har redskapet ikke vak skal det merkes • Pr. desember 2010 er der ikke masen må forholde seg til. Listen under
kestørrelse begrensninger i fisket
direkte på redskapet.
peker å
påfriske
de punktene
en må rette
på tide
oppsomgamle
kunnskaper
med bunngarn i fritidsfisket, men det
seg etter/eventuelt undersøke nærmere
ferdigheter!
er vedtatt at minste maskestørrelse
C. Nedsenking av garn/forbud
i forhold til hvor i landet en bor.
Er du av de som kun fisker til eget bruk,
så er punktene A - D de mest aktuelle,
men vær observant på punkt G i noen
tilfeller. Skaff deg gjerne brosjyren
"Kysten er din" (sist utgitt juni 2010).
Den finnes også på internett under
adressen:
http://www.fiskeridir.no/brosjyrer/
kysten-er-din
Vær også oppmerksom på at alle
reguleringer blir vurdert hvert år, og
det kan inntre endringer både i løpet
av et år og ved et årsskifte.
A. Generell redskapsbegrensning for fritidsfiskere:
Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser
I fritidsfisket blir tillatt garnmengde
redusert fra 210 meter til 165 meter
fra 1.januar 2011. Den nye regelen vil
gjelde for fiske etter torskefisk både
nord og sør for 62°N.
Redskapsmengde gjelder pr. båt, selv
om det er flere personer i båten.

for bunngarn er 126 millimeter (10
mot redskapstyper/forbud mot
omfar) fra 1.januar 2012. Så får en
fiske
benytte tiden fram til 2012 til å
• Det er innført totalforbud mot fiske
fornye redskapene.
av ål. Dette gjelder på ubestemt tid
for å bygge opp bestanden.
• Fra 1.mars til 30. september skal alle D. Fredningstid
En del arter er fredet i deler av året, og
garn med maskevidde 32mm eller
større senkes ned slik at hele fangst- der gjelder spesielle regler for hvordan
delen står under 3 meters dyp. Dette en kan fange den.Vi nevner spesielt:
Hummer:
er et tiltak for vern av laks og
Regler om minstemål , fangsttid og
sjøørret.
skrus
plugges, klinken likeså,
fangstredskap.
• Fra 1.mai til ogSpantene
med 31.desember
er og
kyststrekningen
fra svenskegrensen
det forbudt å fiske
torskeruser
noemed
som
forenklerPå
framtidig
båtpuss.
til og med Sogn og Fjordane fylke er
på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Roms- det tillatt å fange hummer i perioden fra
1. oktober klokken til og med 30.
dal fylke.
november.
Dette er et tiltak for vern av
For resten av landet er fisketiden fra
hummeren….
1. oktober til og med 31. desember.
• Uavhengig av forbudet kan fritidsfisFelles regler for hele landet:
kere likevel benytte torskeruser i
• Hummer er bare tillatt å fiske med
hummerfisketiden og ut 31.
hummerteiner.
desember. Antallet hummerteiner og
• Hummerteiner skal ha minst én
torskeruser kan likevel til sammen
sirkelformet fluktåpning på minst 60
ikke overstige 10.
millimeter i diameter på hver side av
• Unntak for fiske etter leppefisk
teinen.
Ruser er et velegnet redskap til fangst
av leppefisk, som brukes til avlusing av • Hummer tatt med annen redskap enn
hummerteiner skal settes tilbake i
laks i oppdrettsnæringen. Fissjøen. ledende
keridirektoratets regionkontor kan Norges

VI STØTTER
NORGES FRITIDS- OG
SMÅFISKERFORBUND

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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• Fritidsfiskere kan bruke maksimalt
10 teiner til fangst av hummer.
• Hummer med utvendig rogn er
fredet hele året og skal settes tilbake
i sjøen.
• Felles minstemål for hummer i hele
landet er 25 cm.
• Hummer kan ikke oppbevares i sjøen
mellom 31.desember og 1. oktober.
• I teiner som er satt ut for fangst av
krabbe på kyststrekningen fra
grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal
det være minst én sirkelformet fluktåpning i redskapet. Åpningens
diameter skal være minst 80
millimeter. Dette kravet gjelder ikke
yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser
på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i perioden fra 1. mai til 31.
desember.Yrkesfiskere kan søke om
dispensasjon fra denne regelen.
• Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31.
desember. Antallet hummerteiner og
torskeruser kan likevel til sammen
ikke overstige 10.
• På Skagerrakkysten er det innført
helligdagsfredning i hummerfisketiden.
• I hummerfredningstiden er det en
dybdegrense for fritidsfiskere på

minimum 25 meter for setting av
krabbeteiner fra svenskegrensen til
Varnes fyr på Lista.
• Det er ikke lov å sette eller trekke
teiner for å fange hummer på kysten
fra svenskegrensen til og med VestAgder fra én time etter solnedgang til
én time før solnedgang.

Levende fisk under minstemål settes ut
igjen.

Art
Kveite
Torsk

G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år
meldinger som regulerer fisket for
kortere eller lengre tidsrom for gitte
områder eller arter. Meldingene kunngjøres i kystaviser og på fiskeridirektoratet sine informasjonssider.
Dette gjelder særlig når fisket innenfor
en totalkvote blir stoppet, og det ikke
lenger er lov til å fiske denne arten for
salg (eks ma

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes
gjennom eller med godkjenning av et
av salgslagene.
• Pr. 2011har fritidsfisker en maksimalkvote for omsetning av torsk på 1000
Laks, sjøørret og sjørøye:
kilo i hele landet.
• Vernesoner rundt mange bekker og
• I noen fiskeri kan det være forbud
vassdrag, kun fiske til spesielle tider
mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr.
og med spesiell redskap.
2010 gjelder dette rognkjeksfiske i
• Ikke lov med garnfangst uansett.
de 3 nordligste fylkene.
• Ifølge havressursloven kan fritidsfisE. Minstemål
kere årlig maksimalt omsette for en
Det er fastsatt minstemål for en del fisverdi tilsvarende grensen for momskeslag. Følgende minstemål gjelder også
plikt registrering (kr. 50 000 pr. 2010)
i fritidsfiske fra 2010:
Område
Minstemål
Hele landet
60 cm
Sør for 64°N
40 cm
Nord for 64°N
44 cm
Hyse
Sør for 64°N
31 cm
Nord for 64°N
40 cm
Sei
Hele landet
32 cm
Rødspette
Vest for Lindesnes
29 cm
Øst for Lindesnes
27 cm
Krabbe
Nord for Rogaland
13 cm
Rogaland til svenskegrensa 11 cm
Hummer
Hele landet
25 cm
Stort kamskjell Hele landet
10 cm
Sjøkreps
Hele landet
13 cm

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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NOGVA NANNI

2010- K A M PPA
ANJE
NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

N2.10 – 10 hk

N3.21 – 21 hk

N3.30 – 29 hk

N4.38 – 37,5 hk

Kampanjepris 45.062,-

Kampanjepris 59.575,-

Kampanjepris 72.330,-

Kampanjepris 85.180,-

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

N4.50 – 50 hk

N4.60 – 60 hk

N4.100 – 100 hk

Kampanjepris 104.406,-

Kampanjepris 113.162,-

Kampanjepris 152.562,-

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
OGVA N
NANNI
ANNI

NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

N4.115 – 115 hk

T4.165 – 165 hk

T4.200 – 200 hk

6.420 TDI – 320 hk

Kampanjepris 164.134,-

Kampanjepris 202.290,-

Kampanjepris 216.375,-

Kampanjepris 282.700,-

NNOGVA
OGVA MO
MOTORFABRIKK
TORFABRIKK AASNO-6280
SNO-6280 Søvik
SøvikTlf.
Tlf. 70 20 84
84 00. Fax
Fax 70 20 84
84 10
10  E-pos
E-post:t: ffirmapost@nogva.nowww.nogva.no
irmapost@nogva.nowww.nogva.no
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100332-03 www.hatlehols.no
www.hatlehols.no

Alle motor
motorer
er fra og med N4.38 lever
leveres
es med slur
sluregear.
egear.. Alle priser inkl. mva og hk-avgift.
egear

Ein færing vil seie ein liten båt med fire
årer, og desse båtene er vorte til i løpet
av eit båtbyggjarkurs på Sogn jord- og
hagebruksskule. Ordførar Olav Ellingsen
var på plass med dikt i kjend stil, musikklaget spelte, og i tillegg til dei oppmøtte på
land kom fleire bygdefolk til markeringa
med eigne båtar.

Småfisker`n
reiser til Lofoten!

I samband med kysten sin dag hadde vi
eigen stand i Kaupanger. Slik fekk vi høve
til å informera om forbundet og verve nye
medlemmar. Det vart ein del nye, men
ikkje nok til å etablera noko nytt lokallag.
marsvidare
reiser
17saka,
SmåfiskerVi 10.
arbeidar
med
og vonar at
medlemmer
til
Lofoten
vi kan lukkast i 2008. Seinare påmed
dagen
destinasjon
Skrova.
gjekk
turen til Aurland
med KV Garsøy
der arrangementet heldt fram. Det var
Etter anna
masse
søk
og telefoner,
mellom
dåp
av på
to nettet
sognefæringer
og
så
endte
reisekomiteen
i
Småfiskeren
roturar. Tom kunne diverre ikkje vera
avdvidare
Tønsberg
& Omegn
nettopp
med
til Underdal,
menopp
seinare
rapher. Forhandling
priser
for reise
portar
frå Arne Jon av
fortell
at dette
var og
eit
opphold
krever
sitt, forsikrer Fred
særs
vellukka
arrangement.
Kristensen, som sammen med Thor
Lomvien har tråklet seg fram til et bra
resultat, med opphold hos Skrova
Rorbuer. Med på lasset får vi med oss
4 medlemmer fra foreningen i Stavern.
Da gjenstår det å se om det blir
storfisk som vi håper å kunne
dokumentere med bilder fra turen
i neste utgave av Småfisker`n!
Eia var vi der!

Hugin og Munin
Oldebornet til arkitekten bak båtteikningane, Andrea Råen, fekk æra av å døype
den fyrste båten i mjød. Vilde Skjerdal
har funne namn til “sognefæringane” og
fekk difor lov å døype den andre båten.
Ho fortalte at ho hadde tenkt på ramnane
til guden Odin i norrøn mytologi, og difor
vart namna Hugin og Munin. Etterpå song
jentene ”Kven 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,

året på rad Kystens Dag blir feira.
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk flagg,
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at
det kvart år skal feirast Kystens Dag, og
at flagget denne dagen skal heisast. Dette
er ein dag me skal feira tradisjonane og
kulturen vår, og tenkje over og skape
visjonar for framtida. Kystens Dag skal
vera ein gledas dag, sa Tønnesen.
- slik vil
l å bli kleppet
Torsk på vei ti
rge
ren til nordno
tu
å
p
et
d
a
h
vi

Vi var på plass og vervet
medlemmer på
I midnattsolens
land
Kystens Dag i Kaupanger.

Hvis Norge var
medlem i EU..
…Her må vi være våkne
Over: Arne Jon Barlinn er primus motor i arrangement
for enkelte kretser
og i medlemsverving.
innenfor
yrkesfiskeavvilMunin - en ekte sognefæring.
Under:
Dåpssermonien
nok bruke dette for alt
det er verdt og mer til.
Sakset fra Fiskeribladet
Fiskaren
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ø Motor A
l
l
a
Båtsenter

S

V

4

lin frå Indre Sogn, som nyleg har blitt
medlem hjå oss, tok Tom Sollie turen
for å sjå på om ein kunne etablera eit
nytt lokallag av NFSF her.

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

Julemøte i
Tønsberg & omegn

Havabbor på over 3 kg for deretter i år å få en pigghå på vel
3,5 kg på stanga.
Møtet ble avsluttet med trekning av alle de fine gevinstene i
lotteriet,
Jan Magnussen stakk av med 3 flott e gevinster derav jaktkniver og ei ekstra stor skotteteine.

AV TOM SOLLIE

Denne gang var vi samlet til lutefisk aften, for de som liker
det.
Merkelig at en gjeng Småfiskere spiser julemiddag med ribbe
og medisterpølse når det serveres en eksklusiv og meget
velsmakende lutefisk med rikelig med tilbehør av ymse art.
Min påstand er at aquaviten smaker best til nettopp lutefisk.
Med oss hadde vi foreningens to æresmedlemmer Helmer
Forså (bildet) og Kjell Torjesen.
Reiseplaner
Etter at formannen orienterte fiskets gang, ble det vist bilder
fra vårt reisemål i mars måned, nemlig til Lofoten og Skrova.
Her orienterte Fred Kristensen om planlegging av turen
som flere har meldt seg på.
Tilstanden i fjorden
Vårt medlem Rolf Aaby som er lokalpolitiker og glødende
opptatt av å bevare ressursene i sjøen, fikk ordet etter
middagen og orienterte om fjordens tilstand og om hvilke
muligheter vi har for å få fiskebestanden opp på et akseptabelt nivå.

Noen har fremdeles ikke blitt voksne nok til å spise lutefisk!

Johnny Bøe nok en gang!!
Vi kåret også foreningens ”Storfisker” Johnny Bøe tok
Storfisken denne gang også, tredje året på rad og dermed
fikk han vandrepremien til odel og eie.

Vel fortjent, for når det ikke er stortorsk i fjorden presterer han i 2008 å ta en sjøørret på over 3 kg, i 2009 en

Kr 26.000,- eks.mva
Helmer Forså, Æresmedlem i vår for- Rolf Aaby vi ha torsken tilbake
ening storkoste seg i festlig lag.
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Lotteri i
Risør/Tvedestrand
Lokallaget vårt i Risør/Tvedestrand har hatt lotteri og her følger vinnerne:
Gevinster
Regatta flytegenser
Havpilkesett
Hov
Fiskeskrin
Berganssekk 60 liter
Fiskehjul
Steikehelle
Trimsykkel
Flytevest
Flytevest 50 kg
1 lakter ved
Harpe med mer
Harpe med mer
Flytevest 90 kg

Navn
Eva Andersen
Magne Larsen
Åsbjørn Åsland
Wilhelm Gjerstad
Heidi og Mads, Sørlandet camp
May Brit Alm Vika
Kristin Songe Parneman
Per Eivind Hope
Ihne Selås Johannesen
Margot Solåsen
Kari Vikingsdal
Jan Andreasen
Tove Mesel
Nils Åge Vikingsdal

Hobbyfiskerens drøm!

Telefon

91583361
90648245
37154232
37154080
91703578
37164336
90039626
41504465
37164469
37031819
37151885
90550713
95913869

Rett trekning ved Julius Eriksen, Harald Bentsen, Erik Thore Tangvall
Laget, 17.september 2010

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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Lysfiskekomiteen er på offensiven

Møte i Grenland 27. november
ved at det skal sendes sms meldinger
om start stopp og levering fra det
enkelte fartøy.
Møtet ble åpnet av formannen Per Tveit Dette oppfattes som at Direktoratet
holder politiske og faglige beslutninger
som ønsket alle velkommen og
for narr.
refererte til dagsorden og Forbundets
arbeide.. Hovedtemaet var hvor langt vi Helt nødvendige tiltak blir sabotert av
fiskerinæringens folk i styrende organer.
var kommmet med lysfiskesaken
Tom Sollie innledet deretter med å vise
Fiske i fredningstida?
forbundets arbeidsrutiner og formål i
Munin
kan brukes fra 1 januar 2011, det
forbundet.
vil si at Direktoratet har tilrettelagt for
Kjell Aaby ga en orientering om hva for- fangst av brisling i fredningsperioden
som er fra 1.januar til 31 juni.
eningen og komiteen hadde arbeidet
med i 2010 og han la særlig vekt på
høringsmøte med næringskomiteen og Ut av rødlista med et pennefiskeriministeren. Knut Olsen deltok på strøk
På den nye RØDLISTA 2010 er 15
forbundets landsmøte og at Kjell Aaby
arter blitt livskraftige , men dette skjer
deltok sammen med regionsleder og
med bakgrunn av endringer av reglene
forbundsformannen i møte med Kyst
og ikke på grunn av større bestander.
og fiskeridep.
Torskebestanden er friskmeldt på grunn
Komiteens brev til Riksrevisjonen har
medført en heftig omtale og ikke minst av at det er mye nordøstartisk torsk,
skapt en del debatt rundt forvaltningen mens det fremdeles er krise i bestanden av kysttorsk i Oslofjorden og
av fiskeresursene slik den nye
havresursloven pålegger myndighetene Skagerak
Bestandene av brisling og øyepål har
å utføre.
også forbedret seg siden sist, ifølge
Han nevnte også reguleringsmøtet i
Rødlista men det står like dårlig til som
Bergen hvor vi hadde sendt inn saker
før.
rundt brisling, sild og torsk.
AV TOM SOLLIE

Usaklige angrep
Videre referert han fra usakelige artikler i Fiskarbladet Fiskaren hvor komiteen har blitt kalt for fanatikere og
pøbler. Artiklene har komiteen besvart
på en ryddig måte.
Foreningen har innledet et samarbeid
med Bamble Jeger og Fisk og har
invitert Langesund Fiskarlag til samarbeide men ifølge laget var ikke dette
aktuelt selv om de etter møtet i
Langesund ga uttrykk for at de ønsket
et samarbeide.

Blir vi holdt for narr?
Etter dette var det flere hadde ordet
bl.a. Et av medlemmene lurte på om vi
ble holdt for nar,r og mente at vi måtte
ta kontakt med politikere som kan
kjøre sak på lysfiske vedtaket i
Stortinget.

Per Gjødningseter og Walter Berntsen
besvarte meninger så godt det lot seg
gjøre.
Et medlem ville kjøre saken til Nrk.
brennpunkt for å få kjørt en sterk mediesak.
Lysfiske komiteen har dessuten vært
Ingen lysfiskestopp tross
intervjuet av Arnulf Møllerstad i ut i
vedtak
naturen.
Kyst og Fiskeridepartementets vedtak
Komiteen arbeider videre med saken.
om stopp i lysfisket er utvannet til et
Deretter
var det servering av reker
forslag om kontroll av bilfangst utført av
med
tilbehør.
Fiskeridirektoratets oppsynsbåt Munin
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Staute karer i Telemark med fv. Kjell Aaby,
Knut Olsen, Aabelvik, Einar Krogstad og
Walter Berntsen.

Hans Kristian Tangen fhv formann og Per
Tveit nv formann.

Per Gjødningseter var klar i sine meniger
om forvaltningen i forhold til lysfiskeforbudet

Per Tveit formann i foreningen fikk overrakt forbundets møtelederklubbe

SMÅFISKER`N, Avd. Moss og Rygge

På Skautur med
røykt makrell

NFSF er medlem i Studieforbundet
natur og miljø. Avdelingen i Østfold
hadde årsmøte i Statens hus i Moss 8.
mars. Carl Fjerbæk og Per Livar Engene
stillte for Moss og Rygge. På agendaen
for 2010 var det 5. september et
familie arrangement i Mossemarka ved
trappbanen til Moss Jeger og Fiskeforbund. Her kunne de forskjellige organisasjoner i Studieforbundet
presentere sin egenart, noe de gjorde
med stor entusiasme.
Makrell før sjokolade
Det ble delt ut brosjyrer og medlemsblader med en godbit på asjett hvor
man gikk. Moss og Rygge stilte med tre
mann og hund på godværsdagen: Carl,
Svenn Giske, og Per Livar med irsksetter valpen Raija. Carl og Svenn
hadde vært ute og fiska makrell, som
Carl hadde røyka i egen ovn. Det kom

mye folk, og vi delte ut smaksprøver så
fort Svenn greide å filetere. Med en
ubeskjeden makrellbit på papptallerken
fulgte også en orientering om Småfiskern. En liten kar på fars arm fikk en
makrellbit, og kasta sjokoladen han
sugde på i søplekurven! Garantert en
kommende småfisker!

Skautur neste år også
Det lå etter hvert en eim av grilla rådyr, Svenn Giske i konsentrert arbeid
lapskaus, røkt fisk og nystekte vafler
over området.Vaffelbua fikk et uventet
løft, da Eldbjørg, kona til Svenn kom
innom. Hun skulle egentlig på sopptur,
men så klart nødsituasjonen i vaffelbua.
Det var et vellykket arrangement, men
det var jo litt spesielt å treffe på småfiskere så langt inne i skauen! Vi ser imidlertid ikke bort i fra at småfiskere drar
på skautur neste år også. Så fikk vi jo et
medlem der og!
Røykt makrell av beste kvalitet.

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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Os Småfiskarlag

Ja, vi elsker

Michael Raddington – tidlegare kjøkensjef på SAShotellet leverte ein framifra lutefisk.

Marianne Olsen serverar kaffi til Bente Heggland.

trekkspel.
Sjølv om alle kjenner menyen, er det
likevel ei viss spenning i lufta når hovudretten kjem på bordet. ”Korleis er
fisken iår, er konsistensen slik vi vil ha
han – fast og fin – eller er han litt meir
geleaktig?”
Når sant skal seiast har vi aldri vorte
skuffa, og det vart vi heller ikkje dette
Oselvaren - Fersk nasjonalbåt
året.
Åsmund Lien som har vore primus
Dette året var det den profilerte
motor i arbeidet med å føra Oselvar
tradisjonen vidare, tok oss med på ei in- kokken og kjøkensjefen Mike Raddington som stod for kokinga, og både
teressant reise i Oselvaren si historie
råstoffet og tilberedinga var av det aller
og utvikling. Båten vart kåra til nabeste slaget.
sjonalbåt dette året, og det var nok
både Lien og dei fleste Osingar ganske
Dobbelt jubileum
stolte av.
Oselvarverkstaden produserar båtar på Det er god mat, det å møte vener, og
løpande band. Etterspurnaden er faktisk diskusjon av fiske og fangst som er det
viktige. Ikkje mange reflekterte over at
så god at dei som tingar båt no må
vente til sommaren 2013 før båten kan Os Småfiskarlag faktisk har eit dobbelt
jubileum dette året.
leverast.
Fyrst og fremst er det 25 år sidan laget
vart skipa, og dessuten er det 10. året
Ypperste kvalitet
ein skipar til lutafisklag. Jimmy Øvredal
Så kom turen til lutafisksangen aksom stifta laget har også vore ein
kompagnert av Jimmy Øvredal på
Med 15 kuldegrader ute gjorde det
godt å kome inn i varmen i Kløvertun
der Os Småfiskarlag for 10. gongen
hadde skipa til lutafisklag.
Bjørn Ole Jacobsen med sin trufaste
stab hadde alt i rute då gjestane benka
seg rundt bordene.
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Det er ikkje tvil om at Åse Solbakken kosar seg.

sjølvsagt gjest og medspelar når laget
steller til fest. Slik var det også denne
gongen. Med sine lune humørfyllte, men
også tankevekkjande historier, underheldt han forsamlinga og gav oss alle ei
gåve vi kan glede oss over lenge etter at
festen er slutt.
Overraskingar
Alle kjenner hovudingrediensane i programmet. Loddsalet og kaffiøkten
høyrer med. Denne gongen fekk vi
likevel eit par overraskingar. Kaffimaten
var utvida slik at vi fekk Vestlandslefse i
tillegg til tebrød. Dette vart godt
motteke. Lefsa er produsert i bygda, og
det var stor semje om at vi vil ha den
med på menyen.
Kveldens toastmaster Tom Fossengen
overraska alle damene med å dele ut
eit gratis lodd til dei. Etter at det tradisjonelle gåvebordet var trekt, var det
trekking av fine blomar til damene.
Vital 25-åring
Det er ein vital 25 åring som går ut av

lutafisk!
Åsmund Lien fortel om Oselvaren.

Servitørane våre Camilla Olsen, Espen Lie og Cecilie Olsen deltek også i trekking av
lotteriet saman med Ottar Skarstein, Per Einar Pedersen og Tom Fossengen.

jubileumsåret om ikkje lenge. Os
Småfiskarlag er aktiv i arbeidet med å
påverke arealplan for kysten. Ein har
også eit kritisk og vakent blikk på oppdrettsnæringa når ein meiner at
næringa ekspanderer på ein slik måte at
det går ut over det tradisjonelle fisket
og urimeleg bandlegging av sjøområde.
Det må vel også seiast at skepsisen er
stor i høve til bruk av kjemikalier og
det store utsleppet av organisk
materiale frå oppdretsmærdene.
Samlingane på Oselverloftet med
bøting, felling og montering av reidskap
er kanskje det miljøskapande arbeidet
som laget er mest kjent for. Her møtest
småfiskarane kvar veke vinteren igjennom. Så fram til neste festsamling er
det berre å stille på Oselvarloftet
måndag og onsdagskveldane.

le Jacoksen
al og Bjørn O
Jimmy Øvred
fisken
koser seg med

To faste gjester på lutafisklaget
– Tor Anders og Bjørn Hauge.
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Elite-serien

Ny
he
t

- mest for pengene

Elite-5x
83/200 kHz Ekkolodd

Elite-5
83/200 kHz Ekkolodd/
Kartplotter

20
10

Elite-5m
GPS+EGNOS Kartplotter

Nominert for beste bilde, ytelse og verdi
Innovasjon og teknologi satt sammen i en ny funksjonell, maritim produktserie. Disse er designet for
å være enkle i bruk, rimelige og fullstappet med legendarisk Lowrance kvalitet. Fra høyoppløselige
skjermer til en meget smart ny kasse med hurtigbrakett, behagelige betjeningsknapper og enkel
menystruktur med norsk språk - alt en småbåtkunde kan ønske seg.
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NFSF avdeling Arendal Og Omegn:

Aktivt år i lokallaget

AV SVEIN HVIDSTEN

Det er en aktiv gjeng i Arendal og
Omegn avdeling av NFSF.
Årets første arrangement var årsmøtet
den 10.mars i Eydehavn kulturhus.
Positivt for hummeren
Vi hadde besøk av havforsker Alf Ring
Kleven fra Flødevigen forskningsstasjon
i Arendal som foredragsholder og som
viste bilder. Tema var i hovedsak
hummerbestanden og det som har
skjedd etter at hummerreservatene ble
etablert. Konklusjonen etter dette er at
det har gitt gode resultater.
Hummerfisket ble veldig bra også dette
året, så da må jo bestanden være på vei
opp og det gleder vi oss over.
Kilsunddagene
Neste stopp var landsmøtte i NFSF
11.april der undertegnede pluss en representant deltok. Så var det
Kilsundregattaen som er et av

sommerens høydepunkter også for
Småfisker`n. Avdeling Arendal og
Omegn har i en årrekke solgt fiskeburgere her, og denne tradisjonen ble fulgt
opp.Været viste seg fra sin beste side
så det var kanskje ikke så rart at
frammøtet var godt og salget av fiskeburgerne gikk som en drøm.

Nei til favorisering av
yrkesfiskere
Det har på styremøtene vært diskusjon
om fredningsbestemmelsene av ål og

hummer, der vi gir uttrykk for at yrkesfiskerne er forfordelt på en lite grei
måte.Yrkesfiskerne er tildelt et såkalt
forsøksfiske der det er tatt opp tonnevis av ål. Vi som fritidsfiskere har derimot ikke har lov å ta opp en eneste ål
etter bestemmelsene om fredning.
Dette må vi i Norges Fritids Og
Småfiskerforbund gi uttrykk for overfor
myndighetene,
Konklusjon:Vi har mye å arbeide med
videre, og ikke minst få flere
medlemmer.

Reker og tilbehør på årsmøtet i Arendal

Godt salg av fiskeburgere på KIlsunddagene

Besøk vår nye nettbutikk!
www.rfg.no
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Todelt rådgivning for
kongekrabben
AV MARIE HAUGE,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Todelt rådgivning for kongekrabben
Forvaltningen av kongekrabben har to
formål: Den skal sikre et stabilt langtidsutbytte og hindre at kongekrabben
vandrer videre vestover. Når Havforskningsinstituttet nå gir sine råd om forvaltningen av kongekrabben er det – for
første gang – tatt høyde for de to
målsetningene. Det er imidlertid vanskelig å oppnå begge målene samtidig,
heter det fra instituttet: Spredning vestover hindres med økt beskatning. Økt
beskatning gir i sin tur et mer usikkert
langtidsutbytte.

– Skal kongekrabben hindres i å vandre
videre vestover langs kysten av Finnmark, anbefaler vi at bestanden holdes
på et lavest mulig nivå. Det gjelder
spesielt for den delen av bestanden som
har tilhold nær grensen av det
kvoteregulerte området og er mest
tilbøyelig til å vandre vestover, sier Jan

H. Sundet fra Havforskningsinstituttet.

For å unngå videre spredning vestover
foreslår Havforskningsinstituttet også å
vurdere en høyere beskatning av
kjønnsmodne hunnkrabber i dette
grenseområdet.

Så lite kongekrabbe som mulig i norsk
sone er også mest gunstig i et økosystemperspektiv. Havforskningsinstituttet
bygger dette rådet på bunnundersøkelser fra blant annet Varangerfjorden og
Porsangefjorden. Resultatene herifra
tyder på at bunnen blir påvirket av kongekrabbens beiting, som på sikt kan gi
en negativ endring i bunnfaunaen.
Høy bestand gir stabilt uttak
Kongekrabben skal også forvaltes slik at
et stabilt årlig uttak er sikret. For å
klare dette må bestanden holdes på et
relativt høyt nivå.
– Utbyttet fra kongekrabbebestanden
er avhengig av tre forhold: Den stående
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bestanden, rekrutteringen til fangbar
bestand og den naturlige dødeligheten.
Både rekrutteringen og dødeligheten
varierer fra år til år. En relativt høy
stående bestand vil dempe effekten av
disse variasjonene og sørge for et mer
forutsigbart langtidsutbytte, sier Jan H.
Sundet.
Generell nedgang
Alle deler av kongekrabbebestanden
har gått ned fra 2009 til 2010. Spesielt
er nedgangen stor i Laksefjord og
Porsanger. Bestandsnedgangen skyldes i
all hovedsak stor beskatning de siste
årene.

– Totalbestanden teller ca tre millioner
individer. Det tilsvarer vel 3400 tonn
kongekrabbe, som er 1600 tonn mindre
enn i fjor.Vi må tilbake til 2002 for å
finne tilsvarende lave tall som i år, sier
Jan H. Sundet.

Nordåsvannet
– Hordalands største
gyteområde for torsk!
AV LARS KONGSVIK

Kysttorsken har fått stor oppmerksomhet de siste årene etter at
forskerne mener å ha funnet ut at det
er egne lokale stammer av torsk som
utgjør torskebestanden langs kysten
vår. I jakten på kysttorsken har Sigurd
Espeland Heiberg og kolleger fra Havforskningsinstituttet reist langs kysten
med sin store håv og lett etter torskeegg. Det er i forbindelse med ”Nasjonalt program for kartlegging av
marine naturtyper” at torskens gytepreferanser er avdekket. Hele norskekysten skal kartlegges, og kyst og
fjordstrøk langs sørlandskysten er langt
på vei unnagjort.
Velger brakkvann
Fiskere langs kysten har nok tipset
forskerne om gytefelt de har kjent til,
men det er ikke alt fiskerne vet. I
Nordåsvannet - et stort brakkvann sør
for Bergen sentrum - fant nemlig forskerne store konsentrasjoner av torskeegg. Som du ser på bildet er
forbindelsen mellom sjøområdene og

vannet kun en tredelt kanal under
Straume bro.Vannet innenfor den
sterkeste strømmen er vanligvis islagt
store deler av vinteren. Dermed får
torsken leve i sin egen avskjermede
verden.
Få hadde vel trodd at torsken ville
velge et brakkvann som fødestue for
neste generasjon.
Men vi får vel bare godta at torsken vet
best hvilke områder som har strømforhold og andre fasiliteter som gjør at
eggene får anledning til å utvikle seg.

som f.eks. marinebasen Håkonsvern
der det ikke er anbefalt å spise fisk som
henter føde fra bunnlevende organismer.

Ikke ideelt for matfisk
På 70-tallet var Nordåsvannet en
illeluktende pøl der ingen ville finne på
å fiske. Mye er endret etter dette, og
vannet fremstår tilsynelatende som
sunt og innbydende idag. Likevel er det
slik at fortidens synder ikke er så lett å
bli kvitt. Miløgifter som PCB, bly, kvikksølv og annet har satt sine spor og gjør
vannet mindre egnet som oppvekstområde for matfisk til mennesker om
vi skal tro en tiltaksanalyse fra 2008 for
Nordåsvannet og områdene omkring.
Vel ute i friskere vann på vestsiden
møter vi også forurensede områder

Torsken elsker bunnen av
fjorden
Det er ikke bare rundt Bergen vi ser at
torsken velger å gå til bunnen av
fjorden for å gyte.
På østlandet er det velkjent at torsken
formerer seg like utenfor vår nye nasjonale kulturstue Operaen. Torskefisket innenfor Drøbak er også mye
bedre enn langs kystområdene av både
Østfold og indre Vestfold, og etter det
en har funnet ut gyter torsken hverken
inne i Tønsbergfjorden eller Sandefjord.

Kan Nordåsen være oppvekstområde?
En besnærende tanke er om Noråsvannet kan fungere som en oppvekstlokalitet for småtorsk og at den så
vandrer ut til friskere områder der den
går av seg mye av forurensingen og så
blir attraktiv og stor matfisk?

Over: Det er kun denne 3 delte kanalen ved
Straume bro som utgjør forbindelsen til fjordområdene utenfor.
Til venstre: På kartet ser vi nordåsvannet som
antagelig er Hordalands største fødestue for torsk.

27

Reguleringsmøte
foreslått synes vi er langt fra tilstrekkelige for å få til en oppbygging av
bestanden her.
NFSF hadde derfor foreslått å stoppe
alt garnfiske etter torsk i gyteperioden
for både yrkes og -fritids fiskere fra og
med 2011.
Dette tiltaket var også i tråd med et av
tiltakene som fiskeridirektoratet hadde
Omsetning av fisk fra
på ”smørbrødlisten” i oppfritidsfiskere
I forbindelse med kysttorskvern hadde summeringen etter høringsrunden.
fiskeridirektoratet uttrykt at de kunne
Ville ikke høre
tenke seg like tiltak langs hele kysten.
Fiskeridirektøren var i realiteten ikke
Etter som innspillene fra høringsrundene kom inn ble det uttrykt at en interessert i å høre noe mer i denne
saken. Hun uttrykte at dette egentlig
kanskje måtte differensiere noe melvar en orienteringssak. Det må jo bety
lom ulike deler av kysten likevel.
at direktoratet allerede hadde konPå tross av dette hadde direktoratet
lagt opp til at fritidsfiskeren sin rett til kludert om hvilke tiltak de ville sette
å levere kysttorsk skulle settes til 1000 iverk for å verne kysttorske.
Undertegnede tok ordet i møtet og sa
kilo pr. fritidsfisker for hele landet.
For oss virker dette helt urimelig siden at vi var svært overrasket over at en
ikke ville gjøre mer i saken.
torskefisket i nord er eksepsjonelt
godt med forslag om mer enn 10% øk- Bortsett fra innføring av felles minstemål og maskestørrelse i fritids og
ning av kvotene fra 2010 til 2011.
yrkesfisket har en i realiteten bare foreslått tiltak i fritidsfisket.
Krav fra NFSF om økt kvote
Vi mener dessuten at de to tiltakene i
Vi bad derfor om at kvoten i fritidsfisket ble øket til 3000 kilo, alternativt fritidsfisket ikke har noe å bety når det
gjelder å bygge opp bestanden av
at en kun forholdt seg til den økokysttorsk langs Oslofjord/Skageraknomiske grensen på 50 000 kroner
kysten:
(grensen for momsplikt) som er ned• Reduksjon i garnlengden for fritidsfelt i havressursloven.
fisket fra 210 til 265 meter har ingen
Fiskeridirektøren sa at dette hadde
betydning når yrkesfiskerne kan bemed kysttorsk å gjøre. NFSF påpekte
nytte så mange kilometer med garn
at torskefisket i nord i stor grad
som de vil.
skjedde på den nordøst Atlantiske
stammen ved innsiget på ettervinteren • Reduksjon i tillatt salgsmengde ned
til 1000kg i fritidsfisket har heller
og våren.
ingen betydning når en omtrent ikke
Forsamlingen kom ikke med noen
får fisk, og få eller kanskje ingen frikommentarer.Der og da gav ikke fistidsfiskere får så mye fisk at de kan
keridirektøren oss noen tilbakemeldlevere i det hele tatt.
ing, men vi håper på at der vil bli et
skille ved 62 grader nord slik vi har
Øredøvende taushet
hatt til nå.
På denne bakgrunnen uttalte undertegnede at det var nærmest skandaløst at
Kysttorsk på Skagerakkysten
direktoratet ikke foretok seg noe mer.
I denne saken hadde forbundet også
sendt inn et eget forslag.Vi opplever at Med untak av en fisker fra Austevoll
torsken er nesten helt borte på store som tidligere i debatten hadde uttrykt
at en burde få bort garna fra de
deler av kysten i Østfold og Vestfold.
Tiltakene som Fiskeridirektoratet har grunne områdene i gytetiden så satt
Det årlige reguleringsmøtet denne
høsten gikk av stabelen i Fiskeridirektoratet 16. og 17. november.
Fra NFSF sin side var det sendt innspill
i 3 saker, og knyttet stor spenning til
hvor mye fiskeridirektøren og hennes
stab ville lytte til våre synspunkt.
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både næringen direktoratet, havforskere og departementet tause.
Yrkesfiskere i det aktuelle området er
livredde for å gi sin tilslutning til noe
som kan gi dem kortsiktig reduksjon i
fisket selv om det på lengre sikt trolig
vil gi et bedre utbytte.Yrkesbrødrene
vil ikke blande seg inn og si noe som
kan ramme dette fisket.
Kystbrisling Skagerak
Dette var kanskje den saken som satte
sinnene i kok hos mange kystfiskere.
Temperaturen var høy og stemningen
en smule amper under lunsjen da
undertegnede benket seg sammen
med kystfiskere fra Austevoll og Sunnhordland.
Våre folk i Telemark som har jobbet i
forhold til lysfisket ble levnet liten ære,
og ”våpendragerne dine” som de sa,
driver med direkte hets og sjikane av
lysfiskerne.
De avviste at brislingfisket hadde noe
bifangst, og påstod hardnakket at
torsken bare unntaksvis spiste brisling.
De ville ikke ta noe av skylden for at
kysttorsken i Skagerak var borte og
skyldte dels på en storflom i 1997 og
det intense fritidsfisket.
Ingen svar på økosystembasert
forvaltning.
Under selve saksbehandlingen spurte
NFSF om hvordan en vurderte sild og
brisling sin rolle som matfisk og del av
økosystemet.
Dette kom der i realiteten ikke noe
svar på hverken fra Direktoratet eller
havforskerne.
Videre ble det spurt om hvordan de
ville forvalte brislingen som del av en
økosystembasert forvaltning ifølge
Havressursloven paragraf 7b).
Dette kom det heller ikke noe svar på.
Bare representanten fra Sametinget
hadde på et tidligere tidspunkt uttrykt
ønske en parallel sak da han ville la
noe mer av lodden i nord få stå igjen
som mat til kysttorsken.

november 2010

I bodene i midten har Fiseridirektoratet sete

Usikkert hvilken kunnskap
inspektører vil gi.
Direktoratet hadde fått oppdrag fra
Departementet om å innføre ordning
med inspektørplikt under lysfisket
etter brisling. De var derfor ikke interessert i å drøfte noe strengere regime
for forvaltning av brisling nå, selv om
statistikken viser at fangstene av kystbrisling i Skagerak er redusert fra 1643
tonn i 2007 til 670 tonn i 2009.
Oppdraget fra Departementet er å
undersøke andel av bifangst i brislingfangstene. Siden bestandene av fisk er
svært redusert allerede, så er det
ingen overraskelse om en ikke finner
noe særlig. Undertegnede har dessuten
allerede mottatt oppskrift på hvordan
en skal slippe ut bifangsten om en
ønsker det. NFSF stiller seg derfor
svært spørrende til verdien av inspektørordningen.

Full retrett fra
departementet?
Brislingsaken på Skagerakkysten har
versert lenge, og ut fra sakspapirene
og referatene fra reguleringsmøtet i
2007 om brisling, så var en bekymret
over brislingsituasjonen generellt.
Dette ble imidlertid benektet av Anne
Veim fra Fiskeridirektoratet i møtets
uformelle diskusjoner. Hun henviste til
at saken dengang gjaldt Hardangerfjorden.
Departementet kom på banen i høst
og varslet full stans i lysfisket etter
brisling. Så trakk de seg og varslet at
det bare gjaldt Skagerakkysten. Neste
trekk var å innføre inspektørordning.
Skal vi nå oppleve at denne ordningen
bare blir et skalkeskjul for å fortsette
videre fiske så har jo departementet i
realiteten trukket seg helt.
Da får kanskje Trygve Bjørnerem fra
Fiskarlaget sør rett i det han sa til
undertegnede på trappen til Fiskeridirektoratet: ”Vi kommer til å fortsette fisket som før”
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Fiskeridirektør Liv Holmefjord var ikke så lydhør
overfor NFSF denne gangen

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

Småfiskerʼn 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

Småfiskerʼn 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
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 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
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

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 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

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

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 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

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

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
Småfisker´n Stavern
Formann: Helge Johannessen,
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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

NFSF Avd. Skjervøy
Formann: Harald Sjøblom,
Kirkegårdsvn 32, 9180 Skjervøy.
Tlf: 99227806
E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen,
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy
Tlf: 92451505
E-post: kjas@trollnet.no

Småfisker´n Telemark.
Formann: Per Tveit,
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn
Tlf: 35513546
E-post: ptveit@online.no
Kasserer: Per Gjødingseter,
Myragt. 34, 3936 Porsgrunn
Tlf: 35555096
E-post: pe-gjo@online.no
NFSF Avd. Rogaland
Formann: Per Øhmann,
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger
Tlf: 51699123 / 95190677
E-post: hyselos@hotmail.com
Kasserer: Karstein Helleberg,
Ølberg Havneveg 37, 4053 Ræge
Tlf: 51654647 / 47626139
E-post: karsten.norway@gmail.com
NFSF Avd. Nordkyn
Formann/kasserer:
Tommy Vevang.
Boks 303, 9790 Kjøllefjord
Tlf: 78499929 / 91876297
E-post: tommyvev@start.no

Småfisker´n Kragerø.
Formann: Svein Ivar Thorsen,
3760 Neslandsvatn.
Tlf: 35 99 89 51 / 90188539
E-post: sv-iva-t@online.no
Kasserer: Jens Petter Ramberg,
Borteidveien 60, 3790 Helle
Tlf: 97516342
E-post: jensramberg@gmail.com

Hjelp oss å verve medlemmer!

Bekymra for leppefisken

Til no i år er det fanga 390 tonn leppefisk. Dersom vektfordelinga på årets fangst er lik fjorårets
fordeling, har heile 16 millionar leppefisk blitt fanga for å bli brukt som rensefisk i oppdrettsanlegg. Desse tala bekymrar forskarane.
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

vil all kunnskap og alle data som er samla
inn om dei ulike artane, bli samla og
gjennomgått for å auke kunnskapen om
dei forskjellige leppefiskbestandane.

- Vi har ikkje nok data til å kunne seie
noko om kor stor bestanden av leppefisk
er, og kor mykje fangst den tåler.Talet på
fisk varierer veldig over små avstandar,
noko som gjer berekningane endå vanskelegare. I tillegg er det store forskjellar
mellom artane, og det ser ut som om
Foto: Howard Browman/Havforskningsinstituttet
talet på leppefisk varierer ein del frå år
til år, seier forskar Anne Berit Skiftesvik.
Kan ha lokale bestandar
To av artane som blir brukt som
Forskar på leppefisk
rensefisk, berggylt og grøngylt, har
I fleire år er det drive forsking på oppNORGES
FRITIDS
fastsitjande egg. Det kan føre til at dei
drett
av leppefisk
vedOG
HavforskingsSMÅFISKERFORBUND
ikkje spreiar seg like mykje som fisk som
instituttet sin forskingsstasjon på
Forbundet
som
ivaretar
har egg som flyt rundt med straumane.
Austevoll. Instituttet samarbeider òg
dine rettigheter på sjøen og
med fleire private aktørar om slik forsk- Vidare bør det undersøkast nærare kor
arbeider for å ta vare på
grensene mellom forskjellige bestandar
ing. Tidlegare er det også gjennomført
kystkulturen og ressursene i havet. går og kor lokale bestandane er. Det er
merkeforsøk som kan vise kor stasjonære leppefiskane er, og det er samla viktig å få betre oversikt over dei ulike
bestandane med leppefisk, og ein treng
inn vekstdata frå ulike stader i landet.
mellom anna meir kunnskap om kvar dei
Desse
skal
no
analyserast
nærare.
VI KAN TILBY DEG:
forskjellige
artane trivst og kva aldersSidan
etter leppefisk,
og dermed
• Et fisket
høringsorgan
som taler
din sak overfor myndighetene
samansetning
bestandane har.
kunnskapsbehovet
om bestandane aukar,
• Juridisk rådgivning

Samarbeider med fiskarar
Vill leppefisk har vorte registrert i dei
årlege strandnottrekka som vert utførte
av forskingsstasjonen vår i Flødevigen.
Det er også gjort registreringar av
leppefisk når den har blitt fanga som
”bifangst” i samband med hummarundersøkingar langs kysten og i andre kystundersøkingar. Forskarane har òg
tilgang på ein del øyresteinar (otolittar)
som kan gje kunnskap om alder og vekst,
men desse kjem frå eit avgrensa område.
Havforskingsinstituttet samarbeider med
nokre fiskarar om innsamling av data, og
forskarane håpar å få til tilsvarande samarbeid med fleire fiskarar.
Velferd
Også velferd hos dei ulike artane som
vert fanga må undersøkast, både når det
gjeld tida frå den vert fanga i ruse eller
teine til den kjem opp i merdane, og kva
som skjer i merdane. Alle artane er meir
sårbare og toler mindre i gyteperioden
enn elles i året.
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(Brettes og sendes som brev)
(Brettes og sendes som brev)
“Småfi sker’n” helt gratis

MELD DEG INN I NFSF

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.

