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Ny forening i Norges Fri-
tids- og Småfiskerfor-
bund i Sogn og Fjordane

Søndag 29.mai var det samlet til års-
møte på Selje hotell i Nordfjord Kyst og
Fjordfiskerlag.Årsmøtet besluttet også
å melde seg inn i Norges Fritids-og
Småfiskerforbund. Foreningen har
hovedsakelig medlemmer Nordfjord og
Bremanger men arbeider med medlems-
verving gjennom hele Sogn og Fjordane.

Norges Fritids-og Småfiskerforbund
ønsker Nordfjord Kyst og Fjordfiskerlag /
Sogn og Fjordane fritids og Småfiskarlag,
velkommen til vårt forbund.
Les mer på side 27

Skreifiske i Lofoten 
Side 6 – 7
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OPPSKRIFTEN
Som du vil se lenger bak i bladet, så har en del Småfiskere
vært på storfiske i Lofoten. Oppskriften denne gangen er
hentet fra denne turen. På denne tiden av året sliter du nok
med å skaffe fersk rogn, men ellers skulle det meste la seg
ordne. Vi ønsker lykke til med et spennende og tradisjonsrikt
måltid og innlemmer selvfølgelig oppskriften i Småfisker`n
sine favoritter.

Fiskerett med rot-
mos og
grønn-
saker
Rotmos:  
Litt poteter
Pastinakk
Sellerirot
Litt kålrot
Ingrediensene over kokes møre og stampes, røres godt sammen og
tilsettes en skvett fløte/melk, samt en klatt smør.
Smakes til med salt og pepper.

Grønnsaker stekt i olje:
Squash
Fenikkel
Sopp
Paprika
Vårløk
Evt. andre grønnsaker.
Smakes til med salt og pepper. Tilsett litt fersk timian.

Fileter av skrei/torsk eller annen hvit fisk stekes i litt smør.
Rogn vaskes og ha på litt grovt salt, pakkes i pose eller matpapir og la
trekke i kokvarmt vann 40-50 min.
Lever fjerne sener, plukkes i småbiter, kokes med grovt salt, litt
kvernet pepper, ca.5 ss 7 % eddik og 4-5 laurbærblad i 10 min. 
Sile av vannet.

Retten pyntes med fersk timian og kapers.

God appetitt!  
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Fra formannens penn

KONKURRANSEN

Mye har skjedd den siste tiden fra forrige
gang jeg fikk anledning til å skrive på
denne siden. Vi har igjen blitt påført re-
striksjoner fra myndighetene som be-
skrevet i forrige nummer, men når det
gjelder begrensning i bruk av garn så
gjelder dette kun torskegarn slik at be-
grensningen i havresursloven fortsatt er
gjeldende med 210 meter totalt pr mann
pr båt. Det er helt urimelig at det igjen er
fritidsfisket som blir rammet av å kunne
levere kun 1000 kg torsk selv om det
fiskes på pelagisk Torsk. Av totalt inn-
leverte fangster hittil i år, med så mye
skrei som siger inn mot kysten vår, så har
fritidsfiskerne ikke levert mer enn det ett
fiskefartøy tar i ett kast og leverer på ett
døgn. Snakk om smålighet.

Motstand skal gi oss vekst
Det er imidlertid slik at når det kommer
slike situasjoner at vi ser behovet for en
organisasjon som vår. Uten vårt en-
gasjement ville vi vært satt på land, og det
er nettopp denne teksten som våre
plakater, som i disse dager henges opp i
båthavner, bærer preg av. Vi har som for-
mål å sende flere av plakatene ut til lokal-
foreningene samtidig med at
ekstrabladene sendes ut. Det er svært
viktig å få denne informasjonsplakaten ut
til publikum og jeg ber dere om å få denne
hengt ut så snart dere mottar den.
Plakaten er en del av en vervekampanje
for å få nye medlemmer. Vi har som dere
leser om, lenger inne i bladet, fått nye
medlemmer fra tidligere Norges Kyst og
Fjordfiskarlag  som har jobbet med de
samme saker som oss. Alle disse
medlemmene er selvsagt hjertelig vel-
komne hos oss samtidig som dette styrker
vår organisasjon med nye mennesker som
er engasjert i saker som angår oss. 

Ta vare på medlemmene
Vi har til nå fått om lag 200 nye
medlemmer, men samtidig må vi huske på
at det gjelder også å ta vare på
medlemmer vi har fra før. Jeg opplever å
se av medlemslistene at det stadig faller ut
medlemmer fra listene, uten at de har på
noen måte meldt seg ut. Derfor opp-
fordrer jeg dere som sender ut krav om
medlemskontingent: ”Send purringer
dersom kontingenten ikke er betalt”. Det
er tross alt fort gjort å glemme å betale
en liten kontingent. ”Et mistet medlem er
ett for mye”. 

Nye foreninger - nye medlemmer
Ny forening i Lofoten, ny også i Sogn og
Fjordane og det spirer og gror opp småfis-
kere i Brønnøysunddistriktet, og videre
nordover. Vi regner med at foreningene
etter hvert vokser for dett er distrikter
hvor det er mengder med småfiskere med
småsjarker.  Vår annonse i Fiskaren har for
øvrig så langt gitt oss et 20 talls nye
medlemmer og flere blir det sikkert etter
hvert. 

Husk minstemål 
– sett ut livskraftig fisk
Nå som makrellen har kommet her sør så
kan vi atter kjenne at det napper. Tok en
liten sving innom ei grunne da jeg var ute
og hentet meg en makrellmiddag. Plutselig
var det fisk på kroken og det var ikke noe
makrell nei. Det var en tokilos torsk, så fin
og i god form så jeg fikk huket kroken ut
av kjeven, sjekket den for andre skader og
la den pent uti igjen og ga den et ønske
om et langt liv og om å formere seg, slik
den fra naturens side er skapt til. 
Makrell middagen smakte enda bedre
etter dette. 

Hvem informerer våre 
nye landsmenn?
Derimot sitter jeg igjen med en ubehagelig
følelse etter at jeg oppdaget en åpen jolle,
fylt med småfisk, og en litauer som ikke
forsto engelsk engang. Jeg forsøkte etter
beste evne å forklare at det ikke var tillatt
å fiske småfisk og at det var minstemål på
torsk. Fisken besto av flere hundre
småtorsk som var fisket vet utløpet av
rensestasjonen utenfor Vallø. Jeg fant fram
en brosjyre på polsk og en på engelsk,
men han bare ristet på hodet. Det er
vanskelig å sette ord på slike hendelser
når vi opplever at det er liv i fjorden
allikevel. Jeg ser at her må myndighetene
finne andre løsninger å informere på ved
eventuelle plakater der hvor det kan
settes ut båter eller i båthavner.
Vel, da er min ”skrivekvote” fylt opp for
denne gang, men jeg vi allikevel minne om
at det er masse ledige ”skrivekvoter” i
bladet vårt og jeg oppfordrer dere til å
skrive og sende inn meninger om mangt
og mye.

God småfiskersommer 
til dere alle.

Tom Sollie, forbundsformann

HHVVAA  HHAARR
SSMMÅÅFFIISSKKEERR`̀NN

FFAANNGGEETT??
Dette er en skapning som ikke
alle har stiftet bekjentskap med. I
alle fall ikke de som kun har
vasset i fjæra rundt Oslofjorden!! 
Vi vil ha svar på to spørsmål:
1. Det fulle navnet på arten
2. Hva er utbredelsesområdet til
arten?

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.
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AV JOHN RYPENG

Lofotposten lørdag  7. mai har en ar-
tikkel om fiskejuks.

Det er selvsagt meget beklagelig at
denne problematikken kommer opp i
kjølvannet av det eventyrlige skrei-inn-
siget som har vært i år. 

Enhver norsk statsborger har som fri-
tidsfisker lov å omsette 660 kg sløyd
torsk.  Det er ikke nevnt i regelverket
noe om at man må ha egen båt for å
kunne omsette et sådant kvantum.
Men det skulle være liten tvil om at den

som skal omsette fisken, også er den
som har fisket den. 

Mangler fornuft og logikk
Når så enkelte, både yrkesfiskere og fri-
tidsfiskere, og også mottaksanlegg har
latt seg friste til å mistolke reglene, så
er dette et tegn på at respekten for det
omsetningstaket som fis-
kerimyndighetene har satt er liten.

Vi har alle et ansvar for å forvalte
havets ressurser på en fornuftig og
bærekraftig måte.  Da må også re-
spekten for fiskerimyndighetenes
reguleringsbestemmelser være fullt ut
til stede.  Det igjen forutsetter be-

stemmelser som hver og en av oss kan
føle at det er en viss logikk i.

Slik som det er nå kan det sammen-
lignes med å sette 40km-grense på en
motorvei klasse A. Det finnes ingen for-
nuft i det. 

Ser fram til positiv endring
Da ser jeg fram til at høstens fiskerifor-
handlinger kan føre til at også vi som
fritidsfiskere kan få et resultat som
munner ut i et omsetningstak på 3000
kg rund torsk som pr. definisjon er
1980 kg sløyd, og da pr. båt. 

Kommentar angående 
omsetningstak og fiskejuks:



Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød 

Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

Den perfekte 
tur og fiskebåt!

.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29
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Svar på forrige konkurranse
Der kom 6 svar på konkurransen denne gangen og 
4 av dem ble godtatt som riktige. Bildet var en flatøs-
ters eller på latin Ostrea edulis. I Norge er den funnet
nord til Trøndelag.

Hos havforskningsinstituttet kan vi blant annet lese
dette om arten:
Flatøsters
Flatøstersen finnes i
Svartehavet, Middelhavet,
ved kysten av Marokko og
nordover langs de europeiske kyster
nord til Trøndelag. Den finnes fra like
under tidevannssonen og ned til noen få meters dyp.

Flatøstersen er en varmekjær art som trenger vann-
temperaturer på over 16–18 grader for å kjønns-
modne. Den finnes derfor i områder hvor vannet blir
varmt nok om sommeren, for eksempel i poller.
Flatøsters veksler mellom å være hann og hunn, og
kjønnsskiftet er temperaturavhengig. Langs kysten av
den sydligste delen av landet er det stedvise østers-
bestander som ser ut til å variere som en funksjon av
varme somre.

Skjellenes føde består av planteplankton, bakterier,
andre mikroorganismer og dødt organisk materiale.
Frittsvevende planteplankton er den viktigste føden.
Vann transporterer næring til skjellene, og mange
steder vil faktorer som dyp, tidevann og vannbevegelse

påvirke variasjonen i skjellenes fødetilgang. Dette,
sammen med sesongvariasjoner i planteplankton-
produksjon, gjør at både mengden og kvaliteten på
skjellenes ernæring kan variere mye. 

Befruktningen skjer inne i hunnens kappehule hvor
eggene befruktes og larvene utvikler seg den første
uken. Deretter lever larvene fritt i vannmassene en til
to uker til de bunnslår og fester seg.

Østers som mat
Flatøsters er en delikatesse. Kvaliteten er best fra
høsten og ut over vinteren når skjellene har hatt god
tilgang på føde og samlet opp mye opplagsnæring. De
kan også holde en høy kvalitet om våren, men kjønns-
modningen og gyting forringer kvaliteten mye. Vill øs-
ters må kun høstes i helt rent vann, siden forurenset
østers som spises rå kan føre til matforgiftning.

Østersdyrking
Tidligere ble det dyrket østers i mange områder, men
denne næringen er i dag begrenset til relativt få anlegg
på Vestlandet. Disse anleggene har optimalisert driften
og arbeidet med å få frem østers av høy kvalitet.

Den heldige vinneren denne gangen ble:
RUTH HARLEM
Fossumhavene 32. 1359 Eiksmarka

Vi gratulerer, premie er tilsendt!

Olaf Thorsen døde 31. januar
2011. Han var med og startet
Risør og Tvedestrand småfis-
kerforening i 1987. Olaf var
med i styret, som kasserer i
mange år. Han mistet etter
hvert synet, men satte stor
pris på at noen leste høyt fra
medlemsbladet. Olaf ble vel
92 år gammel.

Fra medlemmer

Minneord 
Olaf Thorsen
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AV JAN MAGNUSSEN

Det var en gjeng blide og forventnings-
fulle fiskeentusiaster fra Småfisker’n i
Tønsberg som møttes en veldig tidlig
torsdagsmorgen 10.mars 2011. Avreise
fra Tønsberg jernbanestasjon kl 04.45
til Gardermoen hvor fly skulle ta oss
videre til Bodø. 

Bodø har mye å by på
Etter en grei flytur ble det noen timers
venting i Bodø, men det var mange fine
sjarker og fiskebåter å beundre i havna.
Ferske reker gikk det også an å få
kjøpt, i tillegg til mye godt drikke som
gjorde ventetiden ganske trivelig.

Til Skrova
Hurtigbåten fra Bodø til Skrova tok ca
3 timer. Turen gikk fint, med mange
stopp ved ulike fiskevær og muligheter
for å bli litt kjent med lokalbefolkning
som var om bord. Vel fremme ved be-
stemmelsesstedet ble vi møtt av et lett
snødrev og vind fra syd, men vi fikk
raskt innlosjert oss i tre forskjellige

rorbuer med topp komfort. Spenn-
ingen og forventningene om fisketur
morgenen etter var stor, så det tok litt
tid før alle var i seng. Siste værrapport
fra skipper Tommy og huseier Ivar tilsa
at det skulle bli båttur dagen etter kl 9.

Vest av Lofotveggen
Og det ble det: Fredag 11.mars kl 09
ble vi hentet av skipper Tommy i fis-
kebåten ”Skreien”, en solid fiskeskøyte
på 48 fot. Det brummet lystig i en
Detroit diesel da vi tøffet ut mot fis-
kebanken vest for Skrova i retning
Svolvær. Den fantastiske Lofotveggen lå
badet i sol, men det var noen kraftige
dønninger som kunne uroe magen for
enkelte. Da vi nådde det første be-

stemmelsesstedet blåste skipperen i
fløyta og la skøyta i drift - det var klart
for fiske! Jan Tore Leinås kunne til stor
jubel dra opp den første skreien, ingen
kjempe, men en flott fisk på 4-5 kilo.

Minste fisk 3 kilo!!
Etter at det ble dratt opp 6-7 fisker på
denne plassen, var det greit å forhale
til en ny fiskeplass øst for Skrova. Her
ble det fisket fra 90 til 45 meters dyp,
og alle fikk fisk, alt fra 3 til 12 kilo, og
det var mange blide og stolte fjes å ta
bilde av. Dagens største var det Hasse
som klarte å dra inn, en rugg på ca 12
kilo. Utover dagen ble bettet dårligere
så vi bestemte oss for å dra inn til fis-
kemottaket for sløying og filetering av
fangsten. 

Middagen lager vi selv
Etter et flott førstedags fiske ble det
dekket langbord og vi samlet oss til fis-
kemiddag i den største rorbua. Her ble
det servert deilig hjemmelaget fis-
kesuppe, og nytrukket skrei med rogn
og lever, med god rødvin til. Alt var til-

SKREIFISKE I LOFOTEN
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beredt av en av Småfisker’n sine
medlemmer.  Vi ble gode og mette og
var enige om at bedre kunne man ikke
ha det. Med mye sjølufta var det godt å
få lagt seg før midnatt, det var jo viktig
å få noen timers søvn før vi skulle opp
igjen kl 04 neste morgen for nye fiske-
eventyr.

Dagen starter 04.00
Grytidlig neste morgen ble vi igjen
hentet av skipper Tommy, forvent-
ningene var skyhøye hos småfiskerne.
Været viste seg fra sin beste side,
mørkt da vi gikk ut, men etter hvert
steg sola opp og badet den overdådige
Lofotnaturen i et fantastisk lys. Etter ca
40 minutters kjøring blåste skipperen i
fløyta og la bredsiden mot strømmen,
her skulle det fiskes! Denne plassen
gav mye flott skrei, men på grunn av
sterk strøm mistet vi mange pilker og

bestemte oss derfor for å dra videre
nordover til fiskeplassen vi hadde vært
på dagen før.

Mating av havørn!
Igjen var det veldig bra med fisk, og
den største, ca 12 kilo, ble dratt opp av
Pira. Da fisket begynte å avta, rundt
lunsjtid, returnerte vi til fiskemottaket
hvor vi skulle sløye og filetere fangsten.
På vei inn dit, kastet vi ut noe fiskeslo
for å lokke til oss en havørn som ble
villig fotografert. Inne på fiskemottaket
ble all fangsten renset og pakket i
kasser, bortsett fra det som skulle inn-
tas ved langbordet til kvelden. 

Et herremåltid
Igjen ble det tilberedt skrei, stekt
denne gangen, med oljestekte grønn-
saker og rotstappe som tilbehør, i til-
legg til rogn og lever. Et fortreffelig
måltid som gjorde alle gode og mette.
Denne kvelden var vi også så heldige
at Tor hadde laget to bløtkaker som
dessert til kaffen. Med fulle mager, mye
godt drikke og hyggelig samvær, kunne

de fleste finne senga og drømme søtt
om flotte fiskeopplevelser. Det var
imidlertid noen få som hadde laken-
skrekk og ble med skipper Tommy til
Svolvær for å avslutte festen der.    

Reiser gjerne igjen
Dagen etter, søndag, var det tid for
hjemreise. Vi slappet av og koste oss
med god frokost og lunsj før avreise
søndag ettermiddag kl 16. Flyturen fra
Bodø til Gardermoen gikk greit og på
flyplassen stod taxien klar og ventet
for å ta oss tilbake til Tønsberg. Alle
var enige om at turen var svært
vellykket og samtlige var positive til å
gjenta denne flotte opplevelsen. 

En stor takk må vi rette til arrange-
mentskomiteen som har jobbet med
planlegging av denne turen i et helt år.
Bra jobba, spesielt til Fred som har
gjort en kjempeflott innsats med til-
rettelegging og program! Vi drar gjerne
flere ganger!

SKREIFISKE I LOFOTEN



8

Småfiskern gjengir her brev formulert fra Lofoten Fritidsfiskarlag sendt
Forbundet som har videresendt dette til Departementet 9. mai 2011:

Til Fiskeridepartementet Stamsund, 05. mai 2011

Fritidsfiske i sjøen  
- Økning av omsetningstak for fritidsfiskere til 3000 kg torsk 

Loven om Fritidsfiske i sjøen som trådte i kraft juni 1997(Jfr. Odelstingsprop. 1997) innebar et omsetningstak på 3000 kg.
rund torsk til fritidsfiskere.  Nye bestemmelser for 2011  med et omsetningstak på 1000 kg medfører altså en reduksjon på
2/3 på få år.  Det kan se ut som at strategien er en klar nedtrapping til et forbud mot omsetning av torsk for fritidsfiskere. 
Dette skaper negative ringvirkninger for kystdistriktene.  I hundrevis av år har allemannsretten til fiske i sjøen vært en bære-
bjelke og helt grunnleggende for bosetting av livskraftige kystbygder.  En forringelse av denne sentrale rettigheten er samtidig å
betrakte som et angrep på en tusenårig kulturarv.  Det som har skjedd nå må ses på som en destruktiv handling fra statens
side, og et bidrag til økt fraflytting av kystdistriktene.

Den drastiske reguleringen av fritidsfiske i sjøen vi ser nå, vil sannsynligvis også føre til mindre rekruttering til fiskeryrket, slik at
forgubbingen fortsetter, og vårt mest tradisjonsrike yrke i kystsamfunnene kan forsvinne  helt .   
Med erfaringene fra 1990 årene i frisk erindring, vil en liten eller ingen fritidsfiskekvote igjen kunne anspore til og framelske
angiveri, trakassering og «storebror ser deg»-mentalitet blant våre egne innbyggere.  Dette er ingen antakelse, men fakta som
fortida kan fortelle om.
Det blir av forståsegpåere i enkelte kretser, og utrolig nok også blant yrkesfiskere, påstått at det omsetningstaket fritidsfiskerne
har rådd over til nå har vært med på å rasere kysttorskbestanden.  Dette er i beste fall uvitenhet!  Kysttorsken er riktig nok
de siste årene så kraftig desimert at det knapt nok er kokfisk å få på juksa bl.a. på innersida av Lofoten.  Det er påfallende
at denne desimeringen startet og aksellererte med at snurrevaden, som etterhvert er blitt mer effektiv enn vanlig trål, fikk ad-
gang til oppvekstområdene for kysttorsken.  Det blir da helt feil å trekke inn fritidsfiske, som har eksistert siden tidenes
morgen, som årsak til desimering.
Den torsken som fiskes i noe kvantum av fritidsfiskere i dag, er i hovedsak skrei, i alle fall nord for områdene ved 62 parallell-
sirkel.  Dette fisket har de siste årene foregått i mars og april av fritidsbåter som er store og sikre nok til å gå ut på yttersida
av bl.a. Lofoten og nordover, i områder som om vinteren har store værbegrensninger.

Fritidsfiskere er på lik linje med sine “brødre” yrkesfiskerne avhengig av vedlikehold og nyinnkjøp av båter og utstyr.  Fritids-
flåten bidrar med betydelige beløp til servicebedriftene for fiskeflåten i lokalsamfunnet. Ved henvendelse til bedrifter viser fri-
tidsflåtens bidrag å være mye større enn antatt, og representerer faktisk kjærkomne tilskudd til årsomsetningen i bedriftene.
Å opprettholde et omsetningstak for fritidsbåtfolket på 3000 kg rund torsk vil være akseptabelt.  Med dagens priser utgjør
dette ca. kr. 30000.  Dette beløpet dekker i alle fall ikke utgiftene til årlig båthold som slippsetting, forsikringer, drivstoff,
reparasjoner, nyanskaffelser m.m.  Men det er en medskøyt.  Ikke minst representerer det en aksept for at fritidsfiskere også
arbeider for fellesskapet og således har livets rett.

Det å kunne dra på sjøen og fiske har i tillegg til ovenstående argumenter et trivselsaspekt som ikke kan settes økonomisk
verdi på.  Fritidsfiskerne representerer også pensjonister fra alle samfunnslag, også pensjonerte yrkesfiskere, som har stort ut-
bytte både fysisk og mentalt av denne hobbyen, og fiskefeltet er her et godt alternativ til  sofakroken og TV-stolen.  Ikke se bort
fra at det ligger en helsegevinst her.

Fangsten av torsk fra fritidsfiske utgjorde til sammen ca. 1800 tonn i 2009 og 2010.  Det er vår påstand at dette fisket ikke
er noen trussel mot ressursene i havet. Til sammenligning utgjør dette omtrent det samme som 3 ferskfisktrålere tar på en
10-dagerstur.

Vi vil på det sterkeste anbefale at omsetningstaket igjen settes til 3000 kg, og da pr. båt, hvor eierskap kan dokumenteres.
Dette vil gi ryddigere forhold i hvem som er reelle aktører som fritidsfiskere i ressursforvaltningen.

Vennlig hilsen

John Rypeng, 8340 Stamsund, tlf. 94059886, email: krype@online.no
Leder Lofoten Fritidsfiskarlag
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AV TOM SOLLIE

27. mai var det innkalt til det første
ordinære årsmøtet i Småfisker`n
Kragerø & Omegn på Admiralen re-
staurant.

Foreningen har foreløpig et 20 talls
medlemmer, men planlegger medlems-
verving utover sommeren og høsten.
Plakater som skal henges opp på
strategiske steder vil nok  etter hvert
bidra til å samle enda flere småfiskere.

Solid styre
Foreningen ledes av et godt sammens-
veiset styre med meget god kom-
petanse hva gjelder organisasjon og
fiskererfaringer.

Alle som var på valg tok gjenvalg slik at
kontinuiteten i styret ivaretas.

Årsberetning og regnskap ble godkjent. 
Etter årsmøtet ble det servert varme

velsmakende Wienerbrød og nydelig
kaffe og deretter hadde forbundsfor-
mannen ordet og orienterte om
situasjonen ellers i forbundet.

Småfisker`n avdeling Kragerø:

Planlegger å vokse!

Styret i Kragerø og omegn.
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AV TOM SOLLIE

Småfisker`n Arendal la denne gangen
like godt sitt årsmøte til havforskning-
stasjonen i Flødevigen i store lyse
møte og forelesningslokaler på toppen
av det nye forskningsbygget  - med ut-
sikt nesten til Danmark. Selve års-
møtet var unnagjort på kort tid for
her ventet det flere frammøtte. De
ville være med på foredrag og omvis-
ning på stasjonen som for anledningen
var åpnet for oss og andre inter-
esserte. Møtet var annonsert åpent
slik at også endel hobbyfiskere som
ikke var medlemmer hos oss var til-
stede under møtet.

Noen av de blir vel medlemmer etter
hvert.

Marine verneområder tar tid 
Foredraget omfattet forsknings-

metoder med fokus på fritids og tur-
istfiske, bevaringsområder og sonefor-
valtning.

Even Moland fra Forskningsstasjonen,
glødende engasjert, framførte sitt fo-
redrag om ting som engasjerer oss,
blant annet pågående planlegging av
marine verneområder i Tvedestrand
kommune. Her opplever forskerne en
svært positiv holdning til tiltakene fra
fritidsfiskerne i forhold til yrkesfis-
kerne som har vist en lunken holdning
til tiltakene for vern av kysttorsk..
Arbeidet har nå pågått noen år og
dette beviser at slikt arbeid tar tid, alt
for lang tid, slik at det vil kreves andre
kortsiktige tiltak inntil vi får etablert
nødvendige verneområder andre
steder i Sør Norge.

En del avklaringer i forholdet tur-
istfisket, hobby og fritidsfisket ble

omtalt og det viser seg at fritidsfisket så
langt ikke er kartlagt slik turistfisket er.

Merking av torsk og hummer
Even fortalte også om hvordan de
merket fisk og hummer og hvilke
stedbunden art torsken kunne være.
Både fisk og hummer blir i områder
merket elektronisk slik at dataene som
hentes fram gir forskerne stadig ny in-
formasjon. Likeså hummeren som
gjerne kunne bo på samme steder i
flere år, inntil den ble fisket opp eller
møtte andre skjebner. Attraktive bo-
områder ble gjerne overtatt av andre
individer av samme art straks de ble
ledige. 

Velfungerende
hummerreservat
Verneområdene for hummer langs
Skagerrakkysten fungerer godt og om-
rådet ved Østre Bolærne i Oslofjorden

NFSF avd. Arendal:

Fokus på vern 
og forskning

Stasjonen i 2011.Even Moland ønsker velkommen til Flødevigen. Årsmøtet med utsikt.

Utsikten fra toppetasjens møterom.
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viser seg å være det mest produktive.
Spørsmålene til Even ble etter hvert
mange og som førte til interessante og
livlige diskusjoner og med egne fortel-
linger om opplevelser fra flere av de
fremmøtte.

Tid for omvisning
Så var det tid for omvisning og den
meste av tiden gikk med i under eta-
sjen hvor alt var bevart slik det var før.
Her er også kummene med yngel og
kar med hummer men etasjen var
enda ikke helt klar og omfattende
monterinsarbeide var ikke ferdigstilt.

Tregulvet fra det tidligere bygget i
denne etasjen var fredet og bevart like
fint som nytt.

Takk for interessant omvisning og et
fint og informerende møte.

Tidliger deler av 
forskningsstasjonens 

forsknigsbygg.

Ruser og garn tørkes.

Underetasjen er bevart som før, og Even forteller his-
torien om stasjonen.

Det nye laboratoriet. Veggene var rikt utsmykket med marin kunst.
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Region sør og øst i NFSF hadde kalt
inn til fellesmøte på Sjøverstø
Feriested Tvedestrand 13. mai 2011.
24 personer møtte fram. Carl Fjerbæk,
regionleder i øst ble valgt til
møteleder og Gunnar Thorstensen
,Carl Fjerbæk og Per Livar Engene fikk
ansvar for referatet.

Saker iflg. innkalling:
Sak 1. Kysttorsk, status, fredningssoner
på Sørlandet.
Regionsleder Sør, Svein Hvidsten fikk
ordet og informerte om møtet på
Flødevigen 12.mai om vernesoner,
gyte- og oppvekstområder for
kysttorsk, som har vist seg å være
nokså stedbunnen. 
Konklusjon: Etter debatt kom regions-
møtet fram til at man støtter fred-
ningssoner utenfor Tvedestrand og i
andre lokale områder. Man ønsker
også midlertidig fredning i indre Os-
lofjord i tiden februar – mars måned i
gyte- og oppvekstområder. Dette må
omfatte både yrkes- og fritidsfiskere.

Sak 2. Hummersaken igjen.
Rapporter om gode fangster gir grunn
til å anta at bestanden har tatt seg opp
igjen. Sett i lys av dette, undrer man
seg over en avisartikkel om yrkesfis-
kere som omtrent ikke leverer fangst.
Tanke om svart salg er nærliggende.
Tom Sollie kom med en interessant
oversikt over sin fangst: 
Av totalt 65 hummer, beholdt Tom 30.
35 hummer ble altså satt ut igjen. De
var enten for små, eller med rogn. Det
kom forslag om konsesjon på

hummerfiske, men man ble enige om
at dette ikke var veien å gå. 
Konklusjon: Møtet går inn for å for-
lenge nåværende regulering med
minimum 3 år. Dette må gjelde både
for yrkes- og fritidsfiskere. Man ble
også enige om å foreslå samme størr-
else på fluktåpninger i krabbeteiner for
både yrkes- og fritidsfiskere. 

Sak 3. Lysfiskekomiteen vinner fram.
Kjell Åby redegjorde for denne svært
så aktive komiteen sitt arbeid, saks-
dokumenter er vedlagt referatet. Kort
fortalt, ser det nå ut til at man blir
hørt og tatt på alvor av fiskerimyndig-
hetene. Lokale jeger- og fiskefor-
eninger gir sin støtte til komiteen sitt
arbeid. For å understreke alvoret i
saken, leste komitèmedlem Walter
Berntsen et dikt om den sultne katta,
som forgjeves ventet på nytrukket fisk
på matskåla.

Eventuelt: Tom Sollie, nå som for-
bundsformann, presiserte at all kom-
munikasjon med sentrale myndigheter
skal gå gjennom forbundet. Det er
viktig at man på denne måten viser en
helhetlig adferd.

Avslutningsvis ble det vist lysbilder fra
fritidsfiske i Lofoten, og bildene derfra
fikk vel noen hver til å tenke på en litt
lengre fisketur! Det var en gjeng
småfiskere fra Tønsberg og Oslo som
hadde tatt turen nordover i februar.
Etter møtet ble det servert middag, og
Region Sør og Øst takker vertskapet
på Sjøverstø for god mat og service.

Norges Fritids- og Småfiskerforbund:

Fellesmøte region Sør og region Øst

Carl Fjerbæk, regionsleder region Øst ledet møtet.

Det noteres og letes etter dokumentasjon.

Klare for a ̊motta middag med forrett.

Noen ble etterhvert slitne.

Og etterpa ̊storkoste vi oss med Lammestek med til-
behør.

Staute karer fra øst. Fv. Walter Berntsen, Telemark,
Per Livar Engene og Carrl Fjerbæk, Moss Rygge. Tom
Sollie, Tønsberg og Jahn Georg Gabrielsen, Stavern.
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En kombinasjon av telling i opp-
drettsanlegg, et tilstrekkelig an-
tall overvåkningsbur og direkte
overvåking på vill laksefisk,
helst med trål (laksesmolt) og
garn/ruse (sjøørret og sjørøye),
er den beste måten å overvåke
infeksjonspresset på vill
laksefisk langs norskekysten.

AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
01.06.2011 

Dette kommer fram i rapporten
”Metodeutvikling for overvåkning og
telling av lakselus på viltlevende
laksefisk” som forskere fra Havforsk-
ningsinstituttet og NINA har skrevet
på oppdrag fra Fiskeri- og
kystdepartementet.

En gjennomgang av de ulike metodene
som brukes for å estimere mengden
lakselus på vill laksefisk viser at alle de
forskjellige metodene i kombinasjon
ser ut til å gi robuste og pålitelige es-
timater av infeksjonspresset vill
laksefisk utsettes for, såfremt under-
søkelsene har tilstrekkelig omfang.

Effekten av lus
I tillegg til at overvåkningen må utføres
i stort nok omfang, trengs det bedre

modeller for å evaluere effekten av lus
som populasjonsregulerende faktor
slik at vi kan vurdere målet i regje-
ringens bærekraftstrategi: ”Sykdom in-
klusiv lus skal ikke ha
populasjonsregulerende effekt på ville
bestander av laksefisk”.

Forskerne har startet arbeidet med
dette ved å gå gjennom tilgjengelig
litteratur og resultater fra sentrale
deler av nasjonale undersøkelser som
er gjennomført de siste tiårene. Disse
studiene viser at høy infeksjon av
lakselus, spesielt når lusa utvikler seg
til de mobile stadiene, kan være en be-
tydelig belastning på fisken og i
ytterste fall ta livet av den.

Kronisk høyt lusepress
I rapporten har forskerne gått gjen-
nom alle norske data på overvåking av
lus siden begynnelsen på 1990-tallet.
Resultatene viser at infeksjonspresset
er kronisk forhøyet langs store deler
av norskekysten. De synkroniserte
avlusningene, kanskje i kombinasjon
med kalde vintrer og vårer de siste
årene, synes imidlertid å ha forskjøvet
økningen i infeksjonspress til noe
seinere på sommeren. Det kan igjen ha
ført til at laksesmolten i de fleste
tilfellene har unnsluppet den verste
økningen i infeksjonstrykket. Data-
grunnlaget på vill laksesmolt er imid-

lertid begrenset i tid og rom, slik at
konklusjoner må trekkes med for-
siktighet inntil vi har fått styrket over-
våkingen. Resultater fra lusebeskyttet
laksesmolt fra Daleelva tyder på at
andre faktorer enn lakselus også kan
ha hatt populasjonsregulerende effekt
på laks de siste årene.

Anbefaler å fortsette arbeidet
I rapporten anbefaler forskerne at
arbeidet som startet for ekstrabevilg-
ninger i fjor skal fortsette, både med
tanke på å utvikle bedre metoder for
lakselusovervåkning samt mer presise
grenseverdier for lakselustoleranse på
populasjonsnivå. Avanserte modeller vil
i årene framover kunne skaffe detaljert
informasjon om smittespredningen og
infeksjonsbelastning mellom lokaliteter,
fjorder og regioner. Dernest må det
videreutvikles et system for standard
undersøkelser som enkelt kan gjen-
nomføres i oppdrettsfjorder og
produksjonsregioner langs kysten.

Hvordan overvåke lakselus

Som vi lovet i sist nummer, så kom-
mer oppfølgeren om båtbyggerne fra 
Tønsberg. I forrige nummer var de 4 
første bordgangene kommet på plass, 
og vi fi kk også se motoren som skal stå 
for framdriften - en velholdt MARNA 
bensinmotor.

Halve jobben er gjort
Med en beregnet byggetid på 600 - 700 
timer, så er en kommet langt over halv-
veis i arbeidet nå. Fra kjølen ble strukket 

i januar, så har Tor og Thomas brukt 3 
timer hver mandag og torsdag til nå (kan-
skje har de tatt seg litt ferie også, får vi 
tro!). Målsettingen om ferdig skrog til jul 
er nådd, det gjenstår bare litt klinking når 
vi skriver midten av november.
Begge båtbyggerne har erfaring fra enten 
nybygg eller restaurering av trebåt. Thom-
as sitt forrige nybyggingsprosjekt foregikk 
for omtrent 10 år siden. Nå synes han det 
var på tide å friske opp gamle kunnskaper 
og ferdigheter!

Sjøsetting til pinse
Målet er å få skuta på vannet til pinse 
2008. Da skal den være ferdig innsatt med 
rå linolje og terpentin og fi nne sin plass 
hos ny eier på Grimestad ved Tjøme. 
Småfi sker’n sin utsendte vil være på plass 
og få med seg denne begivenheten, så gled 
deg til neste nummer!
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To som bygger (i) tre - del 2
TEKST LARS KONGSVIK

FOTO TOM SOLLIE

Begge bilder over: Thomas tilpasser og fi njusterer spant.
Under: Avstivere tas ut og skrogets linjer kommer skikkelig fram.  Endelig kunne de to hob-
bybåtbyggerne beskue og puste lettet ut.

VI STØTTER 
NORGES FRITIDS- OG 
SMÅFISKERFORBUND

MøreNot
 Norges ledende 

leverandør av fi skeredskap
Tlf. 70 20 95 00         Fax 70 20 95 10

e-post: fi rmapost@morenot.no
www.morenot.no

Honda og Tohatsu påhengsmotorer
Båter • Mopeder • Tilhengere

Tlf: 33 32 53 54         Fax: 33 32 78 06
Ulvikvn. 49, 3150 Tolvsrød

www.ulviken.no

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

VI STØTTER NORGES FRITIDS- OG SMÅFISKERFORBUND

Lepeophtheirus salmonis  – lakselus.
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Småfisker`n informerer

Hvilke regler gjelder for
fiske i sjøen  i 2011?
Dette er ikke ment som noen ut-
tømmende innføring i reglene, siden der
lokalt finnes områdereguleringer som
en må forholde seg til. Listen under
peker på de punktene som en må rette
seg etter/eventuelt undersøke nærmere
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/bro-
sjyrer/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 redskapsbegrens-
ning for fritidsfiskere:
Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser
NB! Husk at krabbeteiner skal ha 2 sirkel-
formede rømningshull  -ett på hver side  -
nær bunnen, på minimum 80 millimeter.
Dette er et tiltak for vern av hummeren.
I fritidsfisket er 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.
Har du 165 meter bunngarn  etter torsk
og 45 meter garn som ikke fisker etter
torsk (eks. flytegarn) så er det en mulighet
for å utnytte de 210 metrene.
Redskapsmengde gjelder pr. båt, selv om
det er flere personer i båten.

B. Merking av redskap
All redskap skal være merket med eiers
navn og adresse på minst et av vakene.
Har redskapet ikke vak skal det merkes
direkte på redskapet.

C. Nedsenking av garn/forbud
mot redskapstyper/forbud mot
fiske
• Det er innført totalforbud mot fiske
av ål. Dette gjelder på ubestemt tid
for å bygge opp bestanden.

• Det er innført totalforbud mot fiske
av pigghå. Dette gjelder på ubestemt
tid for å bygge opp bestanden som en
mener er truet.

• Fra 1.mars til 30. september skal alle
garn med maskevidde 32mm eller
større senkes ned slik at hele fangst-
delen står under 3 meters dyp. Dette
er et tiltak for vern av laks og
sjøørret.

• Fra 1.mai til og med 31.desember er
det forbudt å fiske med torskeruser
på kyststrekningen fra svens-
kegrensen til og med Møre og Roms-
dal fylke. 
Dette er et tiltak for vern av
hummeren…. 

• Uavhengig av forbudet kan fritidsfis-
kere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31.
desember. Antallet hummerteiner og
torskeruser kan likevel til sammen
ikke overstige 10.

• Unntak for fiske etter leppefisk
Ruser er et velegnet redskap til fangst
av leppefisk, som brukes til avlusing av
laks i oppdrettsnæringen. Fis-
keridirektoratets regionkontor kan
derfor gi dispensasjon fra rusefor-
budet til fiskere som skal fiske
leppefisk for omsetning.

• Pr. juni 2011 er der ikke maskestørr-
else begrensninger i fisket med bunn-
garn i fritidsfisket sør for 62grader
nord, men det er vedtatt at minste
maskestørrelse for bunngarn er 126
millimeter (10 omfar)  fra 1.januar
2012. Så får en benytte tiden fram til
2012 til å fornye redskapene.

• Nord for 62 grader nord er minste
maskestørrelse i garnfisket etter
torsk 156 millimeter.

D. Fredningstid
En del arter er fredet i deler av året, og
der gjelder spesielle regler for hvordan
en kan fange den. Vi nevner spesielt:
Hummer:
Regler om minstemål , fangsttid og
fangstredskap. 
• På kyststrekningen fra svens-
kegrensen til og med Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å fange
hummer i perioden fra 1. oktober
klokken til og med 30. november. 

• For resten av landet er fisketiden fra
1. oktober til og med 31. desember.

Felles regler for hele landet:
• Hummer er bare tillatt å fiske med
hummerteiner.

• Hummerteiner skal ha minst én
sirkelformet fluktåpning på minst 60
millimeter i diameter på hver side av
teinen. 

• Hummer tatt med annen redskap 
enn hummerteiner skal settes tilbake
i sjøen.

• 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 Tys-
fjord kommune i Nordland fylke, skal
det være minst én sirkelformet flukt-
åpning i redskapet. Åpningens
diameter skal være minst 80
millimeter. Dette kravet gjelder ikke
yrkesfiskere.

• Det er forbudt å bruke torskeruser
på kyststrekningen fra svens-
kegrensen til og med Møre og Roms-
dal fylke i perioden fra 1. mai til 31.
desember.  Yrkesfiskere kan søke om
dispensasjon fra denne regelen.

• Uavhengig av forbudet kan fritidsfis-
kere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31.
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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 Vest-
Agder fra én time etter solnedgang til
én time før solnedgang.

Laks, sjøørret og sjørøye:
• Vernesoner rundt mange bekker og
vassdrag, kun fiske til spesielle tider
og med spesiell redskap. 

• Ikke lov med garnfangst uansett.

E. Minstemål
Det er fastsatt minstemål for en del fis-
keslag. Følgende minstemål gjelder også
i fritidsfiske fra 2010:

Art Område Minstemål
Kveite Hele landet 60 cm 
Torsk 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 

Levende fisk under minstemål settes ut
igjen.

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes
gjennom eller med godkjenning av et
av salgslagene.

• Pr. 2011har fritidsfisker en maksimal-
kvote for omsetning av torsk på 1000
kilo i hele landet.

• I noen fiskeri kan det være forbud
mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr.
2011 gjelder dette rognkjeksfiske i de
3 nordligste fylkene. 

• Ifølge havressursloven kan fritidsfis-
kere årlig maksimalt omsette for en
verdi tilsvarende grensen for moms-
plikt registrering (kr. 50 000 pr. 2011)

G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år
meldinger som regulerer fisket for
kortere eller lengre tidsrom for gitte
områder eller arter. Meldingene kunn-
gjøres i kystaviser og på fis-

keridirektoratet 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 makrell).



2011-KAMPANJE

NOGVA NANNI
N4.85 – 85 hk

Kampanjepris 45.162,- Kampanjepris 59.641,- Kampanjepris 72.421,- Kampanjepris 87.171,-

Kampanjepris 104.562,- Kampanjepris 113.350,- Kampanjepris 141.131,- Kampanjepris 152.875,-

Kampanjepris 165.119,- Kampanjepris 202.806,- Kampanjepris 217.000,- Kampanjepris 279.950,-

16
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Årsmøte for Norges Fritids og Småfiskerforbund 
Avd. Sunnmøre og Romsdal for 2010

Årsmøtet ble avholt på Poppey på Ellingsøy 5. april 2011.
Kl. 18.00

Det møtte 9 medlemmer inkl. styret.
Gjester var forbundsformann Tom Sollie fra NFSF og Inge
Molnes fra Sunnmøre Kyst-og fjordfiskerforbund.

Innkalling og årsmelding vart opplest og godkjent.
Regnskap vart gjennomgått av kasserer med et underskudd
på kr. 7.069,69. Dette pga. høyere tilskudd til sentralfor-
bundet,samt godtgjørelse til kasserer.
Styret har i den sammenheng gått inn for å høyne
medlemskontigenten til kr. 250.-
Alt dette var det enighet om på møtet. Rekneskapen vart
godkjent.

Mulig sammenslåing
Inge Molnes orienterte om kystfiskerforbundet og om
mulig sammenslutning med oss. Dette kan først avklares på
deres årsmøte den 13.  april 2011.
Pga. dette vart alt som omhandler valg satt på vent i inntil
ett år.
Dette etter forslag fra Tom Sollie og som årsmøtet ga sin
tilslutning til.

Blir vi hørt?
Tom Sollie orienterte om møter og innspel mot sentrale
myndigheter, etter påstand fra Arne Bunes, om at vi her på
Møre ikke ble tatt hensyn til. Dette tilbakeviste han på det
sterkeste.
Han sa videre at det ikke er lett å vinne fram når
motparten sitter på begge sider av bordet. Men at vi ikke
måtte gi opp, for da var fort alt tapt. En sterk forening er
det eneste som nytter.

Rolv Søvik             Arne Bunes
sekretær (sign.)         leder (sign.)

Etter ein henvendelse frå Arne Jon Bar-
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.

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.  
Vi arbeidar vidare med saka, og vonar at 
vi kan lukkast i 2008. Seinare på dagen 
gjekk turen til Aurland med KV Garsøy 
der arrangementet heldt fram. Det var 
mellom anna dåp av to sognefæringer  og 
roturar. Tom kunne diverre ikkje vera 
med vidare til Underdal, men seinare rap-
portar frå Arne Jon fortell at dette var eit 
særs vellukka arrangement.

Dåpen av Hugin og Munin
Ein færing vil seie ein liten båt med fi re 
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, musikk-
laget spelte, og i tillegg til dei oppmøtte på 
land kom fl eire bygdefolk til markeringa 
med eigne båtar. 
 
Hugin og Munin
Oldebornet til arkitekten bak båtteiknin-
gane, 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 ansvar-
leg for markeringa, 

Marny Tønnesen, fortel at dette er andre 
året på rad Kystens Dag blir feira. 
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk fl agg, 
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for 
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at 
det kvart år skal feirast Kystens Dag, og 
at fl agget 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. 

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

Va
llø Motor AS

Båtsenter
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Småfi sker’n i Sogn

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

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

Inge Kjell Molnes fra kyst-

og fjordfiskarlaget var deres

reprensentant på møtet.

Ar̊smøtet samla pa ̊Poppey pa ̊Ellingsøy.



Tidligere Lofoten Kyst og Fjordfiskarlag har ” ligget nede” i
de siste 5 åra men etter at retten til å levere torsk ble be-
grenset til kun 1000 kg torsk, ble det igjen liv i laget. 

NFSF med fotfeste i Lofoten
Lokallaget hadde i sin tid nærmere 500 medlemmer.
Så mange var det ikke som møtte i formannskapssalen i
Leknes Kommune hvor årsmøte og nytt stiftelsesmøte fant
sted, men 26 tidligere medlemmer fant veien dit. Hensikten
var da å melde foreningen inn som en lokalforening i
Norges Fritids og Småfiskerforbund. 
Til møtet var Forbundsformann Tom Sollie invitert til å ori-
entere om Småfisker`n.  

Sigurd Kristiansen ble valgt til ordstyrer, og uniformerte
seg for å vise at han var klar for forbundet.

Har en jobb å gjøre
Dagsorden ble satt med grunnlag i NFSF sine vedtekter for
lokalforeninger og først på dagsorden var navnet på for-
eningen.
Etter litt diskusjon ble det Lofoten Fritidsfiskarlag. 
Det ble en kort orientering om regnskap og diverse før
fastsettelse av kontingenten. Etter noen runder ble den
fastsatt til kr 300 fordi her var det bred enighet om at skal
en få til noe må foreningen ha midler til å få gjort jobben
sin.

Et handlekraftig styre
John Karl Rypeng  ble valgt til formann i laget og ellers be-
står styret av disse:
Gunnar Ludvigsen, kasserer 
Tor Olsen, sekretær
Karl Rist, styremedlem
Tore Myrseth, styremedlem

Kjell Hansen og Terje Karlsen, varamedlemmer
Bjørn Brækken, Karl Bottolfsen og Bjørn Nordheim, valg-
komite.

Lofoten Fritidsfiskerlag:

Opp av asken og inn i NFSF!

18

Kr 27.000,- eks.mva

Salen begynner å fylles opp med medlemmer.

Ordstyrer Sigurd Kristiansen 

ledet møtet med fast han̊d.

Ordstyrer Sigurd Kristiansen og referent Tor Olsen.

Formannen hadde gleden av å over-levere Småfiskeren`s møtelederklubbetil nyvalgt formann John Rypeng.
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Tobistoktet 2011: Havsil dominerer totalt
blant tobisartene i våre trålfangster, men av
og til fanger vi også både storsil og småsil.
Overraskelsen var stor da trålen kom opp
med seks store tobisindivider, alle omtrent
30 cm lange, som ikke tilhørte noen av disse
artene.

ESPEN JOHNSEN, 06.05.2011 
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Individene manglet den typiske flekken
på hodet som karakteriserer storsilen,
og etter grundige taksonomiske under-
søkelser artsbestemte vi disse til
uflekket storsil (Hyperoplus
immaculatus).

Bare funnet en gang
I følge litteraturen skal ikke denne arten
finnes i norske farvann, og vi har kun

kjennskap til ett tidligere funn av uflekket
storsil i Norge. Nå er disse individene
nedfryst for videre taksonomiske under-
søkelser, og sammen med oss andre an-
kommer de Bergen på mandag.

Utbredelse, alder og mengde
Tobistoktet har vært gjennomført hvert
år siden 2005, og man har i løpet av
denne perioden utviklet og etablert
dagens akustiske mengdemålings-
metodikk av tobis.

I år har hovedfokuset vært å kartlegge
utbredelse, aldersfordeling og mengde av
tobis for å kunne gi råd om en eventuell
utvidelse av kvote og område av fiskeriet
i 2011. Resultatene vil også gi grunnlag
for rådet for neste år.

Vi har også satt av tid til å studere både
stimstrukturer, akustisk målstyrke med

mye mer, og vi har hatt én gjest fra USA
og representanter fra både det norske
og danske fiskeriforeningene med på
toktet.

Underveis undersøker vi mengden tobis
i sanden med skrape, og vi tråler for å
kjøre ”ground-thruthing” av de akustiske
dataene samt at vi dermed kan vurdere
alders- og størrelsessammensetningen i
bestanden.

KORTFAKTA
Tobis – Ammodytes marinus
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten,
Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte),
fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 ar
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved a bore seg
ned i sandbunnen

NØKKELTALL:
KVOTE 2011: EU-sonen: 20000 tonn. Norsk
sone: 90000 tonn
KVOTE 2010: EU-sonen: 27500 tonn.
Norsk sone: Først stengt, senere åpnet og
fisket endte på 50000tonn.
KVOTE 2009: 400 000 tonn i EU-sonen,
hvorav norske fiskere fisket 27 418 tonn.
Norsk sone var stengt i 2009
FANGSTVERDI 2009: 42,9 mill. kroner

FAKTA OM BESTANDEN:
Tobis er et samlebegrep for flere arter innen

silfamilien.
Havsil er den viktigste i fiskeriet i Nordsjøen.
Pa engelsk blir havsil kalt “sandeel”, sandal,
et navn som må sies a være meget dekkende
for denne fiskens biologiske egenart og fa-
scinerende atferd. Den sølvglinsende, ålefor-
mete fisken holder nemlig til på sandbunn, der
den tilbringer store deler av tida nedgravd.
Tobis er utbredt i klart avgrensete felt, der
bunnforholdene tillater den a grave seg ned.
Etter en lang dvaleperiode kommer den
radmagre tobisen ut av sanden i april i tette
stimer for a beite på små, næringsrike kreps-
dyr i de frie vannmassene. Selv er den føde
for en lang rekke arter av fisk, fugl og
sjøpattedyr.
Når kvelden faller på vender tobisen tilbake til
sitt skjul i sanden. Da er den ikke lenger til-
gjengelig for fangst, og i tillegg er den godt be-
skyttet fra a bli spist. Omkring St. Hans har ett
ar og eldre tobis vanligvis bygget opp tilst-
rekkelige fettreserver til a ga i dvale på nytt,
mens arets yngel gjerne fortsetter å beite ut-
over høsten. Ved nyttårstider kommer to ar og
eldre tobis ut av sanden for a formere seg. De
befruktede eggene avsettes i sand, mens de
nyklekte larvene flyter fritt i vannet. 

Straks etter gyting vender tobisen tilbake til 
sitt trygge skjul i sanden.

HØSTING:
Norske myndigheter forvalter i dag bestanden
ved å åpne begrensede områder for fiske når
en mener at bestanden der er sterk nok. Så
fiskes bestanden ned, feltet stenges og skal
ideelt sett forbli stengt inntil bestanden på nytt
har bygget seg opp igjen til et nivå der det er
forsvarlig å høste på nytt.

Blant uflekket storsil og andre tobisarter

Siden tobis er en nøkkelart som fôr for store fiskebestander, fugl og sjøpattedyr gjengir Småfisker`n
her en artikkel om denne viktige arten som det har vært et omfattende fiske på i Nordsjøen. Et be-
tydelig overfiske fra om lag 1975 til 2002 har gitt en drastisk nedgang i bestanden. Norge stod grovt
regnet for mellom ¼ og 1/3 av dette fisket. Myndighetene har manglet kunnskap til å forvalte be-
standen godt, men dette er nå i ferd med å endre seg. 

UflekketStorsil - en relativt sjelden tobisart i våre
farvann.
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AV LARS KONGSVIK

Redaksjonen har fått henvendelse fra
et medlem som har erfart at røm-
ningsveiene i krabbe/hummerteiner
ikke er store nok. Dette er dessverre
noe som opptrer ofte. Teiner selges
m/rømningsvei og så viser det seg at
åpningen som skulle være 80 millimeter
kanskje bare er så stor som 75
millimeter.

Regelverket sier følgende:

KRABBETEINER
I teiner som er satt ut for fangst av
krabbe på kyststrekningen fra grensen
mot Sverige til og med Tysfjord kom-
mune i Nordland, skal det være minst
én sirkelformet fluktåpning på begge
sider av redskapet. Åpningene skal
være minst 80 mm i diameter.

Fluktåpningen skal være plassert helt
nede ved redskapsbunnen, men ikke
lenger nede enn at det blir fri passasje
gjennom åpningene når redskapet står
ute for fangst.

HUMMERTEINER
I teiner som er satt ut for fangst av
hummer, skal det være minst én sirkel-
formet fluktåpning på hver side av red-
skapet. Åpningene skal være minst
60 mm i diameter. 
Fluktåpningen skal være plassert helt
nede ved redskapsbunnen, men ikke
lenger nede enn at det blir fri passasje
gjennom åpningene når redskapet står
ute for fangst.

Du må kontrollere
Det er nok slik at en ikke kan skylde
på produsenten dersom rømnings-
veien er for liten og fiskerioppsynet
finner ut at du fisker med ulovlig red-
skap. Derfor må du selv kontrollere at
åpningen har riktig mål.

Du kan bli straffet
Undertegnede tok et kontrollmål på
en treteine i nabolaget, og det viste seg
at her var hullet bare 75 millimeter. 
Så gikk kontrollen til innkjøpte kom-
binerte rømningsåpninger av plast. 
Åpning for krabbe var 79 mm mens
åpning for hummer var 59 mm.

Hvordan kontrolløren på sjøen vil
håndtere åpninger som i eksemplene
over gjenstår jo bare å se, men om de
finner for små rømningsveier kan de
med loven i hånd beslaglegge red-
skapet og gi deg en bot.

Få på plass riktige 
rømningsveier
Da er det bare å iverksette kontroll på
egne redskaper og rette opp feil og
mangler. Selv har jeg flere krabbeteiner
som ikke har vært på sjøen de siste
årene, så her er det bare å ta fram
hullsag og annet nødvendig redskap.
De kombinerte plastringene som var
litt for små kan få en liten omgang med
skarp kniv før de monteres i
måløyteina. 

Hullsagen jeg tok i bruk var 83mm,
men det skader jo ikke for det er
minimumsmålet som er 80 millimeter.
Jeg får sikkert nok krabbe likevel og så
blir det lettere for hummeren å
komme seg ut!

Feil mål på rømningsvei 
er ditt ansvar!

Guro sjekker målet - bare 75 mm,

det holder ikke.
Kombinert plast-

ring passer godt

til måløyteine

Erik er klar til å bore hull
i treteina mens Emilie
sjekker at alt går bra.

Skyvelære er beste redskap til målingen.



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 el ler epost marina@orsta.com
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AV TOM SOLLIE

Fredag 29. april arrangerte fest-
komiteen i Småfiskeren avd.  Tønsberg
& omegn, fest for sine medlemmer i
”Ladestasjonen” til Kystkultursentret.
I alt var det påmeldt 37 medlemmer
til festmiddag som besto av saltkjøtt,
ertesuppe, flesk og kålrabistappe med
”en lille”, øl, vin, mineralvann, konjakk,
kaffe og bløtekaka til Thor Lomvien til
dessert. Dette ble en skikkelig ”opp-
ladning” for de som valgte å ta turen
på byen - etter at vi var ferdige ved 12
tiden….

Gjett om det smakte! Jeg kan ikke for-
stå at ikke flere av våre medlemmer
finner tiden og veien til en så smakfull
og hyggelig kveld, når egenandelen er
200 kroner og resten finansieres av
utlodningen. Men godt er det, for vi
har allikevel ikke plass til flere enn 42
til bespisning!

Medlemene storkoste seg med godt drikke etter
maten mens de ventet på bløtekaka til Thor.

Nils Gunnar Aas vant lotteriets hovedgevinst denne
gangen- ei ragarnsruse

Foreningens æresmedlem Helmer Forså storkoste
seg sammen med Tor Meum som fortalte gode 
historier.

Kaka gikk med til slutt den

også etter at vi hadde spist

opp hovedkaka på 50X40

cm og 10 cm høy.

To gode busser Foreningens første kasserer Kjell
Råstad th.  og Sekretæren og mesterkokk Jan
Magnussen tv.

NFSF Tønsberg og omegn:

Vårfest



AV TOM SOLLIE

Aldri før har jeg satt foten min i
Lofoten. Å møte dette unike land-
skapet fra luften ble for meg noe helt
spesielt med klarvær, båtene som lå og
fisket store som fyrstikkhoder og ikke
minst fjellene som lå innhyllet i sol, snø
og tåkeskyer.

Tore Myrseth hentet meg på flyplassen
i Leknes for senere å ta meg med til
sitt hjem og kona Vibeke. Der fikk jeg
nyte en aldeles deilig middag med
klippfisk, hjemmeavla gourmetpoteter
og molter til dessert.

Eventyrfiske for en søring
Dagen derpå fikk jeg bli med Tore ut i
”Turisten”, en Viknes 25 fots Combi-
sjark. Vi la ut ifra Kremmarvika som er
hjemmehavn for flere fritidsfiskere, og
satte kursen ut mot havet.

Vel framme ble jeg overlatt juksa hjulet
og fikk grei beskjed: ” Slepp ut til
merket og dreg han opp”. Som sagt så
gjort og hjulet ble bare tyngre og
tyngre og dra opp. Den første skreien
jeg noensinne har fisket i mitt liv, la seg
over rekka og sklei ned i fiskekassa. Jeg
huka av og sveiva til jeg fikk opp nes-
temann også. Slik var det å holde på en
halv times tid for da blåste det litt opp
og snøret sto rett ut. Bare slepp ut
mer sa Tore og som sagt så gjort.
Dette ble tungt, for etter en stri tørn
med begge hender på hjulet kom den
ene skreien opp etter den andre. I alt
4 fisk som så ut som de var støpt i
samme forma ca 4- 5 kg like store, var
vel det største som jeg har tatt opp
samtidig.

Fiske er hardt arbeid
Da var det tid for å la Tore overta for
jeg måtte ha en velfortjent hvil med litt
mat og kaffe. Etter en og en halv times

tid hadde vi fått nok og avsluttet
dagens fiske. Skreien skulle jo sløyes og
fileteres, men det var det Tore som tok
seg av når jeg overtok roret og
manøvrerte oss inn i smult farvann
mens Tore fortalte historier underveis.

Nordnorsk idyll
Vi passerte oppdrettsanlegg og
rorbuer som speilet seg i vannet idet
vi gled sakte innover gjennom smale
sund og klipper inn mot båthavna. Vel
hjemme ble jeg hentet nok en gang til
middag, denne gang en skreimiddag
hjemme hos Tore og Vibeke, delikat
tillaget med tilbehør av ymse slag. 

Innimellom møter og samtaler er det
viktig å koble ut og få inspirasjon til
videre arbeid slik at vi Småfiskere kan
beholde vår rett til å høste av det
havet gir. Denne turen gav en slik in-
spirasjon. 
Tusen takk for turen og maten!
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Til Lofoten for første gang!

Kremmervika, hjemmehavn for flere fritidsfiskere.
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Til Lofoten for første gang!

Forbundsformannen fikk også prøve seg med en tur på havet og kjenne suget
fra dypet når han håndterte juksa.

En gjennomsnitts torsk i nord.

Med en skikkelig nord norsk klippfisk middag ble jeg ønsket velkommen til
bords hjemme hos Vibeke og Tore, og jeg skal si det smakte.

Tore Myrseth viser stolt frem tørrfisken som han har hengt opp bak garasje-
veggen. Kontrollert og konstatert prima vare.

Turisten, båten til Tore.



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.

Nominert for beste bilde, ytelse og verdi

Elite-5x  
83/200 kHz Ekkolodd 

Elite-5  
83/200 kHz Ekkolodd/
Kartplotter  

Elite-5m  
GPS+EGNOS Kartplotter 

Nyhet 2010
Elite-serien
- mest for pengene
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Kysttorskvernet, en farse
eller et spill for galleriet?

AV TORE MYRSETH

Hva blir gjort for å bevare
kysttorsken mot overfiske? Jo,
det skal hobbyfiskerne og tur-
istene gjøre.

I år blei kvoten for salg fra hobbyfis-
kerne begrenset til 1000 kg. Rund fisk.
I 2008 var det levert 1820 tonn av fri-
tidsfiskerne fra møre og nordover.
2009 og 2010 er tallene noenlunde
det samme.  Når det gjelder de 3
nordligste fylkene var det hovdesakelig
skrei som var fisket om vinteren, fra
Lofoten og nordover. Over halvparten
av hobbyfiskerne fisket under 500kg.
Alle som leverte fra 500 til 2000kg
fisket på skreien om vinteren. Jeg er
selv hobbyfisker og bor i Lofoten, og
alle jeg kjenner som er hobbyfiskere
fisket utelukkende på skrei under
vinterfisket. Det er en hån mot oss
som er hobbyfiskere og se at
trålerne(snurrevad) får fiske fritt helt
opp i fjæresteinene, så regulerer dem
bort noen gummimakker, det mest
passive og miljøvennlige fisket som
fins.

Snurrevad – den nye trålen
Opprinnelig var snurrevad et bruk
dem skulle ligge for varp (anker)med,
sette ut armer og dra bruket sammen,
men det er lenge siden. I dag er det
Norges mest effektive trål, med åpning
som er mange ganger større enn ei
vanlig bunntrål, og i tillegg kan de fiske
pelagisk med den. De driver også
faunakriminalitet med den, etter ut-
sagn fra dykkere som har vært og sett
at bunnen er som en ørken der dem
har vært. De soper gjennom gytefelt
der torsken står stille for å gyte, og
fisker opp stamfisken, det er også
miljøkriminalitet. Det eneste effektive
tiltaket for å bevare kysttorsken må
være å få dem utafor fire mil, og de
over 20meter utafor 12nautiske mil.

For 30 år siden, da det var 3ganger så
mange små fiskebåter og fritidsfiskere

som nå, da var det aldri snakk om at
kysttorsken var en truet bestand. Har
hørt fra fiskerhold at sel og skarv også
var en trussel for bestanden, men de
har vel eksistert lenge før snurrevaden
ble trål. Kan heller ikke se at skarv og
sel har hatt noe dramatisk økning.

Mange fjorder med lokal tors-
kestamme, var produktive nok til at
fjordfiskerne og sjarkflåten kunne leve
av den som ei attåtnæring til et små-
bruk, å det har foregått i hundrevis av
år. Se nå, etter at snurrevadtrålen kom
er det snart ikke en fjord med bære-
kraftig bestand igjen. Hobbyfiskere og
fiskere har eksistert sammen i
uminnelige tider, og nå skal vi
reguleres bort, fordi vi er en trussel
for bestanden. 

Fritt fiske for de små
La båter under 11m som fisker med
jukse, få fiske fritt, både fiskere og
hobbyfiskere. Det må jo være
god og enkel distriktspolitikk med de
ringvirkninger det vil ha. 

Før pengemakten tok over styringen

med fiskeripolitikken, hadde vi livs-
kraftige bygder med mange kystnære
fiskebåter, og fiskebruk med mange
arbeidsplasser. Fra 80 tallet og utover
kom storkapitalen inn og styrte fis-
keripolitikken med fiskeriministre som
Svein Ludvigsen som en foregangs-
mann.  I dag er det snart ikke fis-
ketilvirkere igjen, og sjarkflåten er
snart utradert. Hvis forslaget til
Norges fiskerlag, som er havfis-
keflåtens talerør, om å strukturere
sjarkflåten under 11 meter, er det
slutten for de minste båtene. Får håpe
at så ikke skjer, det ville være en
tragedie, og ny spiker i kista for
kystkulturen.

Bort med omsetlige kvoter
La oss få slutt på omsettelige kvoter,
og la dem gå til bake til den respektive
kommune, når fiskerne med kvoter
går ut av fisket. Så kan de deles ut
gratis til ungdom som har lyst til å be-
gynne som fiskere. Det er vel ingen
ungdommer som vil kjøpe kvoter og
gjøre seg til gjeldsslave, så det er jo
ikke underlig at det forgubbes innen
fiskeryrket.

FISKEUTSTYR, TAU, GARN, TEINER OG RUSER

Norsk Fletteri as
Tauprodusenten i Bergen.
Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp og Expert

Tlf. 55 10 50 27 
www.norsk-fletteri.no

FISKEUTSTYR:
Vi har alle typer fiskeutstyr.

Fiskegarn til sjø og ferskvann,
krabbeteiner, sjøkrepsteiner

og torskeruser.

TAU:
Fortøyningstau, 

bøyer m.m. 
Alt til trygg fortøyning

av båten.

NAVIGASJON:
Garmin og Humminbird

kartplottere og
ekkolodd.

FLYTEPLAGG:
Stort utvalg av 
flytedrakter, 

jakker og vester.

Besøk oss for en hyggelig handel!



Både på sjukeheimar og på
handelslaget har Solabladet fått
høyra om eventyrfiske i
Tananger. Er dette berre
skrøytehistoriar?

AV TRINE SELVIKVÅG 
17.03.2011 KL 09:02

Ein fisk har ein tendens til å verta til
fem større fiskar når fiskarar snakkar
med kvarandre. Men dette ser ikkje ut
til å vera tilfellet i Tananger om dagen. 

– Har de fått mykje fisk? spør eg Per
Øhman og Inge Birger Rott som møter
meg på kaia i Tananger indre havn. Ingen
av dei to er yrkesfiskarar, men fiskar ein
god del likevel. Dei svarar ikkje
skikkeleg, og byrjar å snakka om at det
er for mykje kobbe i sjøen. 

– For 55 år sidan var det berre to
kobbar i Tananger, men no trugar
kobben fisken, seier Rott. Han har nett-
opp kome heim frå ein fisketur etter
kreps, og er ganske løyndomsfull. Han
vil ikkje svara på kor mykje han har fått. 

– Sjå på smilet og ganglaget. Du kan sjå
han er nøgd med fangsten. Sjå så rak
han er i ryggen, seier Per Øhman og ler. 

Oppfordrar fleire til å fiska
Sjølv har Øhman hatt fiskelukka med
seg dei siste gongene han har vore på
sjøen. Han har fiska mest hyse, men òg

litt torsk. Akkurat kor mykje, vil han
ikkje seia. 

– Kvifor er de så varsame med å seia
kor stor fangsten har vore? 

– Det har lett for å verta blåst sånn opp
når me seier eit stort tal. Folk legg til
nullar bak tala eg seier, og så kjem det
ut av proporsjonar. Eg får ikkje like
mykje fisk kvar gong eg er ute, men har
vel levert nokre hundre kilo til fis-
kemottaket på Bru i det siste, seier
Øhman. 

– Det er ikkje for at de er redde for at
andre skal koma og fiska her at de er så
tause? 

– Nei, absolutt ikkje. Me oppfordrar
fleire til å fiska meir. Før stod ung-
dommen og selde krabbe på kaia som
dei hadde fiska sjølv. Nå sit dei berre
inne med denne fiseboka si (Facebook),
seier Øhman spøkefullt. 

Fiskemiddag
Per Øhman og Inge Birger Rott styrar
samtalen inn på kor viktig det er at ung-
dommen et meir fisk. 

– Dei et berre firkanta mat no om
dagen, slår dei fast. 

– Eg hadde kvitling til middag i går, og
steikt kvitling til frukost i dag, seier Rott,
og Øhman fortel om steikte fiskebollar
og fleire fiskemiddagar han har hatt i

det siste. 

– Kor mange dagar har du vore
sjukemeldt i ditt liv? spør Øhman Rott,
og begge konkluderer med at ingen av
dei har vore sjukemeldte. 

Mykje sild
– Er fisket i Tananger betre i år enn i
fjor? 
– Ja, det er det. Det er kjekt at det ikkje
er så tomt i havet lenger. Det vert liv på
kaia når me kjem inn med mykje fisk. Eg
fiskar ikkje for pengane si skuld. Eg fis-
kar på grunn av at det er kjekt, svarer
Øhman. 

Han trur at det aukande fisket skuldest
meir sild som er mat for fisken, men
legg til at det er meir fisk i havet enn
det som har vore framstilt i media dei
siste åra. Han synest at det er mange
reglar å halda styr på, og meiner at
fisket til tider kan framstå overregulert. 
– Me gjer alt me kan for at me ikkje
skal gå i vegen for yrkesfiskarane, og så
lenge me gjer det, får me fred og ro,
seier Øhman. 
– Ikkje mykje i Tananger
Tor Bernhard Harestad som driv fis-
kemottaket på Bru på Rennesøy, trur
ikkje det er meir fisk i Tananger no enn
tidlegare. 

– Det er ikkje i Tananger fisket er godt.
Det er i Byfjorden og oppe i
Karmsundet. Det er der me får store
mengder fisk i frå. Det som vert fiska i
Tananger er berre småting, seier Hare-
stad. Måndag fekk eg tre tonn med fisk,
men den var ikkje frå Tananger, seier
han. 
Anders Øhman som er bror til Per, er
ein av få yrkesfiskarar i Tananger. Han
trålar etter reke, og seier at rekefisket
er dårleg for tida. 

– Det er nok betre med fisk, men dette
er strengt regulert for oss. Men det er
ikkje i Tananger det er mykje fisk. Fisken
er i Ryfylke, seier han.
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Rykter om fiskelykke

Frå Solabladet.no har vi saksa denne artikkelen om  fisket i Tananger. 
Hovudpersonen Per Øhman er jo ein sentral person i NFSF, så det er kjekt når fiskelykka slår 
til hos han. Kjekt er det og med det gode torskeinnsiget på delar av vestlandet dette året.

Det går rykte om storfangst i Tananger, men 
fiskarane sjølv er tilbakehalden med å anslå
mengda. Storfisken følgjer silda som visstnok
strøymer inn i store stimar, og då er det fort
gjort å fiska mykje. Per Øhman er blant dei 
som har trukke stortorsk i det siste. 
FOTO:  Trine Selvikvåg
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Nordfjord Kyst og Fjordfiskerlag:

Melder seg inn i Norges Fritids-
og Småfiskerforbund

AV TOM SOLLIE

I likhet med foreningen i Sunnmøre
Kyst og Fjordfiskerlag så har heller
ikke Nordfjord  Kyst og Fjordfiskerlag
så mange alternativ til organisasjonstil-
knytning,  og de innkalte medlemmene
til årsmøte 29. mai på Selje hotell. 

Innmelding i NFSF enstemmig
vedtatt
Til møtet var Forbundsformannen fra
NFSF invitert for å presentere NFSF
slik at medlemmene lettere kunne
vurdere hvilke tiltak som var
nødvendige for lokalforeningen.
Det var innkalt til årsmøte med en sak
på agenda nemlig å melde laget inn i
Norges Fritids og Småfiskerforbund.
Etter en gjennomgang av hva NFSF
arbeider for var det stor enighet om
at den beste løsningen for laget var å
melde seg inn. Det ble en lengre de-
batt om hvilke alternativ som var ak-

tuelle og meningene var mange, men
til slutt ble det enstemmig vedtatt å
melde laget inn med 71 medlemmer
som ble betalt av lokallaget.

Blir NFSF sitt lokallag i Sogn
og Fjordane
Dermed sendes det ikke ut krav om
kontingent i år, men alle medlemmer
vil fra og med nå få bladet Småfisker`n
hjem i posten. Foreningen betaler de-
retter forbundet på etterskudd innen
utgangen av mars neste år på lik linje
med andre lokallag tilsluttet NFSF.
Sittende styre ble valgt for et år eller
fram til ekstraordinært eller ordinært
årsmøte. Når det blir vet vi ikke så
langt, men saken vurderes etter ytter-
ligere medlemsverving i hele Sogn og
Fjordane slik at laget spres i distriktet.
Hensikten er da å endre foreningens
navn med eksisterende og nye
medlemmer for så å danne Sogn og
Fjordane Fritids og Småfiskarlag. 

Våre medlemmer i distriktet blir
naturligvis også med i den nye lokal-
foreningen.

Norges Fritids-og Småfiskerfor-
bund ønsker alle medlemmene
velkommen til oss for felles
beste.

Styret og uniformerte medlemmer besluttet å
melde seg inn i NFSF.  Bakerst til venstre står 
formannen Øivind Nygård (uten caps).

Utsikt fra Selje hotell med naturskjønne omgivelser.
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AV LARS KONGSVIK

Norges Fritids og Småfiskerforbund
arbeider kontinuerlig for å nå fram
med våre synspunkt i de fora der av-
gjørelsene blir tatt. Siste halvår har vi
vært i møte både i Fiskeri og
Kystdepartementet og i Fiskeri-
direktoratet.

Hos FKD
Tom Sollie og Lars Kongsvik fikk avtalt
møte i Fiskeri og Kystdepartementet i
mars måned. Her fikk vi møte avdel-
ingsdirektør Svein Johansen, senior-
rådgiver Geir Martin Lerbukt og
politisk rådgiver Fride Solbakken.

Økt kvote for torsk
Vi presenterte NFSF sine synspunkt
når det gjaldt reduksjonen i tors-
kekvotene for fritidsfisket nord for
Stadt. Solbakken argumenterte med
kysttorskvern.

Likebehandling av yrkes- og
fritidsfiske
Kongekrabbefisket var også et tema.
Her poengterte vi noe som NFSF
mener bør gå som en rød tråd i alle
reguleringene. Ressursene tilhører
ifølge loven allmennheten. Da må en
sikre kystbefolkningens rett til å utøve
sin rett som fritidsfisker innenfor alle
fiskeri med passive redskaper. Dette
prinsippet er jo fraveket i kongekrab-
befisket øst for 26°Ø. Her kan en ikke
fiske for salg og knapt nok til eget bruk.

Økosystembasert forvaltning 
i Oslofjorden/Skagerak
Videre la vi fram vår bekymring for
torsken i Oslofjorden og Skagerak. Vi
mener det er mangel på helhetstenk-
ning når en tillater lysfiske på småsild
og brisling som jo er viktig som næring
for både torsk og annen hvitfisk.
Samtidig etterlyste vi et sterkere vern
av torsken i Oslofjorden og Skagerak
spesielt i gytetiden. NFSF ønsker stans
i torskefisket i februar og mars både
for yrkes og fritidsfiskere.

Nedsenking av krabbeteiner
Nedsenking av krabbeteiner på tross
av innføring av rømningsvei var også et

tema. På strekningen mellom svens-
kegrensen og Varnes fyr på Lista er det
satt en minimumsdybde for setting av
krabbeteiner på 25 meter fra og med
1. desember til og med 1. oktober
klokken 08.00. 
Her mener vi en må ha likebehandling
med resten av kysten - altså rømnings-
veier men ikke dybdebegrensning.

Leppefisk
Til slutt tok vi opp de varslede
reguleringene omkring fangst av
leppefisk. Her var det tydelig at noe
hadde gått galt siden NFSF ikke hadde
fått saken på høring. 

Vi ble få dager etter møtet invitert til å
sende vårt høringssvar.

Da reguleringene ble offentliggjort var
vi egentlig fornøyde fordi en her hadde
likebehandlet fritidsfiske og yrkesfiske
når det gjaldt retten til å bli registrert
som leppefisker.

Reguleringsmøtet juni 2011 
Lars Kongsvik og Norvald Skåtøy fra
Os Småfiskarlag representerte NFSF
på møtet.

Dette reguleringsmøtet avvikles inne i
en reguleringperiode for de fleste fis-
kerier. Det er derfor sjelden at det blir
foretatt store endringer.

NFSF hadde tatt opp 3 saker til møtet. 
1. Lysfisket i Oslofjorden/Skagerak, 
2. Manglende vern av torsk i gytetiden
i Oslofjorden og Skagerak 

3. Redusert torskekvote for fritids-
fisket i nord.

Det var for så vidt ikke forventet end-
ring i noen av sakene på dette møtet
fordi timingen er helt feil. NFSF følte
likevel et behov for å holde sakene
varme, og undertegnede fikk komme
til orde og gjøre grundig rede for vårt
syn. Torsk nord for Stadt kunne for så
vidt blitt endret slik at vi fikk større
kvote for resten av året. I praksis har
dette likevel ikke særlig betydning. Det
meste av fisket foregår på skrei inn-
siget og det er jo for lengst over for
dette året.

Økosystembasert forvaltning
Fiskeridirektoratet hadde tatt dette
punktet som en egen sak med et
relativt stort bakgrunnsmateriale. Det
er tydelig at forvaltningen skal skje ut
fra et helhets syn og ikke isolert tenk-
ing rundt hva det er mulig å høste av
en enkelt art.
NFSF gleder seg over at det ser ut til å
være en ny erkjennelse i alle kretser
om at dette prinsippet har framtiden
for seg.

Vi har i flere år hevdet prinsippet om
økosystembasert forvaltning når det
gjelder Oslofjorden/Skagerak. Her har
fiskerne vist null forståelse for at bris-
lingen har noen betydning for andre
arter. Nå tror vi at vinden blåser riktig
vei slik at vi kan få bort lysfisket etter
brisling og sild og få et økt vern av
torsken. Målet er jo å bygge opp bære-
kraftige bestander til beste for både
yrkes og fritids fiske.

Kom med tilbakemeldinger
Fiskeridirektøren var veldig interessert
i å få tilbakemeldinger på bestands-
tabellene som skal være styrende for
prioriteringer i forskning og forvalt-
ning. Vi oppfordrer leserne våre til å gå
inn på: 
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-
fangst/sakspapirer-referater/
reguleringsmoetet-7.-juni-2011
På sak 4 vil en kunne lese om hvordan
de ulike bestandene er plassert og
prioritert.

Kom gjerne med tilbakemeldinger til
NFSF så kan vi ha en samlet oppfatning
i vårt møte med Fiskeridirektoratet.

NFSF møter fiskeribyråkratene

Områdeinndeling tobis. En forvalter bestanden
ved periodevis stenging av felt slik at bestanden
får bygge seg opp igjen.
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AV OLE HENRIK VIK

16 personer møtte fram på årsmøtet
den 22. febr. 2011.

Årsmøtet ble avholdt i Saltdal båtfor-
enings lokale. Dette ligger idyllisk til
nede ved småbåthavna. Dette lokalet
er blitt et viktig samlingsted for båt-
interesserte fra regionen rundt.
Svært mange båtgubba samles her hver
formiddag til kaffe og prat. Fredag,
lørdag og søndag formiddag får man
kjøpe nystekte vafler.

Alle årsmøtesakene gikk greit unna.
Det samme var tilfelle med valgene.
Det var stor enighet blant års-
møtedeltakerne.

Disse utgjør styret
Leder: Petter Kristiansen
Nestleder: Leif Spørck
Sekretær: Ole Henrik Vik
Kasserer: Arne Andersen
St.medlem: Hermann Meisler

Innholdsrikt medlemsmøte
Også i år ble det avholdt medlems-
møte etter årsmøtet. Vi hadde besøk
av Rolf Sigurdsen fra interessegruppa ”
En frisk Skjerstadfjord” og Håkan T.
Sandersen fra Universitetet i Bodø. 

Rolf Sigurdsen fra Valnesfjord, ori-
enterte om siste nyheter angående
almuens og fritidsfiskernes interesser,
sett i forhold til torskeoppdrett og
arealreguleringer for oppdrettsanlegg i
Skjerstadfjorden. 

Vill  deformert oppdrettstorsk
Torsk i merder finnes ikke lenger, men
fjorden er full av rømt, deformert opp-
drettstorsk.

Det er alvorlig og grenser til miljø-
kriminalitet, samt brudd på dyreverns-
loven, mener han.

Havforkningsinstituttet er i gang med
et prosjekt i Skjerstadfjorden hvor de
forsker på rømt oppdrettstorsk sin
påvirkning på de lokale torskestam-
mene. På prøvefiske i november 2010
ble det enkelte dager registrert opp til
40 % oppdrettstorsk. Dette er et lang-
siktig opplegg. Det vil gå en tid før re-
sultatet foreligger.

Prosjektet er en del av et nasjonalt
program for kartlegging av maritimt og
biologisk  mangfold langs kysten vår og
i våre fjorder. I Nordland fylke er Skjer-
stadfjorden forsøkt trukket inn i 2011.  

Effektiv og bærekraftig 
arealbruk
Håkan T Sandersen, forsker ved UiB,
orienterte om effektiv og bærekraftig
arealbruk i havbruksnæringen. Han for-
talte om Utvalgsrapport Oslo 4. februar
2011. Han var en av 12 medlemmer i
dette utvalget ledet av Peter Gullestad.
Fra innholdet i denne utvalgsrapporten
nevnes:
• Vannkontakt og smittespredning.   
• Miljøpåvirkning fra akvakultur.
•  Arealkonflikter. 
• Utviklingstrekk framover. 
• Opprettelse av produksjonsområder.

UiB blir sentral når det gjelder planlagt
forskning i Skjerstadfjorden. 

Felles front fra fiskere og 
oppdrett
Lokale oppdrettere ble til slutt kjøpere
av Skjerstadfjordens eneste torskeopp-
drettsanlegg.
Salten Aqua bebuder nedleggelse av
torskeppdrettet. Fiskerne og Salten
Aqua har lenge vært i god dialog til
beste for Skjerstadfjorden. 

Våren 2010 sendte fiskerne og Salten
Aqua ut en felles uttalelse om forvalt-
ninga av Skjerstadfjorden. Her bes det
om at kommunene Bodø, Fauske og
Saltdal må samarbeide om felles are-

alplan for Skjerstadfjorden. Arealplanen
må ivareta alle brukernes interesser,
hevdvunnede rettigheter, og opprett-
holde fjordens gode status for alt
akvatisk liv. 

Uttalelsen påpeker at arealplanen må
ta hensyn til gyte- , oppvekst- og fis-
keområder.

Gyteområder må ikke reguleres til
oppdrettsformål.

Uttalelsen ber om at arealer avsatt til
akvakultur som ikke benyttes, fjernes,
samtidig som eksisterende opp-
dretteres interesser ivaretas. En
ønsker ingen tildeling av nye oppdrett-
stillatelser til nye aktører.

Samarbeidet mellom våre lokale opp-
drettere, fiskere og fritidsbrukere av
fjorden lover godt for framtida.

Vil kapitalinteresser gjenetab-
lere torskeoppdrett?
Rolf Sigurdsen poengterte at torske-
oppdrett er prioritering nr. 1 fra fiskeri-
myndighetene.

Stor optimisme kommuniseres fra
myndighetene, torskeoppdrettsforsk-
ning og markedsanalyser. Store sel-
skaper, som Neptun Properties, får
igjen støtte fra Innovasjon Norge, og
kjøper opp konkursbo med tilhørende
konsesjoner. 

Også i Skjerstadfjorden er nok faren
for etablering av nye torskeoppdretts-
anlegg absolutt til stede, mener han.

Skjerstadfjordens brukere går en
spennende framtid i møte.

Saltdalsfjordens fritidsfiskerlag:

Årsmøte med Stort engasjement 
rundt Skjerstadfjorden



Småfiskerʼn Onsøy / Råde 
Formann: Elias Arvesen,
Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69 33 31 72
E-post: elias.a@online.no
Kasserer: Stig Østenrød, 
Sønningveien 10, 1626 Manstad
Tlf: 69 33 01 47 / 900 85 577 
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no
Småfisker´n Moss / Rygge   
Formann: Carl Fjerbæk, 
Kure 1580 Rygge
Tlf:  69 26 06 16 + faks
E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske, 
Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 907 50 652
E-post: svegis@online.no
Småfisker´n Tønsberg & Omegn
Formann: Tom Sollie,
Ringshaugvn. 18, 3154 Tolvsrød
Tlf: 33 32 69 82 / 975 95 098
E-post: tom.sollie@combitel.no
Kasserer: Stener Pettersen 
Magnesvei  5, 3151 Tolvsrød.
Tlf: 33 32 81 62 / 920 39 156 
E-post: stenepe@online.no
Småfisker´n Sandefjord & Omegn
Formann: Kent M.E. Kvalvik, 
Lahelleveien 140 c, 3218 Sandefjord
Tlf mob. 965 19 700
E-post: kent@lahelle.no
Kasserer: Sverre Lilloe,
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord.
Tlf: 33 46 99 46 
E-post:
sverre.lilloe@sandefjordbredband.net
Småfisker´n Stavern
Medlemskontingent kr:150,- pr.år.
Formann: Jan Kjøndal, 
Solstadvn. 14, 3292 Stavern.
Tlf: 900 46 6 21
E-post: reid@tele2.no
Kasserer: John Larsen, 
Løkkevn.28, 3292 Stavern
Tlf: 918 73 323 
E-post: john.larsen@lf-nett.no
Småfisker´n Telemark 
Formann: Per Tveit, 
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn
Tlf: 35 51 35 46
E-post: ptveit@online.no
Kasserer: Per Gjødingseter,
Myragt. 34, 3936 Porsgrunn
Tlf: 35 55 50 96
E-post: pe-gjo@online.no
Småfisker´n Kragerø 
Formann: Svein Ivar Thorsen, 
3760 Neslandsvatn.
Tlf: 35 99 89 51 / 901 88 539 
E-post: sv-iva-t@online.no
Kasserer: Jens Petter Ramberg, 
Borteidveien 60, 3790 Helle
Tlf: 975 16 342
E-post: jensramberg@gmail.com

Småfiskerʼn Risør / Tvedestrand
Formann: Finn Arvid Moland
Strømsland, Laget 4950 Risør
Tlf: 37 16 26 96 / 481 15 215
E-post:solveigvikingstad@hotmail.com 
Kasserer: Erik Tore Tangvold, 
Postskjærveien 1, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 16 52 32 / 911 06 429
E-post: e-tangv@online.no
Småfisker´n Arendal
Formann: Svein Hvidsten,
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød
Tlf: 37 03 07 27 / 976 54 811
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 Høvåg
Formann: Geir Trondsen, 
Krossen, 4770 Høvåg
Tlf: 90535547
E-post: geirbt@hotmail.com
Kasserer: Stein Solheim, 
Trøde, 4790 Lillesand
Tlf: 37 27 55 76 / 926 01 628
Småfisker´n Kristiansand
Formann: Eiler Schiøtz, Jollevn.1a, 
Tlf: 38 03 01 31 / 957 03 770
4624 Kristiansand.
E-post: eilersch@online.no
Kasserer: Tor Aagedal, Konvallvn. 4,
4620 Kristiansand.
Tlf: 38 01 05 39 
E-post: tor.aagedal@gmail.com
Lister Småfiskerlag
Formann: Harald Velund, 
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 38 32 20 73
E-post: har-velu@online.no
Kasserer: Diethelm Weiss,
Fjellså, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 452 60 284 
E-post: info@fishon-angelreisen.de
NFSF Avd. Rogaland
Formann: Per Øhmann, 
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger
Tlf: 51 69 91 23 / 951 90 677
E-post: hyselos@hotmail.com
Kasserer: Karstein Helleberg, 
Ølberg Havneveg 37, 4053 Ræge
Tlf: 51 65 46 47 / 476 26 139
E-post: karsten.norway@gmail.com
Os Småfiskarlag
Formann: Magnus Kristian Lyssand, 
Håvarsvegen 53, 5200 Os
Tlf: 56 30 53 69 / 975 22 586
E-post: magnuslyssand@yahoo.no
Kasserer: Per E. Pedersen, 
Kolabakken 16, 5200 Os 
Tlf: 56 30 14 80 / 909 97 702 / 992 57 871
E-post: pep.kola@hotmail.com
Nordfjord Kyst og Fjordfiskarlag. (Sogn
og Fjordane Fritids og Småfiskarlag)
Formann: Øyvind Nygård, 
6727 Bremanger.
Tlf mobil. 905 86 024

E-post: oey-ny@online.no
Kasserer: Karsten A. Vederhus, 
5717 Flatraket
Tlf mobil: 971 30 278.
E-post kvederh@online.no
Kontonr. 3845 07 04692
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: 702 13 097 / 911 30 542
E-post: kare.slyngstad@tele2.no
NFSF Avd. Kristiansund
Formann: Harald Klausen, Skyttervn.8 B,
6514 Kristiansund
Tlf: 976 19 888
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik,
6523 Frei
Tlf: 71 52 88 77
E-post: nlyngvik@online.no
NFSF Avd. Vefsnfjorden
Formann: Dag Utnes, 
Skjervgata 3, 8656 Mosjøen
Tlf: 75 17 23 94 / 920 44 937 
Kasserer: Steinar Digermul, 
Halsmovn. 69, 8663 Mosjøen.
Tlf: 75 17 31 05 / 909 59 093
E-post: steindi@online.no
Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann: Petter E. Kristiansen
Tyrivegen 14, 8250 Rognan
Tlf: 75 69 01 14 / 916 95 061
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen,  
Leivset, 8210 Fauske
Tlf: 75 64 21 59 / 976 05 320
E-post: arne.andersen45@gmail.com
Lofoten Fritidsfiskarlag
Medlemskontingent kr: 300,- pr.år.
Hjemmeside: http://home.no/fritidsfiskeren/
Formann: John Karl Rypeng, 
Hagskarveien 330,8340 Stamsund.
Tlf: 76 08 92 62 / 94 05 98 86
E-post: krype@online.no
Kasserer: Gunnar Ludvigsen, 
Reineveien 172 8373 Ballstad
Tlf: 76 08 46 92
E-post: gulud@online.no
NFSF Avd. Skjervøy
Formann: Harald Sjøblom, 
Kirkegårdsvn 52, 9180 Skjervøy.
Tlf: 958 67 994
E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen,
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy
Tlf: 924 51 505
E-post: kjas@trollnet.no
NFSF Avd. Nordkyn
Formann/kasserer: Tommy Vevang.
Boks 303, 9790 Kjøllefjord
Tlf: 78 49 99 29 / 918 76 297
E-post: tommyvev@start.no
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(Brettes og sendes som brev)

Norges Fritids og Småfiskerforbund
1626 Manstad

SVARSENDING

Frimerke

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, fiskekonkuranser og 
    småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet "Småfisker’n" helt gratis

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.

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

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

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

Hjelp oss å verve medlemmer!

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.

Navn:

Adresse:

Postnr:   Sted:

Tlf:   

Norges Fritids og Småfi skerforbund
5243 FANA

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, fi skekonkuranser og   
 småfi skerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet “Småfi sker’n” helt gratis

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.

Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få tilsendt informasjon og innmedingspapirer fra ditt lokallag av NFSF.  
Årskontingent: kr 150,-

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, fi skekon-
kuranser og småfi skerfestivaler

• At du sammen med andre får delta
på kurs i rusebinding, garnfelling
og redskapstell

• At du mottar forbundsbladet
“Småfi sker’n” helt gratis

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 inn-
medingspapirer fra ditt lokallag av
NFSF. Årskontingent fastsettes av 
lokallaget (for tiden  150 - 300 kr).

(Brettes og sendes som brev)

MELD DEG INN I NFSF

Hobbyfi sher P220 Kraftblokk

Fritidsfi skerens trofaste venn!

Ny og forbedret! 

Nå med 4-takt Honda

 og 220 kg trekkraft!

Inkludert i Kraftblokk-
pakken:
- Garngaffel (garnguide)
- Slange til å forlenge garn
 gaffel
- Deksel over nav
- Rørfoten
- Båtfeste: Vinkel eller plan
 feste (valgfritt)
- Miljøkorken. Gjør trakt 
 overfl ødig ved bensin
 fylling

Av ekstrautstyr er teinebom-
men og spesialfestet klar. 
Under utvikling er spyle/lense-
pumpe, som kan monteres 
inn på navet, på alle blokker 
i ettertid.

Importør og forhandler:
Olsen Fangst og Kraftblokk v/Harald Olsen
Sundveien 388, 4250 Kopervik
Tlf +47  905 64 598
www.kraftblokk.no   www.hauler.kraftblokk.no

 Tekniske data:       
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 220 kg
Regulerbar hastighet:  0 – 30 m/min
Vekt med fot og garngaffel: Ca 10 kg
Motor: 4-takts Honda GX25
Tilkobling: Sentrifugalkobling
Tankvolum (innebygget): 0,55 l. Nok til ca 1,5 t drift.
Drivstoff: Blyfri 95 oktan. Ingen oljeblanding.
Olje på motoren: 10W30 mineralolje.  0,8 dl.
Diameter skiver: 240 mm.

2 store forbedringer gjort slik at begge 
blokkene er bedre å dra garn på.

Opphaleren består av en av 
markedets mest stillegående 
og driftssikre 4-taks bensin-
motorer tilkoblet et gir, via 
et “midtstykke” for å oppnå 
riktig utveksling. Midtstyk-
ket er patentert og har fl ere 
funksjoner, bl.a. sentrifugal-
kobling.

Opphaleren har to sett skiver, 
en for garn/tau og en for tau/
line. Materialene som er an-
vendt er slagfast plast (poly-
etylene), sjøvannsbestandig 
aluminium og rustfritt stål. 

Nyhet: Elektrisk kraftblokk
på 12 V. Regulerbar hastighet.
Trekkkraft 150 kg. Vekt 10 kg.
Norsk patent.



RETURADRESSE:
Norges Fritids- og 
Småfi skerforbund
5243 FANA
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Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
www.propellservice.no
post@propellservice.no

- 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 

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 •

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.

”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”

Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

Salg av nye  
propeller/propell-
utstyr og annet 
båtutstyr.
Gode priser - 
be om tilbud!

/brukte


