
NR 1/2017 • ÅRGANG 34

HUMMERRAPPORT
Høring om nye hummerregler

Skal kartlegge fritidsfisket
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FORVALTNING: Havforsknings-
instituttet skal de neste tre årene
prøve å utvikle gode metoder for å
kartlegge aktiviteten i fritids- og
turistfisket. AV LARS KONGSVIK

Havforskningsinstituttet leder prosjektet 
og får med seg Norges miljø- og bio-

vitenskapelige universitet, Norsk institutt 
for naturforskning, Akvaplan-niva og Nord-
landsforskning.

Nå skal alt registreres

Tidligere så en på fritidsfisket som så ubety-
delig sammenlignet med yrkesfisket at en ikke
regnet noe på det. Nå er det andre tider.
Trenden er at alt fiske skal registreres og der-
med være med og danne grunnlaget i regne-
modeller for forvaltning av fisket. 

Havforskningsinstituttet trapper opp kyst-
forskningen, og fritidsfiskeprosjektet er en del
av denne satsingen. Instituttet satser 7 millio-
ner av egne midler og få dessuten 7 millioner
fra Norsk Forskningsråd og Havhar. Forsker
Keno Ferter fra Havforskningsinstituttet er en
av dem som skal arbeide med prosjektet og
prosjektet blir ledet av Jan Helge Vølstad.

Kartlegging i tre områder
Prosjektet startet opp i mai og vil bruke kart-
legging av fiskeaktivitet på sjø i områdene
Troms, Hordaland og Oslofjorden. Her vil
forskerne være ute i båt og oppsøke de som
driver fiske. Når forskerne møter en fritidsfis-
ker eller turistfisker vil de ut fra et skjema 
stille spørsmål om bl.a. fiskemetode, fangst,
forventninger, fiskefrekvens osv. I tillegg vil 
en benytte telefonintervju og en web-basert
spørreundersøkelse. Fiskerne vil også bli 
invitert til å føre logg eller dagbok over 
fiskeriaktiviteten de driver.

Utvikling av metode

I yrkesfisket har alle plikt til å registrere fangst
og fiskesalgslag er mottakere av all fangst
enten direkte eller i noen få tilfeller ved
direktesalg fra fartøy men som skal meldes
inn til salgslaget. Dette danner grunnlag for
statistikk og planlegging av forvaltning.
Fritidsfisket i Norge baserer seg på alle-
mannsretten og regelverk som er nedfelt i
havressurslova. Her er det mange aktører alt
fra barn og ungdom som fisker fra en liten
jolle eller fra kaien og til de som driver fiske
for salg ut fra den begrensede retten som 
ligger i lovverket. Når en så velger ut registre-
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Det er sommer og vi velger å anbefale en opp-
skrift med klart preg fra Middelhavet. Aicha
Bouhlou er for mange kjent som matblogger.
Hun har inngått sam-
arbeid med godfisk.no
og vi presenterer en
middelhavsgryte med
brosme som forslag 
til en velsmakende
sommermiddag.

FREMGANGSMÅTE:
• Skjær brosme i serveringsstykker.
• Finhakk basilikum og dryss det over fisken sam-

men med litt salt.
• Skjær aubergine og squash i skiver, grovhakk 

rødløk, finhakk hvitløk, og skjær paprika i strimler.
• Stek aubergine og squash i olivenolje i en steke-

panne, og sett til side.
• Fres rødløk, hvitløk og paprika, til løken er blank

og myk.
• Tilsett hermetiske tomater, tomatpuré, hvitvins-

eddik og sukker, og la det surre i 1 minutt.
• Ha i vann og gi det et oppkok.
• Tilsett aubergine og squash, basilikum og persille,

og smak til med salt og pepper.
• Bland fiskestykkene med grønnsakene og la det

surre under lokk i ca. 10 minutter til fisken er mør
og alle smakene har blandet seg med hverandre.

• Dryss over basilikum og oliven rett før servering.

HVITLØKSMAJONES:
• Knus hvitløk og bland med sitronsaft og majones.

Tips: Nan eller focaccia passer utmerket til gryten.

OPPSKRIFTEN

• 600 g brosmefilet 
• 1 ss basilikum, frisk 
• 0,5 ts salt 
• 1 stk aubergine 
• 1 stk squash, grønn 
• 1 stk rødløk 
• 3 fedd hvitløk 
• 1 stk paprika, grønn 
• 1 stk paprika, gul 
• 400 g hermetiske 

tomater, grovhakkede 
• 3 ts tomatpuré 
• 1 ts sukker 

• 1 ss hvitvinseddik 
• 2,5 dl vann 
• olivenolje 
• Frisk persille 
• Pepper 

Tilbehør:
Hvitløksmajones:

• 1 fedd hvitløk 
• Majones 
• Sitronsaft 

Nanbrød eller focaccia 
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Middelhavsgryte med 

BROSME

DETTE TRENGER DU TIL 4 PERSONER:

ring i noen områder og for noen få aktører, så er det
en utfordring å utvikle metoder og modeller som gir
et riktig bilde av det totale uttaket. En viktig del av
prosjektet er nettopp å utvikle modeller som blir så
valide at de kan brukes. Vølstad mener en har knyttet
til seg mange meget kvalifiserte medarbeidere net-
topp med tanke på den krevende oppgaven det er å
utvikle gode metoder og modeller.

Skepsis fra NFSF

Andre har tidligere prøvd å estimere fritidsfiskernes
av fisk, med lite hell slik vi ser det. Det er derfor med
en stor porsjons skepsis vi registrerer at en på nytt
starter et registreringsprosjekt i fritidsfisket. Vi har
også registrert lettvinte utsagn fra forskerhold om det
å utvikle treffsikre modeller. Dette liker vi dårlig.
Kysten er lang og både tilgjengelighet og beskatning
er svært varierende. Vi er svært i tvil om en vil være
i stand til å finne modeller som blir brukbare.

Spørsmålet blir videre hva en vil bruke data-
materialet til. Det vi har slitt mest med til nå, er vilje
til å iverksette tiltak der en har mer enn nok data til 
å gjøre inngrep for å få opp fiskebestanden. Torsken 
i Oslofjorden/Skagerak er et godt eksempel på dette.
Prosjektet er imidlertid i gang og så får vi se om tre
år hva som blir konklusjonene når det gjelder fangs-
testimat og videre hva forvaltning og politikere vil
bruke dette til. ■

FOTO: ??
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Forbundsformann Tom Sollie • tom.sollie@combitel.no

4 Småfisker’n 1-2017

H er i Oslofjorden er det bare makrell 
vi kan fiske - for all annen fisk er

borte vekk. Det er møter på møter angå-
ende mangel på torsk og annen fisk men
det bare prates og prates. Ingen ser ut til å
ta problemet på alvor. Det snakkes om lys-
fiske, men det bare prates bort det også. 

Næringskjeden er ikke bare viktig å opp-
rettholde, men også helt avgjørende for 
å få opp en bærekraftig torskestamme i
Oslofjorden. Men det kan vi se langt 

FRA FORMANNENS PENN 

LEDER: Sommeren er her og årets
makrell er observert men foreløpig

i små mengder. Det kommer sikkert
mer av den etter hvert. 

AV TOM SOLLIE

etter ifølge forskerne! Etter min
mening har de tapt når de kan
komme med slike uttalelser. Jeg
mener at det er fullt mulig å få til
dette dersom vi følger opp med de
tiltakene som er gjort i Sverige.

Likevel ser jeg et håp dersom 
garnforbudet blir slik det foreslås, 
i juni-juli. Og ikke bare ned til 25
meter men ned til 50 meter, som 
er nødvendig for å berge hummer 
og torsk på denne tiden av året. 

Høringen vi nå skal besvare innen 
7. juli inneholder flere punkter som
vi har kjempet for, som blant annet
«råtnetråd» teinene. Dette burde
gjelde alle former for teiner og ikke
bare hummerteiner. Høringen mang-
ler dessverre viktige elementer som
oppsyn og kontroll. Dette må inten-

siveres, ikke bare i og rundt nasjonal-
parkene men langs hele kysten. 

Vi har nettopp deltatt i et nytt kon-
sept «Færderseminaret», som ble
lagt til nasjonalparkens besøkssenter
på Verdens Ende! Et flott tilrettelagt
og nyttig program for oss småfiskere
og andre. Håper dette kan viderefø-
res til neste år. Vi gir all ros til sen-
terleder og andre involverte.

Jeg håper du setter pris på å 
få dette bladet og gi oss gjerne
beskjed om det er noe du øn-
sker skal belyses ytterligere.
Det er mye arbeid med å pro-
dusere innholdet slik at hele 
landet er ivaretatt og det er det
de ulike lokalforeningene og
regionene som skal sørge for.
Håper du er fornøyd! ■

Fiskere østpå vil
gjerne ha mer 

enn bare makrell 

FOTO: VINCENT VAN ZEIJST/
CREATIVE COMMONS
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J eg så da for meg at vi ville møte 
med 6 til 8 personer fra oss, men

slik ble det ikke. Mulig årsak er at
seminaret forgår på dagtid og av den
grunn ikke vil være tilgjengelig for alle.
Foruten meg selv og Petter Bryng fra
Tønsberg, var Moss Rygge representert
med Per Livar Engene og Sven Giske.
Her møtte også ordførere fra kommu-
nene Nøtterøy og Tjøme samt fylkes-
ordfører for Vestfold. Statens Natur -
oppsyn og Naturvernforbundet var 
der også, utenom foredragsholdere.
Dess uten var leder for besøksentret 
fra Hva ler Nasjonalpark var på plass.
Tirsdag var det lokale fiskerlaget tilste-
de representert med leder Olav Thon.

Litt om Færderseminaret 

Vi ble ønsket velkommen til Færder
Najonalpark besøkssenter av leder
Bente Molvig som innledet med for-

målet med seminaret, som var å formid-
le kunnskap. Viktig å ha kontakt med
fagmiljø og hyggelig at så mange viste
interesse. Erlend Moksnes fortalte at
Hav forskninsintituttet er den største
aktøren i fiskerinæringa. HI Arendal,
Ber gen og Tromsø har til sammen 900
ansatte. 

Hvordan står det til i Oslofjorden?

Jon Albretsen fra Niva viste oss plan-
sjer med strømsystemer og hvilken
påvirkning dette medfører utenfra og
inn i fjordene. Gyteområdene innerst 
i Bunnefjorden og sør for Hvaler mot
Sverige er viktige. Dette handler om
bestands situasjonen for torsk i Oslo-
fjorden. Der var ingen indikasjoner på
at modellen har endret seg eller annen
fysisk forklaring annet enn temperatur-
økning. Even Moland, HI, viste til at
det var en livskraftig torskestamme i

Øresund i Sverige til tross for at om-
rådet er forurenset. På et nylig tokt i
Oslofjorden fant de mer torsk på vest-
foldsiden enn på østfoldsiden. Trolig 
er dette en effekt av verneområder for
hummer. Ikke bare hummer men også
Torsk og Leppefisk ble større og mer
tallrike i verne områdene.

Plast og plankton og sukkertare

Tjøme-ordfører Bente Bjerke viste til
fiskerne som får plast i trålen. De skal 
ta med seg plast og søppel inn til land
for å få dritten vekk. Bjørn Strandli
mente at det må arbeides med å få pro-
dusert nedbrytbar plast. Tone Falken-
haug fra HI kystnært forklarte om dyre-
plankton. Hun viste til raudåta som var
på vikende front og at et mindre nær-
ingsrikt plankton var på vei til å ta over.
Fridtjof  Moy snakket om sukkertare.
Han arbeidet tidligere i Niva men en

Færder-
seminaret
FORVALTNING: Vi ble invitert til Færderseminaret tidlig i mai, og jeg sendte da ut invitasjonen til alle
lokallaga fra Østfold til Vestagder. TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

20
17

Tre ivrige småfiskere som var deltakere på Færderseminaret. Det tradisjonelle vippefyret. 
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Småfisker’n 1-2017 7

nå på HI. Sukkertareskog fra 1980 er-
stattet av trådalger. Denne situasjonen
overvåkes av miljødirektoratet. 20 års
data viser påvirkning av kystvannet
med bl. a mer næringssalter. Dessuten
har høyere sjøtemperatur en effekt. 

Fritidsfiske

Alf  Ring Kleiven forsker på fritidsfiske
og her er det mye å ta tak i. Spørsmålet

er hva forskningen skal brukes til. Sva -
ret på det vil vel vise seg etter hvert.

Stillehavsøsters

Dag to var viet til den fremmede arten
stillehavsøsters. Stein Mortensen, for-
sker ved HI i Bergen, viste utbredelsen
og hvor den kom fra, den finnes faktisk
over hele kloden. Stillehavsøsters har
ulike navn men er samme art. I 1967

ble arten rammet av sykdom i gjellene
og fikk en kraftig tilbakegang, så blom-
stret den opp igjen. I 2007 var den 
godt etablert langs den sørlige del av
norskekysten. Senere oppblomstret 
den i 2010-11. 

Miljødirektoratet. 

Egil Postmyr viste til oppfølging av
handlingsplan særlig ved Tromøya,
hovedkilen Arendal og ved Røssesund
samt Hui i Vestfold hvor det er be-
kymringsmelding fra Hav forsknins-
intituttet. Det er i likhet med i fjor
åpnet for at frivillige organisasjoner kan
søke om å få delta i opprenskning mot
godtgjørsle. Vår lokalforening deltok i
fjor og de håper på deltakelse i år også.

Mattilsynet

Heidi Kokkersvold informerte om
saksgang og krav dersom det er per-
soner som ønsker å høste østersen for
videresalg. 

Dagen ble avsluttet med en film 
fra NRK Sørlandet hvor entusiasten
Torjan Bodvin medvirket med artige
innslag. ■

Hav forskningsintituttet ved Alf Ring Kleiven snakker om fritidsfisket. 

Færder nasjonalparksenter ble åpnet i 2015.

småfiskern 1-2017_Småfiskern  11.06.17  14:07  Side 7



8 Småfisker’n 1-2017

FORENINGSLIV: Du kan selv-
følgelig gå på fiskeutstyrs-
avdelingen og kjøpe deg alt
du vil ha av blysøkker og 

dorgesnører. Slik er det ikke i
Arendal. Der støper de blysøk-
ker sjøl og gjør klar makrell-
snører med gode og enkle 
knuter.  TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

Det blir førsteklasses redskap med
mye trivsel på kjøpet. Jeg tok selv

turen innom foreningen i Arendal for å
ta en titt på aktivitetene. 

Slik lyder invitasjonen: Det nærmer seg

den tid at makrellen gjør sitt inntog på sør-

landskysten. I den forbindelse arrangerer vi

en aktivitetskveld hvor vi støper blysøkker og

lager utstyr til makrellfiske. Tid og sted for

arrangementet blir Torsdag 8. juni fra kl. 16

og utover til kl. 21 i verkstedhallen til Hal-

vor Bråten som ligger i krysset Rv410 –

avkjørsel til Kilsund. Vi holder bly til stø-

ping, sentøm og kroker. Det blir enkel bevert-

ning med kaffe, mineralvann og noe å bite i.

I støperiet

Inne i verkstedhallen til Halvor Bråten
var medlemmene allerede i gang med å
lage de første blysøkkene. Ovnen som

Aktivitetskveld i 

Sjur Narten ble kjempe-
fornøyd med sitt reultat.

Støping av dorgesekker/kan du lage en felles billedtekst for disse fire bildene? Det var noe uklart mht billedtekst/nummerering.
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i Arendal

MENINGER: Sjarkfiskere vil verne
sildestamme i Sør-Trøndelag mot
store kystnotbåter. AV LARS KONGSVIK

F or mellom syv og åtte år siden hadde 
en lokal sildestamme tatt seg opp i Vals -

fjorden i Bjugn i Sør.Trøndelag. Med silda
fulgte torsk og skrei. Etter intensivt silde-
fiske ble det meste tatt opp og det ble dårlig
også med annet fiskeri. Lokal sild gir godt
fiske

Kåre Hellem kjøpte seg ny båt etter det
gode fisket, men ble rammet av stor ned-
gang i fisket etter bl.a. torsk da silda ble 
fisket opp. Nå mener han at sildestammen
holder på å bygge seg opp igjen. Mye fin
rognsild gikk inn i fjorden i vinter. Den har
gytt nå, og om den får fred noen år kan det
bli en flott sildestamme. Hellem ønsker
gjerne at en kan regulere silden som går 
her. Frykten er at når silden blir stor nok så
kommer de store kystnotbåtene og tar den i
noen kast. Hellem ønsker seg begrensninger
på båt og bruk og at kystnotbåtene i det
minste viser måtehold. Han synes de lokale
sildestammene får for lite oppmerksomhet
fra forskere og myndigheter. De er i størst
grad opptatt av NVG-silda.

NFSF støtter lokalt vern

Fiskeridirektoratet region midt kjenner ikke
til sildestammen og viser til høstens regu-
leringsmøte. Der kan en eventuelt ta opp
saken. Fiskeridirektoratets mann Karl Anton
Lorgen sier han ikke kjenner Bjugn-området
så godt, men at der ikke har vært drevet noe
vesentlig sildefiske der den siste tida.

Generelt sier Lorgen at der er lokale
silde stammer i flere fjorder, bl. a. på Møre.
Silde-stammene kommer og går ettersom
båtene velger å fiske i det aktuelle området.

NFSF ser samme mønster i forhold til
brislingfiske bl.a. i Oslofjorden, nedover 
sørlandskysten eller i Sogn. Brisling og sild
fiskes ned og dermed forsvinner også torsk,
sei, lyr og annen hvitfisk. Både lokale kyst-
fiskere og fritidsfiskere ønsker å ha tilgang til
fiskeressurser der de er. Da må en også la
det være sild og brisling igjen. Uten dette
forsvinner fisken. Den drar dit maten er. ■

Vil begrense 
sildefiske i Bjugn

ble brukt til å smelte blyet var
en herdeovn og temperaturen
var satt på 500 grader. Det tok
ikke lang tid før blyet var smel-
tet og ble tatt forsiktig ut av
ovnen. Slagg måtte skrapes vekk
før blyet ble helt i formene.
Søkker og lodd i flere varianter
fikk vi støpe selv, men når loddet
for dypvannsriggen skulle støpes
i innkjøpt støpeform, ja da måtte
ekspertisen overta støpeproses-
sen. Resultatet ble perfekt og her
spares det nok masse penger på
å støpe dette selv. 

Gode knuter

Øyvind Abusland viste meg
hvordan han laget knutene på
makrellsnøret, en mye enklere
knute enn den jeg selv har
benyttet. Her gjelder det å følge
opp med stadige øvelser slik at

jeg ikke glemmer denne knu-
ten. Foreningen stilte med kro-
ker, sene og svivler slik at alle
kunne lage seg sitt eget
makrellsnøre eller hekle.

Det ble også tid til litt mat
imellom øktene og foreningen
spanderte snitter og kaffe og
kaker. 

Kjekt å lage ting sjøl
Vel 20 medlemmer hadde
meldt seg på aktivitetskvelden i
Arendal. Kanskje kan dette
være ide for flere foreninger?
Det er også viktig å ta med de
unge slik at nye generasjoner
læres opp til å kunne lage egen
fiskeredskap. Samling om prak-
tiske og nyttige aktiviteter gir
alltid glede og samhold. Slikt 
er med på å utvikle lokallagene
våre. ■

Eneste kvinnelige del-
taker var veldig fornøyd
med resultatet.

Formannen Kenneth Selås i dyp kon-
sentrasjon når smeltet bly tas ut av
ovnen.

Støping av dypvannsrigg 5,5 kilp og resultatet før grunning og lakkering
med selvlysende lakk.
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Det fritidsfiskerne kaller «Rov-
fiske etter kveite i Nappstraumen»
var ett av temaene under årsmøtet i
Lofoten Fritidsfiskerlag. 
AV MAGNAR JOHANSEN, LOFOTPOSTEN

L eder Bjørn Sturla Horn sier at lagets 
medlemmer flere ganger har obser-

vert at det brukes våpen med spreng-
legemer i fisket etter kveite av fiske-
turister med undervannsscooter. Laget
ønsker en avklaring om bruken er lovlig,
og har bedt om et møte med politiet.

– Vi er lovet møte. Vi vil ikke fisketu-
rimen til livs, men brukes det redskaper
som harpuner er vi ikke med på at fis-
keturismen er et gode, sier Bjørn Sturla
Horn som ble gjenvalgt som leder for
de 111 medlemmene.

Lofoten Fritidsfiskarlag organiserer
menn og kvinner som har fiske som
hobby. Men også fritidsfiskerne mener

de bør gis anledning til å tjene noen
kroner på fangsten. Etter at de klarte å
heve fangstgrensen til 3000 kilo, ble den
redusert til 2000 kilo for få år siden.

3000 kilo

En av fanesakene til Norges Fritids- 
og Småfiskerforbund er igjen å få hevet
grensen til 3000 kilo. I fjor deltok Horn
sammen med ledelsen i forbundet i
møte i Fiskeridepartementet i februar i
år møtte forbundet Fiskeridirektoratet
om kvoteøkning. 

– Vi fikk forståelse for vårt ønske,
men ingen løfter. Nå skal et forslag
sendes ut på høring. Jeg tror vi får
gjennomslag i 2018.

Møter skepsis

Kravet møter skepsis spesielt hos
Norges Fiskarlag. Bjørn Sturla Horn

mener en økning i kvantumet ikke
utgjør noen trussel mot yrkesfiskerne.

– Av 1322 fritidsbåter som leverte fisk
ved mottak nord for Møre ifjor, fisket
124 båter over 2000 kilo. Året før var
det 84 båter. Snitt de senere årene er
det fisket ca. 1000 kilo per båt. Vi mener
at også fritidsfisket eren del av kystkul-
turen, og at de som ønsker det bør få
muligheten til å tjene noen kroner. Det
er uansett et fåtall som fisker over 2000
kilo, sier Horn.

Lofoten Fritidsfiskarlag er primært
for Lofoten, men har også et 30-talls
medlemmer fordelt over Troms og
Nordland. I en periode var laget oppe i
400 medlemmer.

– Det var mens kampen for å få økt
kvoten ut over fiske til eget bruk pågikk.
Det fikk vi gjennomslag for. Vår oppga-
ve er å være vaktbikkje for fritids  fisker-
ne. Jo flere medlemmer, jo bedre kan vi
gjøre jobben, sier Bjørn Sturla Horn. ■

M en ingen av de 17 frammøtte 
hadde innsigelser til dette, ei hel-

ler til sakslistens punkter om godkjen-
ning av innkalling, stemmeberettigede
eller øvrig agenda. Styrets sekretær Tor
Olsen ble valgt til å føre protokollen,
mens styrets leder Bjørn S. Horn, som
var på valg, ble møtets dirigent. 

Årsberetningen, som var sendt ut på
mail 14 dager før møtet, ble opplest og
gjennomgått. En del spørsmål omkring
beretningens punkt om at det var obser-
vert ‘Rovfiske etter kveite’ i Nappstrau-
men ble stilt. Det skal sist høst ha vært
langveisfarende fisketurister i området
som skal ha benyttet harpun med
sprengladning for å sikre seg den popu-
lære storkveita. Spørsmålet om ‘troféfis-
ke’ etter storkveita var det og stor skep-
sis til. Uten at vi hadde særskilt votering

om dette, ble det helt klart tatt avstand
fra denne type ‘fiske’. Også arbeidet som
vi og Norges Fritids- og Småfisker-
forbund har gjort i forbindelse med å 
få aksept hos myndighetene for økt fri-
tidsfiskekvote etter torsk til 3000 kilo
rund vekt ble diskutert og kommentert.
Det ble registrert at vi fortsatt har en
fritidsfiskerkvote på 2000 kilo rund 
vekt, men at vi fortsatt arbeider mot
departement og direktorat for å gjen-
opprette 3000-kilosgrensen som vi en
gang hadde.

Laget hadde ved utgangen av 2016
113 betalende medlemmer, en økning
på 10 medlemmer fra 2015. Økonomien
er også tilfredsstillende idet bankkonto-
en viser en positiv saldo på kr. 29.554,26.
Årsberetning og regnskap ble deretter
enstemmig godkjent.

Det nye styret ble valgt enstemmig
og med akklamasjon består av:

- Leder Bjørn Sturla Horn, valgt for 2 år 
- Nestleder Frank Rist, valgt for 2 år 
- Styremedlem Bernhard Kristensen,

valgt for 2 år 
- Kasserer Roger Pettersen, 

valgt i 2016 for 2 år 
- Sekretær Tor Olsen, valgt i 

2016 for 2 år 
- Varamedlem Kjell Hansen, 

valgt i 2016 for 2 år 
- Varamedlem Vilhelm Jørgensen, valgt

for 2 år 

Etter 1½ time, noen diskusjoner og
innspill, kaffe og kjekskos, samt kun
enstemmige vedtak, var årsmøtet
2016 historie. ■

«Lofoten Fritidsfiskerlag vil diskutere 
harpunering av kveite med politiet»

Årsmøte i Lofoten
FORENINGSLIV: Årsmøtet i i Lofoten Fritidsfiskerlag ble avviklet på tradisjonelt vis i Vestvågøy 
kommunes flotte kommunestyresal 7. mars, altså 7 dager for sent hvis vi skulle følge lagets 
vedtekter - §5 til punkt og prikke. AV BJØRN STURLA HORN
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Styret i Lofoten Fritidsfiskarlag. Fra venstre: Tor Olsen, Bernhard Kristensen, Roger Pettersen og Frank Rist. Sittende foran:
Styreleder Bjørn Sturla Horn. FOTO: MAGNAR JOHANSEN, LOFOTPOSTEN
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E r 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» som utgis 
av Fiskeridirektoratet: 

fiskeridir.no/brosjyrer/kysten-er-din 

Du kan også laste ned appen «fritidsfis-
ke» på i AppStore og GooglePlay. Vær
også oppmerksom på at alle regulering-
er blir vurdert hvert år, og det kan inn-
tre endringer både i løpet av et år og
ved et årsskifte. Nye regler i hummer-
fisket ventes før 1. oktober 2017.

A. Generell redskapsbegrensning 
for fritidsfiskere:
- Håndsnøre/stang
- 1 juksamaskin
- 210 meter garn
- 300 linekrok
- 20 teiner eller ruser

NB! Husk at krabbeteiner skal ha to 
sirkelformede 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. Regelen gjelder 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 mulig-
het for å utnytte de 210 metrene. Red-
skapsmengde 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.

• Garn med maskevidde større enn 
32 millimeter som brukes til fangst
av saltvannsfisk, skal i perioden fra
og med 1. mars til og med 30. sep-
tember senkes slik at hele fangstde-
len står minst tre meter under hav-
overflaten til enhver tid.

• Fra 1. mai til og med 31. desember er
det forbudt å fiske med torskeruser
på kysten fra svenskegrensen til og
med Møre og Romsdal fylke. Dette
er et tiltak for vern av hummeren ... 

• Uavhengig av forbudet kan fritids-
fiskere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31. desember.
Antallet hummerteiner og torske-
ruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.

• Unntak for fiske etter leppefisk:
Ruser er velegnet redskap til fangst
av leppefisk, som brukes til avlusing
av oppdrettslaks. Fiskeridirektoratets
regionkontor kan derfor gi dispensa-
sjon fra ruseforbudet til fiskere som
skal fiske leppefisk for omsetning.

• Minste maskestørrelse i bunngarn
sør for 62 grader er 126 mm (10
omfar). 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. NB: Her ventes 
nye regler fra og med 1. oktober 2017.

Regler om minstemål, fangsttid og
fangstredskap: På kyststrekningen fra
svenskegrensen til og med Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å fange
hummer i perioden fra 1. oktober 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.

• 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 gren-
sen mot Sverige til og med Tysfjord
kommune i Nordland fylke, skal det
være minst én sirkelformet fluktåp-
ning i redskapet. Åpningens diameter
skal være minst 80 millimeter. Dette
kravet gjelder ikke yrkesfiskere.

12 Småfisker’n 1-2017

SMÅFISKER’N INFORMERER:

Hvilke regler gjelder 
for fiske i sjøen i 2017?
FORVALTNING: Dette er ikke ment som noen uttømmende 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. AV LARS KONGSVIK
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• Det er forbudt å bruke torskeruser
på kyststrekningen fra svenskegren-
sen 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 fritids-
fiskere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31. desem-
ber. Antallet hummerteiner og tor-
skeruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.

• På Skagerrakkysten er det innført
helligdagsfredning i hummerfiske-
tiden.

• 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
fiskeslag. Følgende minstemål gjelder
også i fritidsfiske (fra 2012):

Art Område Minstemål 
Kveite * Hele landet 80 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 V. for Lindesnes 29 cm 

Ø. for Lindesnes 27 cm 
Krabbe Nord for Rogaland 13 cm 

Rogaland til 
svenskegrensa 11 cm 

Hummer Hele landet 25 cm 
Kamskjell Hele landet 10 cm 
Sjøkreps Hele landet 13 cm 

* Nytt av året er at kveite under 
minstemål skal settes ut igjen uan-
sett om den er levedyktig eller ikke.

** Sei til egen husholdning eller agn 
må ikke ha minstemål.

Generelle regler:
• Levende fisk under minstemål settes

ut igjen. For makrell tatt med krok
eller garn gjelder ikke minstemål.

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes

gjennom eller med godkjenning av 
et av salgslagene.

• Fritidsfisker har en maksimalkvote
for omsetning av torsk på 1000 kilo
sør for 62 grader nord og 2000 kilo
nord for 62 grader nord.

• I noen fiskeri kan det være forbud
mot deltakelse for fritidsfiskere. Per
2017 gjelder dette rognkjeksfiske i 
de tre nordligste fylkene. 

• Ifølge havressursloven kan fritids-
fiskere årlig maksimalt omsette for
en verdi tilsvarende grensen for
momsplikt registrering (kr. 50 000
per 2017)

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 fiskeri-
direktoratet sine informasjonssider. 

Dette gjelder særlig når fisket innen-
for en totalkvote blir stoppet, og det
ikke lenger er lov til å fiske denne
arten for salg (eks makrell). ■
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FORENINGSLIV: Da er vi klar
til å gi livstegn fra oss som
jobber og står på for en frisk
og rein Skjerstadfjord, indre
deler Saltdalsfjord for de
som ikke er lokalkjent. 
AV OLE HENRIK VIK

Å rsmøtet ble avviklet 24. februar 
med godt oppmøte. Årsmøte -

sakene var godt forberedt.
Med stor enighet blant medlem-

mene avsluttet vår leder med vår
eminente klubbe, etter 35 minutter.
Vi har et godt og rutinert styre der
de fleste har tatt gjenvalg i mange år.

2016 ble et meget aktivt år for
laget vårt. Hele 11 punkter ble
omtalt i årsmeldinga. Her trekker
jeg fram en sak som vi har arbeidet
mye med de siste to år:

«Vi ønsker undersøkelse av vann-

kvalitet i Saltdalsfjorden før utvidelser

av biomasse/flere konsesjoner gies til

våre lokale oppdrettsanlegg»

Vi er særlig opptatt av å få klar -
lagt om vi står foran en mulig over-
gjødsling. Dette fordi en målestasjon
ved en tidligere undersøkelse viste
tendenser til dette.

Hovedfinansieringa skal opp-
drettsnæringa ta seg av. Men det 
er kommunene rundt fjorden som
må være oppdragsgivere. Her sliter
vi litt med å få Saltdal kommune til
å ta nødvendige initiativ, prosjekt-
ansvar, for å komme i gang. Hendel-
ser siste uke har gitt oss nytt håp om
framdrift.

Vi har i flere år nå hatt et meget
godt samarbeide med en samar-
beidsvillig og seriøs oppdrettsnæring
i fjorden, da gjennom Salten Aqua
AS. Laget vårt har hatt deltakere 
på en rekke dialogmøter/seminarer

sammen med oppdretterne, kom-
munene og flere andre faginstanser.
Alle parter har satt fokus på at
næringsutvikling i fjorden skal 
være «kunnskapsbasert». Det er 
med bakgrunn i dette at vi sterkt
ønsker en undersøkelse av «frisk-
hetsgrad» indre deler av fjorden 
nå.

Undersøkelsen skal utføres av 
fagpersoner. Vi håper at SALT
Lofoten ved Kjersti Busch får 
jobben. Hun kjenner Skjerstad–
fjorden godt fra tidligere oppdrag.

Ellers er vi jo spente på om
Saltdalsfjordens fritidsfiskerlag får
arrangere landsmøtet for Norges
Fritids- og Småfiskerforbund i 2018.
Vi er klare til å ta på oss oppgaven.

Forslag over aktiviteter vi kan
tilby her på Rognan, er allerede
sendt til forbundsledelsen. Vi regner
med at dette er avklart i løpet av
våren 2017. 

Vi håper vi om litt tid kan ønske
ledere i forbund og fritidsfiskerlag
velkommen til Rognan. ■

Hilsen fra Saltdals-
fjordens fritidsfiskerlag

Styret i Saltdalsfjorden Fritidsfiskerlag. FOTO?

.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29
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F ør selve møte startet hadde vi fått 
Kjetil Flakke til å holde foredrag

om sjøørretens gytebekker og arbeidet
som gjøres med kultivering av disse
bekkene. Et veldig bra foredrag hvor
han også viste bilder og filmer. Vi ble
vel alle overrasket over hvor mange,
både små og store, gytebekker som er 
i nærområdet vårt. Og når flere av de
bitte små bekkene viste seg å produsere
flere sjøørreter enn noen av de store
elvene ble vi ikke mindre imponert. 

Regionslederen har ordet

Etter dette foredraget fikk regionsleder
for Agder, Stein-Otto Andersen ordet.
Han snakket først litt om arbeidet i
regionen og i forbundet. Samt hva som
er på agendaen fremover. Stein-Otto
fortalte også litt fra landsmøtet som vi
hadde i april 2016 på Os i Hordaland.
Som den ivrige laksefiskeren han er så
viste han oss mange flotte bilder fra den
siste turen han og noen kamerater
hadde til Canada. Det var noen impo-
nerende fangster og flotte naturbilder 
vi fikk se. Andersen hadde også noen
gode historier fra turen på lur. 

Nye koster i styret

Før vi gikk over til selve årsmøtet ser-
verte vi snitter, kaffe og brus. Under
selve årsmøtet ble det valgt inn en noen
nye medlemmer i styret. Det nye styret
består nå av leder Kenneth Selås, nest-
leder Torolf  Aanonsen, sekretær Finn
Åge Nilsen, kasserer Osmund Fiskaa
(ny), styremedlem Yngvar Jensen, styre-
medlem Øyvind Abusland (ny), vara

styremedlem Harald Sommerfeldt
Andresen og vara styremedlem Bjørg
Hausberg (ny). 

Et verdig æresmedlem
Tre stykker gikk ut av styret. Disse var
Edgar Thorbjørnsen (styremedlem),
Thore Kristian Johnsen (kasserer) og
Halvor Bråten (styremedlem)

Edgar har vært styremedlem i seks år
men valgte å gi seg nå. Thore Kristians
har vært kasserer siden 2006. Før det
var han revisor i fire år. Halvor hadde 
vi litt mer vanskelig for å sjekke opp
rundt siden han hadde vært desidert
lengst i styret. Vi måtte derfor få litt
hjelp. Det var da naturlig å spørre Odd
Keilon Osmundsen, en av de få æres-
medlemmene til Norges Fritids og
Småfisker Forbund sentralt. Han skrev
noen ord som vi leste opp på årsmøtet
og som jeg gjengir her:

Halvor har vært medlem av Småfisker'n

Arendal siden ca 1985. Han ble tidlig med i

styret hvor han har sittet frem til nå. Han

har i flere perioder også vært formann. I 

tillegg har han i flere anledninger vært vår

utsending til landsmøtene. Han har vært 

deltager og arrangør av en rekke kurs i regi

av Småfisker'n. Han har delt av sin store

kunnskap om fiske og livet i havet, og ikke

minst sin store interesse for tilberedning 

av de lekreste retter fra alt som kommer fra

havet. Utallige skolebarn fra Sandnes, Flosta

og Saltrød skoler har lært om fisking,

behandling og tilberedning av fisk. Den gode

økonomien vi i alle år har hatt i vår forening

har han vært en viktig bidragsyter til. Ikke

minst Kilsunddagene med salg av fiskebur-

gere. Verving av nye medlemmer har han

også vært aktiv med. Halvor har benytter

enhver anledning til å snakke varmt om

«småfiskerne» og deres rett til å fiske i havet. 

Vi i Småfisker'n Arendal ville derfor
vise hvor takknemlig vi var for alt det
Halvor hadde gjort for lokalforeningen.
Vi utnevnte ham derfor til lokalt æres-
medlem og gav ham en diplom som
bevis på dette. ■

Småfisker’n avdeling Arendal og omegn:

Årsmøte med utnevning 
av æresmedlem

De tre som gikk ut av styret får velfortjent takk og gave.

FORENINGSLIV: 21. februar
hadde Småfisker'n Arendal og
Omegn sitt årsmøte på Kuben,
Eydehavn. Det var 31 av 115
medlemmer på møte. I tillegg
møtte vår regionsleder Stein
Otto Andersen. AV ??
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FORVALTNING: Mang en gang
har jeg valfartet forbi Kvås-
fossen, der den ligger ved veien
fra Lyngdal til Hægebostad og
Eiken. Elva Lygna slynger seg
oppover og ender opp i vannet
Lygne. TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

M ange stopp har det blitt for å bi-
våne fossen der den dundrer ned-

over, særlig under vårsmeltingen. Jeg
har ved et par anledninger sett laksen
fra høyden like ved fossen der den har
stått og trykket i kulpene nedenfor men
den har ikke hatt mulighet til å komme
videre for fossen er for kraftig. Jeg har
med stor interesse fulgt med på byg-
gingen av laksetrappa inntil den ble
offisielt åpnet 1. juni i år. 

Forventningen var også stor til å
komme inn og se på laksetrappa som 
er sprengt ut og går under veien før
den ender ut i elva lenger oppe. 

Presentasjon fra kvasfossen.no

Sommeren 2014 rant det vann gjennom
laksetrappa for første gang. Det var en
lang prosess i forkant av dette. Allerede
tilbake i 2002 tok elveeierlaget ovenfor
Kvåsfossen kontakt med Hægebostad
kommune om mulighetene for å få til
ei trapp.

Et stykke inn i prosessen ble vi som
grunneiere tatt med, og forespurt om 
vi ville dra noen nytte av dette, og om
mulig stå for den daglige driften av
trappa. Etter mye om og men ble det
bestemt innad i familien at vi ikke
kunne la dette gå i fra oss, og vi så på
muligheten for å få til et opplevelses-
bygg knyttet til laksetrappa.

Det har vært mange planer og mange
forandringer underveis, men sommeren
2017 står bygget ferdig. Kvåsfossen –
Sørnorsk Laksesenter har blitt et flott
bygg med en spektakulær plassering på
juvkanten nedenfor selve fossen, midt i
den vakre norske naturen, men også

like ved veien, så vi er lette å få øye på
langs FV43.

Vi har Norges lengste laksetrapp i
tunnel i fjellet under oss, og vi jobber
stadig med å få på plass utfyllende
informasjon om laksens liv og vandring.
Vi har allerede fått på plass ei flott
utstilling om Villaksen Salomons reise.
Fra oppveksten i elva, turen til havet og
vandringen tilbake til elva. Utstillingen
er utdrag fra boka om Villaksen
Salomon. Anbefalt lesning for både
store og små. Lærerikt, samtidig som
det er en fin og spennende historie.

Vi har også vært så heldige og fått
rigget opp Norges/Nordens mest
omfattende utstilling om den Norske
Elgen. En veldig staselig opplevelse 
for både store og små.

Det er lagt ned ca 15 millioner kro-
ner i å lage selve laksetrappa. Dette er
en offentlig investering. Den gjør at
laksen og sjøørreten nå kan vandre
opptil ca. 36 km lenger i Lygna, til
sammen ca 56 km fra fjord til fjell.

Kvåsfossen:

Ny lakse-
trapp åpnet

Fra visningskulpen som laksen oppholder seg før den går videre til neste laksetrapp før den kommer ut i det fri på oppsiden av fossen.
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Laksetrappa er bygget som en funk-
sjon, men det har blitt gjort grep slik at
det også fremstår som en attraksjon
som publikum kan slippe inn i. Nybygg
på utsiden og utsmykking av tunnelene
er en privat investering. Ca. ni millio-
ner private midler er lagt på bordet for
å bygge Sørlandets storstue for laks og
natur. Her har vi arealer for kafé, utstil-
ling og lokaler til ulike arrangementer
til ca. 100 personer.

Man skal slappe av, bruke god tid og
ta inn over seg opplevelser i naturen.
La alle sansene dine får lov til å leke
seg. Lytt, lukt og se. Laksetrappa er et
unikt blikk direkte inn i elva, som man
sjelden eller aldri får muligheten til å
oppleve. Her lever fisken sitt eget liv, så
hvor mye liv det er i trappa og i vis-
ningskulpen varierer fra dag til dag og
fra årstid til årstid. Høsten er høyse-
song i elva. Laksens gytetid varer fra
slutten av oktober og ut året.

Det passerte et sted mellom 600 og
1000 fisk gjennom trappa i både 2014

og 2015. Det gir gode utsikter for at det
skal etablere seg en solid bestand opp-
strøms Kvåsfossen.

Smolten (laksunger som er klare for
å vandre til havet) svømmer ut av elva
hovedsaklig i mai. Disse har vi obser-
vert mange av i 2017. Disse kommer fra
oppstrøms Kvåsfossen, så trappa virker .

Kvåsfossen Eiendom AS er 100 pro-
sent eid av Oddvin Egeland, med god
hjelp av solide kausjonister for å få dette
til. En stor takk rettes til Kruse Smith,
Rosfjord Strandhotell, Kvås tunet,

Birkeland Bruk og ERV Tek n ikk.
Kvåsfossen – Sørnorsk Lakse senter AS
er eid av Osvald Egeland og kona
Cecilie Christine Hunt, sammen med
Attraksjon Norge AS. Det er ikke
mange slike natursentre som eies og
drives privat, så her kan det bli mange
alternative og gøyale løsninger etter
hvert som tiden går. Vi har bare så vidt
begynt og mulighetene er uendelige. ■

Vi elsker naturen vår. 

Del av utstillingen «Villaksen Salmons reise».

Her kommer laksen inn, litt oppe i fossen. Fra inngangen til laksesenteret 

Laksetrappa i tunnelen

Småfisker’n 1-2017 17
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Nå finner du  
også flere  
av produktene 
våre hos 
Egersund Trål, 
avd. Hvaler 

Tlf: 922 84 091 
E-mail: info@okmarine.no 
www.okmarine.no    

  

Alt til havfiske 

småfiskern 1-2017_Småfiskern  11.06.17  14:08  Side 18



Småfisker’n 1-2017 19

F orskerne ser nå ut til å ha knekt 
koden. I fiskeforsøk med kunstig 

lys i tegner på fiskefartøyet «Fangst»
har de fått over 200 kilo torsk i ei teine.

Bakgrunnen for forsøkene med kun-
stig lys i teiner er at atferdsstudier har
vist at akkaragn på en effektiv måte til-
trekker torsk, men bare en liten andel
av fisken, 12 prosent, svømmer inn i 
teinene. Det er vist at torsk kan tiltrek-
kes et agn på lange avstander, opptil 700
meter. Torsk bruker synet når den skal
fange byttedyret. Denne atferden har
gitt ideen om at visuell stimulus i til-
legg til agnet kan øke fangstene.

Forsøk har derfor vært utført for å
teste ulike typer lys i tokammerteiner.
Forsøkene ble nylig utført i Ramfjorden

i Troms der teiner med kunstig lys og
akkar som agn blei sammenlignet med
teiner med kun agn. Det ble testet om
torsken reagerte forskjellig på lys med
ulik bølgelengde (farge) og intensitet. 

Teiner med hvitt lys av høy intensitet
ga fangst på mange titalls kilo, mens
naboteinene uten lys, kun agn, ofte var
tomme. Rekordfangsten i ei teine var 47
torsk med en snittsvekt på fem kilo.

Forskerne har forklaringen på de flot-
te resultatene. Magene til torsken som
var fanget i teiner med lys var fulle av
krill. Video-opptaket viste at tette sver-
mer krill samlet seg rundt lyset, og at
torsken stod i svermen og spiste krill.
Det er kjent at krill tiltrekkes av lys, og
når det samler seg store mengder krill i

teinene, vil dette lokke torsken. Det er
således krillsvermen og ikke lyset i seg
selv som er den viktigste drivkraften.
Observasjonene viser at selv små aktive
byttedyr som krill motiverte torsk på
over 80 cm til å svømme inn i teinene
for å spise seg mett.

Dataene skal nå analyseres før de
publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.
Basert på funnene skal det neste år
gjøre tilsvarende forsøk i kommersielt
fiske i andre områder og til andre årsti-
der. Forsøkene finansieres av midler fra
EU-prosjektet MINOUW og FHF. ■

Prosjektgruppen har bestått av Svein

Løkkeborg, Odd-Børre Humborstad, Mike

Breen og Anne Christine Utne-Palm.

Lys i torsketeiner 
ga rekordfangst
FORSKNING: Lys har tidligere vært testet for å øke fangsten av 
torsk i fisket med teiner, men resultatene fra forsøkene har vært
motstridende og uklare. AV SVEIN LØKKEBORG OG ODD-BØRRE HUMBORSTAD 

FOTO: ODD-BØRRE HUMBORSTAD
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D et er riktig at genetiske markører 
tyder på at det er genetiske for-

skjeller mellom kysttorsk og skrei, noe
som igjen indikerer lite genblanding
eller gyting mellom hunner av hanner
for disse to torsketypene. Selv om det
er blitt funnet indikasjoner på at deres
geografiske fordeling i gyteomerådene i
Lofoten kan variere noe, for eksempel
viser noen studier at skreien står noe
dypere, er det også områder hvor de
virker og finnes nærmest side om side,
så hva «hindrer» dem fra å reprodusere
med hverandre?

Sannheten er at man ikke vet med
sikkerhet og dermed ikke kan bevare
dette spørsmålet bastant. Studier har
vist at torskefisk har en kompleks gyte-
adferd hvor hanner opptrer aggressivt
mot andre hanner og kurtiserer andre
hunner både ved bruk av «visuelle» 
sterotypiske adferder og lyd. En besnæ-
rende forklaring er dermed at skrei og
kysttorsk ikke «snakker samme språk»
og ikke velger hverandre som partnere.

Dette er dog spekulasjon og vites ikke,
og selv om dette skulle være tilfelle er
det lite trolig at skrei og kysttorsk vil 
stå i tette gyteansamlinger sammen. Ved
bruk av moderne observasjonsmetoder
har man oppdaget at torsk tenderer til 
å dra tilbake til de samme gyteplassene
år etter år og at slike gyteplasser gjerne
finnes assosiert med visse undervanns-
strukturer, som f.eks bratte skråninger
og små «undervannsfjell».

Et studie i USA viste nylig at gjen-
nomsnittlig posisjon for individuelle
torsk bare varierte med noe få meter
mellom år på en spesifikk gyteplass! 
Et scenario er dermed at der trålfang-
ster viser fangster av både kysttorsk og
skrei i et begrenset område står i virke-
ligheten disse to torsketypene i adskilte,
svært lokale, grupper, med ingen eller
svært liten utveksling mellom individer.
For å fastslå om dette er tilfelle for kyst-
torsk og skrei må man derimot gjen-
nomføre flere feltstudier i områder hvor
skreien og kysttorsken overlapper. ■

Nordaustarktisk torsk (skrei)
Latinsk namn: Gadus morhua
Andre namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Kysttorsk nord for 62°N
Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: 
Fjorder og kystnære områder
Størrelse: 1,3 m og 40 kg
Alder ved kjønnsmodning: 3–6 år. 
Kan bli 20 år, men sjelden over 15 år
Antall egg: Førstegangsgytere kan gi 
400 000 egg, de eldste 15 millioner egg
Føde: Alt fra plankton til fisk

Kysttorsk sør for 62°N
Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: 
Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i 
fjord-og kystbassenger. Vokser opp i 
strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

FORSKNING: Langs kysten er
det mange lokale kysttorskbe-
stander. Torsken i Oslofjorden
er på et historisk lavt nivå. 
AV SIGURD HEIBERG ESPELAND 

T orsken i Oslofjorden er trolig en 
helt unik lokal bestand – som vil

klare seg dårlig andre steder. Bestanden
har ligget på et lavmål de siste årene. I
fjor ble det gjennomførte sprenginger
for å utbedre seilingsleden midt i gyte-
tiden. I år er forsvaret i gang med å
sprenge miner like etter gytetiden, en
kritisk periode for torskelarvene.

Forsvaret skal i tiden fremover rydde
over 50 miner i Oslofjorden. Minene
ble registrert av Sjøforsvaret i 2012
samt 2014, og stammer fra krigen.
Forsvaret opplyser selv at det dreier
seg om relativt store sprengladninger –
opp mot 500 kilo netto-eksplosivt inn-
hold, og muligens også større. En del
av disse vil detoneres ved Bastøy uten-
for Horten men også ved Raudskjæra
ved Konglungen i Asker. Området i
Oslofjorden mellom Raudskjæra og
Nesodden ble av Havforskningsinsti -
tuttet i 2008 og 2009 kartlagt som en
del av de viktigste gytefeltene for kyst-
torsk på Skagerrak. I prosjektet «Nasjo -

nalt program for kartlegging av marine
naturtyper» fant vi regionens høyeste
konsentrasjoner av nygytte torskeegg
ikke langt fra Raudskjera.

Kort liv og historisk lavt nivå

Februar–april er den viktigste gytetiden
for torsk på Skagerrakkysten. Torsken
gyter egg som driver fritt i vannmassene
og utvikler seg til små larver. Disse lar-
vene svømmer også fritt rundt i vannet
før de søker mot bunnen senere på
våren. Sprenging kan gjøre stor skade på
fiskeyngel i nærheten. Torsken i Oslo -
fjorden har kort forventet levealder, i

Hvordan skiller torsk og 
skrei mellom hverandre? 

Oslofjorden er fortsatt et viktig gyteområde

FORSKNING: Som kjent er det genetiske forskjeller mellom kysttorsk og skrei. Dette må da skyldes at
det ikke foregår en utbredt blanding av gener mellom de to bestandene på gytefeltet. Dermed lurer jeg
på om dere vet hvordan en skrei og en kysttorsk skiller mellom hverandre? AV JON EGIL SKJÆRAASEN 
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tillegg er bestanden på et historisk lavt
nivå. Det er flere år siden vi så en god
rekrutering av torsk i Oslofjorden. Vår
konklusjon er at fjordtorsken øst i
Skagerrak er i en særdeles sårbar situa-
sjon. 

Januar 2017 gikk nasjonalpark styrene
i Færder Nasjonal park, fylkeskommu-
nene på begge sider av Oslo fjorden,
Havforskningsinstituttet, fiskernes
organisasjoner, Fiskeridirektoratet og
Miljødirektoratet sammen om et mang-
eårig program for styrke kysttorskens
eksistens i ytre Oslofjord; Krafttak for
kysttorsken. Å ta vare på gytefeltene og
vise hensyn til yngel i perioden etter

gyting blir da ekstra viktig både i ytre
og indre Oslofjord.

Trolig unik Oslofjord-bestand
I 2016 gjennomførte Kystverket spreng-
ing av fjell nær gytefeltene i midt i
gytetiden. Ved sprenging av fjell i vann
går mye av energien med til å rive løs
fjellet. Ved sprenging av miner vil all
energi gå ut i vannsøylen. Ved sivile
sprenginger kan man gjøre sekvensiell
avfyring, med ved sprenging av miner
går hele ladningen av samtidig, noe som
kan gjøre trykkbølgene vesentlig krafti-
gere og potensielt mer skadelige. 

Avbøtende tiltak kan redusere skade-
omfanget ved denne typen sprenging.
Et såkalt boblegardin kan være svært
effektivt. Generelt anbefaler alltid Hav-
forsknings instituttet å unngå å sprenge i
nærheten av gytefelt rundt gytetiden.

Det er beklagelig at Havforsknings -
instituttet ikke blir spurt om råd og at
kunnskapen vi har samlet ikke kommer
frem i denne typen saker. Konflikter i
kystsonen kommer det flere av og i
slike sammenhenger er det viktig å få
frem best mulig informasjon for å sikre
marine verdier. ■

Fra et innlegg i Aftenposten, 3/5- 2017.

FOTO: JAN HANCHEN MICHELSEN
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D ei siste seks åra har det jamt og   
trutt tikka inn meldingar til Hav-

forskingsinstituttet om blåskjel som er
blitt borte – frå plassar der dei «alltid»
har vore. Meldingane har komme frå
heile kysten, frå svenskegrensa til Finn-
mark, noko som vart omtalt i fleire 
norske media hausten 2016.

Ettersom meldingane haldt fram med
å komme, valte Havforskingsinstituttet
å undersøke saka nærare.

– Vi bestemte oss for å undersøke 
og systematisere meldingane, for å sjå
nærare om det var fellestrekk, som
kunne vise til ei årsak til at dette skjer,
fortel forskar Tore Strohmeier.

Framleis eit mysterium
Forskarane hadde fleire hypotesar til
kvifor lokale blåskjelbestandar forsvann,
som næringsverksemd, temperatur-
endringar i havet eller miljøgifter. Men
det var ingen klare fellestrekk som
peika seg ut.

– Vi hadde håpa å finne ein felles
faktor, men det gjorde vi ikkje. Det var
ikkje mykje som var likt for alle plas-
sane vi fekk inn meldingar i frå, fortel
Strohmeier.

Han understrekar at det heller ikkje
er nokre av dei moglege årsakene som
ein kan utelukka.

– Det kan sjå ut som det kan vera
ulike årsaker til at blåskjela vert borte,

frå dei ulike lokalitetane. Enkelte stader
kan det også sjå ut til at blåskjela kjem
tilbake, eller at dei har flytta seg ein
kort avstand.

Sjukdom kan vera ei årsak

Denne første undersøkinga er basert på
ein gjennomgang av meldingane som
har komme inn til Havforskingsinsti-
tuttet. Nokre av rapportane viste at

skjela har døydd akutt. Det kan tyda på
at det i nokre av tilfella kan vera sjuk-
dom som er årsaka til at skjela forsvinn.

Nyleg vart to prøvar frå bestandar
der blåskjel døydde akutt, undersøkt 
av forskarane. Men ein fann ikkje noko
klar årsak til kvifor skjela døydde. ■

Heile rapporten kan du lesa her: 

www.imr.no/filarkiv/2017/03/hi-rapp_

4-2017_blaskjell_sa.pdf/nb-no

Framleis uklart k
blåskjela brått f
FORSKNING: Forskarane har
endå ikkje funne ei samla for-
klaring på kvifor blåskjel langs
Norskekysten plutseleg vert
borte. I nokre av tilfella trur
forskarane svaret kan vera
sjukdom. AV STINE HOMMEDAL 

Forskarane vil no undersøka kvifor blåskjel langs Norskekysten plutseleg vert borte.
FOTO: ANDREAS TREPTE/WIKIMEDIA COMMONS
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kvifor 
forsvinn

S kjell som er smitta av pa- 
rasitten kan døy av av-

magring og skader i fordøy-
ingssystemet.

– I blåskjel vi har samla inn
frå andre område langs kysten
har vi så langt ikkje påvist
parasitten, seier seniorforskar
Stein Mortensen.

– Men Marteilia refringens

kan vera ei av fleire årsaker
til at blåskjela døyr

Nye undersøkingar

I det vidare arbeidet vil for-
skarane finna ut kor utbreidd
parasitten faktisk er langs
norskekysten. Både ville
bestandar og dyrka blåskjel 
vil bli undersøkt.

– Vi er allereie i gang med
nye undersøkingar på funn-
staden på Bømlo, fortel senior-
forskar Stein Mortensen. ■

Parasittsjukdom
funne i skjell på
Vestlandet

Forskar Stein Mortensen skal kartleggje kor utbreidd blåskjellpara-
sitten er langs norskekysten. FOTO: HAVFORSKINGSINSTITUTTET 

Nyleg vart parasitten
Marteilia refringens funne
i blåskjel på Bømlo i
Hordaland. Denne para-
sittsjukdommen har aldri
før blitt påvist i Noreg.

Telefon 69 36 07 00 
post@hydemasyd.com - www.hydemasyd.com

Standard og 
rektangulære 
skotteteiner, 
oransje

  Mål: 92 x 45 x 40 cm. Vekt: 14 kg.
  2 x 125 mm inngangsringer, solide oransje plastinnganger 
  + innerkalve/innerrom.
  Agnpose tilgjengelig fra toppen av teina.
  Hele teina er surret med 12 mm tau for å motvirke slitasje på nettet.
  Teinene ligger utrolig godt på bunnen og fisker meget bra!

Pris kr 480,- eks mva (kr 600,- inkl mva).
  Leveres også i lettmodellen (9 kg) eller king size, king size light.
  Teinene våre kan leveres både i oransje eller svart nett.

 

Pris kr 570,- eks mva  

Pris kr 690,- eks mva  

  
 

5% rabatt til 
medlemmer av

Småfisker’n
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FORVALTNING: I 2008 ble det
innført strengere regler i fisket
etter hummer fordi en ønsket å
bygge opp bestanden og kunne
høste mer hummer igjen. 
AV LARS KONGSVIK

D et ble innført strengere regulering-
er når det gjelder antall teiner pr.

fisker ibåde fritidsfisket og yrkesfisket,
minstemålet ble satt til 25 cm for hele
landet, hummer med utrogn skulle set-
tes ut igjen og fiskesesongen ble forkor-
tet. Samtidig som begrensende regule-
ringer ble innført ser vi at nye teinety-
per fører til mer effektivt fiske. Antallet
fiskere som jakter på hummeren har
også økt. I alle fall i en del områder.

Totalt sett ser vi at forvaltnings-
målet som ble satt i 2008 ikke er nådd.
Fiskeridirektoratet har bedt Havforsk-
ningsinstituttet gjennomgå bestandssi-
tuasjonen og eventuelt foreslå nye tiltak
for å få et mer bærekraftig fiskeri. Dette
arbeidet er nå oppsummert i rapporten
Evaluering av effekten av forvaltningstiltak

på hummer og forslag til tiltak. Rapporten
er på knappe 30 sider og er absolutt
interessant lesning. Du finner den på
www.imr.no, søk etter tittelen.

Forkortet sammendrag og for-
valtningsråd fra rapporten:

Hummerfisket har en lang historie i
Norge og har vært en viktig inntektskil-
de for mange kystsamfunn. Siden 1970-
tallet har derimot bestanden vært på et
historisk lavt nivå. Til tross for høye
priser på hummer kan hummerfisket
nærmest karakteriseres som økonomisk
utryddet; det er svært begrenset kom-
mersiell lønnsomhet i dette fiskeriet
mer. Fritidsfisket dominerer nå hum-
merfisket og ser ut til å være stadig
økende. Dette medfører store utfor-
dringer for forskning og forvaltning, da
det ikke samles inn data om innsats og
fangster i fritidsfisket. I 2008 ble det
innført nye reguleringer i hummerfisket
der det også ble satt et forvaltningsmål
basert på en historisk tidsserie på
fangst-per-enhet-innsats. Fiskeridirek-
toratet har bedt Havforskningsinsti-
tuttet gjennomgå bestandssituasjonen i
lys av de nye reguleringene i 2008 og
eventuelt foreslå forvaltningstiltak for å
sikre et bærekraftig fiskeri. Tiltak som
vern av rognhummer, økt minstemål og
innføring av fluktåpninger har virket
etter intensjonene. Andelen rognhum-
mer har økt i fangstene, størrelsesforde-
lingen har forskjøvet seg mot større
hummer og andelen hummer under

minstemål i fangstene er betydelig
redusert. Etter nesten 10 år med nye
reguleringer er likevel ikke forvalt-
ningsmålet nådd. Det har vært registrert
en betydelig økning i fisketrykk fra
2008 til 2013. Dette kan ha motvirket
eventuelle positive effekter av tiltakene
i 2008. Den historiske tidsserien basert
på fangst-per-enhet-innsats har ikke tatt
hensyn til teknologisk utvikling. Det er
derfor grunn til å argumentere for at
hummerbestanden er i en stadig negativ
utvikling.

Fordi fangst-per-enhet-innsats alene
kan være et upresist parameter på be-
standsutviklingen foreslår Havforsk-
ningsinstituttet at det etableres flere
forvaltningsmål:

1. Det settes et kortsiktig mål at hum-
merfangstene skal ligge stabilt over
0,1 hummer per teinedøgn i snitt for
sesong i alle regioner fra Møre og
Romsdal til Østfold (videreføring av
forvaltningsmålet satt i 2008).
Forvaltningsmålet justeres ut fra tek-
nologisk utvikling når estimater av
dette har blitt publisert. Det bør set-
tes et langtids forvaltningsmål på
0,15 hummer per teinedøgn. 

2. Det settes som mål at 10% av hum-
meren i fangstene er over 32 cm.
Dette gjelder begge kjønn.

Fersk rapport om hummer f

FORVALTNING: Som en naturlig
oppfølging av Havforsknings-
instituttets evalueringsrapport
av hummerbestanden har
Fiskeridirektoratet sendt for-
slag til nye reguleringer ut på
høring. AV LARS KONGSVIK

F rist for å levere innspill er 7. juli. 
Som du vil se av sammendraget er

noen endringer tenkt å tre i kraft umid-
delbart, noen fra fiskesesongen 2017 og
noen fra 2018. NFSF har bedt lokalla-

gene om tilbakemelding. Vi vil så sende
inn forbundets svar Hørings-notatet fra
Fiskeridirektoratet bygger faglig sett på
Havforskningsinstituttets rapport, men
kommer også med noen betraktninger i
tillegg. Dette er interessant lesing for
den som er opptatt av hummerforvalt-
ning. Hele høringsnotatet kan leses her:

www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/

Dokumenter/Hoeringer/

Regulering-av-fisket-etter-hummer

Sammendrag fra høringsnotatet:
Fiskeridirektoratet foreslår i dette
høringsnotatet følgende tiltak: 

● Obligatorisk påmeldingsordning for
alle som skal fiske etter hummer,
sammen med påbud om å merke vak
med deltakernummer. Iverksetting
fra og med hummersesongen 2017. 

● Fortsatt bistand til kommuner som
ønsker å innføre bevaringsområder
for hummer. 

● Garnforbud i fritidsfisket i Skagerrak
på grunnere vann i juni og juli. Får
virkning fra og med 2018. 

● Fiskeridirektoratet er positiv til mak-
simumsmål for hummer, men ønsker
innspill på hvilke(n) størrelsesgren-
se(r) som i så fall bør fastsettes. Kan

Forslag til ny regulering av hummerfisket  e
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Havforskningsinstituttet foreslår
følgende reguleringstiltak for å nå
forvaltningsmålene:

1. Obligatorisk påmelding til hummer-
fisket. Med dette kan vi effektivt
estimere innsats og fangst. Videre får
forvaltningen et bedre verktøy til å
regulere innsats og fangst.

2. Innføring av maksmål på hummer av
begge kjønn for å sikre bred alders-
og størrelsessammensetning i be-
standen. Maksmål sør for 62-graden
foreslås å være mellom 32 -33 cm.
Maks-mål nord for 62-graden an-
befales å være mellom 34-35 cm.
Størrelsessammensetningen over-
våkes og maksmålet kan justeres
basert på forvaltningsmålet.

3. For å unngå spøkelesfiske av tapte
teiner anbefales det at det innføres
krav om spøkelsestråd i alle hummer-
teiner. Spøkelsestråd bør vurderes
innført i alle teiner og ruser hele året.

4. Etablering av bevaringsområder for
hummer videreføres og intensiveres.
Et nettverk av bevaringsområder
langs kysten vil bidra til å sikre bred
størrelsessammensetning, balansert
kjønnsfordeling og økt egg- og larve-
produksjon i populasjonen.

5. Fiskeinnsats reduseres med 30%
innen 3 år.

6. Det etableres en adaptiv forvalt-
ningsmodell for hummer der innsats
(fisketrykk) og maksmål kan justeres
før hver hummersesong basert på 
fiskeridata fra foregående sesonger
opp mot satte forvaltningsmål.
Adaptiv forvaltning innebærer at
man: (i) definerer klare mål for vern
og forvaltning, (ii) innfører tiltak for
å nå disse målene, (iii) kontinuerlig
overvåker om mål-ene nås og (iv)
justerer tiltakene dersom målene 
ikke blir nådd. Dette skjer i en pro-
sess som stadig repeteres. Den adap-
tive forvaltningsmodellen er en
struktur som på en systematisk måte
gjør det mulig å teste hypoteser og
frembringe ny kunnskap. Tiltak og
mål kan dermed justeres basert på 
de resultater som frembringes i en
kontinuerlig læringsprosess.

Fritidsfiskerens hummerønsker 

Sett fra et fritidsfiskersynspunkt, er det
positivt med tiltak for å få opp hum-
merbestanden. Det er viktig at en sør-
ger for en fordeling i reguleringene som
fordeler byrdene mellom fritidsfisket og
yrkesfisket på en balansert måte. Der er
en erkjennelse om at hummerfiske som
økonomisk fiskeri ikke lenger er til
stede. Slik det kommersielle kystfisket

utøves i dag, vil dette bli situasjonen
fremover. Hummeren vil i størst grad
beskattes av fritidsfiskeren. Fisket er til
glede og rekreasjon for mange, og hum-
mer blir tilgjengelig for et stort antall
mennesker langs kysten ved egeninnsats. 

Viktig å unngå totalfredning

Det er godt at en foreslår tiltak som gir
mulighet for et kontinuerlig fiske. Et
alternativ kunne vært totalfredning i
f.eks. 10 år og det ønsker vi ikke. Fra
NFSF sin side vil vi jobbe aktivt for å
spre informasjon om hummeren både
når det gjelder biologi og fiskeregler.
Etterlevelse av gjeldende reguleringer
er svært viktig, og her skal vi som
ansvarlig interesseorganisasjon også
være med å bidra. Vi får vente i spen-
ning på reviderte fiskeregler. Det er 
forventet at de er på plass til kom-
mende sesong 1. oktober 2017. ■
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iverksettes fra og med hummerse-
songen 2017. 

● Krav om hummerteiner med biolo-
gisk nedbrytbar tråd for å unngå spø-
kelsesfiske. Iverksetting så raskt som
praktisk mulig. 

● Opphevelse av dybdekrav for redska-
per som settes til fangst av krabbe på
Skagerrakkysten. Umiddelbar iverk-
setting. 

● Minstemål skal kun måles ved total-
lengde (ikke ryggskjoldlengde).
Umiddelbar iverksetting. 

● Rapporteringsplikt for hummer som
oppbevares i sjøen i desember på

kyststrekningen svenskegrensen til og
med Sogn og Fjordane. Iverksetting
fra og med hummersesongen 2017. 

● Plikt til å røkte hummerteiner minst
én gang per uke. Iverksetting fra og
med hummersesongen 2017. 

● Oppheving av forbud mot å sette/
trekke teiner på søndager i perioden
oktober-desember fra svenskegrensen
til og med Vest-Agder. Iverksetting
fra og med hummersesongen 2017. 

Vi ber også om innspill på følgende: 
● Om forvaltningsmålet på hummer

bør endres. 

- Hva bør være mest aktuelt som frem-
tidige tiltak for å styrke hummerver-
net: Kvotebegrensning, strengere tei-
nebegrensning eller kortere fisketid. 

Mange positive forslag

Uten å foregripe i detalj hva NFSF
kommer til å svare kan det signaliseres
at forbundet ser positivt på flere av for-
slagene som her legges fram. For å få til
en forvaltning som gir oss mer hummer
tilgjengelig for kommende generasjoner
må det tas grep som virker. Dette kom-
mer forbundet til å støtte. ■

 er på høring
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FANGSTRAPPORT: Vi fritids-
fiskere i Lofoten har som
kjent mange flotte mulig-
heter for fiske ‘rett utenfor
stuedøra’ - egentlig gjen-
nom alle årstider. 
TEKST: BJØRN STURLA HORN
FOTO: BJØRN STURLA HORN, FREDDY
SØRENSEN OG STIG SKOGEN

N år storseien kommer til havet 
rundt de mange lofotøyene tidlig

på sommeren, er det flotte muligheter
for gode fangster. Den store kveita
kommer sigende mot land på våren 
og fiskes på av stadig flere. Mange får
flotte fangster. Makrellen har i et par
tiår stadig oftere blitt å se hos oss i så
store mengder at store makrellfartøyer
fangster her gjennom sommeren. For
øvrig er der relativt godt med stasjonær
kysttorsk å få for dem som vil fiske
etter den gjennom hele året.

Skreien til velsignelse

Men det som vi alle er mest opptatt av
og venter på gjennom 8 - 9 måneder fra
mai til januar, er at skreien skal komme
tilbake fra Barentshavet for å gyte, samt
for å gi ‘rikdom’ til både fiskere, han-
delsnæring og kommuner. I tillegg til
det, gir det jo oss fritidsfiskere en fan-
tastisk mulighet til å oppleve fisket og
naturen fra båten, til rekreasjon og til
matauk. Mange ganger føles tilværelsen
på min lille 23 fot Viksund langt til havs
etter skreien som den beste helsemed-
isin, både når solen skinner og vi har
‘havblikk’, men også når vinden river
litt i båten og bølgene slår oppetter båt-
siden!

Han var sein i år…

I vinter kom skreien sent utenfor Lofot-
en, så jeg fikk ikke min første ordentlige
tur ut på havet før 25. februar. 25 fisker
og 90 kilo sløyd torsk var bra på den

fem timer lange turen. Årsdebuten var
unnagjort! 

Vel hjemme igjen ble fisker og frue
servert en herlig skreimølje ledsaget av
øl og akevitt! Gjett om det smakte??

En kan ikke rå med været

Vinteren gikk med mye dårlig vær slik
at det var vanskelig for de aller minste
båtene å komme seg på havet, også for
yrkesfisker-sjarkene. Optimistisk som

jeg er, prøvde jeg mange ganger å gå ut
gjennom moloen i Ballstad Havn, siden
været kunne se OK ut. Men etter 2-3
minutters gange var det bare å innse at
‘han var for sterk’ og jeg måtte snu!
Skikkelig irriterende. 

Av og til løyet vinden utover etter-
middagen, så da var det bare å passe på
og benytte anledningen til en tidlig,
kort kveldstur. Jeg fikk flere slike turer
av rundt to timers varighet. Torsken er
mange ganger ‘i bettet’ like før det blir

Glimt fra skreifis

Bjørn Sturla på Lofothavet.
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mørkt, og det skjedde flere ganger i
vinter. Det var et fantastisk godt fiske
flere av de kveldstimene jeg var utpå
Lofothavet.

En god dag på havet

Midt i mars fikk jeg besøk av min 
fiskegale svigerbror Stig fra Fauske.
Han hadde gledet seg lenge til å være
med på Lofotfiske, både for opple-
velsen og for matauk av førsteklasses

skrei. Etter å ha tatt tidlig kveld dagen
før utror, var det helt greit å våkne til
vekkerklokka før 05.00 - vi hadde be-
stemt at vi skulle være på havet senest
kl 0600. Å få med seg soloppgangen i
grålysninga over havet i øst er verdt å
ha med seg!!

Været var greit og vi kom oss raskt 
ut til kjente fiskefelt. Skreien så vi på
ekkoloddet, så her var det bare å få ut
pilkene til 35-40 favn. Raskt fikk vi 3-4
fisker, men så ble det lenge i mellom

hver fisk. ‘Han var ikke i bettet’, det var
tydelig. Vi skiftet område og gikk til
flere kjente grunner hvor vi dro noen
fisker hver. Men det ble ikke den store
fangsten som vi hadde håpet på.

110 kilo!

Utover dagen dro vi en og annen fisk
slik at vi ved avsluttet fiske rundt klok-
ken to hadde 26 stykker på til sammen
110 kilo. Godt fornøyd og litt slitne

iskesesongen

Med fulle stamper i fint driv inn fra feltet.

Fangsten heises på land.
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etter turen var vi jo, men vi var ikke 
ferdige: Fisken skulle ordnes, så det ble

et par times filetskjæring i kjelleren. Det
er viktig å ta vare på det fine råstoffet
raskt, og Stig var kjempefornøyd med å
få 40 kilo utmerket skreifilet med til
Fauske. Noen fisker ble hengt til bokna-

fisk(fisken flekkes og henges til tørk i 2-
3 uker). Denne er ettersendt Stig og jeg
regner med at den serveres med man-
delpotet, gulrotstuing, bacon og lett
stekt løk. Et fantastisk måltid som etter

VI STØTTER NORGES FRITIDS- 
OG SMÅFISKERFORBUND

En god tur på havet,
Bjørn Sturla er fornøyd.
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Flotte torsk som skal bli Boknafisk om noen uker. Stig fra Fauske, en tydelig tilfreds lofotfisker.

mitt skjønn er fullt på høyde med lute-
fiskmåltidet!!

Greit å kunne levere for salg

Jeg fikk flere fine turer utover vinteren
og våren, både med mannskap og alene,
men sjelden var det sol og havblikk.
Godt med fisk medførte leveranser 
ved fiskebruk flere ganger. Det er alltid
trivelig å komme sigende til kai med
båten godt lastet og med fiskekjøperen
på kaia. Mens fisken sløyes av sløye-
maskinen og utenlandske sløyere, går
ofte praten livlig med fiskekjøperen. 
Så skrives råfisklagseddelen ut og
underskrives av kjøper og ‘høveds-
mann’. Deretter er det bare å vente på
oppgjør fra Råfisk laget som normalt
kommer etter 14 dager.

Matauk til stor glede

Fryseboksen min er som vanlig nesten
full av utmerket skreifilet og boknafisk,
mens tørrfisken fortsatt henger på hjell
til ettertørking. 20 kilo filet og flott
boknafisk er overlevert begge mine
døtre i Oslo og Stamsund, så de og
deres familier har så visst mange kvali-
tetsfiskemåltider i vente. Jammen har
det også vært mange gode skreimålti-
der her i Lillevollveien 18 på Leknes
allerede. Og flere skal det bli!

Velkommen!!

Det er bare å innrømme at Lofoten 
er et eldorado for fiskeinteresserte 
innbyggere. Dette har også flere og
flere turister fra inn- og utland opp-
daget, slik at rorbuer og hoteller har
fått stadig flere besøkende som ønsker 
å benytte havet rundt lofotøyene til 
å dyrke sin fiskeinteresse. Turistene

«Lofoten er et eldorado for fiskeinteresserte» 
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B åten gjorde i fleire tiår teneste i 
lokale ruter over heile Sogn og

Fjordane. I førstninga av 1980-åra gjekk
eldsjeler saman og skipa eit andelslag
som kjøpte «Atløy» attende frå private
eigarar og restaurerte båten til fylket sin
einaste veteran-rutebåt.

M/S Atløy var båten som kom midt i
rekkja i serien på fem motorskip som
FSF fekk bygd frå 1925 til 1935. Han
vart kontrahert i 1930, same året som
«Maaløy» vart levert, og vart som
«Maaløy» bygd hos BMV i Bergen.
«Atløy» skulle være ferdig 1. mai 1931,
men vart ikkje levert før 31 oktober
same året på grunn av arbeidskonflikt.

Ein særs fin båt

Båten, som var eit kombinert laste og
passasjerfartøy av jern, var på 105 b.reg.
tonn. Det var ein særs fin båt, med serti-
fikat for 120 passasjerar, og hadde byg-
gemål 87,1 fot og breidde 17,9 fot. Til
liks med «Maaløy» hadde «Atløy» ein
tosylindra Bolinder på 120 hk, ein kraf-
tig semidiesel med karakteristisk eksos-
lyd. Farten på prøveturen vart målt til
9,7 knop. Båten hadde vidare elektrisk
lysanlegg frå ein Penta hjelpemotor på 5
hk, og koksfyrt sentralvarmeanlegg med
vassirkulasjon. Første førar var A. Jacob-
sen, som tidlegare hadde vore skipsførar
på M/S Svanøy, ein annan båt i serien.

«Atløy» kom til å bli ein trufast slitar
på den vêrharde kysten av Sogn og
Fjordane. Den nybygde båten vart først
sett i rute mellom Bergen, Vadheim og
Høyanger i korrespondanse med Oslo-

toget til og frå Bergen. Om somrane i
første halvdel av 1930 åra gjekk «Atløy»
i turistruter mellom Bergen, Balestrand
og Fjærland og mellom Flåm og Gud -
vangen. Ei natt kvar veke gjekk båten i
lasterute på Sognefjorden. Då hadde
båten alltid dyr med, både kyr og geiter.
Etter kvar tur måtte mannskapet spyle
og skure for å få vekk kumøkk og geite-
lukt før turistane kom om bord att om
morgonen.

Vinteren 1935-36 vart «Atløy» over-
ført til Sunfjord og byrja å avløyse gamle
D/S «Balder», som tok til å verte for
liten på Dalsfjorden. Då fekk «Atløy»
eit vidt ruteområde: Frå Florø til Ask -
voll og Dalsfjorden, til Eikefjorden, til
Bremanger og Kalvåg, og til Måløy-
området og Selje. Sommaren 1937 gjekk
«Atløy» i turistrute i indre Nordfjord
frå Sandane til Olden med mellomsta-
der. Sommaren 1938 utførte «Atløy»
rute på heile Nordfjorden frå Måløy til
Stryn i samsegling med «Maaløy».

Krigsåra

Då krigen braut ut i april 1940, gjekk
«Atløy» i rute på Fjærland. Båten gjekk
nokre turar etter 9. april og vart så lig-
gande i ro i Fjærland. Dei fleste av
mannskapa var frå Florø-området, og
dei reiste heim i puljer. Nokre kjøpte
seg ein seksæring og rodde heilt frå
Fjærland og heim til Florø.

Litt seinare vart «Atløy» dirigert til
Nordfjord av kontoret som FSF hadde
oppretta i Førde i aprildagane 1940.
Båten hadde lege på Sandane i eit par

dagar, då mannskapa fekk greie på at
kampane i Sør Noreg var slutt. No fekk
dei båten full av norske soldatar som
kom frå Voss, somme med våpen. 

«Atløy» gjekk utover mot Nordfjord-
eid, Stårheim og Måløy. I Måløy kom
det om bord britiske offiserar som ville
ha mannskapet til å gå til England med
båten. Men i Måløy låg det også ein
armert kvalbåt som tilhøyrde den nor-
ske marinen, og det gjekk rykte om at
denne skulle til England. Det gjorde
kvalbåten også, og britane vart med den.

«Atløy» heldt på å hamne i England
også seinare under krigen. Ei tid gjekk
båten i den såkalla Åfjordruta mellom
Bergen, Gulen, Solund og Hyllestad.
Samtidig var englandsfarten frå norske-
kysten til England på sitt mest omfat-

M/S Atløy 
Trufast slitar med 
solid historie

KYSTKULTUR: M/S Atløy er den einaste av Fylkesbaatane i Sogn
og Fjordane (FSF) sine førkrigsskip som er teken vare på i til-
nærma opphaveleg stand. HISTORIEN TIL BÅTEN FORMIDLA AV ATLØYS VENNER
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tande. Rutebåtane hadde med seg
mange passasjerar som skulle til øyane
ytst på kysten for å ta seg over til
England derifrå. Mannskapa kunne sjå
det på dei som kom om bord om dei
skulle over Nordsjøen. Ein gong vart
«Atløy» nesten overtatt av ei gruppe
unge menn som kom om bord i Bergen.
Dei hadde planar om å bruke båten
over Nordsjøen, og hadde på førehand
sett ut oljefat i Skifjorden. «Atløy» vart
for sein frå Bergen, og det gjekk ikkje
slik at «Atløy» kom seg til England
denne gongen heller.

Postkontor om bord

Etter krigen gjekk «Atløy» mykje i rute
på Solund og Bulandet. Ei tid var ruta

Bergen-Solund-Bulandet-Florø, seinare
gjekk båten i rute frå Florø til Askvoll
og Bulandet. Elles gjekk båten mellom
anna i ruta mellom Bergen og Dals -
fjorden, i lokalrute på Norddals fjorden
og i lasterute på Bremanger. I 1950 åra
var «Atløy» mykje rundt om og avløys-
te andre av FSF sine båtar. Lenge hadde
ein postkontor og postekspeditør om
bord. Seinare tok styrmannen eller føra-
ren seg av posten

Modernisert

I 1963 vart «Atløy» opprusta og moder-
nisert. Båten fekk utvida styrehuset ut
på bruvengane, han fekk attkledde
gangar med plastruter akter, og han
fekk ny skorstein. Då vart også den

gamle tosylindra Bolinder maskina bytt
ut med ein ny firesylindra Wichmann
som ytte 240 hestar. Også søsterskipa
«Nesøy» og «Værøy» fekk nye motorar
på same tid, då det ikkje lenger var
reservedelar å få tak i til dei gamle
maskinane.

Salg og namneskifte 

Dei siste åra sine i FSF si teneste gjekk
«Atløy» i mjølkerute mellom Florø og
Førdefjorden, med ein tur til Førde i
veka. Dei mange krav om meir effekti-
vitet, fart og komfort gjorde etterkvart

M/S Atløy i god fart nedover svenskekysten. 
FOTO: ELIN JENSEN/CREATIVECOMMONS
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båten gammaldags, og i 1974 selde FSF
han til private eigarar på Sunnmøre.
Dei gav han namnet «Latøy», og bruk-
te han som feriebåt. Dei same hadde
også kjøpt søsterskipet «Svanøy» nokre
år tidlegare, og brukte motordelar frå
«Atløy» til å reparere denne. Seinare
gjekk «Latøy» ei tid som 
skyssbåt for arbeidsfolk i samband 
med plattformbygging ved Åndalsnes,
med sertifikat for 180 personar. Ellers
låg han i opplag på Hareid i 3-4 år.

Attende til Sogn og Fjordane

Dåverande disponent ved Solund
Mekaniske Verkstad, Jostein Eldøy,
kjende godt til «Latøy». Det var han
som kasta fram ideen om at denne siste
jernbåten etter FSF burde takast vare
på og restaurerast. Eldøy fekk god
respons på vernetanken, og etter ein
fagleg inspeksjon vart båten innkjøpt 
til Solund kring månadsskiftet novem-
ber/desember 1981. Båten var då svært
nedsliten.

Etter innkjøpet vart båten liggjande
ved Solund Mek Verkstad, lange økter
stod han under tak i reparasjonshallen.
Frå første stund var det klart at ein stod
ovanfor eit omfattande og langdrygt
arbeid, og oppgåva vart ikkje mindre
etter at ein fekk innsyn i « rikets til-
stand ». Ein aktiv dugnadsgjeng stod på
fram til mars 83, men etterkvart begyn-
te det å minke på motet og kreftene.

Verken kjøttsuppe eller det sosiale 
fellesskapet var tilstrekkeleg motivasjon
i det lange løp, og folk byrja å innsjå at
oppgåva vart for overveldande.

Til Florø

Frå Florø kom stadige signal om at 
dei kunne hjelpe til. Her fanst fleire
som hadde vore mannskap på «Atløy»,
og dei ivra særleg på. Det som likevel 
gjorde utslaget var at Ankerløkken
Verft, – som då var inne i tronge tider,
vart tildelt sysselsetjingsmidlar øyre-
merkt til nettopp restaurering av
«Atløy». 

Fylkeskultursjefen og andre gode
krefter var her svært engasjerte. Båten
kom til Florø i mars 83, og har hatt 
heimehamna si her sidan. Etter Rette -
dals midlar vart det nok ein gong løyvd
pengar, og arbeidet skaut fart under
leiing av dugande eldsjeler. Etter eit
ferjesal frigav FSF namnet til båten, 
og det var ein stor dag då bokstavane
på brua vart bytt frå «LATØY» til
«ATLØY». Selskapet gav og tilbake
skipsklokka som høyrde til båten.

Arbeidet gjekk bra, og båten fram-
sto etter kvart i svært bra stand. I tre
sesongar var båten utleigd til FSF og
gjekk på turistrute på Nærøyfjorden i
Sogn. Dette gav ei jamn inntekt, men
totalt kasta det ikkje så mykje av seg
som forventa. Mannskap skulle haldast
heile sommaren og slitasjen vart stor.

Vintrane gjekk med til vedlikehald,
om sommaren var båten borte. Dette
gjorde til slutt at aktiviteten dabba av,
det vart etter kvart berre nokre få eld-
sjeler som stod på. Desse gjorde ein
kjempejobb, men klarte ikkje halde 
forfallet unna.

Atløys venner tek over drifta

«Atløy» var difor i ein heller dårleg 
forfatning når Atløys Venner tok over
våren 95. Sertifikat mangla, og dei få
turane ein gjekk måtte gå på dispensa-
sjon frå Skipskontrollen frå tur til tur.
Fleire hadde meldt si interesse og både
United World College i Fjaler og Over
Stokk og Stein i Bremanger ville gjerne
ta over båten og drifta. 

Viljen var imidlertid til stades, og 
ein klarte til slutt å halde skuta i Florø
gjennom stifting av ei Veneforeining.
Sidan den gong har det vorte arbeidd
jamt og trutt og lagt ned omlag 100 000
timar dugnad, og bl.a. Riksantikvaren
og fylkeskommunen har annerkjent
arbeidet i form av økonomisk støtte.

I god stand

Båt og motor er i dag i bra teknisk
stand, etter at vi dei siste åra har hatt
full gjennomgang. Blant anna er 
hovudmaskina totaloverhalt i samar-
beid med Wichmann på Rubbestad-
neset. Generator og hjelpemotor er

Atløy ved kai i Florø i mai 2017, der båten har hjemmehavn. FOTO: LARS KONGSVIK Tildekkingen fjernes under klargjøring etter vinteroppl
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Bensindrevne og elektriske kraftblokker med 
regulerbar hastighet. Norsk patent.

Nå med presshjul, kniv og avangler/taustyrer.
Be om et høsttilbud.

HOBBYFISKERENS DRØM 
OG TROFASTE VENN

Se www.kraftblokk.no eller tlf. 976 81 636/905 64 598

Be om tilbud

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79 68

www.autoutstyr.no

SØNNAK
BATTERIER

fra

skifta. Winchmotor (Deutz frå femti-
tallet) er totalrenovert. Det elektriske
anlegget er gått over og nyleg sertifi-
sert. Vi har klart å halde på den gamle
tavla, noko vi er svært glade for.

Fordekk, styrehustak og båtdekk er
nytt, noko som betyr at vi dag har ein
tørr båt, uten lekkasjar. Dette er ei god
sikring av det arbeidet som er gjort,
samtidig som vi veit at framtidig arbeid
vil stå i lang tid.

Skroget er god stand, og alt stål vi
har funne dårleg er skifta. Framre
salong er nedriven og bygd opp at,
aktersalongen vart ferdig til sommar-
sesongen 2009. Mykje av abeidet med
innreiing er gjort av Hardanger
Fartøyvernsenter i Norheimsund i
samarbeid med Riksantikvaren og
Kystmuseet i Sogn og Fjordane. Bru,
postlugar, billettkontor, skipparlugar 
og båtsmannslugar er alle nyrenovert,
men mykje hardt arbeid ligg foran oss.
Heldigvis har vi eit godt dugnadsmiljø
med stort pågangsmot. Sjølv i tider
med mykje arbeid som dei siste 12-14
åra har vore har vi hatt båten i drift
gjennom kvar sesong heile denne
arbeidsperioden. ■

Vil du vite meir foreslår vi at du 
kjøper Atløyboka, som er full av
bilete og dokumentasjon. Under
Atløys Venner fana vil du og finne
mykje stoff  for tida frå 1995 og 
fram til i dag via årmeldingane. 

ropplag. FOTO HEIDI HATTESTEIN
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Fisken i N
har flytta
FORSKNING:
– Fiskemengda 
i Nordsjøen har
minka jamt og trutt
dei siste femti åra.
Samstundes har dei
lokale fiskebestan-
dane flytta seg
nord og austover.
Det har også
komme inn nye
artar, seier havforskar Svein Sundby. Alt
dette har ført til at ein aukande del av dei
kommersielle fiskeslaga no held til i den
norske delen av Nordsjøen. AV GUNNAR SÆTRA

t

Profilerings-
artikler og utstyr
Det er viktig å være synlig som medlem av Småfisker’n.
Samtidig kan små, praktiske effekter være greit å gi
bort til nye medlemmer samt i diverse kampanjer. 

Listen under viser hva vi har å tilby. Det er lokallagene
som står for salg til medlemmer. Kontakt formann eller
kasserer i ditt lag så hjelper de deg. På nettsiden til
Småfisker’n finner du også alle profileringsartiklene.

Teine- og 
garnskilt

• 2 mm med trykk 100 X 210 mm kr. 20,- pr stk.
• 6 mm porøse flyter. Samme str. kr. 35,- pr stk.

Vimpel 
kr. 95,- pr stk.

T-skjorte merke You.
Med logo str. Small-2 XL 
kr. 65,- pr stk.

Klebemerke Ø 10 cm 
Logo kr. 9,- pr stk. 

Klebemerke
7 x 15 cm «Jeg er medlem»

kr. 9,- pr stk.

Klebemerke Ø 15 cm «Vern om din rett» kr. 12,- pr stk.

Genser
merke You, 
flosset med 
krave, tykk 

kr. 225,- pr stk

Caps blå
med logo 
kr. 65,- 
pr stk.

Nøkkelring 
med flyter myk skum

m/ logo.kr. 15,- pr stk.

Lysingen har komme inn i Nordsjøen nord for Dei britiske
øyane, medan sardinar og ansjos har komme inn frå sør.

F I
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nr. 2–2017     

Dynamic Mapping of North Sea Spawning -  Report of the KINO Project

Svein Sundby, Trond Kristiansen, Richard Nash and Tore Johannessen
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Nordsjøen 
mot nordaust

H avforskingsinstituttet har 
nyleg publisert den såkalla

Kino-rapporten (Kino: Kunn-
skapsInnhenting i Nordsjøen),
ein rapport som i utgangpunktet
blei laga for auke kunnskapen
om gyteområda til ulike fiskes-
lag i Nordsjøen

– Arbeidet med rapporten har
gitt oss mange fleire detaljer
om gytefelta.
Samstundes har
arbeidet gitt oss betre
oversikt over utbreiinga
til dei ulike fiskeartane og
endringane over tid i Nordsjøen.
Mønsteret er klart – dei siste 40
– 50 åra har artane flytta seg
nordaustover, noko som fører til
at ein større del av dei kommer-
sielle artane har flytta inn i den
norske delen av Nordsjøen. I til-
legg har nye artar etablert seg i
dette området, seier Sundby.

I alt er det rundt 140 fiskear-
tar i Nordsjøen, men nærare 80
prosent av dei kommersielle
fangstane er frå ti av dei (tobis,
sild, brisling, makrell, torsk,
hyse, sei, kviting, augepål og
raudspette). Dei siste 20 prosent
av fangstane er fordelt på eit
stort spekter av ulike fiskeartar.

To inngangar

Blant nykommarane finn ein
kommersielle artar som lysing,

sardinar og ansjos. Dei har
komme inn i Nordsjøen via to
inngangar. I sør har sardinar og
ansjos flytta seg inn i Nordsjøen
via Den engelske kanalen. Frå
områda vest av Irland har både
sardinar og lysing funne vegen
nord for Dei britiske øyane og
inn i Nordsjøen.

– Lysingen er i ferd med å
bli den nye tor-
sken i Nord-
sjøen, og be-
standen er i

rask vekst, seier Sundby.

Mot nordaust

Også fiskeslaga som tradisjonelt
har vore fiska i Nordsjøen er i
ferd med å flytte på seg.

– Vi ser at torskefiskar (gadoi-
dar) som torsk, hyse, sei, kviting
og augepål har endra utbreiing
og at det har blitt mindre av
desse fiskeslaga i britisk sektor
og meir i den norske økonomis-
ke sonen, seier Sundby.

Kino-prosjektet, som blei
avslutta i vår, sikta mot å auke
kunnskapen om gyteområda i
Nordsjøen, gyteåtferda til dei
ulike fiskeartane og når på året
gytinga skjer. Prosjektet starta i
2014 og blei betalt av Statoil. ■

– Lysingen er i ferd med å bli
den nye torsken i Nordsjøen,
og bestanden er i rask vekst,
seier havforskar Svein
Sundby. 
FOTO: ØYSTEIN PAULSEN

Fakta om
Nordsjøen
• Størrelse: ca. 750 000 

kvadratkilometer 
• Gjennomsnittlig dyp 94 m

• Viktige fiskerier: Nordsjø-
sild, sei, makrell, torsk, brei-
flabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

• Det grunneste av våre hav;
to tredjedeler er grunnere
enn 100 meter. 

• Norskerenna har dybder på
over 700 meter.

• Nordsjøen er av verdens
mest trafikkerte sjøområder
med store havner, massivt
fiskeri, utvinning av olje- 
og gass, uttak av sand 

og grus og dumping av
mudder. 

• Ca 184 millioner mennesker
bor i nedslagsområdet til
dette økosystemet som på-
virkes av utslipp fra bebyg-
gelse, jordbruk og industri.

Se også
Disse artiklene kan leses fra www.imr.no:
• Økosystemtokt i Nordsjøen-Skagerrak er i gang
• Tilstanden i økosystem Nordsjøen og Skagerrak
• Økosystemtokt i Nordsjøen

Om Kino rapporten på You Tube:
• www.youtube.com/watch?v=-v2GTDnkA4I

Torskefiskane (gadoidane) i Nordsjøen flytta seg mot
nordaust. Difor har ein større del av torske-, sei-, kvting-
og augepålbestandane flytta seg over i norsk sone.
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Aukar overvakinga
av lakselus kraftig
FORSKNING: Innsatsen på overvaking av 
lakselus er i år auka kraftig og er den mest
omfattande nokon gong. AV BEATE HODDEVIK

M ålet er å få endå betre 
tal på kor stort smitte-

press utvandrande laksesmolt
vert utsett for og dermed
kunne gje betre råd til forval-
tinga. Innsatsen er særleg
auka når det gjeld tråling
etter utvandrande laksesmolt.

- Trålinga i 2017 omfatter
seks fjordar frå Boknafjorden
til Altafjorden. Nytt av i år er
det at vi også skal prøve å
spore smolten tilbake til kva
elv den kjem frå, seier Ørjan
Karlsen som er leiar for det
nasjonale overvakingspro-
grammet for lakselus.

I tillegg vert talet på fjor-
dar som er overvaka med
smoltbur auka frå fire til sju.
Smoltbur er små bur på 1 m3
som står på ein fast stad. I
kvart bur vert det sett ut 30
oppdrettssmolt som står ute i
to veke. Disse blir dermed
utsett for det same smitte-
presset som vill laksesmolt
som oppheld seg i området.
Etter at bursmolten er henta
opp igjen, vert talet på lus
undersøkt på laboratorium.

- Saman med resultata frå
modellane, vil vi i år få den
beste oversikta vi nokon gong

har hatt når det gjeld smitte-
presset frå lakselus på villfisk,
seier Karlsen.

I tillegg til overvakinga av
laksesmolt, blir også mengde
lus på sjøauren undersøkt.
Dette vert gjort ved å fange
aure med ruse og deretter
telje lus, men også sjøaure
som hamnar i smolttrålen
vert undersøkt. Sidan sjøau-
ren oppheld seg i fjordane
heile sommaren og utover
hausten, vert den også råka
av lakselus heile denne peri-
oden medan laksesmolten
berre sym gjennom dette

området på veg mot havet og
derfor berre er utsett for lus
ein kort periode.

For å formeire seg i høgt
tempo og dermed lage pro-
blem for villfisken, er lakse-
lusa avhengig av at sjøtempe-
raturen er høg nok. Sidan
temperaturen aukar raskast i
sør, er det også her overva-
kinga tek til først.

- Vi er i gong med overva-
kinga i Rogaland, og i løpet
av den neste månaden startar
overvakinga fleire andre sta-
dar langs kysten, seier Ørjan
Karlsen. ■
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FORSKNING: Hvert år
blir mer enn 20 millio-
ner leppefisk fanget og
brukt som rensefisk
mot lakselus i norske
oppdrettsanlegg. 

I sin ferske doktorgrads-
avhandling demonstrerer

Kim Halvorsen at fisket etter
grønngylt er selektivt på
både størrelse og kjønn. Han-
nene som bygger reir og vok-
ter eggene er mest utsatt.

Men det finnes en løsning:
Innførsel av et maksimalmål
i tillegg til det tradisjonelle
minstemålet. På Vestlandet
vokser hannene raskere og
kjønnsmodnes senere enn
hunnene og er derfor i liten
grad beskyttet av dagens
minstemål. Fisket kan bli
mindre kjønnsselektivt ved å
beskytte de største fiskene,

fordi hannene når et maks-
mål tidligere enn hunnene.
De store hannene bygger
reder og vokter eggene til de
klekkes.

I tillegg fant Halvorsen at
hannene, uavhengig av
kroppsstørrelse, har større
sannsynlighet for å bli fanget
i fiskeriet enn hunner. Dette
indikerer at det er hannenes
territorielle atferd eller høy-
ere vekstrate som fører til at
de oftere blir fanget i teinene.

Et maksmål er derimot
ikke hensiktsmessig på Sør -
landskysten hvor vekstfor-
skjellene mellom kjønn er
mindre. De større kjønnsfor-
skjellene på Vestlandet er
sannsynligvis relatert til høy-
ere bestandstetthet, som fører
til at hannene må konkurrere
hardere for å vinne kampen
om territorier for redebyg-
ging. Under slike forhold er
det sannsynligvis hannene

som vokser raskt og utsetter
kjønnsmodning som har best
sjanse til å reprodusere seg.

På Sørlandskysten brukte
Halvorsen også marine ver-
neområder som feltlaborato-
rier for å undersøke konse-
kvensene av fiske og andre
miljøfaktorer på leppefiskbe-
standene. Tettheten av lep-
pefisk var høyere i verneom-
rådene sammenliknet med
nærliggende områder som
fiskes fritt, mens variasjonen i
livshistorietrekk varierte først
og fremst mellom ulike geo-
grafiske områder. Et annet
interessant funn var at vekst-
rate hos bergnebb er negativt
korrelert med tetthet av torsk,
en topp-predator i kystøkosy-
stemet. Dette viser den nære
koblingen mellom leppefisk
og andre økosystemkompo-
nenter, og hvorfor det er vik-
tig å unngå overfiske på lep-
pefisk i norske farvann.

Resultatene fra studiene
demonstrerer at forskjeller i
livshistorietrekk mellom
kjønn og ulike geografiske
områder bør tas hensyn til i
fiskeriforvaltningen. Dette
kan begrense kjønnselektivt
fiske og dermed ha positive
effekter på reproduksjon og
rekruttering. På lengre sikt
kan det redusere fiskeri-
induserte evolusjonære
endringer.

Kim Halvorsen har samar-
beidet med Havforsknings-
instituttet og Universitetet i
Agder de siste årene. ■
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Ny doktorgrad foreslår maksmål for leppefisk

Doktorand Kim Halvorsen.
FOTO: TONJE SØRDALEN/HI 
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FORSKNING: Grove antagelser
indikerer rundt 200 kilo søppel
i snitt per kvadratkilometer i
norske kystfarvann. Noen ste-
der kan mengdene komme opp
i nærmere 10 tonn per kvadrat-
kilometer. Spesielt kysten vest
av Ålesund inneholder store
mengder plast.  AV MARIE HAUGE 

P last utgjør ca. 80 prosent av søppe-
let i havet, og det er anslått at mel-

lom 5 og 13 millioner tonn plast havner
i verdenshavene hvert år. Globalt kom-
mer størstedelen fra land, men i Norge
er trolig havbaserte industri den største
kilden til marin plastforsøpling.

Kommer fra havet

Marin forsøpling er et viktig satsings-
område både i FN og EU, men det fak-
tiske omfanget er forbundet med mye
usikkerhet. 

– Generelt er det også begrenset
kunnskap om søppel i norske havområ-
der. Vi vet at avfallskildene er varierte;
grovt kan de deles inn i havbasert
industri som fiskeri, petroleumsvirk-
somhet og shipping og avfall fra land,
sier forsker Bjørn Einar Grøsvik fra
Havforskningsinstituttet.

I Mareano-prosjektet, som blant
annet filmer havbunnen, er det obser-
vert søppel på 25 prosent av stasjonene.

– Med visse grove antagelser indike-
rer observasjonene en gjennomsnittlig
mengde søppel på rundt 200 kilo per
kvadratkilometer for hele kartleggings-
området. Lokalt kan mengdene komme
opp i nærmere 10 tonn per kvadratkilo-
meter nær kysten, forteller Grøsvik. 

Økte forekomster i dypet
Spesielt kysten vest av Ålesund peker
seg negativt ut. Det meste av søppelet
kan spores til fiskeriene og inkluderer
tapte fiskeredskaper. De fleste observa-
sjonene er gjort på kontinentalsokkelen,
hvor mesteparten av søppelet ser ut til å

samle seg opp i såkalte trau (marine
daler) mellom bankene og dyphavsravi-
ner. Størsteparten av søppelet befinner
seg på mellom 200 og 300 meters dyp,
men det er også antydning til økt fore-
komst på 1100–1400 meters dyp.

Kan dø av ytre og indre skader

Et stort antall fugler, sjøpattedyr og
havskilpadder dør årlig fordi de setter
seg fast i søppelet, eller de forveksler
søppelet med mat.

– Dyr som vikler seg inn i tau, garn
eller emballasje får vansker med å beve-
ge seg og fange mat, og de kan få kutt-
skader og infeksjoner. Indre effekter
oppstår når dyret får i seg søppel. Det
kan føre til forstoppelse eller dårligere
næringsopptak. Vi vet også at giftstoff
fra plast hoper seg opp i dyrene og kan
overføres til neste ledd i næringskjeden,
sier Bjørn Einar Grøsvik.

– Vi har stort behov for mer kunn-
skap om langtidseffektene, men vi vet
nok til å si at dagens marine forsøpling
er ikke bærekraftig. ■

Plastkrise truer kysten

Det er fremdeles et åpent spørsmål hvor plasten og mikroplastpartiklene blir av, for eksempel hvor mye som driver i land på
strender, hvor mye som synker ned på havbunnen og hvor mye som blir tatt opp i den marine næringskjeden. 
FOTO: ESPEN BIERUD, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
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HELE LANDET FRA SYD TIL NORD:

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE 
Formann: Elias Arvesen 
Lervikbakken 2, 1626 Manstad
✆ 932 94 799 
* elias.a@online.no

Kasserer: Stig Østenrød 
Sønningveien 10, 1626 Manstad 
✆ 69 33 01 47 - 900 85 577 
* stig.ostenrod@yahoo.no

SMÅFISKER’N MOSS/RYGGE 
Formann: Carl Fjerbæk
Kure, 1580 Rygge
✆ 69 26 06 16 (også faks)
* carfj@online.no

Kasserer: SvennGiske,
Fjordgløtt,1516 Moss
✆ 907 50 652
* svegis@online.no

SMÅFISKER’N TØNSBERG & OMEGN 
Formann: Frode Hansen 
Velleveien 29, 3118 Tønsberg
✆ 404 61 817
* frode.hansen1@online.no

Kasserer: Stener Pettersen 
Magnesvei , 3151 Tolvsrød 
✆ 920 39 156 
* stenepe@online.no

SMÅFISKER’N SANDEFJORD & OMEGN
Formann: Petter Langabø
Vesterøyveien 362, 3234 Sandefjord
✆ 913 27 773 
* plvito@online.no

Kasserer: Sverre Lilloe
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord 
✆ 33 46 99 46 
* sverre.lilloe@sandefjordbredband.net

SMÅFISKER’N STAVERN OG LARVIK
Formann: Per Ivar Gundersen
Askeveien 11, 3274 Larvik
✆ 950 66 959 
* per.ivar.gundersen@sf-nett.no

Kasserer: Gunnar Strand 
Bekkegata 9a, 3264 Larvik 
✆ 951 40 359 
* gunnar.strand@vfk.no

SMÅFISKER'N GRENLAND
Formann: Per Tveit 
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn. 
✆ 35 51 35 46
* ptveit@online.no

Kasserer: Åse Hermansen
Borgetun 23, 3711 Skien 
✆ 909 50 759 
* asehermansen@gmail.com

SMÅFISKER’N AVD. KRAGERØ & OMEGN
Formann: Roar Thorsen

Furutoppen 7, 3790 Helle 
✆ 920 12 127 
* roar.thorsen51@gmail.com
Kasserer: Kari Paulsen, 
Tåtøy 3770 Kragerø,
✆ 930 00 044
* karipaulsen55@gmail.com

SMÅFISKER’N RISØR/TVEDESTRAND 
Formann: Berit Olsen
Dypvågveien 329, 4900 Tvedestrand 
✆ 992 69 686
* ber-ols1@online.no
Kasserer: Tanja Haugli Ellefsen
Dypvågveien 441, 4900 Tvedestrand
✆ 974 13 943
* tanja@getmail.no

SMÅFISKER’N ARENDAL
Formann: Kenneth Selås
Orreveien 8, 4846 Arendal 
✆ 919 11 112
* småfiskeren.arendal@gmail.com
Kasserer: Osmund Fiskaa
Jens Gjerløwsvei 20, 4841 Arendal
✆ 916 68 826 
* osmund.fiskaa@gmail.com

SMÅFISKER’N HØVÅG 
Formann: Geir Trondsen
Krossen, 4770 Høvåg 
✆ 37 27 47 03 - 905 35 547
* geirbt@hotmail.com
Kasserer: Stein Solheim 
Trøde, 4790 Lillesand
✆ 37 27 55 76 - 926 01 628 
* mary.solheim@hotmail.com

KRISTIANSAND OG OMEGNEN 
FRITIDSFISKERLAG 
Formann: Stein Otto Andersen
Sigynsvei 12C, 4631 Kristiansand S
✆ 913 49 489 
* stein-otto.andersen@vegvesen.no
Kasserer: Tor Aagedal 
Konvallvn. 4, 4620 Kristiansand 
✆ 38 01 05 39 
* tor.aagedal@gmail.com

LISTER SMÅFISKERLAG 
Formann: Harald Velund 
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord 
✆ 38 32 20 73
* har-velu@online.no

NFSF AVD. ROGALAND
Formann: Per Øhmann 
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger 
✆ 51 69 91 23 - 951 90 677 
* hyselos@hotmail.com
Kasserer: Jarl Rott
Ura 22, 4056 Tananger 
✆ 975 90 069 
* jarl.rott@lyse.net

OS FRITIDSFISKARLAG 
Formann: Magnus Lyssand
Håvardsvegen 53, 5200 Os
✆ 56 30 53 69/975 22 586 
* magnuslyssand@yahoo.no

Kasserer: Vermund Halhjem
Bjørnavegen 19, 5200 Os 
* vermund.halhjem@hotmail.no
www.ossmaafiskarlag.no

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE 
Formann: Ottar Nygård
6717 Flatraket 
✆ 91860683
* ottar.nygård@gmail.com

Kasserer: Kjartan Vetrhus 
6717 Flatraket
✆ 911 80 766
* kvetrhus@hotmail.com

NFSF AVD. MØRE OG ROMSDAL 
Formann: Helge Lyngvik 
6523 Frei 
✆ 715 28 877 
* nlyngvik@online.no

Nestformann: Harald Klausen 
Skyttervn. 8 B, 6514 Kristiansund 
✆ 976 19 888
* harklaus@online.no

SALTDALSFJORDEN 
FRITIDSFISKARLAG
Formann: Petter E. Kristiansen,
Trygve Hoffsvei 4, 8250 Rognan 
✆ 75 69 01 14 - 916 95 061 
* petter2@start.no

Kasserer: Arne Andersen, 
Leivset 8210 Fauske
✆ 75 64 21 59 - 976 05 320 
* arne.andersen45@gmail.com

LOFOTEN FRITIDSFISKERLAG 
Formann: Bjørn Sturla Horn 
Lillevollveien 18, 8370 Leknes 
✆ 97640012
* bjørn.sturla.horn@lofotkraft.net

Kasserer: Roger Pettersen 
Bjørklia 4, 8370 Gravdal
✆ 911 24 240 
* rogerp@online.no

NFSF AVD, SKJERVØY
Formann: Harald Sjøblom, 
Kirkegårdsvn 52, 9180 Skjervøy 
✆ 958 67 994 
* hsjblom09@gmail.com

Kasserer: Kjell Johansen, 
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy. 
✆ 924 51 505
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Denne algen kan du finne i
rolige vikar, øverst oppe i
fjæren over alle andre tang-
artene. Den har ikke blærer,
men «puter» i enden av
greinene store deler av året.
Sauetang er mellom de

minste tangartene og er
vanligvis 7 – 12 cm lang.
Greinene er uten midtribbe
og buer til en renneform.

God til tangsuppe
Om du vil prøve en litt

utradisjonell suppe, så er
sauetang et greit råstoff  til
tangsuppe. Smaken kan

være som en blanding av
blomkål og asparges om du
skulle sammenligne med
noe mer kjent.

smafiskern@outlook.com
er for tiden utilgjengelig
grunnet teknisk feil.
Vinner blir trukket ut og
tilskrevet når adressen er
oppe igjen. ■

XX

KONKURRANSEN:

Ny runde med 
de fastsboende

Svar på konkurransen i nr 2/16
Bildet var av arten sauetang (Pelvetia canaliculata) 

Vi går litt videre på planter du finner i fjæra eller 
på svaberg og spør helt enkelt etter norsk og
latinsk navn på arten du ser avbildet.

Svaret sendes innen utgangen av oktober måned til
Småfiskern ved Lars Kongsvik, Sagstadveien 11, 5243 Fana
eller på e-post til smaafiskern@outlook.com
Vi trekker ut en vinner blant de som leverer riktig svar.  ■
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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

BRETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

RETURADRESSE:
Lars Kongsvik
Sagstadveien 11
5243 FANA

Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
Mob. 404 08 424 
www.propellservice.no
post@propellservice.no 
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