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Denne gangen anbefaler vi en enkel og rask laksemiddag
som de fleste kan få til selv i en travel hverdag. Oppskriften er hentet fra eksportutvalget for fisk, og vi tar
den rett inn i Småfisker`n sine favoritter.

Laks med grønsaker
og appelsin
Dette trenger du:

800g laksefilét uten skinn og bein
2 gulrøtter i tynne skiver på skrå
1 purre i skiver
200g brokkoli i buketter
2 appelsiner
salt og pepper
Tilbehør: kokte poteter eller ris

Slik gjør du:

Sett stekeovnen på 175°C. Smør en ildfast form.
Kok opp lettsaltet vann, til grønnsakene. Kok grønnsakene først
i ca 1 minutter. Hell vannet godt av og fordel grønnsakene i bunnen
av formen. Kok poteter eller ris.
Skyll fileten forsiktig under kaldt vann. Tørk den og del den i
serveringsstykker.
Legg stykkene over grønnsakene i formen.
Vask og skrubb appelsinene under lunkent vann. Riv skallet av én appelsin, og press saften. Hell saften over laksen og dryss appelsinskallet
over. Skjær den andre appelsinen i båter og fordel disse mellom laksestykkene. Dryss salt og pepper over det hele.
La formen stå øverst eller midt i stekeovnen i ca 15 – 20 minutter, til
fisken er knapt gjennomstekt. Server med tilbehør, etter ønske.

Lykke til !!

Besøk fra Flødevigen
NFSF avdeling Arendal og omegn
Arendal Og Omegn avd. av NFSF
hadde medlemsmøte på Kuben
Eydehavn Torsdag 30. 10.2008

Tilstede var Stasjonssjef i Flødevigen
Jakob Gjøsæther, som var invitert til å
redegjøre for de siste påstandene om at
Fritidsfiskere fisker 7 ganger så mye
kysttorsk som Yrkesfiskerne. Dette kan
vi ikke godta og påstandene fikk ikke stå
uimotsagt.
Forskeren fikk etter sitt innlegg med visning på lerret veldig mange spørsmål om
hva denne undersøkelsen bygger på.
Gjøsæther modererte påstandene litt
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etter mye diskusjon, og lovte å se på
dette videre.
Det som er så trist i denne saken er at
når slike påstander går til media, så er
dette skadelig for oss fritidsfiskere uansett om det er full sannhet i påstandene
eller det senere skulle vise seg å være feil.
Dette kan senere bli brukt mot oss for å
redusere våre rettigheter.
Vi hadde kjøpt inn nye reker og loff, og
hadde ett veldig greit medlemsmøte.
Et fyldig referat fra møtet finner du
under tittelen ” Forskningssjef Jacob
Gjøsæter: - Vi må ha restriksjoner som
sparer småtorsken”.

Fra Forbundsformannens penn
Tunge teiner og gale løft har ført til at
skrivelysten ikke er helt på topp. Med stiv
nakke og skulder er dette en påkjenning,
men, hva gjør man ikke for saken som
sådan.
Ja, et halvt år er gått og en ting er sikkert.
Det har vært hektisk på mange måter,
men ting tar tid og ting skal gjøres.
Hummer
Hummersaken tok en absolutt gal vending
da fiskeridirektøren ville begrense oss til 5
teiner og kun en måned fisketid. Dette
ble for galt. Selv om vi benyttet oss av all
mulig kunnskap med en høring som fra
oss var utformet slik bare byråkrater vil
ha det, så hjalp det ikke.Vi måtte da gå
andre veier for å få nå fram. Du kan lese
mer lenger ute i bladet.

KONKURRANSEN
HVA HAR

SMÅFISKER`N
FANGET ?

Vi tror at de fleste har vært
borti denne fisken en eller annen
gang, og spør helt enkelt: Hvilket
navn har denne fisken?

Svar på konkurransen sendes
innen utgangen av februar måned
til:
Småfisker`n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
eller på e-post
lars.kongsvik@broadpark.no
Merk konvolutten:
Konkurransen
Vi trekker ut en fin premie blant
de som sender inn riktig svar.
NB! Alle som sender inn svar
innen fristen får småfiskerklistremerke.

Medienes makt
Det var en telefon fra NRK tidlig i høst
som skulle utvikle seg i en retning jeg ikke
trodde var mulig…Jo det var forbrukerinspektørene, FBI, som skulle lage et program i forbindelse med fritidsfiske på
kysttorsk. Positiv som alltid, jo da jeg sto
på og fikset både tv kokk og fritidsfisker
nede på sørlandet. Fisker ble filmet, men
tv-kokk? Nei da, det hadde de plutselig
ikke plass til i programmet og ei heller betydningen av mine meninger om fiske.
Skuffelsen var til å ta og føle på , både for
meg og de andre involverte da programmet ble sendt 10 september.
Programmet ble kun vinklet dit hen at det
var fritidsfiskeren som var synderen som
fisket 7 ganger mer kysttorsk enn yrkesfiskeren. Slå den. Disse beregningene skal
visstnok ha bakgrunn i at fritidsfiskeren
leverer inn 7 ganger flere merker fra
merket fisk, enn yrkes fiskeren. Sammen
med dette grunnlaget og noen tilfeldige
telefoner til fritidsfiskere så fastholder
havforskerne at vi som bor på strekningen
fra Stadt til Svenskegrensa tar 7 ganger
mer torsk enn yrkesfiskere. Se referatet
fra medlems møtet i Arendal lenge ute i
bladet.
Ammunisjon til yrkesfiskerne
Vi er til stadighet, etter dette, utsatt for
angrep fra fiskerlagene her sør som utnytter påstandene til deres egen fordel. I
en del fiskeres øyne er alle som utøver
fiske i sjøen unntatt dem selv, kriminelle.
Sånn kan vi bare ikke ha det. Utfordringen
nå er å gå påstandene i møte for å skape
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en dialog, men da må samtlige aktører på
banen.Vi mener at yrkes og fritidsfiske
egentlig burde ha felles sak i mange
henseender. Der er plass til oss alle på
sjøen, og vi burde ha bruk for hverandre.
Skal vi verne ål eller fiskere
Ikke nok med at vi skal begrenses med
hummerteiner og torskeruser. Nå er det
sendt ut høring med forslag om totalforbud mot åleruser for fritidsfiske, men
yrkesfiskerne skal få fiske med 100 ruser.
Hvem skal vi verne? Er der ålen? Nei, det
er Yrkesfiskere som skal vernes mot fritidsfiskeren, slik vi forstår høringen. Tross
alt gikk tidligere fiskeridirektør Gullestad
inn for å ikke begrense antall åleruser for
fritidsfiskere i hummerhøringens svar
etter 25. mars. Dette var fordi mottakene
var avhengige av leveransen fra fritidsfiskerne. Vi skal nå begrenses med å fiske
med inntill 20 åleteiner i dette forslaget.
Dette ser vi på som nok et angrep på
kystkulturen i Norge.
Utsendelse av medlemsblad
Sentral utsendelse av medlemsbladet har
vært den store utfordringen vi sto ovenfor
innad, men vi klarte utfordringen med god
hjelp utenfra. Denne gangen er listene
sendt til foreningene for korrigering og
det tikker inn korrigerte lister noen med
flere navn og dessverre noen med færre
navn, men slik er det bare.Vi får trøste oss
med at noen foreninger stadig får tilskudd
fra den yngre generasjonen.
2 nye foreninger
Gledelig er det med tilvekst av to nye foreninger. Den ene med sete i Rognan,
Saltdalsfjorden kan allerede fortelle at de
har 25 fullt betalende medlemmer og det
etter 5 måneder. Foreningen helt nord på
Nordkyn halvøya kommer sikkert etter
med flere medlemmer etter hvert de også.
Les mer inne i bladet.
Ja, tiden er inne for å smake på lutefisken
for de som liker det, og det gjør i hvert fall
jeg.
Åsså så godt med alt tilbehøret! To
middager med denne fortreffelige smak er
allerede behørig inntatt og flere er innvilget de nærmeste dagene.
Da får jeg avslutte med å ønske dere alle
en riktig God Jul og et riktig godt nytt år
fra oss i Sentralstyret.’
Tom Sollie.

Reguleringsmøtet
AV LARS KONGSVIK

av tildelt kvantum kan få store konsekvenser for de det gjelder. Innenfor
havfiske er det sjelden at det kommer til
stor meningsutveksling. Aktørene har
allerede kommet med innspill gjennom
sine organisasjoner, og direktoratet legger
mye vekt på organisasjonene sine meninger når de fremmer forslag til forvaltning.

2 ganger for året kalles det inn til
reguleringsmøte i Fiskeridirektoratet. Da møter alle
aktører innenfor fiskerinæring,
fritidsfiske, turistfiske og
miljøvern i Fiskeridirektoratet i
Bergen for å si sin mening om forslagene til forvaltning av fisket.
Fra NFSF møtte Lars Kongsvik og Norvald
Skåtøy fra Os Småfiskarlag.
Fra forvaltningen møter et bredt panel fra
Fiskeridirektoratet og en håndfull representanter fra Kyst og Fiskeridepartementet.
Havforskningsinstituttet er også representert slik at en kan få svar på det
som er verdt å vite om bestandsutvikling
og økologi for de ulike artene. Sametinget
har også sin faste plass i møtet.

Ny fiskeridirektør
Mange har fått med seg at den forrige fiskeridirektøren har gått av etter to
åremålsperioder (12 år) i stillingen, og det
knyttet seg stor spenning til hvem som
skulle bli ny sjef i direktoratet.
Ny direktør heter Liv Holmefjord. For oss
som var på møtet framstod hun som en
lyttende og konstruktiv person som det
var lett å komme i kontakt med for spørs-

Fiskeridirektør Liv Holmefjord ledet møtet.

mål og meningsutveksling også utenom de
formelle delene av møtet.

Mest næring
Det sier seg selv at det meste som drøftes
og omtales handler om næringsfiske. Der
det kommer til mest meningsbrytning er
innenfor kystfiske. Her er det mange
mindre grupper delt inn etter båtstørrelse
og redskapstype, og selv små forskyvninger

ICES er premissleverandør
Når størrelsen på kvotene innenfor de
ulike fiskeriene skal fastsettes gjøres det i
stor grad ut fra havforskerråd. Derfor bør
du vite litt om organisasjonen ICES som
leverer forskningsrådene:
Det internasjonale havforskningsrådet International Council for the Exploration of
the Sea (ICES) eller Conseil International de
l'Exploration de la Mer (CIEM) - ble dannet
22. juli 1902 i København av åtte nordeuropeiske kyststater: Danmark, Finland,
Nederland, Norge, Russland, Storbritannia,
Sverige og Tyskland. Organisasjonen har
sete i København.

ICES har i dag 19 medlemsland, idet Belgia,
Canada, Estland, Frankrike, Irland, Island,
Latvia, Polen, Portugal, Spania og USA
seinere har sluttet seg til organisasjonen. I
tillegg har seks land observatørstatus:
Australia, Chile, Hellas, New Zealand, Peru
og Sør-Afrika. To internasjonale ikke-statlige organisasjoner har fått observatørstatus: Worldwide Fund for Nature og
BirdLife International.

I begynnelsen var ICES en vitenskapelig organisasjon som arbeidet med praktiske fiskerispørsmål, og et tverrfaglig forum for
marine studier. I dag er ICES en moderne,
mellomstatlig organisasjon for havforskning, og et rådgivende organ for fiskeriforvaltningen i medlemslandene. Det siste
arbeidsområdet er delegert til en
rådgivende komite for fiskeriforvaltning Advisory Committee on Fishery
Management (ACFM).

Delegasjonen fra Kyst og Fiskeridepartementet med Johan Williams i brunt.
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ACFM har definert nivåer på de ulike fiskeartenes gytebestander, der de opererer
med en nedre grense som ikke kan underskrides uten at bestanden svekkes. Den
definerer også en føre-var-grense som
ligger noe høyere, og der myndighetene
ved underskridelse anbefales å iverksette
tiltak som kan få bestandene opp på et
tryggere nivå.

i november 2008
Fast totalramme.
Alt fiske skal i utgangspunktet regnskapsføres slik at en vet hvilken beskatning
fisket utgjør på bestanden. Når det gjelder
fritidsfiske er det en beskatning som alltid
har vært der og som en ikke har noe
eksakt tall for (selv om noen har prøvd
seg på å estimere dette i det siste). Dette
er derfor ikke med i regnskapet til ICES.
Turistfisket er heller ikke med, men fritidsfiskerne sine leveranser til fiskemottak er

med og avregnes på totalrammen.
På reguleringsmøtet forhandles det ikke
om økning av totalrammen. Her er det
bare snakk om hvordan de ulike gruppene
av fiskeflåten skal fordele seg imellom.

hensyn til de som lever av fisket gjør at en
likevel tildeler en liten kvote.

Forståelse for fritidsfisket.
I reguleringsmøtet kom der ikke til noen
angrep på fritidsfisket. Da forskerne sitt esNoen brudd med ICES
timat om 70% beskatningsandel fra fritidsVi ser at ICES sine råd ikke alltid blir fulgt. fiske på kysttorsk ble omtalt, møtte vi
Et eksempel er torskefisket i Nordsjøen.
tvert imot støtte fra kystfiskere. Der var
Her burde vi egentlig ikke fisket torsk i det flere som uttalte at dette kunne umulig
hele tatt, men uungåelig bifangst og et visst være riktig.
Da havforskningsinstituttet kommenterte
saken og gjorde kort rede for metoden
som var benyttet, var de heller ikke
bombastiske men sa at ”la dette være et
utgangspunkt”.
Undertegnede velger å se på dette som et
uttrykk for at en er åpen for dialog, og
dette er bra!

Litt av panelet til Fiskeridirektoratet med Liv
Holmefjord i midten.

Svar på forrige konkurranse
Konkurransen denne gangen var tydeligvis vanskelig,
for redaksjonen har kun mottatt ett helt rett svar.
Riktig svar var rødknurr.

Denne arten skiller seg fra knurr, som den ellers ligner,
på fargene og ved at brystfinnene når langt bak gattfinnenes forkant. Brystfinnene har en markert blå kant.
Videre ender snuten i to tannete fliker, og den mangler
pigger langs sidelinjen.
Rødknurren er vanligvis en bunnfisk, men den kan også
opptre pelagisk. Den kan krype med finnestrålene
langs bunnen, gjerne i små stimer. Kan også påtreffes
en sjelden gang i fjæra. Den kan også hoppe over vann
og sveve et lite stykke med de store brystfinnene
(flygefisk!). Munnen kan avgi lys om natten (fra
fastsittende mikroorganismer med lysorgan). Spiser fisk
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og krepsdyr.
Rødknurren blir opptil 75
cm og kan veie 5,2 kg, men
det vanlige er ca 50 cm.
Hunnen blir større enn
hannen. Dette er den største
knurr arten i nordeuropeiske farvann. Rødknurr gyter om høsten.
Gjennom sammentrekninger med
svømmeblæren kan både rødknurren
og de andre knurr-artene frembringe
en knurrende lyd. Andre norske navn:
Knurrkonge.

Vi gratulerer den dyktige vinneren
Erling Olafsen.
Premie er sendt!

Avdeling Risør og Tvedestrand:

Torskeaften på Lyngørporten
AV REIDAR TVEIDE

Avdeling Risør og Tvedestrand hadde
invitert sine medlemmer med følge til torskeaften den 15. november. 30 gjester koste
seg ved et staselig dekket langbord. Det ble
servert avkokt torsk, fiskesuppe og dessert.
Torsken var som seg hør og bør selvfisket.

Orientering om hummer, torsk og smolt
Avdelingsleder Berit Olsen orienterte om
forbundets arbeid det siste året, og om nye
hummerregler. Utspillet fra Flødevigen om
fritidsfiskernes innhogg i torskebestanden
ble også livlig kommentert rundt bordet.

Fra venstre: Avd.leder Berit Olsen Nestleder Jim Güttrup med frue og
sekretær Kjell Hans Dalane.

Jim Güttrup fortalte fra sitt arbeid med
radiomerking av smolt i Storelva, og
dokumentasjon av skadene etter en nystartet turbin ved Fosstveit. Turbinen
hakker opp store mengder smolt og ål.
Senere ble det dans, prat, kake og kaffe.

Et stilig dekket bord på torskeaften i Lyngørporten.

Småfisker´n avdeling Risør og Tvedestrand:

Lokalt båtlotteri
AV REIDAR TVEIDE

Risørmannen Rolf Gustavsen, ble den heldige vinner av årets
båtlotteri.
Båten, en Steady 260 med Mercury påhengsmotor, årer, redningsvester og annet nødvendig utstyr vil etter vinnerens utsagn bli brukt
i Risør-skjærgården, der familien har hytte.
Småfisker´n vil takke alle som har støttet oss. Overskuddet av
lotteriet, ca.9000 kroner, blir brukt til driften av Risør og Tvedestrands avdeling av Norges Fritids og Småfiskerforbund. Styret er
godt fornøyd.

En glad og stolt båtvinner Rolf Gustavsen.

Her verves det medlemmer på trebåtfestivalen i Risør.
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stillehavsøsters
Fant bestand av
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Søndag fant forskere fra Havforskningsinstituttet en bestand på ca
500 individer av stillehavsøsters
mellom Tjøme og Sandefjord. Bestanden består av minst fire generasjoner, noe som betyr at østersen
reproduserer på denne lokaliteten.
Tidligere er det bare funnet enkeltindivider av stillehavsøsters i Norge.

Forskerne ser ikke noe positivt ved at denne østersen etablerer bestander i norske farvann
siden de ofte kan ha negative effekter på
andre dyr. Fra andre områder er det kjent at
stillehavsøsters fortrenger opprinnelige
skjellarter. De sprer seg også utover bunnen og
lager hardbunn i områder der det egentlig er
mykbunn, noe som kan det få store lokale konsekvenser for dyr og planter.

Det er usikkert hvor stillehavsøstersen i denne
bestanden opprinnelig kommer fra. Stillehavsøsters har lenge vært på vandring nordover i
Europa, og en mulighet er at det er disse
skjellene som nå har dannet en bestand mellom Tjøme og Sandefjord. En annen forklaring
kan være at østersene kommer fra et oppdrettsanlegg for stillehavsøsters i Danmark.
Funnet av denne bestanden ble gjort i forbindelse med feltkartlegging av ålegress og østers i
Vestfold, og er basert på tips fra publikum. En
Stillehavsøsters
liknende forekomst er tidligere påvist i Sverige
utenfor Tjærnø. I løpet av sommeren har det
kommet flere tips om stillehavsøsters i området Kontakter for dette prosjektet er forsker Ander
Skagerrak - Oslofjorden, og forskerne kan der- Jelmert og seniorrådgiver Torjan Bodvin
for ikke utelukke at de vil finne flere bestander
etter hvert som tipsene blir sjekket.

Ny Fiskeridirektør

Liv Holmefjord er i statsråd 27. juni
2008 utnemnd til ny fiskeridirektør
for ein åremålsperiode på seks år.

Fiskeridirektoratet er ein svært viktig etat som
er med på å leggje til rette for verdiskaping
langs kysten, og for at miljøet og fiskebestandar
vert sikra for framtidige generasjonar. Dette er
viktige oppgåver som Liv Holmefjord er godt
kvalifisert til å leie, seier fiskeri- og kystminister
Helga Pedersen.

Liv Holmefjord (46 år) er utdanna siviløkonom
ved Noregs Handelshøgskule.

Ho har vore assisterande fiskeridirektør sidan
2004. Før det arbeidde ho i Statens Fiskarbank

og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.
Fiskeridirektoratet er Fiskeri- og
kystdepartementet sitt fremste rådgjevande og
utøvande organ i fiskeri- og havbruksspørsmål.
Direktoratet har kring 425 årsverk fordelte på
hovudkontoret i Bergen, sju regionkontor og 21
lokale fiskerikontor.

Peter Gullestad slutta i stillinga som fiskeridirektør 30. september, etter to åremålsperiodar. Liv Holmefjord tek over frå 1. oktober.

- Fiskeridirektoratet vart oppretta for 108 år
sidan, og Holmefjord vert den første kvinna
som går inn i stillinga som fiskeridirektør. Dette
inneber at både Fiskeridirektoratet og Kystverket no vert leia av dyktige kvinner. Holmefjord har gjennom heile sitt yrkesaktive liv hatt
nær kontakt med fiskeri- og havbruksnæringa,
fortsetter fiskeri- og kystminister Helga
Pedersen.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord
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Hvorfor kysttorsken er
på et lavmål?
AV HELGE G. HALVORSEN

meg et slikt. Det var rene eventyret hvor
mye fisk jeg fikk.
Men mange andre hadde oppdaget det
samme som jeg. Liner eller bakker som vi
sier ble hengt vekk. Hvem ville stå seine
kvelder og egne når en kunne få bedre
fangst på ett enkelt garnsett?
Flere enn før fant det interessant å drive
Mindre forurensing enn før
kommersielt fiske. Eventyret varte en tid –
Leste forleden at man overveide å frede
på det verste var det nesten umulig å finne
torsk under 36 centimeter. Det var vel sær- ledig plass til en pilk på plassene der en erlig med tanke på fritidsfiske, da fisk på
faringsmessig kunne få seg en fin
denne størrelsen er vel heller lite egnet
koketorsk.
salgsvare.
Men ingenting vokser inn i himmelen, og
Det er da jeg føler at mine grå hår gjør
ettersom fisket ble dårligere gav noen opp,
meg berettiget til å komme med noen bemens andre skaffet seg flere garn og hydtraktninger om hvorfor kysttorsken nå er
på et lavmål.
Undertegnede er mangeårig medlem
av Småfisker`n da jeg tidlig skjønte
at vi fritidsfiskere trengte et organ
til å tale vår sak.
Som industriarbeider var fritidsfiske
en form for krydder på hverdagen
og samtidig selvsagt matauk.

raulisk garnhaler. Jeg må tilstå at jeg er
imponert over hvor mye redskap en mann
klarer å betjene.

Småfisker`n leveberettiget
Vi som har levd lenge nok og har vært interessert i det som har skjedd kjenner resultatet; torsk lyr og jeg tar også med kolje,
er blitt sjelden vare. Seien har mann ikke
fått gjort kål på, den har andre gytevaner
enn artene som er nevnt.
Og det er i denne situasjonen at det første
man tenker på er å legge restriksjoner på
fritidsfiske. Jeg overlater til leserne å gjøre
egne betraktninger, men jeg velger å tro at
vi er enige om at Småfisker`n er leveberettiget.

Langesundsbukta med fjordene innenfor er
et område jeg mener å vite noe om. Forurensning vet vi litt om her, men de siste
års anstrengelser for å bøte på dette har
gitt resultater – vi har fått bruntangen igjen
i rikt monn. Ålegraset er dessverre enda på
minussiden, det er jo her yngelen har
gjemmestedene sine.

Eventyret om nylongarnet
Etter denne innledningen vil jeg fortelle et
eventyr. Det er selvsagt fiskegarn jeg
snakker om, og jeg var tidlig ute og skaffet

Nylongarnet – slitesterk og effektiv redskap

NFSF Arendal og omegn

Vellykete Kilsund dager
TEKST: SVEIN HVIDSTEN
FOTO: ARENDALS TIDENDE CAMILLA GLAD MITIC’
Årets Kilsundager med Regatta ble også i
år arrangert av Flostad Skolekorps.
Småfiskerne var tilstede som ellers om
årene med salg av fiskekaker ( fiskeburgere).
Dette er en god inntekt for foreningen her
i Arendal Og Omegn.
På Lørdag 5. Juli hadde vi strålende solskinnsvær, med veldig bra salg sier leder
av lokalforeningen Svein Hvidsten.

Men så satte Søndag morgen inn med ett
veldig regnvær de første timene, så vi var
en stund i ferd med å pakke sammen.
Det var optimister i styret som mente vi
skulle se det an litt , og så lettet været
plutselig, og salget gikk for fullt videre ut
dagen.
Vi tegnet også nye medlemmer denne
dagen.

8

På bildet ser dere fra Venstre: Berit Johnsen,
Dag A. Fransholmen, Sjur Narten,
Leder Svein Hvidsten og Martin Johansen.

I Småfisker`n nummer 02-2007 hadde vi 2 artikler som fokuserte på mulige endringer i
økosystemet i Hardangerfjorden.
Som del av kyst og fjordøkologiprogrammet Epigraph har havforsningsinstituttet og Uib foretatt
en sammenligning av tang og tarebestanden i Hardangerfjorden nå og på 1950 –tallet. Konklusjonen ser du i artikkelen under.

Uendra for
tang og tare
i Hardangerfjorden.

AV KJERSTI SJØTUN (UIB) OG BEATE
HODDEVIK SUNNSET

Ei undersøking av tang- og tarebestanden i Hardangerfjorden i
juni viser at lite har endra seg sidan
1950-talet då tilsvarande undersøkingar vart gjort. Som på 50-talet
vart det funne sukkertare heilt inne
ved Eidfjord, og til dømes ute ved
Omastrand var det ganske mykje av
denne taren. Også fingertare vart
funne i dei same områda som før.
Dei største endringane er at det
blei funne japansk sjølyng og meir
av grønalgen tarmgrønske enn på
50-talet.

Japansk sjølyng er ein raudalge som er ein
introdusert art i Noreg. Den vart funnen
på nesten alle stasjonane. Japansk drivtang,
også det ein introdusert art som no er
vanleg langs kysten utanfor Hardangerfjorden, vart ikkje observert i fjorden.

samlinga på 1950-talet som mogleg. Den
var svært grundig og inkluderte 68 stasjonar, og vart utført av Ingerid Jorde og
Nils Klavestad over fleire år. Notata deira
om innsamlinga og algevegetasjonen i
Hardangerfjorden blir oppbevart på
Botanisk museum i Bergen, og resultata
vart også publisert. Prøvane som vart
samla inn i år, kjem til å bli undersøkte ut
over hausten for å få fram fleire detaljar
om utviklinga.

Kontakpersonar for denne undersøkinga
er Kjersti Sjøtun (Uib) og Vivian Husa.

Meir grønalgar
På nokre av lokalitetane i fjordarmane vart
det funne mykje av grønalgen tarmgrønske.
Sukkertare er framleis vanleg i
Samanlikna med det som vart funne på
tilsvarande stasjonar på 1950-talet, kan det Hardangerfjorden.
sjå ut som om det er meir av denne arten
i fjordarmane no enn tidlegare. Denne
algen trivst godt der det er litt ekstra
næringssalt i sjøen.
Frå 10 meters djup og nedover, vart det
funne mange kråkebollar på fleire av stasjonane. Det vart også funne ein del brune
og raude påvekstalgar på tang og tare.
Dette tilsvarar funna som vart gjort på
1950-talet.

10 stasjonar
Grønalgar trivst om det er litt ekstra næring.
I alt vart 10 stasjonar undersøkt i år, fem
i fjordarmane og fem i hovudfjorden. Innsamlinga på stasjonane vart gjort så lik inn-
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Gunnar
Øhra til
minne
Tidlig i høst fikk vi melding
om at Gunnar Øhra var gått bort.
Gunnar var en sentral person i
forbundet sitt arbeid på sørlandet
og var nå medlem i Småfisker`n
avdeling Høvåg. Her var han
sekretær i lokallagsstyret, men
har gjennom årene hatt
ulike verv i NFSF sitt arbeid.

Med sin bakgrunn fra fiskeriforvaltningen var han faglig godt
oppdatert. Engasjementet hans for
fritidsfisket var glødende, og det står
stor respekt av det arbeidet han
har gjort. Som person var Gunnar
nøyaktig og han opptrådte med
redelighet og verdighet.
Vi minnes Gunnar Øhra
med glede og takknemlighet og
lyser fred over hans minne.

Forskningssjef Jacob Gjøsæter:

- Vi må ha restriksjoner
som sparer småtorsken
AV NILS P.VIGERSTØL

Forskningssjef Jacob Gjøsæter er
ikke i tvil: Skal kyttorsken ha bærekraftig bestand i fremtiden, må
småfisken spares. Det var hovedbudskapet hans i et fordrag han
holdt under møtet til Norges Fritids
og Småfiskerforbund på Eydehavn
sist uke.
Det var landets fremste ekspert på torsk
som møtte Småfiskerne i region Agder.
Med både doktorgrad i marin biologi og
professorat i faget, har han som forsker
både ved Havforskningsinstituttet og Universitet i Oslo stått for flere av de senere
forskningsprosjektene knyttet nettopp til
torskebestanden.

Brannfakkel
Den brannfakkelen han tidligere har kastet
ut, og som han gjentok under møtet på
Eydehavn var følgende:
- Fritidsfiske er den tørste trusselen mot
bestanden av kysttorsk. Fritidsfiskerne tar
sju ganger mer kysttorsk enn yrkesfiskerne, sa han. Og dette var hva
medlemmene i fritids- og småfiskerlaget
ikke ville høre. De hevdet tvert om at her
var forskerne på ville veier, og underbygde
dette med at yrkesfiskerne blant annet
manipulerer fangstresultater og unnlater å
rapportere fangst av merket fisk.
Gjøsæter tilbakeviste kritikken, og sa at de
resultatene som fremkom fra det

statisktiske materialet var så omfattende
og grundig, at det sammen med den
metodikken som grunndataene innhentes
på, viser det faktiske og virkelige bildet.
- Det er fritidsfiske som står bak det aller
største uttaket av kysttorsk i de lavere
årsklasser. Jeg tror ikke det gjelder deres
medlemmer i en organisasjon som
arbeider seriøst og med viktige spørsmål
om å ha gode fiskebestander. Men deltakelsen i fritidsfisket er meget sterkt, og det
øker hele tiden, fra en befolkning som ikke
har den samme forståelse, sa Gjøsæter
blant annet.

Nødvendige tiltak
Under foredraget viste han til
nødvendigheten av tiltak.
- Det er flere virkemidler som må tas i
bruk. Blant annet må all torsk under 36
cm settes ut igjen av både fritidsfiskere og
yrkesfiskere, det bør vurderes innskrenkninger for bruk av garn og annet redskap,
minstestørrelser for maskevidde i garn og
det bør vurderes å frede visse gyte- og
oppvekstområder for torsk for alt fiske.
Dette siste vil da ramme både fritidsfiske
og yrkesfiske, sa Gjøsæter blant annet.

Svært stedbundet
Sentralt i vurderingen av de foreslåte tiltakene, er større kunnskap om hvordan
kysttorsken lever. De mest overraskende
funnene er vel hvor stedbunden
kysttorsken er, den lever
store deler av livet sitt i
svært begrensede områder
som bar kan være på få
hindre meter.
- Det er nærmest slik at
hver fjord har sin særegne
torskestamme, omtrent
som hver elv har sin bestemte laksestamme, sa havforskeren.

Forsamlingen koste seg med reker selv om budskapet fra
Gjøsæther ikke var koselig

Forskningssjef Jabob Gjøsæther
strekningen Svenskegrensen-Stad.
- Vi har også gode beregninger som viser
hva skarven tar, men det utgjør bare en
brøkdel av fritidsfiske. Likevel vil jeg sterkt
anbefale intensiv jakt på skarv for å
redusere bestanden, sa Gjøsæter.

Aksepterer ikke tallene
Tallene i Gjøsæters statistiske materiale
som småfisker-medlemmene ikke aksepterer, viser at samlet uttak av småtorsk
av skarv, steinkobbe, andre fugler og småhval som nise bare utgjør en tredjedel av
samlet småtorskuttak sammenliknet med
fritidsfiske, samt at alt yrkesfiske, både den
Både medlemmene i forrapporterte fangsten fra yrkesfiske,
eningen og Gjøsæter var
rekefiske, krepsefiske og ålefiske samlet
samstemte i at skarven, som ikke utgjør mer enn tre fjerdedeler av frihar hatt en nærmest ekstidsfiskets uttak av småtorsk.
plosiv bestandsvekst på
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Julemøte på Atlantic
NFSF avdeling Sandefjord og omegn:

Bred høring om hummer
AV SVEIN HVIDSTEN
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Denne høsten har det fra Fiskeridirektoratet sin side vært gjennomført
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Hotell
Atlantic,
flyttet.
hummeren
Etter
møtene
hari
skikkelig
maritimt
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Småfi
hvalfangerby, så hvalfanger miljø i remøtet somdekorert
var på Arendal
Bibliotek
stauranten
med motiv
og redlørdagfra
14.9.2007,
dertiddet
var fullsatt
skaper
den svunne
passet
svært godt
sal.Mange
De som
var med
yrkesfi
inn.
kjekke
karervar
møttes
forskere,
å ta en
fritidsfi
skere,
havforskere
prat,
høre
på nytt
fra foreningogogkystpoliti.
forbund,
og ikke minst å nyte den herlige julematen.
Misvisende statistikk
NFSF
NRK
Det varpå
livlig
diskusjon der det ble fremSverre
Lilloemeninger
var bådeog
Toastmaster
ogfor
satt mange
argumenter
hva vi skal gjøre for å få opp hummerbestanden. Fra NFSF møtte 8 representanter, blant dem vår forbundsformann
Tom Sollie, som ikke var enig i totalfredning slik det ble fremstilt. Det ble fra
flere satt frem påstander at den statistikken som dette bygde på ikke er riktig,
da det meste av hummeren som inngår
i statistikken blir solgt direkte fra fisker
til forbruker, og derved ikke inngår i
statistikken.
Det kom mange utspill til tiltakene som
Fra
Sandefjord
ble julemøtet
foreslått iblant
annet 2 stk fluktåpninger i hummerteinene.

Vern av rognhummer
Det alle i møtet var enige om var å totaltakketaler,
og utropte alle
til de
oggevinstene
å merke denne
frede rognhummeren,
heldige
vinnere slik
somathadde
detfår
riktige
med V-merker
de som
hummeloddet!
ren ikke bare kan stryke ut rognen og så
Gunnar
Svendsen
konsumere
den. orienterte lokalt og Tom

Færre teiner og adgangskontroll?
Det ble satt frem forslag om at yrkesfisker som har det som hovednæring skal
kunne fiske med 50 teiner fra 1. oktober
til 31. desember, og at fritidsfiskere skal
kunne fiske med 10 teiner. Det ble også
foreslått å innføre oblatordning på vøler
både for yrkesfiskere og fritidsfiskere.
“Vi kan være med på å støtte forslaget om
adgangskontroll med oblater, dersom fritidsfiskerne får beholde 20 teiner som før,
og ikke minst at regelen blir endret slik
at to personer i samme båt kan fiske med
20 teiner hver, av sikkerhetsmessige grunner.” var svaret fra Tom Sollie i NFSF.

20 år og deretter gradvis å gjenoppta
fiske under streng kontroll. Havforskerne
Sollie
viste
fra NRK
forbruker
innå måle
størrelsen
på hummeren
i
foreslo
spektørene`s
tv på storskjerm.
Dette
ryggskjoldet web
istedenfor
som i dag fra
halen
og debatt
rundt fritidsfisket
vakte
og tilinteresse
fremste del
av hodet.
Det ble også satt frem forslag om å begrense fiske fra 1. oktober til 1. november, altså en måned i året.
Bevaring av allemannsretten
Representantene fra fritidsfiskerne
argumenterte for at allemannsretten må
bevares.

Nei til ruser og garn
Det kom frem forslag fra yrkesfiskere at
fritidsfiskere skulle måtte stoppe fiske
med ruser og garn, fra 15. september til
1. oktober.
Hvalfangermonumentet
Full fredning i 15-20i Sandefjord
år
Havforskerne foreslo full fredning i 15-
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Alf Ring Pettersen orienterer om et av alternativene for bevaring av hummerbestanden.

Fokus på hummer,
Regionsmøte region øst på Bolærne:
AV PER AARVIK TVEIT

Det ble diskutert om uttak av
hummeryngel fra Skarv- Ærfugl- Leppefisk
og Krabbe. De resultatene som hittil er
gjennomført, viste at Leppefisk tar en del
hummer men det var stor usikkerhet
rundt de andre artenes uttak.
Det ble reist spørsmål om det var konkurranse om områder mellom hummer og
krabbe. Ingen forskning var utført så langt
for å belyse dette.
Det var også foretatt peilinger av merket
hummer for å se på vandringsmønster.
Dette viser at hummeren vandrer mye
innenfor et begrenset område.

at Pettersen fra Flødevigen var ferdig med
hummer delen av sitt foredrag.
Han gikk igjennom regler for merking av
redskap for fritidsfiskere.
Det finnes et forenklet utdrag av regelverket på internett. Fluktåpninger i
teinene er innført for å verne hummerInteressant og nyttig om hummer
bestanden. Det skal være to åpninger på
Alf Ring Pettersen fra Havforskningsmin 60 mm diameter i fangstkammeret. Er
instituttet la arbeidet i forbindelse med
det flere fangstkammer skal det være to
sin avhandling om hummerbestanden, foråpninger i alle fangstkammer.
valtning og bevaringsområder.
Det ble opplyst fra oss at billig teiner fra
Biltema har åpninger på 58 mm så disse er
Han presenterte bestandssituasjon med
ikke, etter regelverket, godkjente som
grafer for hvit omsetning og antatt uttak av
fluktåpning.
hummer fra fritidsfiskere (basert på grunn- Lokalt engasjement i Lillesand
Hummerens minstemål er nå todelt og
lag av spørreundersøkelser).
I forvaltnings delen av sitt foredrag ble det omfatter totallengde på 250 mm (før 240
Videre fortalte han om forskningen som
fortalt om ett prosjekt som var startet i
med mer) og en Carapaks lengde på 90
ble utført i dagens fire bevaringsområder.
Lillesand hvor lokalbefolkningen var
mm. Rognhummer er totalfredet.
Flødevigen, Risør, Bolærne og Kværnskjær. trukket inn som part i forvaltningen av
Vi ble oppfordret til å melde fra til
Han presiserte viktigheten av tilhummerbestanden. Dette prosjektet viser kystvakten om ulovlig satt redskap.
bakerapportering av fanget hummer som
at folk langs kysten er positive til etabDet er en link på internett hvor alle kan
er merket. Detter er svært viktig for å
lering av verneområder og at de forventet skrive inn tips.
kartlegge hummerens vandring.
en positiv utvikling for bestanden av
Linken finnes på
hummer.
http://www.ulovligegarn.no/
Erfaringer fra Sverige
Alf Ring Pettersen ville svært gjerne at
Bøterammene for brudd på regelverket
Vi fikk en gjennomgang av Svenske forskflest mulig av våre medlemmer støttet opp ligger i område 3 – 5 000 Kr som settes
ningsresultater fra 1989 – 2005 som viser om hans arbeide og leverte fangstdagbøker av de lokale politimyndigheter.
en økning av størrelsen på hummer av
til ham. Dette for at grunnlaget for å bebegge kjønn i verneområder. Det var også stemme bestanden av hummer lokalt og
Forskning på kysttorsk
stadfestet en økning av eggproduksjon på
regionalt ble best mulig.
Pettersen fra Flødevigen la fram resultater
200% innenfor verneområdene.
Vi fikk en presentasjon av fangstdagbøker
fra studier på bestanden av kysttorsk fra
Pettersen presenterte bilder og resultater fra fritidsfiskere.
Stadt til Svenskegrensen. Det er foretatt
fra hummer som var blitt merket med
genetiske analyser for å finne genetiske
microchips med henblikk på hummerens
Kystvakta vokter hummer.
forskjeller i forskjellige områder.Vi fikk
”oppførsel”, vandring gjennom døgnet.
KV Nornen ved Gabrielsen overtok etter høre om Codplex prosjekt som går ut på å

Tom Sollie ønsket velkommen på
vegne av Tønsbergforeningen, innledet møtet og presentere gjesten
fra Flødevigen Alf Ring Pettersen og
fra KV Nornen Gabrielsen, Ellingsen
og Longva.

Eksempler på fluktåpninger som kan ettermonteres på teiner uten
fluktåpninger.

Fartøysjef på KV Nornen,T. Gabrielsen t.v. Alf Ring Pettersen fra
Havforskningsinnstituttet Flødevigen t.h.
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torsk og oppsyn
merke torsk og se på vandringsmønster. Til
nå er det utsatt ca 4000 merkede torsk.
Det er bekreftet at torsk i indre fjordstrøk
er mer stedbundet enn torsk ut ytre deler
av skjærgården.
Usikre årsaker til nedgang i bestand
Pettersen presenterte resultater av fangstrapporter av torsk i forskjellige grupper.
På 30 år er fangst av torsk i gruppe 0
(småtorsk/yngel) halvert.
Fangstmengden i den østre delen av
Skagerak er betraktelig redusert men
ingen kan så langt si hvorfor. Mulige årsaker kan være forurensing, sykdom,
matmangel, utvandring, klima og beskatning. Som underpunkt til beskatning ble
det nevnt bifangst og den store bestanden
av Nise og Skarv.
Hvem beskatter kysttorsken
mest?
Det ble lagt frem resultater av undersøkelser rundt levering av fangst fra yrkesfiskere, fra fritidsfiskere som er basert på
telefonspørringer og turistfiske.
• Yrkesfiskere leverer 12 %
• Fritidsfiskere tar opp 67-77%
• Turistfiske 1 tar opp 22%
• Turistfiske 2 tar opp 11%

Kritisk til fritidskvantum
De ble stilt store spørsmål om
påliteligheten til det kvantumet undersøkelsen sier at vi som fritidsfiskere tar opp.

Møtedeltakere ombord på kv Nornen etter omvisning og briefing.

Disse undersøkelsene vil danne grunnlaget
for videre begrensninger i fisket og danne
grunnlag for forvaltningstiltak. Her ble det
nevnt,
Vern av leveområder
Skarvebestand.
Utvidet jakt på sel (fryse 2005 nivå).
Vern av småfisk.
Regulering av redskapstyper og Lysfiske.
Grenser for fjordlinjer
Regulering på / ved gytefelt og forbud mot
fiske i gyteperioder.
Reguleringer av trålfiske.
Flødevigens eminente representant måtte
avslutte med mange ubesvarte spørsmål i
luften men tiden gikk fort og vi måtte gå

Møtedeltaker fra Småfiskern avd Tønsberg, Øivind Brevik.

videre til neste post på programmet som
var besøk på KV Nornen.

KV Nornen – moderne og effektiv
Vi ble delt i tre grupper og fikk en fin omvisning på fartøyet og en innføring i dets
arbeidsoppdrag og organisatoriske plassering.
Mens vi var ombord var de ute på tokt
med sin hurtige lettbåt og tok beslag i
mange teiner og ett garn. Det var lett for
oss å se at de gjør en jobb som er viktig
og som vi på sikt forhåpentligvis vil høste
fruktene av.

Jon Åge og Elisabeths kafe på Gamle Ladestasjonen ved Vestre Bolærne
var åstedet for Regionsmøtet.
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Leter etter årsaker til
laksens tilbakegang
AV KJARTAN MÆSTAD

I løpet av de siste 30 årene har
laksestammene i elver rundt
Atlanterhavet gått kraftig tilbake
selv om forholdene i mange lakseelver er kraftig forbedret i denne
perioden. Havforskningsinstituttet
deltar i et internasjonalt forskningssamarbeid som skal prøve å
finne årsakene til at bare en
tredjedel av laksen vender tilbake
fra havet nå sammenlignet med på
1970-tallet. Prosjektet startet 1.
april i år og skal gå i tre år.

Forskningssamarbeidet har fått navnet
SALSEA (Salmon at Sea) og er opprettet
av Den nordatlantiske organisasjon for
lakseforvalting (NASCO). I alt deltar minst
15 land i programmet som har flere underprosjekter. Havforskningsinstituttet er
tungt inne i prosjektet, som arbeider
spesielt med laksens unge havfase i det
nordøstlige Atlanterhav, med Jens Christian
Holst som er vitenskaplig koordinator.

keforekomstene ligger selvfølgelig i at det
er mye mat for fisken her, sier Holst om
bord i ”Eros”.
- Tradisjonelt stopper våre tokt på grensen
mellom Norskehavet og Grønlandshavet,
men dette betyr tydeligvis at vi har forsømt oss nå sommerstid. Når vi fra tid til
annen kjører tokt her er dette med fokus
på hydrografi og plankton, slik at fiskeforekomstene i liten grad har vært studert.
Mye av disse havområdene er jo islagt om
vinteren og det meste av fisken er her kun
på beite i løpet av noen hektiske
sommermåneder. Nå er det tydeligvis vår
her, sjøen er så grønn av alger at vi har
store problemer med videofilmingen, som
er hovedprøvetakingsmetoden på toktet,
sier prosjektlederen.

Kraftig nedgang
Årsaken til sviktende laksefiske i norske
elver er en krangel som dukker opp foran
hver eneste laksesesong. Men det er ikke
bare norske elver hvor stadig mindre laks
finner veien tilbake etter noen år til sjøs.
Midt i matfatet
I dag vender bare en tredjedel av laksen
Prosjektet har egne nettsider hvor det
tilbake fra havet sammenlignet med for 30
legges ut toktdagbøker fra de ulike
år siden. Dette skjer selv om det er bedre
toktene. For tiden er ringnotfartøyet
forhold for laksen i mange elver nå
”Eros” leid inn for å se på fordelingen av
sammenlignet med på 1970-tallet. I tillegg
hval, sild og laks i områdene rundt
har det kommersielle laksefisket blitt
Svalbard og vestover til isen utenfor Grøn- dramatisk redusert eller stengt. Disse
land.
faktorene skulle ført til en økning i lakse- Grønlandshavet har vært lite studert i
stammene, men har i stedet ført frem til
forhold til betydningen for fiskeressursene. den konklusjon at en viktig årsak til
Når vi nå er her ser vi at det er store folaksens problemer er å finne til havs.
rekomster av både lodde, norsk
- Vi ser at den forskningen som har vært
vårgytende sild, polartorsk og laks. I tillegg drevet på laksestammene i elvene og
får vi store mengder fiskelarver, en blandfjordene har vært med å bidra til store foring av sild og lodde. Årsaken til de rike fis- valtningsmessige tiltak, her kan kort

Melding fra en hummerfisker
Jeg heter Aleksander Einarsen og er med
farfar og Tore på hummerfiske. Vi har fått 40
hummere i teinene våre. Vi har kastet uti 20 stk,
16 var for små og 4 var rognhummere. Farfar sier
han aldri har fått så mange som er så små.

Jeg håper alle er nøye med å følge de nye reglene slik
at jeg også kan fiske hummer når jeg blir noe større.
Hilsen en hummerfisker
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nevnes sur nedbør, avrenning fra jordbruket og lakselus fra oppdrett. Når vi i
dag ser en dramatisk lavere overlevelse for
den unge laksen som vandrer ut i havet, er
det på høy tid at også denne fasen av
laksens liv får oppmerksomhet fra forskerog forvaltningshold, sier Holst.
I 2011 skal det avholdes et "Salmonsummit", altså et lakse-toppmøte, som skal
oppsummere og konkludere på problemstillingene SALSEA jobber med. Der forventer Holst at ord som økologi,
temperatur og menneskelig påvirkning blir
gjengangere i debatten.

Trålen kom opp med mye lodde i noten, noe
som betød et festmåltid for måkene.
(Foto: Jens Christian Holst)

To velfødde laks går igjennom den åpne trålen
og blir fotografert. (Foto: Jens Christian Holst)

Kan oppbevare hummar
ut året
AV KJARTAN MÆSTAD

Reaksjonane har vore mange etter
at dei nye hummerfredingsreglane
gjorde det ulovleg å ha levande
hummer til jul slik mange er vane
med. Gleda var difor dtor då
departementet greip inn og endra
reglane .

Forskrift om utøving av fisket i sjøen er no
endra, slik at alle som fiskar etter hummar
kan oppbevare fangsten i sjøen fram til
nyttår.

I august i år vart det fastsett nye
reguleringar i hummarfisket, mellom anna
regelen om at det i hummarfredingsperioden er forbode å oppbevare levande
hummar i sjøen. Fiskeri- og
kystdepartementet var ikkje i tilstrekkeleg
grad merksame på gjeldande marknadstilhøve og kysttradisjonar knytt til
«julehummar» då dei nye reguleringane
vart innført. Departementet vedtok difor
fredag 7. november at høvet til å oppbevare levande hummar i sjøen i desember
skal gjelde i heile landet.

sal eller er til eige bruk, oppbevare
hummar i sjøen også i desember månad.
All hummar som vert oppbevart på denne
måten må vere ute av sjøen 1. januar 2009,
seier rådgjevar ved Fiskeridirektoratet
Region Sør, Thomas Langeland.

– Behovet for å kunne oppbevare levande
hummar i sanketeiner i sjøen ser ut til å
vere betydeleg større i desember månad
enn i resten av året. No kan tradisjonen
med fersk, eigenfiska hummar til jule- og
nyttårsfeiringa vidareførast i år også. 1.

januar må all hummar som ikkje er registrert for omsetting av salslag eller oppbevart av godkjent kjøpar, ut av
samleteinene, seier Langeland.

Vurderast på nytt neste år
Denne «oppmjukinga» av regelen vil verte
vurdert på nytt til neste år. Då ligg det føre
erfaringar frå inneverande år, som er det
første året med hummarfreding i
desember. Det er framleis forbode å fiske
hummar i desember på strekninga svenskegrensa og til og med Sogn og Fjordane.

Nye oppbevaringsreglar gjeld for
alle
I fylgje tidlegare regelverk måtte
hummaren takast opp av sjøen ved inngangen til hummarfredingstida, altså innan
1. desember, med mindre fangsten var registrert hjå salslaget. Det var ikkje tillete å
oppbevare hummar til eige bruk i sjøen i
hummarfredingstida.

Må ut av sjøen 1. januar
– No kan altså alle som fiskar hummar,
uavhengig av om fangsten er registrert for

Etter dei nye reglane kan alle no oppbevare levande hummer i sjøen ut året.

NFSF region sør:

Debatt om kysttorsk og hummer

NFSF Region Sør hadde møte på
Sjøverstø Pensjonat fredag 7.
november 2008 kl. 19.00. Vi
hadde invitert havforsker fra
Flødevigen, men fikk beskjed at
ingen kunne komme derfra.
Deltagere fra Kristiansand og

Flekkefjord meldte forfall, men
Arendal, Høvåg og Risør –
Tvedestrand var godt representert. Vi hadde også med
oss forbundsformann Tom Sollie.

Det var samtaler om de nye
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hummerreglene og om
kysttorskbestanden. Vi hadde
bevertning og ett veldig konstruktivt møte.
Svein Hvidsten
Regionleder Sør

Velkommen til hobbyfiskerens drøm!
Sparer slit og helse

En bensindrevet opphaler på bare
7,5 kg, med en trekkraft på 120 kg!

Selger og markedsfører:
Harald Olsen tlf: +47 905 64 598
e-mail: harald.olsen@bluezone.no

Vellykket julemøte
Avdeling Tønsberg og omegn:

AV TOM SOLLIE

Tradisjonen tro arrangerte foreningen
julemøte 27. november på Borge Hotell
på Husøy. Dette er samme sted som vi
hadde landsmøtet i 2002.
Det ble servert lutefisk og juletallerken
med dessert til de 42 påmeldte.

Forening i vekst
Gledelig er det at foreningen kunne registrere enda flere ny innmeldte småfiskere på dette møtet.
Formannen Ferdinand Juell ønsket velkommen med en film fra 1929 hvor
Kapp Horn ble rundet.
Forbundsformann Tom Sollie orienterte
om resultatet i hummersaken, høringer
rundt kysttorsken og tilegg til den nye
havresursloven med forbud mot dumping av fisk , spøkelses fiske, krav om å
sokne etter mistet redskap og plikt til

melde fra om tapt redskap. Han nevnte
også Havforskningsinstituttets holdning
til hobby og fritidsfiske.Vi mener de har
overdrevet fakta rundt tall som viser at
vi fisker 7 ganger mer kysttorsk enn
yrkesfisket, basert på innleverte merker
fra fanget torsk.

Årets storfisker
Årets storfisker Johnny Bøe fra Tønsberg
fikk overlevert ”vandrefisken” av formannen Ferdinand Juell. Denne gang ble
storfisken, en sjøørret på hele 4,3 kg,
fisket i november på stang med wobbler.
Likeså ble årets vervemester kåret. Fred
Kristiansen hadde vervet hele 8 nye
medlemmer til vår forening i år og han
fikk tildelt genser med behørig tekst
”Vervemester”.
Møtet ble avsuttet med utlodning av
gevinster.
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Årets Storfisker
med ruggen på hele 4,3 kg.

Storfisker`n Johnny Bøe fra Tønsberg
får overrakt vandrefisken av formannen.

Passer denne da... undrer årets
vervemester Fred Kristiansen.
Storfisker`n med
en på 3 kilo.

Regjeringen innfører
obligatorisk båtførerbevis

en av Hugin og Munin
Marny Tønnesen, fortel at dette er andre
æring vil seie ein liten båt med fire
året på rad Kystens Dag blir feira.
og desse båtene er vorte til i løpet
- I 1905 fekk Noreg eit eige norsk flagg,
båtbyggjarkurs på Sogn jord- og
og i 2005 feira me hundreårsjubileum for
bruksskule. Ordførar Olav Ellingsen
unionsoppløysinga. Då vart det bestemt at
å plass med dikt i kjend stil, musikkdet kvart år skal feirast Kystens Dag, og
spelte, og i tillegg til dei oppmøtte på at flagget denne dagen skal heisast. Dette
kom fleire bygdefolk til markeringa
er ein dag me skal feira tradisjonane og
eigne båtar.– Dette er en milepæl i arbeidet
kulturen vår, og tenkje over og skape
med sikkerhet til sjøs, sier næringsvisjonar for framtida. Kystens Dag skal
og handelsminister Sylvia Brustad.
n og Munin
ein gledas dag, sa Tønnesen.
Regjeringen har besluttet åvera
innføre
bornet til arkitekten
bak
båtteikninobligatorisk båtførerbevis for friAndrea Råen,
fekk æra
døype
tidsbåter
fraav1.åmai
2010.
yrste båten i mjød. Vilde Skjerdal
unne namn–tilOrdningen
“sognefæringane”
og å fremme bedre
vil være med
atferd
på sjøen, sier Brustad.
difor lov å holdninger
døype denog
andre
båten.
Det
obligatoriske
til båtførerbevis
ortalte at ho
hadde
tenkt påkravet
ramnane
Regjeringen setter samtidig i gang et
gjelde mytologi,
båtførere som
er født etter 1.
den Odin ivilnorrøn
og difor
arbeid som gjør det mulig å frata personer
januar
1980.
Det
er
nødvendig
med
et
slikt
namna Hugin og Munin. Etterpå song
som er født før 1980, retten til å føre båt
bevis for å føre fritidsbåter med lengde
ne ”Kven kan segla” akkompagnert
over 8 meter eller med motorkraft større ved overtredelse av regelverket til sjøs, slik
Håkon Skjerdal
det er i veitrafikken.
enn 25 av
hestekrefter.
på gitar. Begge
båtane
blir verande
– Jeg vil dessuten oppfordre alle som er
Det anslås
at rundt
170 000 personer må
i
bygda,
tilgjengelegog skaffet seg
født før 1980 som ikke alt har tatt
ha bestått båtførerprøven
for utlån
til turistar
båtførerprøven, til også å ta prøven, sier
båtførerbevis
innen
1. mai 2010. Personer
nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.
som har
båtførerprøven tidligere,
ogtatt
bygdefolk.
slipper å ta prøven på nytt. Det stilles ikke
krav til Ein
å gjennomføre
kurs før prøven
gledas dag
avlegges.
Leiar i Indre Sogn

Småfisker`n gratulerer
Etter mange års utredning og venting har
regjering altså
Vi var på plassden
og sittende
vervet medlemmer
på bestemt seg.
Kystlag og ansvarDette mener NFSF er bra.Vi ser utallige
– Regjeringen har lagt vekt på å lage en
Kystens Dag i Kaupanger.
leg for markeringa,
resultater av at båtførere både har mangenkel og forutsigbar ordning både for de
som omfattes av den og for myndighetene lende kunnskap og manglende holdninger.
Å endre holdninger er et omfattende og
som skal håndheve kravene, sier næringsvanskelig arbeid, men kunnskap er en god
ministeren.

begynnelse. Derfor mener NFSF at obligatorisk båtførerbevis er bra.

Nå kan du miste båtlappen
Som en naturlig følge av at du må ha
båtførerbevis for å føre båt vil du også
kunne miste retten til å føre båt. Dette
riset bak speilet kan være bra å ha for å
avskilte verstingene. Etter de nye reglene
ser vi at plikten til å skaffe seg båtførerbevis blir pålagt de yngste og kun for å
føre båter over 8 meter eller med mer
enn 25hk motor. Nå vet de fleste av oss at
det finst flest fartsbøller med mindre båt
og motor under denne størrelsen.
Dermed vil det fortsatt være mange som
kan herje fritt uten fare for å miste lappen.
Så vil erfaringene med det nye systemet gi
oss ny kunnskap og grunnlag for eventuelle
justeringer i regelverket.
Hva med nytt pensum?
Pensum for båtførerprøven retter seg i
dag inn mot båt, sikkerhet og litt miljø. I
samtaler med oppsynstjenesten kommer
det fram at mange beslag av ulovlig satt
redskap kommer av at folk er uvitende om
regelverket for fiske med faststående redskap. Etter NFSF sin mening burde det da
være riktig å ta fiskeregler i sjøfisket inn i
pensum for båtførerprøven. Dette ville
koste lite både i innsats og penger, men
bety mye for økning av kunnskapsnivået
blant båtbrukere.

ø Motor A
all
Båtsenter

S

V

g.

Karl XV’s gt. 3
3150 Tolvsrød
Tlf: 33 32 88 80
www.vallomotor.no
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Ivrige deltakere på båtførerkurs på Hope skole.

Vellykket samarbeid med 4H
Småfisker`n avd. Risør og Tvedestrand:
AV BERIT OLSEN

Småfisker;n avdeling Risør og
Tvedestrand ble spurt om assistanse fra 4H ungdomsleir på
Furøya ved Tvedestrand i sommer.
For lokallaget vårt var det selvsagt
å stille opp med båter, redskap og
fiskeutstyr slik at leirdeltakerne
kunne ta del i sjølivets gleder.

Kokkekarrieren starter i 4H med
god hjelp fra Småfisker`n.

Sjø, fiske og mat fra havet
En av gruppene hadde valgt sjø og fiske
og mat i fra havet.. Selvsagt stilte vi opp
med båter og fiskeutstyr. Spennende var
det med trekking av garn tidlig på
morgenen. Det ble noen timer med pilking, og de fikk en del fisk til slutt. Heldigvis for det, for de hadde jo fiskemat på
menyen til kveldens middag.

Forskerspirer
Noen av fiskene ble dissekert. Dette var
spennende og spørsmålene var mange.
De færreste av dagens ungdommer er
vant til å sløye en fisk, så kunnskap om
fisken sine innvoller og mageinnhold er
ganske sjelden i dag. De fikk også forklart
litt om de forskjellige fiskeartene og om
ulike fiskemetoder. Et viktig spørsmål
etter en undervisningsøkt er: ”har du
lært noe?” Vi tror at deltakerne på 4H
leiren definitivt kunne svare ja på dette,
og da må vel både ungdommene og læremestrene fra Småfisker`n være fornøyde.

Morgendagens gourmetkokker?
Det var veldig hyggelig å få bidra med litt
kunnskap til denne gruppen. Jammen
klarte de ikke å lage en velsmakende fiskesuppe av dagens fangst. Kanskje ser vi
noen av dem på TV kjøkkenet om 10-års
tid som kreative og rutinerte
sjømatkokker. Om de ikke kommer så
langt, så bør de i alle fall ta med følgende
punkt på sin framtidige CV: Kurs i sjø,
fiske og mat fra havet med 4H og
Småfisker`n avdeling Risør/Tvedestrand.

Det ble fangst slik at
fiskemåltidet var reddet.

4H leirdeltakere i aksjon
med trekking av garn.
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To som bygger (i) tre del 4 - finale!
TEKST OG BILDER TOM SOLLIE
Den trofaste leser av Småfisker`n sitter
forhåpentlig med en liten forventning om å
få se skuten på sjøen.Vi skal ikke skuffe
deg, for etter 3 artikler om bygging av tresnekke, så må hun jo presenteres i sitt
rette element.
Sjøsetting
Da den store dagen med sjøsetting endelig
var der møtte det opp en folkemengde for
å se om vidunderet fløt og som bildene
etter sjøsettingen viser så fløt faktisk
båten og inn kom de… ikke en dråpe!
Perfeksjonisme må dette kalles.

Delte erfaringer.
Nå som prosjektet er vel i havn sitter
hobbybåtbyggerne igjen med delte erfaringer om hva de har lært og hvilke
problemer som skulle løses. På spørsmål
om hva som var den største utfordringen
svarte begge, motorinstallasjonen.Veldig
spesielt i trebåt med boring av akselhull og
oppretting. Dette løste de med hjelp fra en
lokal båtbygger.
Motoren er startet.
Kanskje et nytt prosjekt?
Vi lar bildene fortelle resten men vi vil
nevne at det ikke er utenkelig at det
startes på et nytt prosjekt ganske snart.
Ellers så har båten fått fast tilhold på
Grimestad på Tjøme og den har vært med
på trebåtfestivalen i Risør.

Til kaffekoppen.

Thomas har i tillegg denne vinteren også
hjulpet den håpefulle med å restaurere ei 24
fots tresnekke.

Jomfruturen.

Vi er fornøyde vi!

Etter langt om lenge fanr Frua fram til
trebåtfestivalen i Risør.
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Til Nord Norge for
AV TOM SOLLIE

Spenningen var stor da jeg endelig
skulle få anledning til å reise, ikke
bare for å stifte nye foreninger,
men også for å besøke våre to nordligste foreninger til nå, i Mosjøen
og på Skjervøy.
Norge rundt billett
For å få dette til var jeg avhengig av landsmøtet og budsjett, og med dette i havn
var det bare å få lagt opp reiseruten med
Norge rundt billetten. Bare dette var en
utfordring som ikke ble helt som planlagt,
og det dukket opp en del ufrivillige overnattinger og uventede flyturer. Men all ros
til Widerøes flyselskap som ordnet opp
etter hvert slik at anstrengelsene ikke ble
for store.

1

jeg hadde med meg ble behørig overlevert
rette vedkommende, formannen.

Rognan
- Saltdalsfjorden fritidsfiskarlag
Etter en overnatting med dertil gjestfrihet
hos Tor, bar turen videre til Bodø med fly,
for så å ta toget sør østover til Rognan
innerst i Saltdalsfjorden.
Vel framme på hotellet ringte jeg Ole
Henrik Vik som jeg har hatt mange
Mosjøen
trivelige telefonsamtaler med. Ole Henik
- NFSF avd. Vefsnfjorden
hentet meg og deretter gikk turen til den
Nok om det, for første stopp ble naturlig
lokale båtforeningen. Der jeg fikk hilst på
nok Mosjøen,Vefsnfjorden hvor jeg ble vel de andre medlemmene og her ventet det
tatt imot av Formannen Tor Eli. Han viste
nytraktet kaffe og kaker. Her var alt klart
meg rundt i Mosjøen og omegn.Vel
så det var bare å velge rette personer til
fremme i Mosjøen småbåthavn ventet
riktig verv. Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag
Steinar Digermul og seinere kom Dag
ble stiftet med Petter Kristiansen, som forUtnes, tidligere formann.
mann og kasserer. Ole Henrik Vik som
God nytrukket kaffe og en hyggelig prat
nestformann og sekretær. Fullstendig styre
med dertil nordnorsk humor gjorde at jeg er ført i stiftelsesprotokollen.
følte meg vel hjemme hos disse gutta.Vi
Etter livlig prat om lokale utfordringer og
pratet om mulighetene framover og jeg
framtidige gjøremål tok Ole Henrik meg
fikk inntrykk av at det var viktig for dem å med på nok en omvisning i de videre
få kontakt med forbundet på enn annen
trakter og opp i høyden. Der fikk jeg tatt
måte enn pr tlf. og E-post. Formannsklubba noen fine bilder av Saltdalsfjorden og

sannelig et bilde av en elgku med kalv, som
vi møtte på veien.
Neste morgen gikk turen tilbake med tog
til Bodø. Det var så vidt jeg rakk nyoppsatt
fly. Fram og tilbake i avgangshallen uten å få
sjekket inn, så ble jeg stoppet i sikkerhetskontrollen hvor de ville ta fra med deler av
bagasjen, men da sa jeg fra….. og fikk ta
med meg kofferten på turen videre til
Mehamn med stopp i Stokmarknes,
Andøya, Tromsø, Sørkjosen og
Hammerfest. Nå var jeg endelig var
framme, og for et land vi har!! Men mer
skulle jeg få se etter hvert på hele Nordkynhalvøya med reinsdyr og vidder.

Mehamn
- NFSF avd. Norkyn
I Mehamn ventet Kåre Karlstad som har
vært medlem i et par år. Han hadde jeg
møtt før, nemlig på båtutstillingen ”Sjøen
for alle”.
Ikke langt unna flyplassen ligger Mehamn
Rorbuer med restaurant og vandrerhjem.
Her ble jeg innkvartert hos Kåres nevø
Vidar Karlstad. Han har overtatt stedet
etter Kåre og Vidar og driver Nordic-Safari
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å stifte foreninger
et hjørne og inn i havna. Her ventet formann Arvinn Andreassen. Jeg forlot
hurtigruta og entret Hotell Maritim
Skjervøy.
Båtforeningens klubblokaler er flittig brukt,
også her med kaffe og nystekte vafler. Karl,
formann gjennom flere år, var selvfølgelig
på plass, sprek og med humør som alltid er
på topp. Det var herlig å få hilse på karene
med utleie av både båter og snøscootere. serer,Nina som sekretær og fullt styre og
Mottagelsen med nytrukket torsk med til- stiftelsesprotokoll. NFSF avd. Nordkyn, fikk på Skjervøy. Praten gikk livlig og Karl var
som alltid opptatt av torskekvoten på
behør og med hyggelig selskap av Kåre, Øi- også formannsklubbe.
2000 kg.
stein og Nina var absolutt helt topp. Det
Det var etter visse formaliteter tid til å ta
Festmåltid
virket som om vi alltid hadde kjent
Bilder ble tatt og så ble det tid til en tur på farvel for denne gang. Jeg hadde en lang
hverandre! Den nordnorske gjestfriheten
medvirket til denne følelsen, men sannelig havet, til Norges nordligste fastlandspunkt. reise foran meg neste dag for å ta turen
Ca 150 meter fra land, der satt ruggen, en videre helt hjem. Først en del mil med bil
viste det seg etter hvert at vi hadde felles
til Sørkjosen og fly til Tromsø, hvor det
flott ishavstorsk. Deretter var det bare å
kjente!
gikk 5 timer til jeg kom meg videre hjem.
Denne dagen og ikke minst kvelden skulle reise tilbake hvor fangsten ble gjort opp.
Fisken ble tilberedt av kokken og med tilfortsette med flere bekjentskaper. Rådbehør og selskap, ble dette nok et nydelig Ålesund - NFSF
mannen i Gamvik kommune var fra
avd. Sunnmøre og Romsdal
måltid. Samme kveld kl. 01.15 tok jeg
Horten, og vi to var like gamle.Vi visste
farvel og dro videre i strålende midnattsol Etter ett par dager hjemme ble det enda
om hverandre!! På festen samme kveld i
en tur på samme billett. Denne gang til
på hurtigruta Trollfjord med kurs for
Norske Akkevitters venner fikk jeg den
Ålesund hvor jeg kombinerte reisen med
herligste lutefisk jeg noen gang har smakt, Skjervøy.
andre oppdrag. Her fikk jeg besøk på
Underveis fikk jeg se Norge slik jeg aldri
laget av vårt medlem Øistein, og jeg fikk
hotellet av foreningen Sunnmøre og Romsvil glemme, men litt søvn måtte jeg jo ha.
etter hvert mange nye venner. Så langt så
dal. Vi tok oss en skikkelig prat om
godt. Kåre hadde en bekjent i Kjøllefjord
medlemsverving og andre tiltak for å få
Skjervøy
en liten bit unna, nei ikke langt, men her
nye medlemmer. Etter noen kaffekopper
oppe er milene kortere enn hjemme. Han - NFSF avd. Skjervøy
Etter en stopp i Hammerfest hvor jeg traff og overlevering av formannsklubba tok vi
drev fiskeutstyrsforretning og hadde
turen ut på byen. Her sjekket vi opp båten
dermed mange kjente, så han måtte vi be- kjente og ble kjent, så gikk turen videre
med korte stopp til vi la ut på havet og inn til Lars Hoff før vi tok farvel. Jeg kom hjem
søke. Som sagt så gjort og Tommy Vevang
et døgn senere enn ventet. Nok en gang
mot Skjervøy. Øya dukket opp som en
ble med på laget han også.
gikk ikke flyet etter ruta og jeg ble et oppmosedott midt i et vilt landskap med snø
Foreningen ble stiftet med Kåre som forog dis fra fjellene og ned mot havet, rundt hold i Bergen rikere med taxi, middag og
mann, Tommy som nestformann og kashotell betalt av Widerøe. Dermed ble det
anledning til å avslutte med et lite møte
6
7
med Lars. Han tok turen innom hotellet
som bevret i sommervarmen.
2

11

12
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1 Mehamn rorbuer og vandrerhjem t h.
Hurtigruta kai til venstre over skipperhuset til
formannen.
2 Småbåthavna i Skjervøy
3 Mosjøen med elva vesna vidre innover.
4 Kjernen i Vefsnfjorden Setinar,Tor og Dag.
5 I skikkelig Hollywoodstil. "Alt For Rognan"
6 Foreningen Saltdalsfjorden er stifet
7 Petter Kristiansen og Ole Henrik Vik var
nøkkelpersonene i den nye foreningen
8 Foreningsklubba overrekkes Nyvalft formann Petter Kristiansen
9 Foreningen Nordkyn er stiftet i festlokalet
ved Mehamn Rorbuer.
10 Foreningsklubba overrekkes Formannen
Kåre Karlstad
11"Kjernen" i foreningen Sunnmøre og Romsdal
12 Til ære for fotografen stilte styret i Skjervøy
opp men Karl i midten

Ser etter hummaren
ANNE-MARGRETHE MATRE HJEMDAL

AMMH@OSOGFUSA.NO

Tre personar frå fagmiljøet ved
Havforskningsinstituttet i Bergen er
denne veka (veke 40 )i Bjørnefjordsbassenget for å kartleggja bestanden av hummar og
artsbestemma han genetisk.
Hovudføremålet deira er altså genetisk
prøvetaking av hummaren i dette området.
Det skal syna om vår bestand av hummar
høyrer til den same bestanden som finst
andre stader i landet, t.d. rundt Kvitsøy i
Rogaland der dei også tidlegare har forska.
Forskar Ann-Lisbeth Agnalt og teamet
hennar vert i Bjørnefjorden denne veka og
har alt fått stor merksemd av dei lokale
hummarfiskarane.

dei dreiv med, vart svaret at det er ei
vanskeleg avveging å oppfordra folk til å
fiska hummar, og at ein heller ville at dei
som til vanleg fiskar på dyret skal vera
merksame på å melda frå når dei får merkt
fangst.

Dessutan er det nok slik at oppmoding til
fiske kan tiltrekkja uønskte element (les
tjuvfiskarar).

– På den eine sida er vi svært interesserte
i samarbeid med seriøse aktørar som er
interesserte i å behalda – og gjerne auka –
stammen av hummar. Men vi jobbar litt
varsamt for at ikkje den hummaren som
finst att skal utryddast, sa Agnalt.

Høyrer til kystkulturen
– Vi har hatt båtar på full fart mot oss for å Frå småfiskarlaget si side vart det hevda at
finna ut kva vi driv med, men dei snur når
alle gode krefter må slå seg saman for å ta
dei ser at vi ikkje driv tjuvfiske (hummarvara på hummaren langs kysten.
fiske med nye reglar startar 1. oktober.
Reglane er presenterte i avisa tidlegare).
– Han høyrer til kystkulturen, og er svært
viktig for oss som bur her. Og slett ikkje
– Men vi kartlegg også fisk og andre typar berre som matauk, sa Aslak Larsen, som
skaldyr som ein del av rutinane våre når
var ein av dei som sterkt tok til orde for
vier på forskningstokt, sa forskar Ann-Lis- samarbeid over alle profesjonsgrenser for
beth Agnalt på møtet som dei tre stilte på å finna ut meir om dette dyret. Ein annan
i Os Småfiskarlag måndag kveld.
var Norvald Skåtøy som sterkt beklaga
den barrieren han meinte var oppstått
Stor interesse
mellom yrkesfiskarar og fritidsfiskarar.
Det var knytt stor interesse til forskarteamet sitt arbeid på våre kantar. Kva fangs- – Ofte opplever vi at yrkesfiskarane sit på
tar får dei? Veit dei korleis hummaren
same side av bordet som Fisvandrar? Korleis merkjer dei? Kven skal det keridirektoratet og vi på den andre. Det
meldast til når ein finn merkt hummar?
ideelle hadde sjølvsagt vore at vi samKorleis kan utbyggingar på land påverka
arbeidde alle vi som lever i denne kulturen
hummarbestanden gjennom næringssalt?
og har sjøen som ein avkoplingsstad, eller
Kor mykje hummar finn ein? Kva vart gjort ein arbeidsstad.Vi vil det same, nemleg ta
på Kvitsøy? Og så vidare i det vide og breie. vare på ressursane, sa Skåtøy. Det låg
tydeleg meir enn eit lite sukk bak utsegna.
Somt kunne forskarane svara på, anna
ikkje. Men då dei fekk spørsmål om kvifor Forsamlinga var også inne på dette med
dei ikkje nytta seg av lokal kunnskap, og
den frykta amerikanske hummaren, og fekk
gjekk meir ut i pressa og annonserte kva
vita at det som kan truga vår bestand er

Forskar Ann-Lisbeth Agnalt, og avdelingsingeniørane Eva Farestveit og Ole Ingar
Paulsen frå Havforskningsinstituttet er i
Bjørnefjorden for å merka hummar.

Får du hummar med eit slikt merke skal han
for det første truleg sleppast ut att fordi han
er for liten, for det andre vil havforskarane
gjerne ha melding om funnstad.
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sjukdom overført frå “yankien”.

Fasinerande dyr
For den som ikkje veit det spøtt om
hummar og berre ein gong har smakt
lekkerbiskenen, var det svært interessant å
høyra om utviklinga til dette dyret. Forskarane fortalde m.a. at hoa slepper egga
stort sett kvart anna år, og har hatt eitt
rognslepp når ho er rundt 23 cm. Alt etter
storleik og alder slepper ho 5.000 til
40.000 egg. Desse utviklar seg til larver
som flyt rundt i vassmassane til dei har
skifta skall tre gonger. Det tek rundt to
veker. Deretter søkjer dei seg til botnen
og gøymestader slik at dei skal ha sjanse til
å overleva.
Hummaren i andre område veks 2 – 2 ½
cm per sesong, alt etter mattilgang,
sjølvsagt, og får rogn når den er frå 18 –19
cm. Men hummaren er ikkje takande før
han er 25 cm frå spiss til hale.

Hummaren er eit stadbunde dyr som stort
sett ikkje flyttar seg veldig langt. Men om
han vert verande på same staden livsløpet
ut kan ein ikkje seia.
Historier om ferdahummar som gjekk i
stim på hausten vart fortalt, og forskarane
hadde også registrert slike.

I det heile var det mykje erfaringsutveksling, mange historier, og mykje
problematikk kring havets kardinal som
vart lufta denne kvelden i Oselvarnaustet.

Denne havets kardinal er fotografert av Tarjei
Mikkelsen i 2007.

Slepp ut 20 000 smolt
AV BEATE HODDEVIK SUNNSET,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Med hjelp av utsleppt smolt skal
forskarar ved Havforskingsinstituttet finne ut meir om kva
oppdrettssmolt gjer når den
rømmer frå merden. I løpet av året
vil det bli simulert seks rømmingar
frå Havforskingsinstituttet sin
forskingsstasjon i Matre, totalt blir
20 000 merka smolt sleppte ut
under forsøket.

behandla mot lakselus. Deretter skal 1500
smolt sleppast ut kvar månad frå juni til
oktober. Alle ”rømlingane” kjem frå same
gruppe slik at forskarane kan sjå om alderen har noko å seie for åtferda når
smolt rømmer.

Har rømt smolt fordelar?
Bakgrunnen for forsøket er at fisk som
rømmer tidleg i livssyklusen sannsynlegvis
får ein utsjånad som er lik villfisk når den
er vaksen. Dermed blir den vanskeleg å
skilje frå villfisk når dei har vandra opp i
Forsøk som vart gjort på avkom etter vill- elvane. Det er også antatt at åtferda til
fisk på 80-tallet viste at smolt som
denne fisken er nokså lik villfisken si, noko
rømmer i løpet av dei første to-tre vekene som igjen kan gje dei større reproduktiv
etter utsetting har størst sjanse både til å
suksess enn det fisk som er eldre når den
Ved kvart smoltslepp vil nokon av fiskane
gjennomføre ein naturleg livssyklus og
rømmer har. I tillegg er rømt smolt lite
ha eit akustisk merke. Det skal hjelpe foroverleve. No undersøker ein om det
prega av oppdrettslokaliteten, og den vil
skarane med å studere detaljar i åtferda
framleis stemmer at smolten må rømme i derfor spreie seg over eit større område
hos rømt smolt, og til å sjå på kor ivrig den løpet av dette smoltvindauget for å klare
når den kjem tilbake til kysten som vaksen.
er til å vandre ut av fjorden. Dei vil og
seg bra, eller om den også klarer seg bra
undersøke om utvandringshastigheta
om den rømmer seinare på sommaren.
Det er forskar Ove Skilbrei ved Havforskendrar seg avhengig av tid eller alder ved
ningsinstituttet som er kontaktperson for
rømming. For å fange opp dei akustiske
Haustsmolt
dette prosjektet.
signala blir det sett ut lyttebøyer.
Den siste gruppa på 8000 smolt som skal
sleppast ut, er haustsmolt. Denne fisken
I tillegg vil resultata basere seg på gjener produsert meir intensivt enn vanleg
fangst, hovudsakleg på og nær utsettingssmolt, og er klar til å settast ut i sjø om
staden, og sportsfiskarar som fangar slik
hausten medan vanleg lakseyngel vert
smolt vil få kr 100 i dusør per merke.
smolt om våren. No vil ein undersøkje
om rømt haustsmolt har same åtferd
Utsetting i mai
som rømt vårsmolt. Haustsmolten vert
Den første gruppa med fisk blir sett ut i
sleppt ut i to grupper, ei i oktober og ei i
løpet av mai. Då skal 4000 smolt ”rømme” november, og også i desse gruppene vil
Denne havets kardinal er fotografert av Tarjei
frå ein merd, av desse vil halvparten vere
det vere fisk med akustiske merke.
Mikkelsen i 2007.

Slik er reglene for hummerfiske fra 2008
• På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å
fange hummer i perioden fra
1. oktober klokken 08:00 til
og med 30. november
klokken 08:00, mens fisketiden for resten av landet
er 1. oktober 08:00 til og
med 31. desember.
• Hummer er bare tillatt å
fiske med hummerteiner
• Hummer med utvendig rogn
er fredet hele året
• Minstemål for hummer i hele
landet: 25 cm totallengde
eller 9 cm ryggskjoldlengde.
Hummeren skal måles fra
spissen av pannehornet til
den bakre kant av midterste
svømmelapp, eller du kan
måle ryggskjoldlengden
(carapaxlengden) fra ba-

•

•
•
•

kerste ende av øyehulen til
bakerste kant av carapax
målt midt oppe på ryggen.
Manntallsførte fiskere vil
kunne fiske med inntil 100
hummerteiner per person og
per fartøy, mens fritidsfiskere
får en begrensning på 10
hummerteiner per person og
per fartøy.
Det skal være minst en 60
mm fluktåpning på hver side
av redskapet i hummerteiner
Fritidsfiskere må ha minst én
80 mm fluktåpning i krabbeteiner.
Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen
fra svenskegrensen til og
med Møre og Romsdal fylke i
perioden fra 1. mai til 31.
desember.Yrkesfiskere kan
søke om dispensasjon fra

denne regelen.
• Fritidsfiskere kan likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31.
desember, men antallet
hummerteiner og torskeruser til sammen kan ikke
overstige 10. På
Skagerrakkysten er helligdagsfredningen, minstedybden for krabbeteiner i
hummerfredningstiden, samt
forbudet mot setting og
trekking av teiner i mørket
videreført uforandret.
• Sanke- og samleteiner skal
merkes på tilsvarende måte
som annen fast redskap i
sjøen, dvs. med fiskerimerke
eller navn og adresse.
• I fredningstiden er det forbudt å oppbevare hummer i
sjøen. Hummer som ved inn-
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gangen til fredningsperioden
er innmeldt og registrert av
salgslagene for omsetning
kan likevel oppbevares i
sjøen inntil slik omsetning
kan skje.
• For 2008 har en tillatt alle å
oppbevare hummer i sjøen
fram til 31. desember. Det er
ikke meldeplikt for denne
oppbevaringen

Hummersaken endelig i havn
AV TOM SOLLIE

NFSF avga sitt endelige høringssvar
om hummeren 25. mars 2008.
Spenningen var stor da vi endelig
fikk svar fra fiskeridirektoratet.
Ingenting stemte med medienes
spådommer.

Direktoratet uenig med utredningsgruppen
Likevel var forundringen stor da vi kunne
lese at fiskeridirektøren gikk imot gruppen
sine anbefalinger. Denne gruppen hadde
han selv nedsatt for å komme med forslag
til ny hummerforvaltning som skulle gi
større vern for hummeren.

Da vi utpå høsten kunne lese om 10 teiner
, to måneders fiske , fluktåpninger og fredning av hummer med utrogn var vi vel fornøyde. men at fiskerne fikk dobbelt så
mange som først foreslått 100 mot 50, så
vi på som negativt for hobby og fritidsfiskets del.

Betraktninger i ettertid.
Tross alt, de tilbakemeldingene vi har fått
fra våre medlemmer er, at antall fisket
hummer stort sett er det samme som før
men nå med 10 teiner og 2 måneders fisketid samt fluktåpninger. Dette kan settes
sammen med at vi er mer bevisste på
hvordan vi setter teina samtidig som vi
muligens trekker oftere. Selv har jeg
samme fasit som i fjor men med samme
antall teiner, 7 stk.

Vi hadde ikke trodd at direktoratet ville gå
imot registreringsordning for de som
skulle delta i hummerfisket og heller ikke
at han ville ha 5 teiner for fritidsfiskere
mot gruppens foreslåtte 10 teiner pr. mann Mediefokus øker interessen
pr. båt.
På grunn av alt oppstyret og mediadekning
ser jeg og andre jeg har snakket med at
Departementet avgjorde
det har tilkommet nye fritids-hummerSlik ville det nok også blitt om vi ikke
fiskere.
hadde aksjonert og fått til et møte med
saksbehandlerne i Fiskeri og Kystdeparte- Samtidig har NFSFogså fått noen nye
mentet. Møtet var avtalt 24.juli og med
medlemmer som har begynt å prøve seg
meg til møtet hadde jeg Elias Arvesen og
på hummerfisket.
Regionsleder Thore Hansen.
Konklusjonen er at vi er sånn noenlunde
Vi ble meget vel mottatt og vi la fram våre fornøyd med utgangen på saken. Det er
synspunkter på elementer i høringen og
innført restriksjoner som tar vare på
resultatene av denne. Tilfredse men spente hummeren i større grad enn før, og vi som
på resultatet etter møtet tok vi oss tid til
fritidsfiskere er også hørt i saken.
en kopp kaffe før vi skiltes til sydøst og
sydvest utpå ettermiddagen.

Elias Arvesen deltok på møtet i departementet.

Regionsleder øst Thore Hansen deltok på
møtet i departementet.

Tau, Garn, Fiskeutstyr, Krabbeteiner, Flyteplagg
Sølvkroken fiskehjul.
Alle modeller -30%
Trollgarn kr. 550,Torskeruse kr. 695,-

Mange gode Juletilbud. Garn, teiner,ruser, GPS, ekkolodd, fiskestenger osv.

Norsk Fletteri as

www.norsk-fletteri.no Tlf.55 10 50 27
Tauprodusenten i Bergen. Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp, Expert
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Flyteplagg:
Jakker fra 598,Drakter fra 799,-
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N2.10 – 10 hk

N3.21 – 21 hk

N3.30 – 29 hk

N4.38 – 37,5 hk

Kampanjepris 43.044,-

Kampanjepris 57.516,-

Kampanjepris 67.076,-

Kampanjepris 80.476,-
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N4.50 – 50 hk
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N4.100 – 100 hk
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T4.165 – 165 hk

T4.200 – 200 hk

6.420 TDI – 320 hk
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N2.10 – 10 hk

Kampanjepris 187.721,-

N3.21 – 21 hk

Kampanjepris 202.750,-

N3.30 – 29 hk

Kampanjepris 269.900,-

Kampanjepris 156.877,-

N4.38 – 37,5 hk

Alle motorer
motorer fra og med N4.38 lever
leveres
es med sluregear.
sluregear
egear.. Alle priser inkl. mva og hk-avgift.
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firmapost@nogva.nowww.nogva.no

www.hatlehols.no
www
.hatlehols.no

NOGVA
N
OGVA NANNI
N ANNI

NORGES FRITIDS- OG
11
ilder over: Thomas tilpasser
og finjusterer spant.
SMÅFISKERFORBUND
Avstivere tas ut og skrogets linjer kommer skikkelig fram. Endelig kunne de to hob-

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

Fann
hummarlarvar
i april
MøreNot
VI STØTTER
NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND

ggerne beskue og puste lettet ut.

Norges ledende

AV BEATE HODDEVIK SUNNSET
leverandør av fiskeredskap
Tlf. 70 20 95 00

Fax 70 20 95 10

e-post:
I april i år fann forskarar
fråfirmapost@morenot.no
HavforskingsHavbeiteprosjekt
arbeid med prosjektet ”Gyting i merd”.
www.morenot.no
instituttet hummarlarvar i Heimarkspollen
Som ein del av eit havbeiteprosjekt med
Som ein del av dette prosjektet der ein
nne de to hobi Austevoll. Normal klekking for hummar
hummar, blir det halde hummaryngel på
undersøker effektar av att oppdrettstorsk
er i juli/august. Totalt blei det funne sju
Havforskingsinstituttet sin feltstasjon i
gyt i merdane, blei det i midten av april
hummarlarvar i stadium I, som er det første
Parisvatnet. Også her har forskarane sett
gjort undersøkingar med MIC-trål for
stadiet etter klekking. Også i samband med
at hummaren gyt i andre periodar enn
identifisering av genetisk merka torskeeit havbeiteforsøk på hummar har ein sett ei
tidlegare. Hos nokre av humrane er egga
larvar i området. Ved gjennomgang av
endring i gytetidspunktet.
for lengst klekt, medan egga hos andre
fangstane var overraskinga stor då dei
kjem til å klekke i løpet av sommaren. Dei relativt store hummarlarvane (1-1,5 cm)
Hummarlarvar blir sjeldan sett i naturen,
siste egga kjem til å klekke i august. Noko vart oppdaga.
og er berre funne ein gong tidlegare i
av skilnaden på gytetidspunkt kan sannNoreg. Det var i 1996 då Havforskingssynlegvis forklarast med
instituttet tråla etter hummarlarvar
den høge sjøtemperaturen
utanfor Kvitsøy i Rogaland i samband med i fjor sommar og haust.
Oljer-Maling-Bunnstoff.
eit havbeiteprosjekt. Då vart det funne
Den medførte at ein del
Ring,
og og
jegTohatsu
senderpåhengsmotorer
dit du ønsker.
Honda
larvar i stadium I i byrjinga av august.
humrar skifta skall seinare
Båter
• Tilhengere
Ingen av våre utanlandske kontaktar som
enn vanleg, og sidan eggTel.+47
33• Mopeder
38 53 96/
90 99 32 27
Tlf: 33 32 53 54
Fax: 33 32 78 06
arbeidar med europeisk eller amerikansk
utviklinga heng saman med
Adr:Tenvikvn.220
Nøtterøy
Ulvikvn. 49, 31503140
Tolvsrød
hummar har tidlegare funne nyklekte
tidspunktet for skallskifte,
www.ulviken.no
hummarlarvar så tidleg som i april. Desse
kan dette ha påverka klekfunna stiller foreløpig fleire spørsmål enn
ketidspunktet.
kva forskarane kan svare på, men høgare
Honda
og Tohatsu
påhengsmotorer
sjøtemperatur om
vinteren
kan vere
ein
Funnen tilfeldig
Båter • Mopeder • TilhengereHummarlarvane i Austevoll
årsak.
Tlf: 33 32 53 54
Fax: 33 32 78 06
vart oppdaga tilfeldig under

Dag Sanne & Co

Ulvikvn. 49, 3150 Tolvsrød
www.ulviken.no
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SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S

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

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

KREPSETEINE STANDARD
Mål 50x50x26 cm, 8 mm svart
plastret galvanisert stålramme.
Teina er kledd med småmasket
svart nylon-nett.
Leveres komplett med 2 stk norske
plastinnganger med hvite ringer
og stor krok for agn.
Åpnes i topp med stor plastkrok.
PRIS: KR 159,-+MVA.

SKAGERAK TRÅL og NOTBØTERI A/S, Østerøya 244, 4625 Flekkerøy
Tlf: 38 10 02 36 (7.00 - 15.30) Mobil: 915 98 110
E-post: post@skageraktral.no www.skageraktral.no
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Lysfiske etter sild i
fjordene på Telemark- Østfoldog Vestfoldskysten

Hjelp oss å verve medlemmer!

AV WALTER BERNTSEN
LYSFISKEKOMITEEN TELEMARK

tikler om lysfiske og den ødeleggende virk- Mindre is betyr hardere
ning dette har for det biologiske mangfold sildefiske
Når det bare her i Grenlandsfjorden årlig
langs kysten.
tas opp flere hundre tonn med gyteferdig
sild, må det gå galt. I førstningen lysfisket
Lysfisket fjerner næringsgrunnstartet, rundt 1950, var det is om vinteren
laget for torsken
Når en næringskjede (silda) blir fisket opp, slik at ringnotfiske måtte stanse. Dette
Avdelingen har også nå valgt en egen lysfis- må naturen endre seg. Storfisken beiter da reddet endel av gytesilda da, men nå har
kekomité som skal arbeide videre med
på småtorsk og annen småfisk. Skarven er det ikke vært is på mange år. Derfor blir
saken. Det er tatt kontakter med posilda totaloppfisket hele vinteren gjennom.
kommet inn i fjordene og rydder nesten
litikere på høyt plan, orientert Naturvern- helt reint for småfisk. Ja, den tar torsk på
Når det ikke er sild i fjorden, kommer det
forbundet og fått vedtak i miljøutvalget og opptil 30 cm har jeg sett. Selen gjør også
heller ikke inn annen fisk som har sild til
NORGES FRITIDS
OG
i kommunestyret
i Porsgrunn.
Komiteen
føde. Før var det mange av kystbefolkinnhogg i småfiskbestanden. Jeg har også
SMÅFISKERFORBUND
har
også hatt brevkontakt med Fisningen som levde av fiske med garn, ruser
funnet to småtorsker i magen på en stor
Forbundet som
keridirektoratet
og ivaretar
Det Kongelige Fiskeri- makrell. Fikk noen magre seier som bare
og bakkeliner. Nå er det nesten ingen av
rettigheter på
og
ogdine
Kystdepartement
og sjøen
med Havforskdisse igjen fordi det er svært lite fisk å få.
hadde bjørkeløv, tang og småsteiner i
ningen,
menfor
detådrives
lysfiske
Hvor blir det av miljøvernerne? Forstår de
magen. Makrellterna er borte da det ikke
arbeider
ta vare
på her
fremdeles.
Vi vetog
at det
i store deler
av
er noe småsild å finne. Jeg husker tiden før ikke at lysfiske er et rovfiske og miljøkystkulturen
ressursene
i havet.
kysten er forbud mot lysfiske i fjordene.Vi lysfisket eksisterte. Da var det helt grønt
kriminalitet.
her sørpå kunne kanskje bruke samme
av småsild i alle bukter.Vi kunne ta opp i
argumenter som det der er brukt for å
kassevis for agn til åleteiner og til makrelloppnå
mer
gehør.
Ellers
ville
det
være
bra
La oss få en stopp på lysfisket!
fisket,
men nå er småsilda borte.
VI KAN TILBY DEG:
om
bladet
”Småfisker’n”
hadde
flere
ar• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene

Her i Telemark har vi i en årrekke
kjempet for å få en stans i dette
fisket som vi mener er reine miljøkriminaliteten. Vi har arbeidet selvstendig, politisk og gjennom
Småfisker’n avd. Telemark.

Hjelp oss å verve
medlemmer!

• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du
NORGES FRITIDS OG
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fifiskekonkuranser
skekonkuranser
og
SMÅFISKERFORBUND
småfi
skerfestivaler
Forbundet som ivaretar dine rettigheter
småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
på sjøen og arbeider for å ta vare på
• At du mottar forbundsbladet “Småfi
sker’n” helt gratis
kystkulturen og ressursene i havet.
"Småfisker’n"

i NFSF får du del i• fordelene
over,tilog
du bidrar
å styrke
felles medlemskap
sak.
VIGjennom
KAN TILBY medlemskap
DEG:
At du får anledning
å delta
på sosialetiltiltak
som vår
Gjennom
i NFSF får du del i fordelene
• Et høringsorgan som taler din sak overfor
skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fi skekonover, og du bidrar til å styrke vår felles sak.
Er dette noe for deg, så benytt kupongen under
tilsendt
informasjon og innmedingspapirer
frasåditt
lokallag
NFSF.
myndighetene
kuranserog
og få
småfi
skerfestivaler
Er dette noe for deg,
benytt
kupongenav
under
og få
• Juridisk
rådgivning kr
• At
du enkelte
sammen med
andre får delta på kurs i
tilsendt informasjon og innmedingspapirer fra ditt loÅrskontingent:
Kr150,100,- / 160,-. (fastsatt av
det
lokallag).
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk
rusebinding, garnfelling og redskapstell
kallag av NFSF.
med
de samme
interessene
som
du
• At du mottar forbundsbladet “Småfi sker’n” helt gratis Årskontingent: Kr 100,(Brettes
og sendes
som
brev)

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

Adresse:

Tlf:

Frimerke

Norges Fritids og Småfi
skerforbund
Småfiskerforbund
5243
1626 FANA
Manstad

Navn:

Postnr:

SVARSENDING

Sted:

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

- og resultatet blir alltid
GODT SOM NYTT!
Alt i propellreparasjoner.
Aluminium, rustfritt, bronse og stål.

TIL ALLE REDERE/BÅTEIERE:
Vi har den glede å tilby service og
23
reparasjon på alle typer PROPELLER,
uansett størrelse eller skadens omfang
(brudd, skade, tæringer, stigningsendring,
polering, bytte av nav, avballansering, m.m.
Reparasjonen av propellen vil aldri koste
mer enn HALVPARTEN av ny pris.
• FAST PRIS •
• GARANTERT ARBEIDE •
• RASK LEVERING •
Salg av nye/brukte
propeller/propellutstyr og annet
båtutstyr.
Gode priser be om tilbud!

Vi er forhandler for de fleste propeller:
• Michigan
• Federal
• Columbian
• Radice
• Mikado
• Teinbridge
• Hamble
• Gori

• Flex-o-fold
• Max-prop
• Ballistic
• Rapture
• Yanmar
• Volvo
• Div. foldepropeller
• Seilpropeller

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.

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

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

