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Denne gangen håper vi å appellere til ungdommen.
Dette er en enkel men smakfull rett med pastaskruer til.
Vi har hentet oppskriften fra opplysningskontoret for fisk
og tar den selvfølgelig inn i Småfiskern sine favoritter.

Fiskerett med
pastaskruer
Ingredienser:

400 g seifilet, uten skinn og bein
0,5 stk løk
2 fedd hvitløk
2 ss tomatpuré
1 boks hermetiske tomater, grovhakkete
1 dl vann
1 dl matfløte
1 boks mais
Pasta
Olje
Salt og pepper
Ost, revet

Slik gjør du:

Skjær seifilet i biter på ca. 2 cm.
Kok pasta etter anvisning på pakken.
Finhakk og surr løk og hvitløk i olje til den er blank.
Tilsett tomatpure og la surre noen minutter.
Tilsett hermetiske tomater og vann. La det koke i ca. 5-10 minutter.
Ha i matfløte, sei og mais. La retten trekke i ca. 2-3 minutter til fisken
er kokt. Smak til med salt og pepper.
Server med pasta og ha litt revet ost på toppen.
God appetitt

NORD: Harald Klausen
Skyttervn. 8B, 6514 Kristiansund N
Tlf: 71 67 59 16, mob: 926 86 728
E-post: harklaus@online.no
ANNONSER
Annonser tegnes gjennom
forbundsformann eller redaktør.
Prisene er følgende:
1/1 side - 2800 kr
1/2 side - 1600 kr
1/4 side – 1000 kr
1/8 side – 600 kr
Redaksjonskomiteen oppfordrer alle lokallag
til å bidra med stoff til kommende utgaver.
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Fra formannens penn
Tiden flyr så uendelig fort og snart skal vi
gå inn i et nytt år. Året vi snart skal legge
bak oss har gitt oss framgang og respekt
for vårt arbeid og meninger. Medlemsmassen øker etter hvert som vi oppdages
av fritidsfiskere som tidligere ikke visste at
vårt forbund eksisterte, og vi kan tilskrive
vår annonse i Fiskarbladet Fiskaren en
del av denne økningen.Vi har også fått
omtale FBFI i form av reportasje ”Fredagslotten”. Vi hadde med oss en journalist på hummerfiske og også denne
reportasjen førte til at vi ble ”oppdaget”
av flere fritidsfiskere.

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET?

Denne gangen spør vi ikke etter svar
på bilde, men vi er ute etter din kunnskap om leppefisk.
Vi vil vite navnet på de 6 vanligste
leppefiskartene i Norge.

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.

Trakassering!
Dessverre så har vi igjen blitt offer for
”ordets makt” i Fiskarbladet Fiskaren.
Denne gang har vi offentlig blitt beskyldt
for å ha forsøkt å senke Lysfiske og hvalbåten Onsøyværingen. Samme Journalist
som tidligere har trakassert oss har ført
dette i sin penn, men denne gangen gikk
det for langt og Redaktøren i FBFI har
offentlig beklaget at dette har skjedd.
Vel så langt får vi godta dette men vi
får forhåpentligvis aldri mer oppleve noe
slikt igjen.

Stor møteaktivitet!
Vi var samlet mannsterke på reguleringsmøtet i Bergen i november og også denne
gang hadde vi saker som lysfiske etter
brisling og krav om større torskekvote
nord for 62. Lars Kongsvik møtte som
vanlig, men med oss på dette møtet var
også formann i Lofoten Jon Karl Rypeng,
og Kveitespesialist Torstein Halstensen.
Dette kan du lese mer om i reportasjen
lenger ute i bladet.

Vi møter også på andre samlinger med
råd, politikere, forskere og forskjellige fora.
Mengden av slike møter medfører at
deltakelse må delegeres til andre av
våre medlemmer med solid bakgrunn for
debatt.Vi deltar også i år, etter gjentatte
påtrykk fra oss, i eget utvalg i Fiskeri og
Kystdepartementet, og her møter varamann til Region Øst, Jahn G. Gabrielsen
for NFSF. Jahn er også styremedlem i Studieforbundet Natur og miljø, avd.Vestfold.
Landsmøtet 2012!
For tiden er jeg opptatt med å planlegge
for neste års Landsmøte. Det var interesse for arrangementet fra våre lokalforeninger på Sørlandet men også lokalforeningen i Tønsberg meddelte sin inter-
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esse. Av hensyn til pris og tilgjengelighet
fant sentralstyret det riktig å legge møtet
til Tønsberg. Det finner sted på Borge
Hotell 14-15 April i 2012. Sist lokalforeningen arrangerte LM, var i 2002. Jeg
ser frem til at vi neste gang ser
muligheten for at en av foreningene
lenger nordover kan påta seg å arrangere
Landsmøte i 2014.

Fiskekort på sjøen
I sin iver etter å bokføre alt uttak av
marine ressurser har Havforskningsinstituttet nylig kommet med forslag om
å lage en lisensordning for de som vil
fiske på sjøen. De har selvsagt ikke tanker
om at dette skal føre til avgifter, men vil
skaffe seg en base for å hente ut fangstinformasjon. Det har kommet nærmest
en storm av henvendelser til NFSF der
folk reagerer spontant med avvisning av
forslaget. Med det beskjedne uttaket av
ressurser som fritidsfisket står for og den
minimale redskapsmengden vi rår over,
så mener vi det er en helt unødvendig
byråkratisering å registrere alle fritidsfiskere. NFSF mener dagens lovverk gir
hjemler til å skaffe seg nok informasjon
om fritidsfisket sitt omfang. En vil uansett
ikke få folk til å registrere det de fisker og
da er en nødt til å estimere ut fra
modeller.
Medlemsverving!
Når jeg nå sitter og mottar nye medlemslister fra lokalforeningene for utsendelse
av bladet, ser jeg resultater av hva aktive
foreninger får til når det gjelder medlemsverving. Foreningen i Os har en formidabel økning etter at de arrangerte
åpent møte med forskere og Kystvakta.
Andre foreninger går aktivt ut og verver
nye medlemmer både på land og til
vanns. Foreningen i Lofoten har tredoblet
medlemsantallet siden starten i april i år.
Så da er min utfordring til alle lesere!
Har du en nabo eller en du kan se for
deg som medlem, vis fram eller lån bort
medlemsbladet ditt og spør om han har
lyst til å bli medlem. Alle er velkommen.
Lykke til med medlemsverving!
Da vil sentralstyret få ønske
alle lesere en riktig God Jul og
et godt nytt 2012 år.
Tom Sollie og Lars Kongsvik

Forbud mot utkast
i Skagerrak

Sverige og Danmark går sammen med Norge om å
forby utkast av fisk i Skagerrak.

Norske fiskere har lenge hatt forbud mot å kaste ut
fisk, og dette gjelder for alle havområder under norsk
forvaltning. Tilsvarende forbud finnes ikke i eu.

Den nye avtalen om Skagerrak bør være første steget
mot en mer bærekraftig fiskeriforvaltning i eu, mener
fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), ifølge NTB.

Berg-Hansen signerte i Stockholm onsdag en felles erklæring med Sverige og Danmark om forbud mot utkast av fisk i Skagerrak.
eu-kommisjonen har lenge sett til Norge og har lagt
fram forslag til en ny reform. Den går i retning av et
forbud mot utkast også i eu. Det er imidlertid stor
skepsis i enkelte eu-land. (forskning.no/ar og NTB)

De tre skandinaviske landene er enige om utkastforbud for fisk i
Skagerrak. (Foto: Colourbox)

SISTE:
Vil ha obligatorisk fiskekort for sjøfiske
Havforskingsinstituttet foreslår å innføra eit obligatorisk lisenssystem for alt
fritidsfiskeri. Slik registrering
er heilt naudsynt for få oversikt over det totale ressursuttaket langs norskekysten,
meiner instituttet. Registeret
er til informasjon, og instituttet tek ikkje til orde for
avgifter som kan koma i konflikt med allemannsretten til å
fiska i sjø.
MArie HAuGe
HAVFOrSKNiNGSiNSTiTuTTeT

Forslaget om obligatorisk registrering
av turist- og fritidsfiskarar er eit av
fleire innspel i ein høyringsuttale frå
instituttet. uttalen er skriven til ein
turistfiskerapport bestilt av Fiskeri og
kystdepartementet.

Turistfisket er kartlagt
– Nordmenn er jo vande med denne
type registrering frå jakt og ferskvassfiske. Danmark, uSA og fleire andre
land har alt slike obligatoriske lisenssystem for saltvassfiske, seier forskar
Jon Helge Vølstad frå Havforskingsinstituttet. Han understrekar at registeret er til informasjon, og at
instituttet ikkje tek til orde for avgifter
som kan koma i konflikt med allemannsretten til å fiska i sjø.

Saman med kollegaene i faggruppa Fiskeridynamikk har Vølstad forska på rekreasjonsfiske, som omfattar
fritidsfiske, turistfiske og alt anna fiske
som ikkje er yrkesfiske. i 2009 kartla
Havforskingsinstituttet delar av turistfisket (bedriftssektoren) og konkluderte med at turistane hentar opp
ca. 3 300 tonn fisk frå sjøen årleg.
Manglar tal for fritidsfisket
Men turistfisket utgjer berre ein liten
del av rekreasjonsfisket. Førebels finst
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det ikkje tal på kor mykje fritidsfiskarane, som er ei langt meir samansett og talrik gruppe enn
turistfiskarane, fiskar.

– Vi har svært lite statistikkar og
dermed blir oversikta dårleg. utan ei
eller anna form for registrering vil det
vera ei nærmast umogeleg oppgåve å
kartleggja kor stort fiskeuttaket heile
rekreasjonsfisket står for, seier Vølstad.

ei liste over deltakarar med kontaktinformasjon vil gjera forskarane i stand
til å velja ut turist- og fritidsfiskarar
som kan bidra med naudsynte fangstdata og informasjon om fisket.
Vølstad legg til at det kan vera ei rasjonell tilnærming å innføra eit lisenssystem der ein skil mellom fiske med
garn og line (fastståande reiskap) og
stong og snøre. Havforskingsinstituttet
er mest interessert i datatilfang frå
fiske i båt.

Svar på forrige konkurranse
Der kom ingen riktige svar på konkurransen denne
gangen.Vi hadde håpet å appellere til konkurranseinstinktet til våre medlemmer i nord, samt at de hadde
tatt konkurransefortrinnet med å være nabo til arten.
Det ble altså for vanskelig

Fakta om
bestanden:
Haneskjell er en
arktisk/boreal art
som finnes
langs kysten av
Nord-Norge, ved Jan Mayen
og i Svalbardsonen. Skjellet lever festet til
substratet og trives best i strømrike områder
på såkalt hardbunn hvor substratet består av
stein, grus eller tomskall. Næringen til skjellet
er partikulært materiale som filtreres fra
vannmassene. Dette gjør skjellet svært avhengig
av årssyklusen i primærproduksjonen når
det gjelder kvaliteten på næringen. Haneskjell
er i motsetning til mange andre kamskjellarter
særkjønnet, og gyter tidlig på sommeren.
Veksten er relativt langsom, og haneskjellet kan bli
opptil 30 år gammelt. På feltene i Nord-Norge
når skjellet fangstbar størrelse (65 mm skallhøyde)
i løpet av 6–8 år.

Bildet var haneskjell eller på latin Chlamys islandica.
i Norge er den funnet sporadisk på vestlandet men
ellers bare i nordområdene.
Hos havforskningsinstituttet kan vi blant annet lese
dette om arten:

Haneskjell – Chlamys islandica
Leveomrade: Jan Mayen, ved Bjørnøya, Hopen og
Svalbard. På kysten av Troms og Finnmark og i
relikte populasjoner på Vestlandet
Alder ved kjønnsmodning: 4–6 år
Størrelse: Kan bli opptil 13 cm
Levetid: Opptil 30 ar
Nøkkeltall:
Kvote 2009/10: 250 tonn rundskjell
Totalfangst 2009: ingen registrert fangst

NFSF avd. Arendal og omegn:

Medlemsmøte om
fredningssoner

AV SVeiN HViDSTeN

Norges Fritids Og Småfiskerforbund Arendal og Omegn hadde
medlemsmøte på eydehavn onsdag 30.11.2011.
Vi hadde besøk fra Flødevigen av
havforsker Sigurd Heiberg espeland som viste bilder og
fortalte om de fredningssonene
som er etablert på utsiden av
havforskningsstasjonen i Flødevigen og de som kommer i Tvedestrandsfjorden.
Det har etter det han fortalte vært gode resultater med økning i hummerbestanden. Når det gjelder kysttorsken så er det nå en stor økning av denne
på 1 til 2 kilo.
Hva dette bunner i mente han var litt usikkert.
Det kan være Nordsjøtorskeyngel som har kommet med strømmer i havet.
Vi hadde ett bra møte med kaffe og kaker.
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Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

SMØLA

EN PÆRLE FOR FRITIDSFISKE OG FRILUFTSLIV
AV HeLGe LyNGViK

Øykomunnen Smøla ligger helt ytterst
mot Atlanterhavet mellom Kristiansund og Trondheim. Her er det et
særpreg du ikke finner maken til, med
et prærieaktig landskap og en fantastisk skjærgård som består av mer enn
5800 øyer, holmer og skjær. Her ligger
også Norges største vindmøllepark
med hele 68 turbiner.
Om du ønsker en sykkeltur er det
bare å tråkke i vei på de flate
Smølaveiene, den høyeste toppen er
bare 64 meter over havet. Da kan du
prøv fiskelykken i mange fine fiskevann
og se på havørn som det finnes mange
av.

Smøla i solnedgang.

Kveitefiske
Værmeldingene er viktig her ute i
havgapet, da det ble meldt godvær
over flere dager bestemte jeg meg til å
sette ut kveitevad. Kursen ble satt mot
et kveitemed der Smølværinger i flere
generasjoner har hentet opp denne
ettertraktede fisken.Vi er utenfor og
vestenfor det ytterste skjær, neste øy i
vest er island. Lodder meg opp på 75
meter med en bunn av sand og skjell-

Skipperen har full kontroll.
Elise koser seg i båt.
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Godt fornøyd med dagens fangst.

Dagens kveitefangst, to på 8 kg og en på 7 kg.

sand. 40 angler med 5 favner imellom
og egnet med sild dette må da friste
en kveite. Jeg ankrer opp med 2 iler på
110 meter hver godt merket med navn
og adresse. Så var det bare å vente til
neste dag. Fiskerne før lot den stå i 2
døgn, men av egen erfaring er det ikke
mye agn igjen etter 1 døgn.
Dagen etter var det blikkstille sjø med
bare noen lange havdønninger.

Veidholmen

Barnebarnet mitt elise ble med som
fotograf og det var trivelig.
God fangst
etter å ha dratt opp den første ilen
fikk vi se den første fisken, en stor
lange så en brosme og en torsk på 9
kg. Deretter kom den første kveita en
fisk på 8 kg, en fin matfisk. Slik fortsatte det til vi hadde fått 3 kveiter og
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mange torsker, brosmer og langer. Det
ble mer fisk en vi hadde behov for, så
vi måtte legge kursen til fiskeoppkjøperen for å levere noe av fangsten.
Vi var svært stolte da vi dro derifra
med seddelen fra Norges råfisklag.
Det var en minnerik og koselig dag for
elise Lyngvik Opland og bestefar Helge
Lyngvik.

Tema lakselus

Oppdrettsnæringen har utviklet seg til
en størrelse som gjør at den i mange
områder kommer i sterk konkurranse
med konvensjonelt fiske både når det
gjelder yrkes og fritidsfiske.

en annen stor bekymring er at den
ville populasjonen av laks og sjøørret i
mange områder er i sterk nedgang.
Dette settes i sammenheng med et
økt smittepress når det gjelder
lakselus. Her spiller oppdrettslaksen en
Fakta om lakselus
Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis
utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i
takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med ti
livsstadier fordelt på tre frittlevende, fire
fastsittende og tre mobile stadier. Slår
seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: voksen hunn: 12 mm (ca. 29
mm inkludert eggstrenger), voksen hann:
6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene
spiser først når de sitter på en vertsfisk
(fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg

viktig rolle fordi det store antallet
laksefisk i merdene langs kysten
fungerer som en mellomvert for
lakselusen og gjør at den får mye
bedre formeringsforhold enn den ville
hatt uten oppdrettslaksen.
en tredje bekymring er at gener fra
rømt oppdrettslaks kan spres til de
ulike ville laksestammene og dermed
endre egenskapene til laksestammene
vi har i våre mange vassdrag.

hurtigere når temperaturen øker utover
våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg
via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler
(leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Småfisker`n bringer i dette nummeret
2 artikler fra Havforskningsinstituttet
som sier noe om metoder for å registrere mengden av lakselus og hvordan
en vurderer bærekraften i oppdrettsnæringen i dag.

Vi innleder med å introdusere litt fakta
om lakselus, rømming og genetisk
påvirkning, samt gjengi definisjonen av
bærekraftig oppdrett.
populasjoner med kun ett kjønn samt
lysstyring med fokus på om vi kan finne
metoder som er akseptable ut fra fiskevelferd.

Bæreevne
Bæreevnen for en oppdrettslokalitet
Fakta om rømt fisk og genetisk
eller et område defineres som den
påvirkning
mengden oppdrettsorganismer vi
reproduktiv isolering av oppdrettsfisk er maksimalt kan produsere uten at
en samlebetegnelse for alle tiltak som
miljøvirkningene overskrider omforente
kan settes inn for å hindre at oppdretts- tålegrenser. Disse grensene for tillatte
fisk sprer genene sine i naturen og har
påvirkninger skal være målbare og de
negativ effekt på ville bestander. Hvilke
kan ikke overskrides dersom oppdrettstiltak som er mulig å sette inn, varierer
næringen skal være bærekraftig.
fra art til art.Vi arbeider med steril fisk,

Ørsta Marina Systems AS
- trygghet skaper trivsel

NYHET!
Ørsta Futura™ - Betongbrygga som er tilpasset framtidens krav og ønsker.
Mer informasjon på www.orstamarina.com
Kontakt oss på telefon 70 04 52 50 eller epost marina@orsta.com
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Hvordan overvåke lakselus
AV BeATe HODDeViK SuNSeT,
HAVFOrSKNiNGSiNSTiTuTTeT

Hvordan overvåke lakselus
En kombinasjon av telling i
oppdrettsanlegg, et tilstrekkelig antall overvåkningsbur og direkte overvåking på
vill laksefisk, helst med trål
(laksesmolt) og garn/ruse
(sjøørret og sjørøye), er den
beste måten å overvåke infeksjonspresset på vill laksefisk
langs norskekysten.

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

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

Effekten av lus
i tillegg til at overvåkningen må utføres
i stort nok omfang, trengs det bedre
modeller for å evaluere effekten av lus
som populasjonsregulerende faktor
slik at vi kan vurdere målet i regjeringens bærekraftstrategi: ”Sykdom inklusiv lus skal ikke ha
populasjonsregulerende effekt på ville
bestander av laksefisk”.

Forskerne har startet arbeidet med
dette ved å gå gjennom tilgjengelig
litteratur og resultater fra sentrale
deler av nasjonale undersøkelser som
er gjennomført de siste tiårene. Disse
studiene viser at høy infeksjon av
lakselus, spesielt når lusa utvikler seg
til de mobile stadiene, kan være en betydelig belastning på fisken og i
ytterste fall ta livet av den.
Kronisk høyt lusepress
i rapporten har forskerne gått gjennom alle norske data på overvåking av
lus siden begynnelsen på 1990-tallet.
resultatene viser at infeksjonspresset
er kronisk forhøyet langs store deler
av norskekysten. De synkroniserte
avlusningene, kanskje i kombinasjon
med kalde vintrer og vårer de siste
årene, synes imidlertid å ha forskjøvet
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økningen i infeksjonspress til noe
seinere på sommeren. Det kan igjen ha
ført til at laksesmolten i de fleste
tilfellene har unnsluppet den verste
økningen i infeksjonstrykket. Datagrunnlaget på vill laksesmolt er imidlertid begrenset i tid og rom, slik at
konklusjoner må trekkes med forsiktighet inntil vi har fått styrket overvåkingen. resultater fra lusebeskyttet
laksesmolt fra Daleelva tyder på at
andre faktorer enn lakselus også kan
ha hatt populasjonsregulerende effekt
på laks de siste årene.

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

Lus og rømming gir
Lus og rømming gir redusert bærekraft
Mye lakselus og rømt oppdrettslaks gjør at
det er moderat eller høy sannsynlighet for
at miljøeffektene av oppdrett fra Rogaland
til og med Finnmark er i konflikt med
miljømålene i bærekraftsstrategien. Det
skriver forskerne i en oppdatert versjon av
rapporten ”Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett”.

oppdrettsanlegg langs hele kysten fra
rogaland til Finnmark. Samtidig påpekes
det et behov for å bedre kunnskapsgrunnlaget for effekter av næringssalter
og organisk belastning i nærområdet til
oppdrettsanleggene.

2009.Vi har fokusert på miljømålene
knyttet opp mot smittespredning,
genetiske effekter på villfisk, samt utslipp av næringssalter, organisk
materiale og legemidler (mål 1-3).

Mål 1 er knyttet til sykdom og smittespreding og lyder: ”Sykdom i oppdrett
Økt produksjon uheldig
risikovurderingen viser også at det ser har ikke bestandsregulerende effekt på
villfisk, og mest mulig av oppdrettsfisken
ut til å være en viss sammenheng melvokser opp til slakting med minimal
lom produksjon i et fylke og sannsynmedisinbruk”. Mål 2 er knyttet til genetAV BeATe HODDeViK SuNSeT
ligheten for uønsket miljøpåvirkning i
isk interaksjon og rømming, og er
VeD HAVFOrSKNiNGSiNSTiTuTTeT samme område.
- ut fra biologiske, driftsmessige og tek- definert som: ”Havbruk bidrar ikke til
rapporten kom ut første gang i januar, nologiske begrensninger i dagens lakse- varige endringer i de genetiske egenskapene til villfiskbestandene”. Mål 3 er
nå er den oppdatert med nye resultater oppdrett vurderer vi at økning i
knyttet til forurensing og (andre) utbiomasse i fylkene fra rogaland til og
om blant annet lakselus og genetisk
med Finnmark kan forverre situasjonen slipp: ”Alle oppdrettslokaliteter som er
påvirkning fra rømt fisk. Også i forrige
i bruk holder seg innenfor en akmed sannsynlighet for ytterligere
versjon av rapporten ble disse to
septabel miljøtilstand, og har ikke større
temaene trukket fram som spesielt ut- negative miljøvirkninger, skriver forsutslipp av næringssalter og organisk
fordrende. På enkelte områder, for ek- kerne.
materiale enn det resipienten tåler”.
sempel annen smitte enn lakselus og
bruk av legemidler, finnes det for lite
Risikovurderingen og regjeFor hvert mål har Havforskningskunnskap til å gjøre en konkret
ringens bærekraftstrategi
instituttet definert terskelverdier basert
risikovurdering.
i risikovurderingen har Havforskningspå vår beste kunnskap når det gjelder
instituttet tatt utgangspunkt i målene i
Lakselus og rømt fisk
regjeringens ”Strategi for en miljømes- økologiske effekter knyttet de ulike
påvirkningsfaktorene: lakselus, genetisk
Nye resultat fra overvåkingen av
sig bærekraftig havbruksnæring” fra
smittepress av lakselus mot villfisk viser
at situasjonen er forverret i flere fylker
siden 2010. i tillegg til at det er større
påvirkning på villaks enn i 2010, er det
fremdeles et betydelig smittepress mot
sjøørret i mange fylker.

Når det gjelder rømt fisk er sannsynligheten for varige genetiske endringer
satt til moderat til høy i alle fylker med
stor oppdrettsaktivitet.Verst står det til
i Hordaland og Sogn og Fjordane som i
”trafikklys”-tabellen til forskerne får
rødt. i en landsdekkende undersøkelse
er det funnet genetiske endringer i seks
av 21 undersøkte laksevassdrag, det
tyder på påvirkning fra rømt oppdrettsfisk, men de økologiske konsekvensene
av dette er fortsatt ikke klarlagt. De
seks elvene er spredd langs hele kysten.
Næringssalter
For oppdrettsnæringen er lyspunktet i
rapporten at det er lav sannsynlighet
for at det er negative regionale virkninger på grunn av utslipp av næringssalter og organisk materiale fra
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redusert bærekraft
påvirkning av rømt laks, næringssaltutslipp og organisk belastning. Disse
terskelverdiene er instituttets foreløpige forslag til operasjonaliserte
miljøstandarder basert på dagens kunnskap. På basis av de foreslåtte terskelverdiene har Havforskningsinstituttet
vurdert tilgjengelige regionale overvåkningsdata.
Selve risikovurderingen baserer seg på
om situasjonen i ett fylke/område overskrider de definerte terskelverdiene. i
rapporten er det også redegjort for
mangler i datatilfang og usikkerhet
knyttet opp mot å definere terskelverdiene.

Ved å knytte risikovurderingen til
målene i bærekraftstrategien kan en til
en viss grad sammenligne risiko på tvers
av risikofaktorer, og ved å bruke
definerte terskelverdier for miljøstandarder (knyttet til lav, middels eller
høy risiko for å bryte de overordnede
målene) kan en vurdere risiko på tvers
av fylker der en har regionaliserte data.

460,-

640,-

540,-
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Hjelp havforskerne

– send inn merker
på fanget fisk
Disse merkene brukes på torsk
Tradisjonelle merker
Det som kjennertegner disse merkene
er at det står et nummer og en adresse på merkene. De lagrer altså
ingen informasjon, men fungerer som
en identifikasjon av fisken. Merkene vil
gi informasjon om posisjon for utsetting og gjenfangst. Hvis fiskens
lengde måles og øresteinene/kvannsteinene tas ut, vil vi også kunne si noe
om vekst, alder, alder ved kjønnsmodning og hvor mange ganger fisken har
gytt tidligere.
Fritidsfiskere vil iblant fange
fisk som er merket på ulikt vis
i forskningsøyemed. Det er av
stor verdi for forskerne at fiskerne leverer inn merkene slik
at en blir i stand til å lese av
data og dermed få ny kunnskap om bestanden.

Blant annet har forskerne ved å lese av
merkene funnet at torsken på høsten
står høyere i sjøen om dagen enn om
natten.

Har du fått en merket torsk?
• Noter fangstdato, fangstposisjon og
dyp, samt hvilke redskap fisken ble
fanget med
Vi bringer her en artikkel om ulike
• Fjern merket fra fisken og rapporter
merker som brukes i forsøk i Nordom eventuelle sårskader
Norge. Det finnes tilsvarende pro• Mål fiskens lengde, bestem kjønn og
sjekter både på Vestlandet ,Skagerak og
ta ut øresteinene
på Sørlandet. Se slutten på artikkelen
• Send merket, øresteinene og inforfor innsending av merker fra Vestlandet
masjon om fisken: til
og Skagerak/Sørlandet.
Havforskningsinstituttet
Merket torsk i Nord-Norge
v/Kathrine Michalsen
Ved å gjennomføre systematisk og årlig Postboks 1870 Nordnes
merking av torsk på gyteområdene, vil 5817 Bergen
vi få økt kunnskap om torsken og dens
vandringer.
Oppgi navn, adresse og kontonummer,
Ved å merke med tradisjonelle papirda vil du få finnerlønn og informasjon
merker og mer nyutviklede datalagom fisken og prosjektet.
ringsmerker, får forskerne informasjon
om fisken faktisk vandrer tilbake til
Finnerlønn
samme fjord for å gyte, tidspunkt for
Konvensjonelle merker: Skrapelodd
gyting, vandringskanaler, temperaturelektroniske merker: 200 kr for
preferanse, hvor i vannsøylen torsken merker festet ved ryggfinnen, 500 kr
befinner seg, distanse, hyppighet og
for indre merke
hastighet på de vertikale vandringene
osv.
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Konvensjonelle merker finnes i flere
ulike typer og kan variere i fargene
(grønne, gule, rosa, blå), men alle har
nummer og adresse. Foruten brukt på
torsk blir disse merkene også brukt på
kveite, breiflabb og blåkveite.

elektroniske merker
Kalles også for datalagringsmerker
eller selvregistrerende merker. De er
hvite eller gjennomsiktige sylindere
som inneholder sensorer som registrerer og lagrer dyp, temperatur,
saltholdighet og lysintensitet ved gitte
tidsintervaller. Sammen med informasjon om fiskens lengde og alder (fra
øresteinene) vil disse merkene gjøre
det mulig å få detaljert kunnskap om
fisken og dens vandringer.Vi er
avhengige av at fisken blir
fanget og merkene sendt tilbake til oss
slik at de kan tappes for data.

Sammen med informasjon fra fiskens
ørestein kan disse merkene gi forskerne detaljert informasjon om
torsken og dens vandring.

Akustiske merker
Disse merkene sender ut lyd (ca. hvert
1500 millisek., med 158 desibel styrke)
som blir oppfattet av 3 posisjoneringsbøyer som ligger i havoverflaten. Alle
bøyene må motta signaler fra merket
før man kan få oppgitt nøyaktig posisjon til hver enkelt fisk. For å kunne
skille mellom ulike individer, sender
merkene ut signaler med ulik frekvens.
Ved hjelp av disse merkene kartlegges
fiskens bevegelser i detalj (vi får oppgitt posisjon og dyp med få sekunders
mellomrom). Forsøket kan foregå over
et begrenset areal og over en relativt
kort tidsperiode.Vi er ikke avhengige
av at fisken
fanges og merkene kan ikke
brukes flere
ganger. Merkene
har blant annet
blitt brukt til å
undersøke om
gytemoden
torsk forsøker
å unnvike oppdrettsanlegg.

registrere hvor mange ganger fisk i et
område passerer gjennom en trål.
Når det gjelder torsk, har vi merket
fisk både i ryggmuskulaturen og i overkjeven.

Slik står merket dersom torsken er
merket med et tradisjonelt merke i
ryggmuskulaturen.

Fisk fanget på Vestlandet eller
Skagerak/Sørlandet leveres til følgende
adresser:
Merket torsk på Vestlandet
i forbindelse med studier av hvordan
oppdrettstorsk kan påvirke vill torsk
er det satt i gang et merkeprogram i
Austevoll, Hordaland.
Torsken er merket med et rødt plastmerke (se bilde). Plastmerket har en
kode bestående av bokstaver og tall
(nummerserie).

Merket og informasjonen sendes til:
Terje van der Meeren
Havforskningsinstituttet
Austevoll Forskningsstasjon
5392 Storebø
Merket torsk i Skagerrak og
på Sørlandet
Det brukes tre typer merker på
Skagerrakkysten:
Gule merker med påskriften:
Flødevigen Havforsk. N-4817 His, samt
dusør og merkenummer.
røde merker med påskriften:
Flødevigen Havforsk. N-4817 His, samt
dusør og merkenummer.
Grønne merker med påskriften:
Flødevigen Havforsk. N-4817 His og
merkenummer.
Finnerlønn
Vi betaler finnerlønn for gule og røde
merker.
Gule merker: 50 kr
røde merker: 500 kr

• Noter fangstdato, fangstposisjon (så
nøyaktig som mulig) og hvilke redskap fisken ble tatt med
• Mål fiskens lengde (med hode) og ta
ut øresteinene på fisken

Send merket, øresteinene og
informasjon om fisken til:
Havforskningsinstituttet
Pit-Tag merker
Følgende nummerserier er benyttet på Forskningstasjonen Flødevigen
Pit står for Passive integrated Transmerkene til torsken i Austevoll:
4817 His
former. Pit-Tag merkene er indre
OPP0701 – OPP0838
merker. De registrerer ingenting aktivt 00251 – 00261
Oppgi navn, adresse og kontonummer
men fungerer mest som ein elektrisk
AuV1001 – AuV1240
slik at vi eventuelt kan utbetale
coil som gir ein bestemt iD når det
Det gis en belønning på kr. 50,- pr.
finnerlønn.
passerer magnetfeltet til en antenne.
merke sammen med informasjon om
Disse merkene kan ha ulik størrelse alt lengde, hvor den er fanget (posisjon
etter hvor stor fisken er, og hvor
eller detaljert stedsangivelse), når den
sterke signalene må være når en skal
ble fanget og hvilket redskap den ble
registre fisk som passerer en antenne. fanget på.
Havforskingsinstituttet har utviklet en
stor antenne
for bruk i saltvann (det er
spesielt vanskelig siden saltvann leder
elektrisitet), og
slike antenner
har vi brukt til
blant annet å
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Engasjer deg i kursing og opplæring!
NFSF er medlem i studieforbundet natur
og miljø. Gjennom studieforbundet kan vi
benytte oss av en rekke kurstilbud og
opprette egne kurstilbud om vi vil det.

må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og søknaden må
anbefales av medlemsorganisasjonen
(lokalt eller regionalt).

Fra siste informasjon derfra har vi sakset
noen avsnitt som kan være aktuelle for oss.

Landskonferansen
tidligere på året
Landskonferansen neste år legges til
NJFFs nye kurs- og opplæringssenter
på Flå i Hallingdal 20-22. april, har
styret bestemt. Medlemsorganisasjonene og fylkesavdelingene kan nå
sette av dagene.

Vi oppfordrer lokallagene våre til å benytte seg at kurs og opplæring som vi får
del i på denne måten.
Dersom du som medlem har lyst å engasjere deg, så ta kontakt med lokallaget
dit som vil ta initiativet videre til NFSF.Vi
skal gjøre alt vi kan for å få i gang kursaktivitet.

Statsbudsjettet
i forslag til statsbudsjett for 2012 foheter råd og vink for kursledere og in- reslår regjeringen å bevilge 184 mill
kroner til studieforbundene i Norge.
struktører og ligger ute på nettsiden
Gode råd og hjelp til
Det
er samme beløp som ble bevilget
vår. Det meste som står der, er fortsatt
lokale kurslærere
like aktuelt. Du vil oppleve at det er in- for inneværende år.
Skal du være lærer/instruktør på et
teressant og utfordrende å være lærer,
kurs? Det er mange hensyn å ta når du instruktør eller kursleder. Lykke til!
- Vi hadde forventet at den rødgrønne
skal undervise voksne. Selv om du har
regjeringen snart ville følge opp sine
mye kunnskap og erfaring om emnet,
løfter om å styrke voksenopplæringen.
Studieforbundet har også etablert en
kan det hende du er usikker på
Statsråd Kristin Halvorsen har flere
stipendordning for lokale kurslærere
hvordan du best skal legge opp under- og instruktører som vil ta
ganger sagt at feltet må få økt status.
visningen. Studieforbundet ønsker å gi opplæring/etterutdanning eller som
Hennes egne bidrag til dette glimrer
deg noen nyttige råd om det å under- ønsker å lære mer om nye fagområder. fortsatt med sitt fravær, sier VOFOs
vise. i den forbindelse utarbeidet vi et De kan søke om inntil 5.000 kroner i
generalsekretær Sturla Bjerkaker opplite hefte for ca 10 år siden. Heftet
gitt.
stipend fra Studieforbundet. Søkeren

Sunnmøre Kyst og Fjordfiskerlag Hareid:

Ja til innmelding i NFSF
Årsmøtet i Sunnmøre Kyst og Fjordfiskerlag på Hareid 13.
april, har enstemmig besluttet å melde samtlige
medlemmer inn i vår lokalavdeling i Sunnmøre og romsdal.
Det ble besluttet at foreningen betaler kontingenten fra
kassa for alle 70 medlemmene for 2011. Deretter vil
medlemmene få krav om kontingent i 2012 fra NFSF avd.
Sunnmøre og romsdal. Alle medlemmer vil fra og med
2011 få bladet Småfisker`n hjem i posten.
redaksjonen beklager at denne informasjonen var falt ut i
siste nummer av Småfiskern.

fremme synspunkt som er viktige for kystboeren og
brukeren av kysten. Forbundet jobber mot direktorat,
departement og politikere sentralt og er avhengig av å få
innspill fra grasrota for å kunne innta de rette
standpunktene. Lokalt kan en gjøre krav på å få være en
høringsinstans i kommuner og fylkeskommuner og på den
måten få økt innflytelse i viktige saker. Aktuelle saker her
kan være arealplaner og kystsoneplaner og plassering av
oppdrettsanlegg.

i vårt gjennomorganiserte samfunn er det viktig å ha en interesseorganisasjon til å ivareta rettigheter.Vi oppfordrer
våre nye medlemmer til å benytte lokallaget sitt for å
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Norges Fritids-og Småfiskerforbund
ønsker alle medlemmene velkommen
til oss for felles beste.

Kveitefiske
AV JOHN ryPeNG,
LeDer i LOFOTeN FriTiDSFiSKArLAG

På reguleringsmøtet i Bergen 3-4. november ble det bl.a.
opplyst at kveitebestanden var økende. For oss fritidsfiskere er det selvsagt bra at vi fremover kan se muligheten av
å høste av en ressurs som ikke er direkte truet.
Det er allerede slik at turistnæringa har skjønt at denne
fisken er en populær skapning spesielt blant svensker og
tyskere. enkelte i turistnæringa reklamerer med at man er
garantert å få denne fisken på kroken. Dette gjøres ved å
sette gangvad(kveiteline) som så turistene får anledning til å
dra. Smart måte å drive reklame på med andre ord.

Trofèfiske fører til neddreping
Det som imidlertid bekymrer undertegnede m/fl. er måten
enkelte utenlandske turistlag opererer på ved å bruke avansert undervannskamera til å lete opp de største kveitene,
såkalt trofèfisk. Får man ei kveite på for eksempel 100 kg,
lar man den ligge mens man leter videre for å finne en enda
større. Når man så får en større, dumpes den døde fisken
på 100 kg.
Stans bruk av kamera
Jeg synes dette er uetisk og har henvendt meg til
departementet og etterlyst regler på dette når det gjelder
turistfiske, men har ennå ikke fått svar.

Det er hunnfiskene som oppnår en størrelse på over 50 kg
og er selvfølgelig de som skaffer økning i bestanden, og da
er det betenkelig med undervannskameraer som
jaktmetode.

Julemøte i Småfisker`n Sandefjord
AV TOM SOLLie

Foreningen har fått ny formann og ny nestformann! I
snart et år har de virket og det
skal de fortsette med denne
duoen som består av formann
Kent M. E. Kvalvik og nestformann Helge.

kruttering og de har gode kontakter i
lokalpressen for å få fram budskapet.

Tur til Lofoten?
Noen av medlemmene var svært interessert i å være med til Lofoten hvis
det blir tur i Mars, og det ser ut til at
det blir det i skrivende stund. i alt 6
medlemmer vil være med og de gleder
seg allerede, Bildet!
ellers så fortsetter foreningen med
Nye skal verves
De har som mål å få flere medlemmer sine sosiale møter for medlemmer.
Neste gang de møtes så er det årstil lokalforeningen. De ser helt klart
for seg at det er nødvendig med nyre- møte med saltkjøtt ertesuppe og flesk.
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2011- KAMPANJE

Kampanjepris 45.162,-

Kampanjepris 59.641,-

Kampanjepris 72.421,-

Kampanjepris 87.171,-

NOGVA NANNI
N4.85 – 85 hk

Kampanjepris 104.562,-

Kampanjepris 113.350,-

Kampanjepris 141.131,-

Kampanjepris 152.875,-

Kampanjepris 165.119,-

Kampanjepris 202.806,-

Kampanjepris 217.000,-

Kampanjepris 279.950,-
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Julemøte i Tønsberg & Omegn
AV TOM SOLLie

Tradisjonen tro var det igjen duket for Julemøte på Borge
Hotell.Vertskapet sørget igjen for nydelig mat for enhver
smak.

Den beste lutefisken!
Lutefisk for viderekommende og vanlig julemiddag for de
som enda ikke har forstått hvilke kulinariske smaker
lutefisken innehar. Jeg vil påstå at lutefisken vi får her en av
de aller beste vi får servert her i sør-Norge. Det var tross
alt påmelt dobbelt så mange til denne retten denne gangen.
Damer søkes
Vi var i alt 50 påmeldte deltakere men vi savner flere
damer på dette arrangementet så neste gang skal vi
avertere med dette for øyet.
To av våre
medlemmer fra
Tjøme, Jarle
Hirgum t.v. og Per
Andreassen.

Redningsmann i dobbel forstand
Gjesteforeleser denne gang var en ihuga redningsmann
Bjarne Berg som orienterte oss om redningsselskapets
base og fartøy og utlyste herved søknad etter flere frivillige
til tjenesten og faktisk fikk han flere napp blant deltakerne.
Bjarne er også en redningsmann for vår forening idet han
skaffet til veie en ny storfisker vandre- premie for det
skulle vise seg at en slik er det nærmest umulig å få tak i.
Engasjerte medlemmer
Formannen tok tak i lysfiske saken og orienterte rundt
denne samt de aktuelle sammenkomster og møter vi har
deltatt på. Medlemmene ville vite mer men det ble enighet
om å ta et eget medlemsmøte med temaet fordi tiden ikke
strakk til for videre debatt. Flere av medlemmene hadde
ordet så her er det virkelig engasjement.
Utmerkelser
Vi har også som tradisjon å utrope årets storfisker og
vervemester og ikke uventet var det Johnny Bøe som tok
første napp i vandrefisken og igjen fikk premie for å ha
vervet 15 nye medlemmer i oktober måned.
Kvelden ble avsluttet med trekning av gevinster og bare
dette blir det underholdning av og etter hvert trakk vi oss
hjem til en ventende seng.

Foran t.h foreningens
æresmedlem Helmer
Forså.

Nå er vi glade
og mette.

”Redningsmann” Bjarne Berg
orienterte om Redningsselskapet lokalt som har base
tvers over sundet.

V
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Årets storfisker
og vervemester
Johhny Bøe med
vandrepremien.

Jarlsøveien 50
3124 Tønsberg
Tlf: 33 32 88 80
www.vallomotor.no

Landsmøtet 14-15 april i 2012

BORGE HOTELL
Valget falt denne gang på ærverdige Borge Hotell på Husøy
i Tønsberg. Med sine trivelige lokaler ved vannkanten til
innseilingen fra øst til Tønsberg legges rammen rundt arrangementet. Det er så langt ikke avklart hvilke andre aktiviteter som kan finne sted på lørdag, men en utflukt til
det tidligere fortet på Østre Bolærne kan være aktuelt.
Som i 2002
For de som er god på å huske tilbake, så hadde NFSF
landsmøtet sitt på samme sted for 10 år siden nærmere
bestemt 7. – 8. april 2002 og vi hadde besøk av både ordfører m/frue og den gang stortingsrepresentant fra Frp Per
Ove Width.
Et sentralt og greit valg
Prismessig passer dette hotellet utmerket og hotellet har
35 rom med egen dusj og wc på rommet, i tillegg til andre
rimeligere alternativer.Vår pris er i utgangspunktet med
dobbeltrom inklusive middag lørdag kveld, frokost kursopphold og lunsj søndag kr 890 pr person og tillegg for
enkeltrom kr 100. For de som måtte ha ønske om å
komme fredag koster rommet kr. 400 med forkost lørdag.
Det sendes ut innkalling med program, til alle lokalfor-

eninger, slik at flybilletter kan
bestilles i god tid til en rimelig
pris. Torp flyplass, med Widerøe
og Norwegian, ligger ca, 30 km
mot Sandefjord og forbindelse
til Gardermoen skjer via Tønsberg jernbanestasjon ca. 4 km.

Borge hotell

Meld saker til LM 2012
Vi oppfordrer lokallagene til å
melde saker de ønsker å ta opp
på møtet så tidlig som mulig.
enkeltmedlemmene sitt engasjement er her også viktig. Ta
kontakt med lokallagsstyret ditt
om du mener der er saker som Om været er med oss kan det
burde løftes opp på landsplan. kanskje bli en dukkert.

Trivelige lokaler har de også.

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND

Kr 27.000,- eks.mva
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Lysning for brislingen i
Oslofjorden/Skagerak?

AV LArS KONGSViK

etter flere års kamp ser det nå ut til at
der kan være bevegelse i saken som
gjelder å ta vare på brislingen i Oslofjorden/Skagerak.
Lysfiskekomiteen i Telemark har i en
årrekke stått på for å få slutt på lysfisket. De har sett at det rovfisket som
drives etter brisling her inne utarmer
fiskebestandene. Det tradisjonelle
fisket etter torsk og annen hvitfiske
har gradvis gått nedover, og erfaringen
er at det vesle som finnes blir aldeles
borte når lysfiskerne har støvsugd
fjorden for brisling.
Dette er slett ikke noe rart, for fisken
må jo ha noe å leve av, og når maten
blir borte forsvinner også fisken.

BRISLINGFANGST
Foto: Else Torstensen, Havforskningsinstituttet.

både direktoratet og forskernes syn på
saken.
Først kom havforsker ingolf røttingen
på banen og viste grafisk framstilling
over brislingfisket i 6 ulike fjordsystemer i perioden 1960 - 2008. Her
pekte Oslofjorden/Skagerak seg ut
med en markert og langvarig nedgang
som en ikke kunne se på samme måte
i de andre fjordene. På direkte spørsKamp på reguleringsmøtene
mål fra undertegnede ville likevel ikke
NFSF har i flere år fremmet krav om
røttingen si at dette området var
at det måtte bli slutt på lysfisket. Det
har stort sett vært null respons og en spesielt svakt. røttingen sa at toktene
som gav grunnlag for statistikken ble
kald skulder fra fiskeridirektøren i
denne saken. i fjor kom departementet avsluttet fordi en hadde prioritert
andre oppgaver.
med pålegg om stans i lysfisket noe
Han
sa imidlertid at brislingen hadde
som etter kort tid ble endret til at der
en
viktig
rolle med å omdanne
skulle innføres kontroll med alle lysplankton til mat som torsk, sei osv. kan
båter som kastet etter brisling.
ha nytte av. Han mente videre at det
eilif Sund sa at en av økonomiske og
var
viktig at vi tenkte oss om og tok
administrative grunner måtte konsenten
bestemmelse
om hva vi vil med
rere kontrollen til det som var fordelbrislingen – en måtte altså komme
aktig.
fram med forvaltningsmålsetninger.
undertegnede repliserte da at dette i Han presiserte at det var opp til andre
enn havforskerne å ta disse beslutpraksis var blitt til en type meldeplikt
ningene.
og at kontrollene i praksis var nesten
opphørt. Fokus i kontrollen var å
Nedreås tok bladet fra
sjekke om der var bifangst i kastet.
munnen
Dermed fortsatte den feilslåtte enDeretter kom havforsker Kjell Nedbestandsforvaltningen og en så helt
reås fra havforskningsinstituttet på
bort fra at brisling har en viktig rolle
banen og sa direkte at en ikke utnyttet
for å holde oppe et produktivt
det potensialet som brislingbestanden
økosystem langs kysten.
kunne ha og at en tynte ressursen.
Han sa at historien fortalte ham om et
Brisling har en viktig rolle
Så skjedde det endelig noe vi må kalle potensiale som ikke ble utnyttet. Han
sa videre at en i dag forvaltet briset gjennombrudd i erkjennelsen av at
lingen etter ADHOC metoden, en tilbrislingfisket i Oslofjorden/Skagerak
fredstilte industrien og lot dem fange
likevel ikke er så bra.
det de ville ha.
undertegnede hadde varslet fiskeridirektøren om at jeg ville be om
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Nedreås ville gjerne være med på et
prosjekt om brislingen, men han ville
gjøre det skikkelig. Han var også interessert i å vite om fjordpopulasjonene
av brisling er avhengige eller uavhengige av tilskudd fra havbestandene.
Videre uttalte Nedreås at han ville
støtte Norges Fritids og Småfiskerforbund som er litt kritisk til bruk av lys i
brislingfisket.

Fiskeridirektøren ubekvem
med situasjonen
representanten fra Direktoratet for
Naturforvalting i Trondheim ville vite
om fiskeridirektøren mente at fisket
etter brisling i Oslofjorden er bærekraftig.
Her viste LivHolmefjord videre til havforskerne og sa at det må vi spørre
dem om. Noe svar på direkten kom
selvsagt ikke.
DN fulgte opp med å spørre hvordan
fiskeridirektoratet så på
naturmangfoldsloven §7 i forhold til
beskatningen av brisling. Her viste hun
til at direktoratet brukte prinsippene i
loven når de satte opp bestandstabellene.
Holmefjord sa at hun ikke var bekvem
med situasjonen for brisling i Oslofjorde/Skagerak. Arten er absolutt på
direktoratet sin obs. liste.
Hun sa også at en vil vurdere til
sommeren å føre brisling inn på listen
over arter som skal prioriteres i 2012.
undertegnede ba avslutningsvis om at
direktoratet respekterte fredningstiden for brisling og ikke gav dispensasjoner for fiske på nyåret slik det har
vært praksis i en årrekke.

NFSF ser utvilsomt fram til
reguleringsmøtet i mai/juni der vi
håper at brisling blir tatt inn blant de
prioriterte artene i 2012 og at en
dermed kan la bestanden få det fokus
den fortjener. Forvaltningen må nå bli
økosystembasert slik at en kan la brisling få stå igjen i fjordene som mat for
større fisk og dermed være med på å
bygge opp grunnlaget for et rikere
fiske i fremtiden.

Hummerfisket og denne sesongens
gode og bitre erfaringer
AV TOM SOLLie

Vi skriver 30. november 2011 og hummersesongen for i år
har vi lagt bak oss her sørpå.

Teinene tok jeg på land noen få dager ut i november og
regnet med at 2 teiner var tapt denne sesongen. Bittert at
noen ikke kan la andres redskap få være i fred, men jeg er
ikke alene om å miste teiner. Flere jeg kjenner har også hatt
mye besøk og teiner som har vært ”stripset” viser tydelig
bevis på det. Det har denne sesongen også vært en del
som har trukket teinene på Søndager. At det ikke tas
hensyn til helligdagsfredningen kan være at flere som er i
full jobb og følgelig ikke kan trekke på mandag, eller skyldes
det rein uvitenhet?
Noen som ikke kjenner reglene?
Flere av våre gjestearbeidere fra østeuropa er også
observert med joller fullastet med hummerteiner som
mest sannsynlig ikke er kjøpt av dem selv. en kan jo tenke
seg hvilen biinntekt som salg av noen hummere betyr for
dem. De vet sannsynligvis heller ikke at de ikke har lov til å
fiske med faststående redskap med mindre de er Norske
statsborgere.
Fiske på grensa
Vi som bor i Tønsberg området er så heldige at vi har et
eget verneområde for hummer rundt vestre Bolærne . Her
er det så mye hummer at den er nødt til å vandre ut for å
finne nye jaktmarker. Dessverre finner noen det veldig at-

traktivt å sette teinene helt på grensen av området for å
lokke hummeren ut og inn i teina. Det er ikke bare fritidsfiskere som gjør dette. Også et par Østfoldfiskere setter
teinene på linje ut fra området langs grensen. Fiskeridirektoratets oppsynsbåt Munin har bemerket dette og
tenkt at det bør opprettes en buffersone. en grense er
riktignok en grense men når bestanden i verneområdet er
redusert taler mye for at det er nødvendig.
Oppsynet satt på land
For øvrig så er fiskerioppsynet stort sett fraværede.Vi
ringer, av og til, til politiet for å varsle om teiner som er
satt ulovlig men Politiet i Tønsberg tok båten på land i
midten av oktober. etaten er tildelt ansvarte for det indre
kystoppsyn lokalt! Her må det være noe galt.

Allikevel er det rapportert om generelt godt fiske og de
fleste har fått mer enn i fjor. Hvis jeg gjetter riktig skyldes
dette at det i fjor ble kastet ut enorme mengder med
undermåls og rognhummer, Hummeren som vi kastet ut i
fjor målte 23-24 cm og denne kan i år måle 25-26 cm
hvilket er størrelsen det er fisket mest av. Hummeren som
i fjor bar på utrogn har sluppet denne og er fiskbar i år.
Kjekt med ærlige folk
Som en gledelig avslutning fikk jeg en telefon sist lørdag.
”Savner du ei teine” var spørsmålet. Ja selvfølgelig gjorde
jeg det. Du skjønner jeg så skiltet som Småfisker`n bruker
og når jeg så det forsto jeg at det måtte være din sa
finneren. Kjekt med skikkelig merking!

Vår yngste Hummerfisker

AV TOM SOLLie

Jørgen er 15 år og er det yngste medlemmet i vår lokalforening i Småfisker`n Tønsberg & Omegn. Han ble medlem nå
i høst. Jørgen har fisket krabber i flere år, men i år har han
slått seg på hummerfiske og det har gitt resultater.
Vanligvis er han ute og trekker teiner etter skoletid men nå
som det blir så tidlig mørkt blir det til at teinene settes ut
på fredag og trekkes på lørdag
Han fisker hovedsakelig rundt ringshaug og Vallø med sine
teiner fra Biltema. Disse teinene hadde ikke godkjente
fluktåpninger fordi det var fluktåpninger etter Svenske
normer.
Jørgen vil fiske lovlig og derfor har han montert riktige
fluktåpninger slik at han kan kombinere krabbe og
hummerfiske.
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Jørgen med en av teinene sine.

Vi berge torsk og hummerbestanden
AV TOM SOLLie

i anledning av at Arbeiderpartiet har
opprettet utvalg for fiskeri- og kystpolitikk for fylkespartiene i Østfold,
Akershus, Oslo, Buskerud,Vestfold,
Telemark og Agderfylkene, ble NFSF
invitert til å delta på et miniseminar på
rica Havna på Tjøme, 30. august. i
tilegg til deltakere fra fylkespartiene
var Fiskarlaget Sør og Havforskningsinstituttet representert, Steinar Gullvåg åpnet møtet og overlot ordet til
Tjøme`s daværende ordfører Bente
Bjerke Larsen som ga en innføring i
Tjøme som kyst og fiskerkommune.
Arbeiderpartiets nestleder Helga
Pedersen ledet oss inn i hovedhensikten med utvalget på bakgrunn
av tilstanden i forhold til fiskebestanden i distriktene.

ingen. Langs vår tett befolkete del av
kysten er det dessuten nødvendig å se
ting i sammenheng.Verneområder for
fisk er eksempler på det.Vi har noen
slike områder på begge sider av Oslofjorden og vi trenger flere.
NFSF vil ha samarbeid
Vi hadde også fått tildelt 10 minutters
taletid og møtet foregikk i gemyttlige
former. Som leder bemerket jeg alle
de som vårt forbund samarbeidet
med, men dessverre sto ikke Norges
fiskarlag på denne listen. Det synes vi
er uheldig for vi burde egentlig
arbeide mot felles mål. i tillegg så må
vi få på plass et lokalt effektivt oppsyn.
Det var Nestleder i Frode Christiansen i Norges Fiskarlag helt enig i.
Vi må få på plass kortsiktige strakstil-

Hensikten med utvalget er å skape
oppmerksomhet omkring Oslofjorden
og Skagerakområdet i fiskeripolitisk
sammenheng, og konkretisere
Arbeiderpartiets kystpolitikk på denne
delen av kysten. Kystsoneplaner med
verneområder for fisk, er et av
temaene som ble reist.
Næring, kortreist mat og fritid
Arve Høiberg, fylkesordfører kandidat
i Vestfold, viser til at det foregår et
fiske i sør som er næring for dem som
driver det og som forsyner befolkningen med kortreist sjømat. Samtidig
er Oslofjorden og Skagerak rekreasjonområde for to millioner
mennesker som også forsyner seg fra
dette matfatet. Over tid er enkelte bestander, som hummer og torsk, så
hardt beskattet at det nå er nødvendig
å treffe tiltak for å bygge opp bestandene igjen. Fylkeskommunene har
et klart ansvar for kystsoneplanlegg-

Øverst:
Nestleder i AP Helga Pedersen som
tidligere fiskeriminister bekreftet sin
interesse for et levende kystsamfunn
Til høyre:
Sentrale lokale politikere sammen med
nestleder i småfiskern tønsberg Petter Bryng
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tak som garnforbud i gytetiden både
for yrkes som fritidsfiskere for å få
insigstorsken til å gyte ifred sa leder i
NFSF Tom Sollie.
Ny generasjon kystsoneplaner
Vi må ikke stelle oss slik at det ikke er
mulig å henge ut et håndsnøre med
rimelig håp om å få fisk, langt mindre
leve av det havet kan gi på vår del av
kysten. i samarbeid med fiskerne, fritidsfiskerne og kystkommunene vil
Arbeiderpartiet ta initiativ til en ny
generasjon kystsoneplaner i alle
fylkene rundt Oslofjorden og
Skagerakkysten, der vi tar vare på
kystområdene og hegner om viktige
fiskebestander, sier Arbeiderpartiets
fylkesordførerkandidat i Vestfold, Arve
Høiberg.

Størjefiske i
Denne beretningen er fra 1939, en tid
da størjefiske fra mindre båter var vanlig i Oslofjorden. Kom uvær brått på,
kunne en stø hånd på rorkulten og en
heldig dag være forskjellen på god
fangst eller i verste fall ulykke. På
lengre turer hadde man ofte med olje
ombord for å dempe brytende sjø,
redningsutstyr og miljøvern lå tiår fram
i tid. Dette var småfiskere, bokstavlig
talt. 57 år senere, i godt småfiskerlag,
fortalte reidar Gundersen denne historien til Carl Fjerbæk og Hans
Haugen, da han som 16 åring skulle
være med far Carl som da var 49,
etter størja. reidar forteller om storfangst på denne turen. Men som man
etter hvert skjønner, i jakten etter
større fangst, drøyet nok fader Carl i
lengste laget med å sette kursen hjemover…
Båten og utstyret
- Snekka lå i rørvik i Larkollen, på
Østfoldsida. utstyret var bra etter
datiden forhold.Vi hadde ei åpen
snekke på 24 fot med råseil og
ensylindra 6 – 7 hk FM bensinmotor.
Snekka hadde et løst dekk fra mastetofta og fram til første rotofte. Her
lagret vi håndharpuner, tauverk og

blåser. Det løse dekket var nødvendig,
for når størja var harpunert, skulle tau
og blåser løpe lett ut i sjøen.Videre
hadde vi et harpungevær og dorgeutstyr som bestod av 50 meter kraftig
line, med 6 meter pianotråd og
størjekrok i enden. Som agn brukte vi
en stor makrell som måtte sys på
kroken på en spesiell måte, slik at
agnet gikk naturlig i vannet. 20 liter
gammel motorolje var brakt ombord
og skulle brukes til å dempe sjøen i påkommende tilfelle. ellers hadde vi med
vann, mat, kaffe, primus og 2 hele
bayer.

opp igjen, var det en våt jobb å få
baksa den om bord.Vinden gikk etter
hvert over på sydvest, men bare lett
bris, så vi fikk oss en matbit mens vi
dorget videre sydover.Ved 7 tiden på
morgenen var vi nede ved Grisebåene
vest av Koster. Dorgingen og speidingen fortsatte til ved 11 tiden uten resultat.

Grov sjø
etter hvert økte sydvesten på til kuling,
og størja begynte å stime.Vi fikk
harpunert 4 størjer, men så gikk det et
par timer til uten å få flere. Nå var
sjøen blitt grov.Vinden ga seg ikke, og
Fangsten er igang
vi hadde mer enn nok med å styre
Klokka var blitt ett natt til mandag, da båten og holde oss fast. Jeg likte meg
vi stod ut rørvikbukta i maks vær.
ikke, og ble svært glad da far sa: reidar,
Kursen ble satt sydvestover mot
nå får vi prøve å komme oss til land.
Bolærne, og med vinden i akter gjorde For motor satte vi kurs for Torbjørnsråseilet jobben. Månen stod høyt over kjær i grov strømsjø. Båten var blitt
Onsøylandet, og sikten var god. Begge temmelig tunglastet, så jeg måtte stadig
dorgene var ute med makrell som agn helle olje på akterdekket for å dempe
og gikk ca 2 fot dypt.Ved Fuglehuk fikk brottsjøene. Takket være oljen, kom vi i
vi 2 størjer, begge på ca 80 kg, en på
le oppunder land nord for Hvaler, og
hver dorg. Så seilte vi østover mot inn- gikk inn til Papperhavn på Vesterøy. Da
seilingen til Fredrikstad, og utenfor
hadde vi brukt 5 liter olje. Folk som så
fyret på Struten harpunerte jeg ei
vi kom inn, lurte på hvor vi kom fra.
størje på 130 kg. Blåsa forsvant rett
Da de fikk høre at vi hadde vært nede
ned i sjøen og da vi endelig fikk størja ved Grisebåene, var det mange som

Møte i fagrådet for laks
AV PeTTer BryNG OG
CArL FJerBæK
Petter Bryng fra Vestfold og Carl Fjerbæk
fra Østfold møtte for Norges Fritids og
Småfiskerforbund på oppfordring fra Forbundsformann Tom Sollie.
Vi begge har stor interesse av kilenotfiske
som vi driver med i sesongen.

Direktoratet for naturforvaltning skal
fastsette fiskeregler for fisket etter
anadrome laksefisk både i sjøen og i
vassdragene for 2012.
Fylkesmennene skal fremdeles ha en
sentral rolle i elvereguleringene. De
skal drøfte forslag til eventuelle endringer både i sjø og elv i de lokale
fagrådene.

DN vil så fastsette de endelige fisFylkesmannen sentral
Møteleder var Leif r. Karlsen, Østfold kereglene i en felles forskrift for hele
fylke med Tommy Olsen som sekretær landet.
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En del nye forslag
På møtet ble hovedpunktene i ny
rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltninger gjennomgått. Det ble
gjennomgått fangstrapporter og diskutert fangsttider. Analysene for Oslofjorden og elvene viste at vi har god
kontroll på uttaket av fisket og
fagrådet ønsket å fastholde de samme
fisketidene som i 2011.

Man ønsket å øke minstemålet på
ørret og laks med 10 cm. Det var også
ønske om at et snøre/ stang per båt på

gamle dager
ristet tvilende på hodet. Det var ingen
andre båter som hadde vært ute den
dagen. etter et godt måltid mat, og en
skvett bayer, var klokka blitt åtte, og vi
gikk til ro for natten under råseilet.
Levering av fangst
Ved ett tiden på natta rusket far meg
våken.Vinden hadde spaknet, og vi
måtte prøve å komme oss hjemover.Vi
gikk ut ved Søstrene i retning Bolærne.
Ved Hollenderbåene fikk vi 2 størjer
med harpungeværet. Med 9 fisker om
bord satte vi kurs for rørvik, og var i
havn halv sju. Temmelig slitne og sultne
som vi var, smakte det med frokost før
vi gikk i gang med å partere fangsten.
Oppdelt fisk fikk vi solgt lokalt for kr.
0,50 pr. kg. Da hadde vi litt igjen i forhold til å levere på mottak. Pris på
størje levert i Fredrikstad var kr. 5,00
pr fisk, reiste vi til Horten, fikk vi kr.
15,00 pr stk. Så var det å rydde opp og
få orden på utstyret. Ny tur startet
onsdagsnatta, men det er en annen historie.
Etterord.
Denne fortellingen stod i Småfisker`n i
1996, og det er kommet til mange nye
lesere siden den gang. De fleste av oss

som bor rundt Oslofjorden er vel
heller ikke så avhengig av det økonomiske utbytte av turen som disse
karene var. Noe å tenke på neste gang
man er utpå og snoa biter i nesa. Artikkelen er noe mer utfyllende enn
første utgave.
Hvor ble det av størja?
Hva skjedde så med størja som etter
hvert ble borte fra Oslofjorden? en
avisartikkel i 1989 av Gøthe Gøthesen
gir en mulig forklaring. Her sies det at
størjefisket ble drevet på samme
måten som beskrevet her fram til begynnelsen på 60 årene. Da fangstene
på Vestlandet ble mindre, kom det
båter derfra til Oslofjorden med
snurpenøter. - Det kunne være en
30 - 40 lag som drev dette fiske.
De ringet inn stimene og tok
det som var. etter tre fire år
var det slutt, sa Anders
Wilhelmsen fra
råde i dette
intervjuet,
og fortalte at
han hadde
ikke sett størje på
flere år. Han var med sin far fra

tidlig i 40 årene og fisket på tradisjonelt vis fra snekke. Andre har vært
inne på at innsig av blant annet sild
som størja gjerne gikk etter, også
varierte år om annet og kan ha hatt en
innvirkning.

i 1972 ble det tatt ei kjempestørje på
dorg ute ved Hollenderbåene. Den dro
vekta til gode 400 kg, men det var nok
en slenger,det vanlige størjefiske var
for lengst over.

Vil du vite mer om størjefiske, gå inn
på www.fiskeri.no, >Fiskerihistorie,
>størjefiske. Her finner man historikk
om størjefisket, del 1 fra den spede
starten på 1920 tallet, og del 2 tar for
seg tiden fra -60 årene og fram til
århundreskiftet.

Slik ser makrellstørja ut.

og ørret 29. sept 2011
dorging etter laks og ørret. Det er
heller ikke lov å fiske med oter i ferskvann eller saltvann og at isfiske ved
elveos 100 meter fra oset skulle gjelde
alle fiskearter. Det er også bare tillatt
med ett snøre pr. isfisker.

østsiden Det ble diskutert om fisketiden for kilenotfiske kunne gå på
uke istedenfor på dato. Da kunne fisket
begynne på mandag etter kl. 18.00 til
fredag kl. 18.00. Hele fisket med
kilenot blir da på 15 dager.

Ulike luseproblem øst/vest
Det ble også diskutert lus på laks
/ørret og at det er et større problem
på vestsiden av Oslofjorden enn på
østsiden. Dette kan skyldes at det er
mye mer ferskvann i havvannet på

Forgubbing
Kilenot fisket er også et fiske som det
blir drevet mindre og mindre av på
grunn av vansker med nyrekruttering.
Det er blitt et gubbefiske. Det ble også
diskutert sjøørretprosjekter i
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lakseregionen østlandet i småbekkene
med trapper og løsninger.
Til slutt vsr det lunch og oppsumering
av temaene, som var oppe til diskusjon.
Vi sitter igjen med inntrykk at vi denne
gangen nådde frem med våre synspunkter. Det var denne gangen ikke
lagt føringer fra DN sin side.

13. september 2011

Kontaktmøte i Flødevigen
AV KJeLL AABy
Det var stort fremmøte med folk fra
fylke, direktorat og andre organisasjoner.
NFSF møtte med 4 representanter.

Vi var for andre gang invitert til det
årlige kontaktmøte på Hi i Flødevigen.
Denne gang var det vannforskriften
som sto i fokus men det var også
presentert andre tema som ”Aktiv
forvaltning” ved Alf ring Kleiven.

Opprettelse av verneområder
Han orienterte om saksgangen rundt
opprettelse av nye verneområder.Vi
må vel innrømme at dette var det
mest interessante. Det som er helt avgjørende for gjennomføringen er lokal
deltakelse og medvirkning. Alf orienterte om lokale høringer og
sonderings forslag.Videre kom han inn
på brukerundersøkelse og kartlegging
av fiskeaktiviteter og bunnforhold
samt datainnsamling og forskningsoppfølgning.
Høyt tempo og einveiskommunikasjon
Møtet besto av foredrag om forskjellige temaer som var bra nok men det
var avsatt alt for lite tid til spørsmål
og debatt.
For øvrig var det viet alt for kort tid
til enkelte tema men slik blir det når
programmet blir pakket sammen til et
minimum av tid for å rekke gjennom i
løpet av noen få timer.

n fo
Svein Hvidste

Litt av forsam
lin

gen under La
ngesundskonf
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SMÅFISKER`N, Avd. Moss og Rygge

Studieforbundet Natur og
Miljø`s familiedag

Småfiskere i skogen var Carl Fjerbæk, Eldbjørg og Svenn Giske

Nyrøkt makrell fra Småfiskern Moss/Rygge

AV Per LiVAr eNGeNe
Arrangementet var også i år lagt til Moss
Jeger og Fiskeforenings flotte foreningsbygg og trapbaneanlegg i Mossemarka i
starten på september.
Småfiskere i skogen var Carl Fjerbæk, Eldbjørg og Svenn Giske, Gunni og Per Livar
Engene.
Carl stiller med delikatessene
Carl, som alltid ihuga morrafisker, var
ute med båten dagen før og kom til
skogs med et dugelig knippe nyrøykt
makrell.Vi var ikke like heldig med
været i år som i fjor. Det begynte å
regne like etter vi hadde rigget oss til.
Det bøtta ned innimellom, og det ble
litt trangt under bakluka på Hiacen til
Carl. Derfor fikk vi stå i teltet til Turistforeningens lokallag DNT Vansjø.
Herfra ble det orientert om turer til
sjøs og til lands, og man fikk både
røykt makrell, kvikklunsj og lesestoff.
Carl hadde med en 40 -50 makreller,
og mesteparten forsvant så fort Svenn
greide å filetere.

og smake på hva de ca 8 foreningene
hadde stelt til. Her kunne man få
soppsuppe, dådyrsteik, vafler, røykt
makrell. Det var skytterbane for ungdom, natursti og flere stander. Småfiskern var også på plass i kjøkkenet
hvor eldbjørg stilte med vaffelrøre og
innsats! Har vi så noe igjen for å delta
her, så langt fra sjøen? Vi fikk ingen nye
medlemmer denne gangen, men vi

mener Småfiskern blir lagt merke til
blant publikum og andre organisasjoner. Så får vi se hva som kommer
ut av det. undertegnede er også med i
løypegjengen i DNT Vansjø, flere av
skautraverne har båt, og synes man må
ta vare på fiskemulighetene. Kanskje vi
har ei avis eller to til overs rundt
juletider? Og resten av makrellen? For
et spørsmål.

FISKEUTSTYR, TAU, GARN, TEINER OG RUSER
FISKEUTSTYR:

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

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

NAVIGASJON:

FLYTEPLAGG:

Garmin og Humminbird
kartplottere og
ekkolodd.

Stort utvalg av
flytedrakter,
jakker og vester.

Er der noen småfiskere i
skogen?
Gunni gikk rundt og delte ut marine
godbiter og småfiskerinfo. Altså, tross
været var det mange, både små og
store, som tok turen til skogs for å se

Besøk oss for en hyggelig handel !

Norsk Fletteri as

Tauprodusenten i Bergen.
Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp og Expert
Tlf. 55 10 50 27
www.norsk-fletteri.no
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Småfisker`n

Hvilke regler gjelder fo
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.
er du av de som kun fisker til eget bruk, så er punktene A D de mest aktuelle, men vær observant på punkt G i noen
tilfeller. Skaff deg gjerne brosjyren "Kysten er din" (sist utgitt februar 2011). Den finnes også på internett under adressen
http://www.fiskeridir.no/brosjyrer/kysten-er-din
Vær også oppmerksom på at alle reguleringer blir vurdert
hvert år, og det kan inntre endringer både i løpet av et år
og ved et årsskifte.
A. Generell redskapsbegrensning for
fritidsfiskere:
Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser
NB! Husk at krabbeteiner skal ha 2 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 fra 1.januar 2011. Den nye regelen vil gjelde
for fiske etter torskefisk både nord og sør for 62°N.
Har du 165 meter bunngarn etter torsk og 45 meter garn
som ikke fisker etter torsk (eks. flytegarn) så er det en
mulighet for å utnytte de 210 metrene.
redskapsmengde gjelder pr. båt, selv om det er flere
personer i båten.
B. Merking av redskap
All redskap skal være merket med eiers navn og adresse på
minst et av vakene. Har redskapet ikke vak skal det merkes
direkte på redskapet.
C. Nedsenking av garn/forbud mot redskapstyper/forbud mot fiske
• Det er innført totalforbud mot fiske av ål. Dette gjelder
på ubestemt tid for å bygge opp bestanden.
• Det er innført totalforbud mot fiske av pigghå. Dette
gjelder på ubestemt tid for å bygge opp bestanden som
en mener er truet.

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

• Fra 1. mai til og med 31. desember er det forbudt å fiske
med torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen
til og med Møre og romsdal fylke.
Dette er et tiltak for vern av hummeren….
• uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte
torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet hummerteiner og torskeruser kan likevel til
sammen ikke overstige 10.
• unntak for fiske etter leppefisk
ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som
brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fiskeridirektoratets regionkontor kan derfor gi dispensasjon
fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske leppefisk for
omsetning.
• Minste maskestørrelse i bunngarn sør for 62 grader er
126 mm (10 omfar). Dette gjelder fra 1.jan 2012. Nord
for 62 grader nord er minste maskestørrelse i garnfisket
etter torsk 156 millimeter.
D. Fredningstid
en del arter er fredet i deler av året, og der gjelder
spesielle regler for hvordan en kan fange den.Vi nevner
spesielt:

• Hummer
regler om minstemål , fangsttid og fangstredskap.
På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra
1. oktober klokken til og med 30. november.
For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober til og med
31. desember.
Felles regler for hele landet:
• Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner.
• Hummerteiner skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på minst 60 millimeter i diameter på hver side
av teinen.
• Hummer tatt med annen redskap enn hummerteiner
skal settes tilbake i sjøen.
• Fritidsfiskere kan bruke maksimalt 10 teiner til fangst
av hummer.
• Hummer med utvendig rogn er fredet hele året og
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informerer

or fiske i sjøen i 2012?
skal settes tilbake i sjøen.
• Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm.
• Hummer kan ikke oppbevares i sjøen mellom
31.desember og 1. oktober.
• i teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst
én sirkelformet fluktåpning i redskapet. Åpningens
diameter skal være minst 80 millimeter. Dette kravet
gjelder ikke yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og romsdal fylke i perioden fra 1. mai til 31. desember.
yrkesfiskere kan søke om dispensasjon fra denne
regelen.
• uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte
torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember.
Antallet hummerteiner og torskeruser kan likevel til
sammen ikke overstige 10.
• På Skagerrakkysten er det innført helligdagsfredning i
hummerfisketiden.
• i hummerfredningstiden er det en dybdegrense for fritidsfiskere på minimum 25 meter for setting av krabbeteiner fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista.
• Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange
hummer på kysten fra svenskegrensen til og med VestAgder fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.

• 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, se fotnote 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, se fotnote
Hele landet
32 cm
rødspette
Vest for Lindesnes
29 cm
Øst for Lindesnes
27 cm
Krabbe
Nord for rogaland
13 cm
rogaland til svenskegrensa 11 cm
Hummer
Hele landet
25 cm
Stort kamskjell
Hele landet
10 cm
Sjøkreps
Hele landet
13 cm
• Levende fisk under minstemål settes ut igjen.
• Nytt av året er at kveite under minstemål (80 cm) skal
settes ut igjen uansett om den er levedyktig eller ikke.
• Sei til egen husholdning eller agn må ikke ha minstemål
• 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.
• Pr. 2011har fritidsfisker en maksimalkvote for omsetning
av torsk på 1000 kilo i hele landet.
• i noen fiskeri kan det være forbud mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr. 2011 gjelder dette rognkjeksfiske i de 3
nordligste fylkene.
• ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt
omsette for en verdi tilsvarende grensen for momsplikt
registrering (kr. 50 000 pr. 2011)
G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år meldinger som
regulerer fisket for kortere eller lengre tidsrom for gitte
områder eller arter. Meldingene kunngjøres i kystaviser og
på fiskeridirektoratet sine informasjonssider. Dette gjelder
særlig når fisket innenfor en totalkvote blir stoppet, og det
ikke lenger er lov til å fiske denne arten for salg (eks
makrell).
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Nye regler om maskestørrelse kan medføre

siste reis for trollgarnet ditt!
AV LArS KONGSViK
Det nærmer seg slutten av
siste sesong for trollgarna til
svært mange av fiskere og ikke
minst fritidsfiskere her til
lands. Tidligere har der ikke
vært noe minstekrav til maskestørrelsen i bunngarn sør
for 62 grader N, men fra
1.januar 2012 er det innført
nye regler.
Minste tillatte maskestørrelse for
trollgarn blir 126 millimeter. regelen
innføres for å bevare bestander av villfisk, særlig kysttorsken.

en maskestørrelse på 126 millimeter
tilsvarer en halvmaske på 63
millimeter (10 omfar).

Den nye regelen vil gjelde for alt fiske
med bunngarn sør for 62° N (Stad),
også for trollgarn som er et populært
garn blant fritidsfiskere.

Garn med små masker kan fiske veldig
effektivt, og fange småfisk som ikke
har fått sjansen til å

net
Dette trollgar
n
øe
har vært i sj
.
ng
ga
for siste

gyte. Kravet til minste maskestørrelse
er fastsatt spesielt med henblikk på
minstemålet på torsk, som er 40
centimeter i Sør-Norge, og er ett av
flere tiltak som iverksettes av hensyn
til kysttorsken. Målet er at mer fisk
skal få vokse seg store nok til å formere seg.
Riktig tiltak
Da Norges Fritids og Småfiskerforbund sendte sitt høringssvar angående
tiltak for å ta vare på kysttorsken var
maskestørrelse det enkelttiltaket som
vi likte mest. Det er viktig at torsken
får anledning til å formere seg før vi
høster av bestanden. Tiltaket gjelder
dessuten både i fritidsfiske og yrkesfiske og oppfyller dermed et viktig
kriterium om likebehandling av dem
som høster av ressursene i havet.
Rammer fritidsfiske mest
NFSF ser at nye bestemmelser
rammer fritidsfiskerne hardt. Trollgarn
har ofte hatt småmasker som er
mindre enn de nye reglene og mange
av oss fritidsfiskere må kanskje bytte
alle bunngarna vi har. Dermed må du
kanskje ut med fra 5000 kroner og
oppover om du vil fornye 7 garn.
Torskegarnet har riktig maskestørrelse – 126 mm –
og vil gjøre nytten i mange sesonger fortsatt.
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Velger du å gjøre monteringsarbeidet
selv kan du spare litt penger om du vil
bruke blyline og korkline på nytt og
bare bytte garnbussene.
Vær lojal mot reglene
Selv om nye bestemmelser om maskestørrelse har vært varslet lenge, så
har nok de færreste startet utskiftningen av garngarderoben.Vi vet også
at nivået på kontroller ikke er høyt, og
så langt vi vet har Fiskeridirektoratet
ikke varslet noen spesiell satsing på
kontroll av maskestørrelsen ennå.

Sjansen for å bli tatt med bruk av feil
maskestørrelse er dermed ganske
liten foreløpig. NFSF oppfordrer
likevel den enkelte til å være lojal mot
de nye bestemmelsene. På smørbrødlisten over mulige tiltak som kan
ramme fritidsfisket er dette et riktig
og greit tiltak. Skulle du bli tatt for
brudd på bestemmelsene om maskestørrelse nytter det trolig lite å si at
du ikke visste om nye reglene. Bøtene
for overtredelse vil lett komme opp i
flere tusen kroners-klassen og da er
det jo bedre anvendte penger å investere i lovlige garn.

Langesundskonferansen 11 og 12. august 2011

KYSTTORSKEN I SKAGERRAK
– HAR DEN NOEN FRAMTID

De viktigste tiltakspunktene i denne
handlingsplanen omfatter bl.a:
• Å bygge opp og sikre robuste bestander, gjennom god forvaltning,
bærekraftig høsting og ivaretagelse
av gyte- og oppvekstområder.
Tett program
• Å sikre at annen virksomhet ikke
Vi ble presentert for et meget tettdrives på bekostning av havmiljø, ville
pakket program for begge dager fra kl.
bestander eller driftsgrunnlag og
0900 til 1645 første dag og fra kl. 0900
lønnsomhet for norske fiskere.
til 1520 andre dag. Det var påmeldt 59 standen er lav og tidvis nesten borte.
• Å sikre fortsatt felles adgang til fiske
personer medregnet de som skulle fo- Han nevnte at skarven kunne ha stor
del av skylden. Den er kommet i stort
langs kysten av Sverige, Danmark og
relese. Lokalet som var Sentrum
antall
og
spiser
trolig
over
en
million
Norge gjennom en ny SkagerrakKulturhus i Langesund var godt tilavtale.
rettelagt både datateknisk og lydmes- torsk i året samlet.
• Å sikre at det ikke innføres påbud
sig. Arrangør var “Bioforum Telemark”
Sild og brisling skal være mat
om sorteringsrist uten oppsamlingsog “Langesund Sjømat- og FisHer
fikk
Walter
Berntsen
anledning
til
pose i Sør-Norge, og at det fortsatt
kefestval”.
å komme med et innlegg hvor han
blir anledning til å levere bifangst fra
påpekte at de store uttak av sild langs
reketrålfiske.
Torsk i fokus
kysten tvinger sel og skarv inn i
• Å snarest mulig oppheve forbudet
Med einar Dahl fra Havforskningsfjordene på grunn av matmangel.
mot lysfiske i Oslofjorden på
instituttet som ordstyrer var fisSkarven tar torsk på størrelse av 30
permanent basis.
keribiolog Dag Oppen Berntsen,
cm og plukker reint for mindre fisk
• reguleringer må være i samsvar med
Norges Forskningsråd først ute. Han
langs strender og grunner ned til 25
det som er mulig å oppnå i praktisk
nevnte at Georg O. Sars allerede i
meter.
en
stor
årsak
til
dette
er
lysfiske
fiske.
1860 årene fant ut at torsken slettes
etter sild i fjordene hvor nærmest 99% • Å utvikle nærmarkedene i Sør-Norge
ikke la eggene på bunnen, men at de
videre med hensyn til ferskhet,
svevet fritt i vannmassene og drev med av silda blir tatt. At det er svært lite
kvalitet og leveringssikkerhet.
strømmene. Sars kartla også torskens fisk i fjordene viser jo en bifangst på 4
hvittinger som observatørene om
• Nye frednings- og bevaringsområder
vandringsruter som det selv i dag er
bord i båtene som driver lysfiske,
må etableres etter en overordnet
liten grunn til å revidere. Sigurd esnasjonal plan, og gjennom klare propeland, forsker ved Flødevigen Forsk- meldte fra om. Han mente at det er
gjort en elendig forvaltning av fissesser, der fiskerne får full anledning
ningsstasjon fortalte oss om torskens
keriene
langs
vår
kyst
helt
siden
1950
til medvirkning fra starten av.
vandringer i Skagerrak. De små torstallet. Da sildefisket startet ble det tatt
kelarvene drev med strømmen langs
Ønsker bærekraft
Danskekysten, Svenskekysten og langs over en million tonn sild første år og
vår kyst her sør. Farene var mange og siden har dette bare gått nedover. Det etter presentasjonen av denne handlingsplan fikk Per Gjødningseter ordet
dødligheten stor, men torskens evne til ble over 40 hermetikkfabrikker langs
kysten her. Nå er det ingen igjen.
en enorm stor eggproduksjon gjorde
og sa at han ikke kunne se ett eneste
Fangstkurven har stadig gått nedover.
at mange overlevde. Mange av disse
tiltak i denne planen som kunne bedre
Da silda er hovedføden til fisk, sjødyr
torskelarvene ble værende langs
torskebestanden.
og sjøfugl, må dette ha vesentlig betyd- Jan e. Beyer, København stilte en del
kysten og inne i våre fjorder. en del
ning også for torsken.
torsk la også sin rogn inne i fjordene.
spørsmål, derav: er det nok med en
Om torsken ser forskjellig ut og har
en-arts betraktninger? – Har man beforskjellige vandringer, ser det ut til at Verneplan uten vern
sluttet hvordan økosystemet skal se
Jan
Skjærvø
Fra
Norges
Fiskerlag
tok
alle har noe likhet i sine gener.
ut? m.m. Svaret er nei mente han.
for seg norsk fiskerinæring og handKristine Gramstad, statssekretær Kystlingsplan for kystfiske i Sør-Norge. Han og Fiskeridepartementet avrundet foSkylder på Skarven
Jørn Lian, leder av Skagerakfisk mente mente at vi har et godt forvaltningsredragene og oppsummerte konsystem.
Samtidig
sa
han
at
det
i
1940
at Skagerrakkysten er forskjellig fra
feransen. Hun påpekte viktigheten av
var ca.80000 fiskere her mens det i
resten av kysten, men at den er viktig
en bærekraftig forvaltning.
og verdifull i landsmålestokk. Han tok dag er ca.10000.
opp spørsmålet hvorfor torskebeNy konferanse neste år er ønskelig.
(Et kortfattet utdrag fra konferansen ved
Per Gjødningseter og Walter Berntsen som
er medlemmer av Norges Fritids- og
Småfiskerforbund, avd.Telemark)
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Hele landet fra syd til nord:

NFSF foreningsoversikt
Småfisker’n Onsøy / Råde
Formann: Elias Arvesen,
Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69 33 31 72
E-post: elias.a@online.no
Kasserer: Stig Østenrød,
Sønningveien 10, 1626 Manstad
Tlf: 69 33 01 47 / 900 85 577
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no
Småfisker´n Moss / Rygge
Formann: Carl Fjerbæk,
Kure 1580 Rygge
Tlf: 69 26 06 16 + faks
E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske,
Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 907 50 652
E-post: svegis@online.no
Småfisker´n Tønsberg & Omegn
Formann: Tom Sollie,
Ringshaugvn. 18, 3154 Tolvsrød
Tlf: 33 32 69 82 / 975 95 098
E-post: tom.sollie@combitel.no
Kasserer: Stener Pettersen
Magnesvei 5, 3151 Tolvsrød.
Tlf: 33 32 81 62 / 920 39 156
E-post: stenepe@online.no
Småfisker´n Sandefjord & Omegn
Formann: Kent M.E. Kvalvik,
Lahelleveien 140 c, 3218 Sandefjord
Tlf mob. 965 19 700
E-post: kent@lahelle.no
Kasserer: Sverre Lilloe,
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord.
Tlf: 33 46 99 46
E-post:
sverre.lilloe@sandefjordbredband.net
Småfisker´n Stavern
Medlemskontingent kr:150,- pr.år.
Formann: Jan Kjøndal,
Solstadvn. 14, 3292 Stavern.
Tlf: 900 46 6 21
E-post: reid@tele2.no
Kasserer: John Larsen,
Løkkevn.28, 3292 Stavern
Tlf: 918 73 323
E-post: john.larsen@lf-nett.no
Småfisker´n Telemark
Formann: Per Tveit,
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn
Tlf: 35 51 35 46
E-post: ptveit@online.no
Kasserer: Per Gjødingseter,
Myragt. 34, 3936 Porsgrunn
Tlf: 35 55 50 96
E-post: pe-gjo@online.no
Småfisker´n Kragerø
Formann: Svein Ivar Thorsen,
3760 Neslandsvatn.
Tlf: 35 99 89 51 / 901 88 539
E-post: sv-iva-t@online.no
Kasserer: Jens Petter Ramberg,
Borteidveien 60, 3790 Helle
Tlf: 975 16 342
E-post: jensramberg@gmail.com

Småfisker’n Risør / Tvedestrand
Formann: Finn Arvid Moland
Strømsland, Laget 4950 Risør
Tlf: 37 16 26 96 / 481 15 215
E-post:solveigvikingstad@hotmail.com
Kasserer: Erik Tore Tangvold,
Postskjærveien 1, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 16 52 32 / 911 06 429
E-post: e-tangv@online.no
Småfisker´n Arendal
Formann: Svein Hvidsten,
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød
Tlf: 37 03 07 27 / 976 54 811
E-post: eg-hvids@online.no
Kasserer: Thore Kristian Johnsen,
Blekestrand, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 03 45 30 / 97 00 56 16.
E-post: thorekristianjohnsen@yahoo.no
Småfisker´n Høvåg
Formann: Geir Trondsen,
Krossen, 4770 Høvåg
Tlf: 90535547
E-post: geirbt@hotmail.com
Kasserer: Stein Solheim,
Trøde, 4790 Lillesand
Tlf: 37 27 55 76 / 926 01 628
Småfisker´n Kristiansand
Formann: Eiler Schiøtz, Jollevn.1a,
Tlf: 38 03 01 31 / 957 03 770
4624 Kristiansand.
E-post: eilersch@online.no
Kasserer: Tor Aagedal, Konvallvn. 4,
4620 Kristiansand.
Tlf: 38 01 05 39
E-post: tor.aagedal@gmail.com
Lister Småfiskerlag
Formann: Harald Velund,
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 38 32 20 73
E-post: har-velu@online.no
Kasserer: Diethelm Weiss,
Fjellså, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 452 60 284
E-post: info@fishon-angelreisen.de
NFSF Avd. Rogaland
Formann: Per Øhmann,
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger
Tlf: 51 69 91 23 / 951 90 677
E-post: hyselos@hotmail.com
Kasserer: Karstein Helleberg,
Ølberg Havneveg 37, 4053 Ræge
Tlf: 51 65 46 47 / 476 26 139
E-post: karsten.norway@gmail.com
Os Småfiskarlag
Formann: Magnus Kristian Lyssand,
Håvarsvegen 53, 5200 Os
Tlf: 56 30 53 69 / 975 22 586
E-post: magnuslyssand@yahoo.no
Kasserer: Per E. Pedersen,
Kolabakken 16, 5200 Os
Tlf: 56 30 14 80 / 909 97 702 / 992 57 871
E-post: pep.kola@hotmail.com
Nordfjord Kyst og Fjordfiskarlag. (Sogn
og Fjordane Fritids og Småfiskarlag)
Formann: Øyvind Nygård,
6727 Bremanger.
Tlf mobil. 905 86 024
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E-post: oey-ny@online.no
Kasserer: Karsten A. Vederhus,
5717 Flatraket
Tlf mobil: 971 30 278.
E-post kvederh@online.no
Kontonr. 3845 07 04692
NFSF Avd. Sunnmøre og Romsdal
Formann: Arne Bunes,
Ellingsøy, 6057 Ellingsøy
Tlf: 70 15 67 00
E-post: arnebunes@yahoo.no
Kasserer: Kåre Slyngstad,
Slyngstad, 6265 Vatne.
Tlf: 702 13 097 / 911 30 542
E-post: kare.slyngstad@tele2.no
NFSF Avd. Kristiansund
Formann: Harald Klausen, Skyttervn.8 B,
6514 Kristiansund
Tlf: 976 19 888
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik,
6523 Frei
Tlf: 71 52 88 77
E-post: nlyngvik@online.no
NFSF Avd. Vefsnfjorden
Formann: Dag Utnes,
Skjervgata 3, 8656 Mosjøen
Tlf: 75 17 23 94 / 920 44 937
Kasserer: Steinar Digermul,
Halsmovn. 69, 8663 Mosjøen.
Tlf: 75 17 31 05 / 909 59 093
E-post: steindi@online.no
Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann: Petter E. Kristiansen
Tyrivegen 14, 8250 Rognan
Tlf: 75 69 01 14 / 916 95 061
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen,
Leivset, 8210 Fauske
Tlf: 75 64 21 59 / 976 05 320
E-post: arne.andersen45@gmail.com
Lofoten Fritidsfiskarlag
Medlemskontingent kr: 300,- pr.år.
Hjemmeside: http://home.no/fritidsfiskeren/
Formann: John Karl Rypeng,
Hagskarveien 330,8340 Stamsund.
Tlf: 76 08 92 62 / 94 05 98 86
E-post: krype@online.no
Kasserer: Gunnar Ludvigsen,
Reineveien 172 8373 Ballstad
Tlf: 76 08 46 92
E-post: gulud@online.no
NFSF Avd. Skjervøy
Formann: Harald Sjøblom,
Kirkegårdsvn 52, 9180 Skjervøy.
Tlf: 958 67 994
E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen,
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy
Tlf: 924 51 505
E-post: kjas@trollnet.no
NFSF Avd. Nordkyn
Formann/kasserer: Tommy Vevang.
Boks 303, 9790 Kjøllefjord
Tlf: 78 49 99 29 / 918 76 297
E-post: tommyvev@start.no

Hjelp oss å verve medlemmer!
KJEMPENYHET!

HOBBYFISKERENS DRØM OG TROFASTE VENN!

Ny, videreutviklet versjon av de siste årenes storselger.
Bensin- eller eldrevet med hhv 220 eller 150 kg trekkraft - begge med regulerbar hastighet.
P220 - bensindrevet - kr. 11.750,- inkl. mva
Motor: 4-takts Honda GX25.
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 220 kg.
Regulerbar hastighet: 0 - 30 m/min.
Tank (innebygget): 0,55 l. Nok til 1,5 t drift.
Drivstoff: Blyfri 95 oktan.
Valgfritt vinkel eller planfeste medfølger.
Vekt ca 13 kg

E 150 - elektrisk - kr. 10.750,- inkl. mva
Motor: 12 V - 240 W.
Forbruk: 0-20 A, alt etter belastning.
Løfteevne / Trekkraft: 0 - 150 kg.
Regulerbar hastighet: 0 - 25 m/min.
Kabel m/kontakter medfølger.
Valgfritt vinkel eller planfeste medfølger.
Vekt ca 13 kg.

NORGES FRITIDS OG
Vi sender over alt!
SMÅFISKERFORBUND
Forbundet som ivaretar
dine
rettigheter på sjøen og
Importør og forhandler:
arbeider for å ta vare på
kystkulturen og ressursene i havet.

Foto: Aina Østebøvik Olsen

Olsen Fangst og Kraftblokk v/ Harald Olsen, Sundveien 388, 4250 Kopervik. Tlf +47 905 64 598

www.kraftblokk.no

kraftblokk.indd 1
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VI KAN TILBY DEG:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fifiskekonkuranser
skekonkuranser og
Gjennom medlemskap i NFSF får du
VI KAN TILBY DEG:
• At du får anledning til å delta på
småfi
skerfestivaler
småfiskerfestivaler
del i fordelene over, og du bidrar til
sosiale tiltak som skalldyraftener,
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• Et høringsorgan som taler din sak
bacalaofest, bryggefest, fi skekon- å styrke vår felles sak. Er dette noe
• At du mottar forbundsbladet “Småfi
sker’n” helt gratis
"Småfisker’n"
overfor myndighetene
kuranser og småfi skerfestivaler
for deg, så benytt kupongen under
• Juridisk rådgivning
• At du sammen med andre får delta og få tilsendt informasjon og innGjennom medlemskap i NFSF får du del i fordelene over, og du bidrar til å styrke vår felles sak.
• At du gjennom lokalforeniger
på kurs i rusebinding, garnfelling
medingspapirer fra ditt lokallag av
NFSF. Årskontingent
fastsettes
av
treffer
sjøens
folk
med
de
samme
og
redskapstell
Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få tilsendt informasjon og innmedingspapirer
fra ditt lokallag
av NFSF.
lokallaget
(for
tiden
150
300
kr).
interessene
som
du
•
At
du
mottar
forbundsbladet
Kr150,100,- / 160,-. (fastsatt av det enkelte lokallag).
Årskontingent: kr
“Småfi sker’n” helt gratis

MELD DEG INN I NFSF

(Brettes og sendes som brev)

(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

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

B

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

Alt
Aluminiu

TIL ALLE REDERE/BÅTEIERE:
TIL AL
Vi har den glede å tilby service og
Vi har de
23
reparasjon på alle typer PROPELLER,
reparasjon
uansett størrelse eller skadens omfang
uansett stø
(brudd, skade, tæringer, stigningsendring, (brudd, skad
polering, bytte av nav, avballansering, m.m. polering, byt
Reparasjonen av propellen vil aldri koste Reparasjone
mer enn HALVPARTEN av ny pris.
mer enn

Salg av nye/brukte
propeller/propellutstyr og annet
båtutstyr.
Gode priser be om tilbud!

• FAST PRIS •
• GARANTERT ARBEIDE •
• RASK LEVERING •
Salg av nye/brukte
propeller/propellutstyr
og annet
Vi er forhandler for
de fleste
propeller:
• Michigan båtutstyr.
• Flex-o-fold
priser • Federal Gode
• Max-prop
tilbud!
• Columbianbe om
• Ballistic
• Radice
• Mikado
• Teinbridge
• Hamble
• Gori

• Rapture
• Yanmar
• Volvo
• Div. foldepropeller
• Seilpropeller

• GAR
•R

Vi er for

•M
•F
•C
•R
•M
•T
•H
•G

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering. Alle propeller bl

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

Svein Orrebakken
”Tenk på reservepropell
som stepp-hjul”
5218 Nordstrøno

Tlf. 56 30 84 24
www.propellservice.no
post@propellservice.no

Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

”Tenk på r

Vi sender po

