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OPPSKRIFTEN
Det er ofte en utfordring å finne på en ny vri i tilberedning
av fisken. Det er sommer, og fisk kombinert med suppe og
brød kan være en lett og god sommermiddag. Vi har som
mange ganger før hentet oppskriften hos nettsiden
www.godfisk.no som er drevet av Norges Sjømatråd. Opp-
skriften får uten tvil plass blant Småfisker`n sine favoritter.

Fiskesuppe a la
minestrone
Minestronesuppe er en italiensk grønnsakssuppe som gjerne har både
parmesanost og pasta blant ingrediensene. I denne varianten har vi
også torsk og det gjør suppen mettende og god. Du kan også bytte
torsken ut med sei, lyr, hvitting eller annen mager hvitfisk som
sommeren måtte bringe

Ingredienser til 4 porsjoner: 
400 g  torskefilet, uten skinn og bein 
200 g  spagetti 
1 stk  gulrot 
1 stk  løk 
3 fedd  hvitløk 
3 ss  olivenolje 
2 dl  hvitvin 
8 dl  fiskebuljong 
1 stk  chili, rød 
1 boks  cock-
tailtomat 
0,5 dl  oliven, sort 
4 ss  pesto 
Salt og pepper

Slik gjør du:
• Kok spagettien i biter etter anvisning på pakken.
• Kutt gulrot i små terninger, finhakk løken og hvitløken.
• Surr gulrot, løk og hvitløk i litt olivenolje. 
• Tilsett hvitvin og kok i 5 minutter.
• Tilsett fiskebuljongen og kok opp.
• Tilsett finhakket chili etter ønske, og smak til med salt og pepper.
• Ha tomater og oliven i suppen.
• Skjær torsken i serveringsstykker og stek den i olivenolje.
• Hell vannet av spaghettien og fordel den i varme suppetallerkener.
• Hell over suppen og legg i torsken.
• Legg en skje pesto på toppen og server.

Server gjerne med lyst brød til

God appetitt!
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Fra formannens penn

KONKURRANSEN

Landsmøtet
Atter en gang har vi gjennomført et
landsmøte. Det vesentlige og aller mest
viktige var at det denne gang ble
presentert og diskutert hvilke saker som
forbundet skal fronte i denne 2 års pe-
rioden. Det var ikke minst godt å se at så
mange lokalforeninger stilte opp og ikke
minst de nye foreningene som møtte fra
Lofoten og fra Sogn og Fjordane. End-
ringer i reisefordelingen, kostnadene for å
reise til landsmøtet, vil nå bli lagt inn i
kontingenten slik at lokallagene ikke
lenger trenger å bekymre seg for reise
kostnadene. Ny Regionsleder i ny Region
Nord, John Rypeng, er nå på plass. John
engasjerer seg i de sakene som berører
nord Norge og jeg føler meg trygg på at
John vil være en utmerket ambassadør for
forbundet. 

Medlemmer og foreninger
Vi har dessverre blitt en forening mindre
men dette har ikke gått ut over antall
medlemmer. NFSF avd. Sunnmøre og
Romsdal har nå foretatt en vellykket fu-
sjon med NFSF Avd. Kristiansund som har
endret navn til NFSF avd. Møre og Roms-
dal. Den nye foreningen teller 230
medlemmer.

Fiske i Sør
Fiskeri og Kyst Departementet har opp-
rettet en arbeidsgruppe for fiske i sør og
for første gang er Norges Fritids og
Småfiskerforbund med i en slik gruppe.
Vår Regionsleder i Region sør, Jahn Georg
Gabrielsen møter for oss. Så langt gjens-
tår ett møte, men det er utsatt til slutten
av august. Det var meningen at den
ferdige rapporten ”Fiske i Sør” skulle
legges fram under Langesund kon-
feransen 2.-3. august. 

Litt av hvert
Jeg sitter og leser i Fiskarbladet Fiskaren i
dag, onsdag 13. juni, at Lysfiskeforbudet
er opphevet! Riktignok skal forslaget be-
handles på reguleringsmøtet 14. juni. I
Tønsbergs Blad kan en lese at byfjorden
er full av makrell! Slik har det ikke vært
på 100 år. Utenfor i Skjærgården glimrer
den med sitt fravær. Mulig den leter etter
mat nå som småsilda er borte. Fjorden er
også full av Multe og her hører denne
arten absolutt ikke hjemme slår Hav-
forskningsinstituttet fast.

Ha en god sommer alle sammen! 
Husk å bruke redningsvest! 

Tom Sollie
HVA HAR

SMÅFISKER`N
FANGET?

Har du noen gang fått denne på
kroken eller i garnet? 
Vi vil ha svar på to spørsmål:
1.  Det fulle navnet på arten
2.  Navnet på 2 andre nærstående
arter

Svar på konkurransen sendes innen
utgangen av september måned til:

Småfisker’n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
eller på e-post
lars.kongsvik@broadpark.no

Merk konvolutten: 
«Konkurransen»

Vi trekker ut en fin premie blant de
som sender inn riktig svar.
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AV LARS KONGSVIK

På landsmøtet 2010 ble det åpnet for å opprette en ny
region i forbundet. Bakgrunnen for dette var den gledelige
utviklingen med stadig flere lag nordover langs kysten.
Sentralstyret har nå funnet tiden moden for å opprette en
ny region og å justere litt på regionsgrensene. Samtidig er
avdeling Sunnmøre og Romsdal slått sammen med avdeling
Kristiansund og heter nå NFSF avd. Møre og Romsdal.

Pr. juni 2012 er de 21 lokallagene lagt til følgende regioner:

Region Øst med regionleder Jan G.Gabrielsen
(Østfold, Vestfold, Telemark)
Småfisker`n Onsøy/Råde
Småfisker`n Moss/Rygge
Småfisker`n Tønsberg & Omegn
Småfisker`n Sandefjord & Omegn
Småfisker`n avd. Stavern
Småfisker`n Telemark
Småfisker`n Kragerø & Omegn

Region Sør med regionleder Svein Hvidsten
(Øst Agder, Vest Agder)
Småfisker`n Risør/Tvedestrand
Småfisker`n Høvåg
Småfisker`n Arendal
Småfisker`n Kristiansand
Lister Småfiskerlag

Region Vest med regionleder
Lars Kongsvik
(Rogaland, Hordaland)
NFSF avdeling Rogaland
Os Småfiskarlag

Region Nordvest
med regionsleder
Harald Klausen
(Sogn og Fjordane,
Møre og Romsdal,
Sør Trøndelag, Nord
Trøndelag)
Sogn og Fjordane
Småfiskarlag
NFSF avdeling Møre og
Romsdal

Region Nord med
regionleder John Rypeng
(Nordland, Troms, Finnmark)
NFSF avd. Vefsnfjorden
Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag
Lofoten Fritidsfiskarlag
NFSF avd. Skjervøy
NFSF avd. Nordkyn

På kartet ser du de gjeldende regionsgrensene. Forbundet
har en del direktemedlemmer som ligger i områder der vi
for tiden ikkje har noe lokallag. Vi blir ikkje overrasket over
om det dukker opp nye lokallag før neste landsmøte. Med
noen engasjerte medlemmer som bestemmer seg
for å handle, så kan det fort bli et nytt
lokallag og en fin medlems-
vekst i lokalområdet der de
hører til.

Ny regioninndeling

.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29
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Svar på forrige konkurranse
Av de som leverte svar på konkurransen hadde de
fleste levert riktig svar. Den heldige vinner som har
fått tilsendt premie er: Audun Høylandsskjær,
postboks 48, 5207 Søfteland.

Så til litt kunnskap om leppefisk. Vi har hentet dette fra
Havforskningsinstituttet. Annet sted i bladet vil du også
finne plakat til artsbestemmelse. Denne kan også be-
stilles hos instituttet på telefon 55 23 85 00.
I norske farvann er det seks leppefiskarter som er
vanlige.

Fakta om leppefisk
Latinsk navn: Labrus bergylta (berggylt), Ctenolabrus
rupestris (bergnebb), Labrus mixtus (blåstål og rødnebb),
Centrolabrus exoletus (grasgylt), symphodus melops
(grøngylt).
Familie: Labridae (piggfinnefiskfamilien)
Leveområde: Varmekjære fisker som er mest tallrike på
Skagerrakkysten og på Vestlandet, men noen går nordover
til Lofoten. Leppefiskene er knyttet til kysten og finnes
gjerne i tang og tareskog, der noen av artene bygger reir
der eggene blir lagt.
Føde: Rovfisk som helst lever av bunnlevende virvelløse
dyr. Mange, bl.a. bergnebb, grønngylt og berggylt er kjent
som pusserfisk, dvs. de renser andre fisk for ektoparasitter.
De blir derfor utnyttet i lakseoppdrett for å bekjempe
lakselus.
Særtrekk: Mange arter skifter kjønn, av og til også ut-
seende. De er først hunner, blir hanner når de er gamle
(f.eks. rødnebb og blåstål).

Bergnebb er de fleste steder mest tallrik, fulgt av
grønngylt og berggylt. Rødnebb – blåstål (samme art
men ulikt kjønn) og grasgylt er mindre tallrike. For-
holdet mellom disse artene varierer en hel del langs
kysten. En sjelden gang dukker den sydligere arten
junkergylt opp.  Brungylt blir betraktet som sjelden i
norske farvann, men rapporter fra dykkere tyder på at

den er mer vanlig enn man tidligere har trodd. Om
sommeren er leppefiskene vanlige i tang- og tarebeltet,
om vinteren går de dypere.

Effektiv luseplukker
Leppefiskene, særlig bergnebb, grønngylt og berggylt,
blir brukt til å fjerne lakselus fra laks i oppdrett. I
Norge startet målrettet fiske etter bergnebb i 1988.
Bruken av leppefisk i oppdrettsnæringen i Norge økte
fra omkring 1 000 fisk i 1988 til rundt 3,5 millioner i
1997. Etter en nedgang til ca. 1 million i 2006, har
bruken av leppefisk tatt seg kraftig opp de siste to
årene (figur). Det er antatt at i 2010 vil landingene av
leppefisk være doblet fra 2009 til et nivå på om lag
10millioner individer. Det meste fanges fra naturlige
bestander, men det drives også oppdrett av berggylt.
Den har vist seg å være en effektiv luseplukker, og er
aktiv ved lavere temperaturer enn de andre artene.

Hva vet vi om bestandene?
Begrenset naturlig forflytting (migrasjon) og liten
spredning av yngel gjør at leppefiskene sannsynligvis er
oppdelt i mange små lokale bestander. Vi vet ikke om
de lokale bestandene har spesielle tilpasninger til sitt
lokale miljø, men kunnskap om andre arter tilsier at
dette er sannsynlig. Små lokale bestander gjør det
vanskeligere å anslå størrelsen på hver enkelt bestand,
og dermed effekten av fiske. Enkelte lokale bestander
kan være utfisket samtidig som andre nærliggende be-
stander kan være nærmest upåvirket av fiske. De
enkelte leppefiskbestandene er avhengig av lokal re-
kruttering og individuell vekst. Siden flere av artene
(bl.a. berggylt) skifter kjønn, blir rekrutteringen i stor
grad bestemt av alders- og kjønnssammensetningen.
Både berggylt og bergnebb vokser sent og har høy
levealder.

Livet i fangenskap varer kun ett år
Forskerne Stein Mortensen og Anne Berit Skiftesvik
lagde i 2011 en rapport som bl.a. uttaler følgende: «Av
de mer enn 10 millionene leppefisk som hvert år be-
nyttes som rensefisk, er det forsvinnende få som over-
lever en produksjonssesong i merdene. Bruken av
leppefisk er derfor et forbruk – og i en størrelses-
orden som ikke er etisk forsvarlig. Vi vet ikke nok om
hva som er grunnen til tapene av leppefisk. Noen
rømmer ut av merdene gjennom små hull, noen blir
spist av laks eller ørret og andre igjen blir syke og dør.
Havforskningsinstituttet samarbeider nå med opp-
drettsbedrifter og med Veterinærinstituttet for å finne
ut mer om hva som skjer med den leppefisken som
dør på grunn av sykdom.»
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Lofotfiske

Fast fisk

Fulle kar

Kaffetorsk 1

Lastet snurvadbåt

Fritidsfisker

AV JOHN RYPENG

«Dæven ka storinga dokk bryt på
land» høres det fra kaia. 

«Lofotposten går jo konkurs dersom
det her ska fortsett – det e jo mest
berre kaffetorsk dokk kjem på land
med!».

Lokalavisa Lofotposten har i alle år
premiert med en kilo kaffe for de som
kommer i land med torsk over 30 kg,
og butikkene i Lofoten har i år fått
meget god omsetning på kaffeposene i
så måte.

«Ka sei kjerringa når du kjem heim
som et stinkdyr?» «Herregud ho må
nu berre hold kjeften i hop, førr det
droppa nu litt pæng i kassa tel ho og,
da.  Du veit, det e mykje godt stoff i
butikkan for tida, og ha det ikkje vært
for kvinnfolkan, så ha ju heile nærings-
livet i Lofoten ligge brakk!».

Ja, ordene sitter løst i miljøet når lever,
rogn og slo fyker rundt ørene på
aktørene i et eventyr som ingen har
sett maken til tidligere.

Adrenalinkikk
Årets Lofotfiske er for lengst over.
Skreien har gjort sitt og dratt nord-
over for å restituere seg etter et in-
ferno av kaos og villskap som en
gyteprosess er.  Igjen sitter kystens 
befolkning med en god følelse av å ha
vært med i en prosess som setter
positive spor i form av vitalitet og for-
ventninger til neste års eventyr. For
det er skrei-innsiget som skaper
adrenalinkikk i årene på både aktive og
passive i en sånn sammenheng. Og
samtalene om aktiviteten rundt dette
naturfenomen vil ingen ende ta.

Mykje pæng
Etter mange års fravær kom skreien
tilbake i fjor på Lofotens innerside, og
totalt ble det i følge tall fra Norges
Råfisklag landet 52.000 tonn skrei i
Lofoten i år. Til sammenligning endte
lofotkvantumet i 2001 på 29.000 tonn.
Førstehåndsverdien på kvantumet i
2012 er på vel 566 millioner kroner.
Mykje pæng, altså!!

Mat til Italia og Portugal
Og når italienere og portugisere i
etterkant i hovedsak nyter godt av en
tradisjon som har foregått i tusener av
år, kan vi selvsagt slå oss for brystet og
si at: «Ja, vi har jo en del munna å mett
både her og der, men det e heilt ok,
førr tel syvende og sist så har vi en
enorm glede av det eventyr som e
basisen for eksistensen til mange
menneska på vår jord».

Kaffetorsk 2
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Omsetningstak for fritidsfiske
etter torsk nord for Stad

AV JOHN RYPENG 
REGIONLEDER I NFSF

Vi som driver fritidsfiske for spenning
og rekreasjon langs kysten hadde store
forventninger til myndighetenes
lovnader om økt omsetningstak for fri-
tidsfiske etter torsk.  Økningen til et
omsetningstak på 2000 kg rund torsk
for inneværende år, som ble forespeilet
av departementet, strandet i juridiske
betraktninger – som igjen resulterte i
at saken måtte ut på høring. Latterlig!!

Manglende handlekraft i FKD
Med skrei-eventyret for andre år på
rad fra Helgeland og nordover i friskt
minne, er det begrunnet frustrasjon å
spore fordi departementet ikke har
klart å komme med klare regler.
Havressursloven sier at det ikke er
noen begrensning på hvor mange som
kan fiske fra en og samme båt, mens
Fiskeridirektoratet har laget sine egne

regler som vi kjenner til, nemlig en
mann pr. båt. 

Å sende saka på høring midt i
sesongen for skreifiske ansees som 
et hån mot kystens fritidsfiskere.

Har byråkratene kunnskap om
kystkulturen?
Vi har en hevdvunnet rett til å kunne
ferdes fritt på havet, og med den for-
ståelse som kystens befolkning i denne
forbindelse har for uttak av havets res-
surser på en bærekraftig måte, er det
uforståelig og uakseptabelt at det
sitter byråkrater rundt om i fiskerifor-
valtningen som i beste fall ikke har
evner til å sette seg inn i den kultur
som råder på kysten i denne
sammenheng.

Når man i tillegg blir satt i bås med
turistfiskere, blir begrepet Fritidsfiske
ganske komisk.

Fisketurister får ture fram
Turistanleggene langs kysten har øynet
muligheten(og bruker den, forståelig
nok) til kortsiktig profitt ved å gi
lovnader om ubegrensede muligheter
til å øse opp av havets ressurser.  Båter,
garn, line og annet utstyr som f.eks
frysekapasitet stilles til disposisjon.

Få på plass en avtale for 
neste sesong
Hva har så yrkesfiskere og fritidsfis-
kere å stille opp med?
Jo, gjennom de organisasjonene vi har,
kan vi i fellesskap sette dagsorden for
hvordan byråkratene skal formulere
lovverket. Dette prinsipp må være
ufravikelig! 

Så håper vi at årets manglende hand-
lekraft i denne saken var et engangs-
tilfelle, og at departementet kommer i
posisjon slik at vi får en avklaring i god
tid før årsskiftet 2012/2013.

Skagerak Marine Forum samlet i Hirtshals 2. - 5. februar 2012 

AV TOM SOLLIE

Både Danmark og Norge vel re-
presentert i dette fora som var
sammensatt av fiskere, forskere,
direktorat og fritids og sportsfiskere.
Sverige møtte ikke, og neste etappe
blir å få dem med. 

Navneendring
Øystein Svalheim orienterte om or-
ganisasjonen Bio Forum som nå blir
Skagerak Marine Forum. Organisa-
sjonen sitt vesentlige arbeidsområde
er å arrangere Langesundskonferansen.
Da er det viktig å få med både Norge,
Danmark og Sverige som er de tre
landene som driver fiske i Skagerak. 

Reguleringer gir mindre fangst
for yrkesfiskerne
Øystein Fjeldskår fra Fiskarlaget Sør
startet presentasjon av de utfordringer
som opptar dem, og han mente at de

strenge hummer reguleringene gjør
fisket lite lønnsomt. Med de
reguleringer som foreligger med
hensyn til totalfredning av ål blir det
vanskelig for de mindre fiskeriene å
eksistere.

Spørsmål etter størrelsen på
fritidsfisket
Alf Ring Kleiven fra Havforsknings in-
stituttet i Flødevigen var opptatt av
mangelfull oversikt i fritidsfisket når
det gjelder beskatning og hvor mye de
beskatter de enkelte artene., samtidig
som at han ønsker en bedre overvåk-
ning av de marine verneområdene.
Øyvind Fjeldseth fra Jeger og fisk
ønsket bedre tall på hvor mye som tas
av mengder og arter, tid og sted samt å
definere fritids/ rekreasjonsfiskerne. 

Etterlyste effektive gjenopp-
byggingstiltak
Tom Sollie fra Norges Fritids og

Småfiskerforbund undres over at re-
striksjonene overfor fritidsfiskere ikke
førte til gjenoppbygging av bestandene
og mente da at det må være andre år-
saker til den negative utvikling av be-
stander. Hvilke reguleringer vil være 
de beste for å få opp bestandene igjen?
Han nevnte stans i lysfiske etter bris-
ling, samt harde kortsiktige restrik-
sjoner i garn og trålfiske.

Frykter Skagerakavtalen
Fra Danmark sin side var det et gjen-
nomgående tema at enkelte mente
Skagerakavtalen ville knekke mange 
fiskere.
Spesielt var danskene opptatt av denne
avtalen. De etterlyste et bredere sam-
arbeid mellom fiskere fra de tre
landene, og det var jo nettopp det vi
var her for. Fortsettelsen blir
LANGESUNDKONFERANSEN 2012
og da håper vi Sverige er med.
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Sakset frå Forsking.no - i samarbeid med NIFES

Lagar gull av gråstein
Oppdrettslaks som får lite marint omega-3 i
kosten kompenserer med å lage sin eigen.

AV NJORD V. SVENDSEN 
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVAR

Tradisjonelt lever oppdretts-
laks mest av mat frå havet i
form av fiskeolje og fiskemjøl.
Men det finst ikkje marine res-
sursar nok til å halde tritt med
den forventa veksten i
næringa.
Fôrprodusentane må finne al-
ternativ i planteriket. Og
planter inneheld ikkje marint
omega-3. Dermed vil det bli
mindre av dei verdifulle feitt-
syrene i fisken vi et. Men ikkje
så lite som ein skulle tru.
– Når det er rikeleg med marine
omega-3-feittsyrer i fôret, brukar
laksen desse til energi. Når det er
lite, derimot, sparar han.

– Og i dette forsøket produserte laksen sine eigne marine
omega-3-feittsyrer med utgangspunkt i omega-3 frå planter,
seier forskar ved NIFES, Monica Sanden.

Ulike diettar
I forsøket vart grupper av laks fôra med fire ulike diettar i
eitt år, med ulike blandingar av vegetabilske og marine
råvarer. I den mest ekstreme varianten laga forskarane ein
diett der 80 prosent av fiskemjølet vart erstatta med
plantemjøl og 70 prosent av fiskeoljen erstatta med plante-
oljer. 

I løpet av tre månader produserte kvar fisk 800 milligram
DHA. Europeiske matstyresmakter (EFSA) tilrår 250 mil-
ligram EPA og DHA dageleg for friske menneske.
– Innhaldet av marine omega-3-feittsyrer blir lågare når
laks blir fôra med vegetabilske råvarer. Men studien vår
viser at det likevel vil vere tilstrekkelege mengder til å til-
fredsstille våre behov som konsumentar.
– Ein porsjon med laks på 150 gram frå dette forsøket vil
gje oss 1400 milligram EPA og DHA noko som er nesten
seks gongar det tilrådde daglege behovet for friske
menneske, seier Sanden.

Laksen lagar tranen sjølv!



Bekymring for turistfiske etter kveite
AV LARS KONGSVIK 

Det har brutt ut strid om måten fiske-
turisme praktiseres på i Nappstraumen
i Lofoten. Lokalbefolkningen reagerer
på det de oppfatter som et rovfiske der
det gjelder å bringe på land den største
kveita eller den største torsken. Det
hele foregår innenfor et begrenset om-
råde i Nappstraumen.

24 – timers aktivitet
Det observeres aktivitet hele døgnet
der båter drar ut og fisker, kommer
raskt inn igjen og så er det ny tur.
Kritikken er spesielt rettet mot et
svensk firma – Nordic Sea Angling.
Firmaet på sin side mener de er
kritisert på feil grunnlag. Det sies blant
annet at de driver med «Catch and
release», så fisken bringes opp for fo-
tografering før den settes skånsomt ut
igjen. Dette med skånsom behandling
av fisken betviles av lokalbefolkningen.
En har problem med å se at det å være
i kamp med en fisk som sloss for livet
for så å løfte den etter kjeft eller
sporden kan være så helsebringende og
etisk. 
Høy temperatur
Som svar på lokalbefolkningens re-

aksjoner kommer Nordic Sea Angling
(NSA) med trusler om advokat. Sel-
skapets arsenal av frysebokser som er
blitt avbildet av journalister har også
avstedkommet reaksjoner fra selskapet.
En lokal grunneier som i mange år har
leid ut hus til fisketurister er nå lei av
det som skjer, og varsler at hun vil av-
vikle utleie avtalen etter denne
sesongen. Hun ønsker ikke dette tur-
istfisket som truer med å fiske ned
kveitebestanden og vil ha denne type
turistfiske innaskjærs bort.
Ikke bare i Nappstraumen
Det er tydelig at saken som nå har seilt
opp i Nappstraumen ikke er unik. Det
nevnes både Havøysund, Sørøya og
Troms. Fra fiskerhold påpekes det at en
ser samme problemstillingen fra Finn-
marken helt sørover til Værøya.
Utradisjonelle metoder
Turistfiske som drives på usunt vis be-
kymrer både lokalbefolkning og fis-
keriorganisasjoner. Det hevdes at noen
opererer med kamera og lys for å
lokke til seg og finne kveiten. Det
rapporteres om svært effektivt fiske
selv ved bruk av stang og snøre.
4 ulike lag gjør felles sak
Både to av lokallagene til Norges Fis-
karlag, Norges Kystfiskarlag og Norges

Fritids og Småfiskerforbund har tatt
saken opp med myndighetene. Da det
for noen år siden ble lagt rammer for
turistfisket ble det bestemt at en fikk ta
med seg 15 kilo fisk ut av landet og i
tillegg en hel trofèfisk. Utlendinger har
kun lov å bruke håndholdt snøre og
fangsten kan ikke selges.  Intensjonene
var å holde dette fisket på et nivå der
det er snakk om opplevelser. Dersom
det som er kommet fram i
nappstraumen viser seg å være riktig, så
kan en vel si at det er grunn til å gå tur-
istfisket etter i sømmene. 
Ønsker et sunt turistfiske
Ilone Giske som leier ut hus til fisketur-
ister understreker at en ikke ønsker
fisketuristene bort, men at det er
måten det skjer på som er
problematisk. De kommer jo tross alt
til oss som gjester og vet hvilke
rammer de har å forholde seg til. Hun
ønsker ikke at Nord –Norge skal få
rykte som et område der en bare kan
komme og ta det en vil. Slik kan vi ikke
ha det. Dette støttes også av Tor Olsen
som sier han selv risikerer store bøter
dersom han bryter fiskeriforskriftene
mens utlendinger som tar med for mye
fisk bare får overskytende inndradd.
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Festmiddag til 
å trives med
AV LARS KONGSVIK

Etter turen til Bolærne var det duket for festmiddag på
Borge hotell. Her er det i grunnen bare å trekke fram alle
mulige godord. Vi hadde en fortreffelig kveld med god mat
og drikke, koselig prat, gode historier, godt vertskap og
besøk fra en opplagt og sjarmerende varaordfører i Tøns-
berg Anne Lise Skarstad .

Kvelden var over før en visste ordet av det, og slik er det
jo ofte i trivelig lag. Det er ikke så godt å komme med flere
beskrivelser, men vi lar bildene tale og ønsker velkommen
til nytt årsmøte om 2 år.
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Arealavgift i oppdrett krever politikere med ryggrad
AV LARS KONGSVIK

NOFIMA sin rapport 18/2012 om
kommunenes holdning til økt opp-
drettsvirksomhet er interessant les-
ning. Statistikkene om utvikling i beslag
av areal og produsert biomasse viser
oss at næringen blir stadig mer effektiv.
Dersom noen skulle påstå at antall
lokaliteter er gått ned så er jo det
også riktig, men samtidig er enhetene
blitt tilsvarende større og fortøynings
systemene blitt mye mer areal-
krevende.

Oppdrett er kommet for å bli
Det er ingen tvil om at oppdretts-
næringen er kommet for å bli. Dette er
effektivt industrialisert matproduksjon.
Næringen genererer arbeidsplasser
både direkte og via underleverandører
samt inntekter til landet – i alle fall så
lenge eierskapet er på norske hender.
Dette ønsker vi jo fordi det gir oss
velstand, men det fratar oss også noe
og det koster naturen noe. Det har
menneskelig aktivitet alltid gjort.
Spørsmålet blir hva som er vår tåle-
grense i regnskapet mellom vinning og
tap.

Alt har sin pris
Det er et paradoks at vi benytter
vanvittig store ressurser på å rense ut-
slipp fra norske husholdninger samtidig
som vi lar oppdrettsnæringen få slippe
ut sin andel av næringssalter som fos-
for og nitrogen uten noen restrik-
sjoner.

Statistikk fra riksrevisjonen sin rapport
som nylig ble lagt fram viser at i 2009
stod oppdrett for mer enn 50 % av
nitrogenutslippene til kystområdene
mens de stod for 83 % av fosfor-
utslippene.  I tillegg har vi partikkel-
utslipp som slammer til havbunnen på
et eller annet nivå. Når samme statis-
tikk viser at produksjonen i oppdrett
har steget med om lag 25 % fra 2008 –
2010 så ser vi at utslippene fortsatt
øker dramatisk.

Om noen måtte hevde at oppdrett
bare tilbakefører næringssalter som
kommer fra havet så begynner dette
etter hvert å bli en illusjon. Tidligere
var laksefòr for det meste oppmalt fisk
med noe mel som bindemiddel. I dag
forer vi laksen på bl.a erter, mais og
raps med så lite innblanding av fisk
som mulig, fordi marint fòr begynner å
bli mangelvare. Dermed stiller
mennesket og laksen etter hvert i
samme bås når det gjelder opphavet til
ekskrementene vi produserer. 

Lakselus, arealbruk over og under
vann, ferdselsforbud, tapte fiskeplasser,
forringet kvalitet på villfisk rundt an-
leggene og rovdrift på fiskeslag som er
mat for laks og ørret er også følger av
oppdrettsvirksomhet. 

Politikerne sine vanskelige valg
Dersom regjeringen bestemmer seg
for å innføre arealavgift på oppdrett, så

vil dette gi økte inntekter til de kom-
munene som er vertskap for et opp-
drettsanlegg. Som du vil se i artikkelen
om NOFIMA sin rapport om arealav-
gift, har mange kommuner en god etisk
vurdering i forhold til å ta vare på tra-
disjonelle verdier og ikke for enhver
pris si ja til å båndlegge kystareal til
oppdrett. 

Samtidig ligger der en politisk forvent-
ning om at Norge skal øke sin produk-
sjon av oppdrettsfisk fra om lag 1000
000 tonn i dag til kanskje så mye som
2000 000tonn i 2020. Med den
vanvittige effektiviseringen en har sett i
næringen de siste 10 årene vil det
være en illusjon å tro at en slik vekst
kan skje uten betydelig utvidelse av
arealet. Med samme drift som i dag vil
også utslippene bli fordoblet.

Politikerne lokalt og nasjonalt står
dermed overfor mange vanskelige valg:

Ett av 3 oppdrettsanlegg i en liten vest-

landsfjord på om lag 5 kilometer.
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Arealavgift i oppdrett krever politikere med ryggrad
• Hva gjør de dersom det stadig er et
slit å få kommunebudsjettet i
balanse og der er utsikter til en fast
inntektsøkning ved å si velkommen
til nye oppdrettslokaliteter?

• Er en villig til å ofre tradisjonelt
fiske, fritidsfiske og rekreasjons-
områder i bytte mot inntekter?

• Er vi som nasjon villig til å tillate en
videre ekspansjon i oppdrett uten at
vi har gode løsninger på det som
har med forurensing, lakselus, genet-
isk forurensing og naturmangfold å
gjøre?

På tross av vår rikdom er det lett å si
ja til enda mer. Da kreves det mot og
ryggrad hos politikerne slik at en lar
standarden for miljø, livskvalitet og
økosystembasert forvaltning gå foran
lettvinte inntekter.

460,-

370

5% rabatt til
medlemmer av

Småfiskeren

640,-

540,-
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Taretråling til skade
og besvær

AV LEIF BJARTE FØRDE OG LARS
KONGSVIK

Sogn og Fjordane Småfiskarlag har teke
taretrålinga i Bremangerpollen opp i eit
brev til Fiskeridirektoratet. Dei gjer her
felles sak med Bremanger Fiskarlag som
går inn for å forby taretråling i
Bremangerpollen innanfor linja Mulen 
– Olderveggen.

Sjølv om tare er ein verdifull ressurs
både i næringsmiddel, kosmetikk,
medisin og andre føremål,så lyt ein
vurdere om denne haustinga har andre
skadeverknader som ein ikkje har
vurdert sterkt nok.

Det er spesielt to tilhøve som må
vurderast

Stortare som bølgjedempar
Stortare har bølgjedempande effekt slik
at brenningane som ruller inn mot
kysten vert avdempa. Mange stader kan
ein seie at dette ikkje spelar nokon
rolle fordi landskapet toler også større
bølgjer. I Bremangerpollen er det ikkje
slik. 

Stortaren treng omlag 17 år før den
oppnår full storleik. På 1980 talet vart
Bremangerpollen opna for taretråling.
Fjorden vert no tråla kvart 4-5 år. Sidan

botnen i fjorden er relativt flat er det
svært lite stortare att etter at taretrål-
inga er gjennomført. Stortaren får heller
ikkje tid til å oppnå full storleik før den
vert fjerna. Resultatet er at stortaren
sin bøljedempande effekt er borte,
noko som har ført til store erosjons-
skader i fleire stormar dei siste tiåra.
På Grotle, nordsida av Bremangerpollen
ligg landet sin eldste kyrkjegard frå
1300-talet med 100 registrerte graver.
Kyrkjegarden er verna, skadane etter
dei siste stormane er så store at Grotle
Kyrkjegard er i fare for å verte
øydelagt.

Tareskog som oppvekstområde
for torsk og annan fisk
Det er kjent at tareskogen gjev vern og
er ein verdifull oppvekststad for fisk.
Om ein valde å svi av all vegetasjon i eit
skogsområde ville ingen verte forundra
over at der ikkje lenger fanst småvilt,
hjort eller rådyr i området. Det er ikkje
mykje annleis på havbotnen heller. Tek
du bort tareskogen så vil heller ikkje
fisken halde seg på dei opne slettene
som då vert att.

Bremangerpollen var tidligare ein av dei
beste fiskefjordane i landet og var utan
tvil viktig for busetjinga i området. Etter
at fjorden vart opna for taretråling er
fisket sterkt redusert.

Det burde difor vere eit mål å leggje
tilhøva til rette for at fjorden igjen kan
bli ein viktig økologisk produsent til
glede for mellom anna innbyggjarane i
kommunen.

I tillegg til skadeverknadene som her er
nemnt har laget også peika på at trålop-
ning 1. september gjer at det lett kan
verte konfliktar med hummarfisket som
opnar 1. oktober. Ein kjenner nok av
døme der trålinga går føre seg om natta
og der ein dreg med seg teiner fordi ein
ikkje ser vaka.

Både Bremanger kommunestyre, det
lokale Fiskarlaget og Sogn og Fjordane
Småfiskarlag har no teke opp saka. I til-
legg vil Norges Fritids og Småfiskerfor-
bund ta saka opp med
Fiskeridirektoratet.

Ein vonar at det i framtida vert teke
meir omsyn til økosystembasert forvalt-
ning og at ein kan leggje om haustinga
av tare slik at oppvekstområde får liggje
meir i fred. Der erosjon i kystområda
er eit problem burde det vere sjølvsagt
å avslutte haustinga av tare. Så bør ein
og sjå på opningsdatoar der taretrålinga
kjem i konflikt med anna fiskeri som t.d.
hummarfisket.

Tareskog trålrenne Hinnaskjæret. Dykker ved taretrålet grunn tilgrodd med grønnalger.



NFSF avd, Saltdalsfjordens fritidsfiskarlag

Årsmøte og medlemsmøte
med stort engasjement

AV OLE HENRIK VIK

Saltdalsfjordens fritidsfiskerlag avholdt
årsmøte i Saltdal båtforenings lokale
nede i havna 7. febr. 2012. 14 personer
møtte fram. Årsmøtesakene gikk greit
unna. Det var enstemmighet i alle
valgene. Møtet ble avviklet på en knapp
time.

Det ble gjenvalg på leder og sekretær.
Dermed ble styret uendret for neste
år.
Leder: Petter Kristiansen     
Nestleder: Leif Spørck   
Sekretær  Ole Henrik Vik
Kasserer:  Arne Andersen   
Styremedlem:  Hermann Meisler.

Tematur
Under innkomne forslag satte Arne
Andersen fram en ide om å arrangere
en sommer-/ tematur. Hensikten skulle
være å bli kjent med fjorden vår. Rei-
semål kunne være Sør Arnøy eller
Bliksvær. Orienteringer om gode fiske-
plasser utover fjorden måtte gis. God
stemning og mange innspill under dis-
kusjonen her. Det ble vedtatt at styret
skulle innkalle til medlemsmøte utpå
våren for videre planlegging av en slik
tur.

Etter årsmøtet ble det som vanlig
avholdt medlemsmøte. Petter Kris-
tiansen orienterte om nye fiskeregler
for fritidsfiskerne. En god del ulike
temaer ble tatt opp.

Uforståelig reduksjon i tors-
kekvoter for fritidsfisket
Et tema, som er en gjenganger i fritids-
fiskerlaget vårt, er reduksjonene i tors-
kekvoten fra 3000 kg rund fisk til nå
1000 kg. Disse reduksjonene er be-
grunnet i ressurssituasjonen for
kysttorsken her nord. Dette er kom-
plett ubegripelige ut fra det faktum at
torskebestandene nord for 62 grader

nord aldri har vært større og sterkere.
Vi kjenner til og diskuterte en del
vikarierende årsaker til at Fis-
keridirektoratet har redusert denne
kvoten, uten at vi skal kommentere
disse her. 

Ole Henrik Vik leste fra Lars Kongsviks
velbegrunnete artikkel i bladet Fis-
karen av 21. febr. 2011. Her kommer
det fram atNFSF ikke fikk sjansen til å
si sin mening som høringsinstans foran
de siste reduksjonene for fritidsfis-
kerne. Vi håper forbundet vårt står på
foran høstens kvotereguleringer.       

Vi må stå sammen i nord
Ole Henrik Vik foreslo å ta kontakt
med de andre fritidsfiskerlagene i
Nord Norge. Dette for å få til et
samlet framstøt for å få hevet tors-
kekvotene til 3000 kg rund torsk, samt
komme tilbake til garnlengde på 210 m
for oss her nord. Det var stor enighet
om dette forslaget. Styret fikk i opp-
gave å arbeide for en samkjøring mel-
lom alle fritidsfiskerlagene i Nord
Norge i denne viktige saka.

Mat til inspirasjon
Etter møtet fikk vi servert nydelige fis-
kekaker av torsk. Petter Kristiansen
som var ansvarlig for disse avslørte
mesterlige kokkekunnskaper. Fiske-
kakene var så gode at de inspirerte til
nye ideer og forslag som laget skulle
arbeide med. En ide var å etterspørre
oppgaver og temaer der fritidsfis-
kerlagene kan samarbeide for å nå sine
mål. Et annet var forslag fra Arne
Andersen om å få laget en vimpel for
fritidsfiskerlaget vårt. Han skulle under-
søke muligheter og priser hos et lokalt
firma.
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Fire av de innvalgte i styret: Foran fra v. Petter Kristiansen, Leif Spørck, Arne Mobakk.  Bak: Hermann

Meisler. Over: Sekretær og fotograf Ole Henrik Vik. 
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Poseidon King Fisher
Prismessig så falt jeg for en Poseidon King Fisher Week-
ender 650, bygget i Hellas. Denne var imidlertid så ny at
den ikke var riktig ferdig etter finishen på innredningen å
dømme. Køye plass for 4 men for å komme til toalettet må
den som ligger i midten og sover stå opp for å at du kan
komme inn på toalettet. Derfor er det kun 3 personer som
har rimelig komfort i denne båten. Rygg inn på toalettet og
gå ut for å dra på deg buksa. Jo det går, men ingen
septiktank her nei, rett ut med møkka. Så til det positive.
Utrolig romslig med til å være så ”liten”. Sitte plass ved
bord for 3- 4. Veldig god oversikt og med løsning som gjør
at skyvedør kan åpnes på begge sider.  Kan leveres med ut-
vendig styreposisjon men kontrollen må da plasseres på
siden av styrehuset og det er et minus. Kan leveres fra kr
365 000 med 90 hk og hydraulisk styring som blir mer van-
lig på denne type båter. Se bildene og bedøm selv. Jeg likte i
alle fall denne.

Skager 660
Snekke eller halvplaner med innenbords motor er også et
alternativ men prisene er generelt høye. Derimot ser jeg
på en gammel kjenning som jeg tidligere har testkjørt og
denne ligger i mitt prisnivå og har med årene vert gjen-
stand for vesentlige utbedringer. Skager 660 kan leveres i
flere versjoner, se finn.no, men ikke med toalettløsning nei.
Uansett så er denne båten full av finesser og bare det å
komme til motoren er en fryd. Her kan du legge opp hele
dørken som holdes på plass med dempere og du kan gå
rundt motoren og komme til alle enheter uten å skrubbe
av deg knokene. Båten er selvlensende og har masser med
rom i benker og sideskott. Med toalett og kokemulighet så
hadde denne også kommet i betraktning. Leveres med
Yanmar 27 hk som standard men større motor kan in-
stalleres etter ønske.

På jakt etter 
fiskebåt
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Terhi 6020
Nei, jeg fant egentlig ikke det jeg lette etter men fant båter
med interessante løsninger som Terhi 6020, selvlensende
dobbeltskrog synkefri, og uten hindringer for å komme seg
raskt  fremover i båten. En snedig løsning som fasinerte
meg var benken foran som ved å vippe opp og over til
siden plutselig var ei tofte til å sitte på slik at båten var for-
vandlet til en robåt! Fiskekum, tette rom og skott. Denne
skal jeg teste på vannet så snart muligheten byr seg. En grei
15 foter med god bredde og med 10-15 hk motor får du
faktisk denne til under 55 000.
Tekniske data: Lengde 462,  br 187  cm,  vekt ca 200 kg,
uten motor. Maks motor 30 hk,  5 personer.

Rana 540c
Jeg ble oppmerksom på en nyhet. Rana 540c med midtstilt
hytte som det faktisk er mulig å gå rett gjennom og ikke
minst har takluke!  Faktisk så romslig at med litt fantasi så
er det plass til både kokeplass på ene siden, portapotti på
den andre siden bak fører og passasjerstol. Med en benke-
plate over på tvers så kan en rigge seg til med køyeplass
for en person. Det kunne med fordel vert en opphøyet
innerliner i baug delen for å få en bedre og tryggere kant å
lene seg mot når redskap skal trekkes. Tekniske data:
Lengde: 5,40 m, Bredde: 2,10 m, Vekt: ca. 400 kg, Antall
personer: 6, Motor: 20 - 80 HK langstammet

AV TOM SOLLIE

Da jeg var på båtmessen sjøen for alle ville jeg se om det
var noen båter igjen som kan brukes til å fiske fra. Joda, det
var det ettersom det nå formelig blomstrer av speed
sjarker, såkalte pilothouse båter.  

Noe for under 400 000?
Mine kriterier var å finne en båt med køyer, toalett og
kokemulighet til under 400 000. Den første jeg fant var en
Askeladden weekender men prisen ble for høy.
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AV NORVALD SKÅTØY

For over hundre år siden vedtok
stortinget konsesjonslovene for å
hindre at landets fossekraft ble opp-
kjøpt av utenlandske firma - for alltid.
Konsesjon og hjemfallsrett for utbygg-
ing og drift av vannkraft ble innført for
å sikre staten styring med naturres-
sursene.  Pga konsesjonslovene og
hjemfallsretten har nå
samfunnet styring med det
meste av vår vannbaserte
kraftproduksjon. 

Sjøområder er gitt til
private næringsaktører
Ser vi på konsesjoner gitt til
oppdrettsnæringen, så er det
ikke en slik styring for norske
sjøområder. Konsesjoner blir
gitt uten hjemfallsrett til
samfunnet. I praksis gir
samfunnet bort store arealer
av sjøområdene til
enkeltfirma, for det meste til
oppdrett av laks/ørret, men
torskeoppdrett er også en
voksende næring. Disse
firmaene er børsnotert. Det
er ingen garanti for at virk-
somheten forblir på norske
hender.

Har et firma først fått konsesjon for et
område, er det ingen hjemmel til å
trekke den tilbake eller omdisponere
arealbruken til andre formål dersom
samfunnet har behov for det. 

Samfunnet må kunne endre
bruksrett for sjøområder
Ved å innføre hjemfallsrett til staten
for oppdrettskonsesjoner, etter for ek-
sempel 25 år, har samfunnet en slik
anledning. På den måten kan opp-

drettsnæringen bedre tilpasse seg
samfunnets behov i tråd med ut-
viklingen. Det kan være anledning til å
forlenge konsesjonen eller trekke den,
uten at samfunnet kommer i er-
statningsansvar.
25 år er, slik jeg ser det, rimelig tid
knyttet til investert kapital for et
akvakulturanlegg. 

Oppdrett – ett av mange
viktige hensyn
Norskekysten er ideell for oppdrett av
marine arter. Oppdrettsnæringen er
viktig for samfunnet. Rammevilkårene
skal være gode så lenge næringen er
miljømessig bærekraftig og utvikler seg
slik at også andre samfunnsbehov blir
tatt hensyn til. Vi må heller ikke
glemme behovet for tradisjonelt fiskeri
og bruk av sjøen for fritid og re-
kreasjon som viktige samfunnsbehov.
Det virker som om oppdrettsnæringen
ikke har denne forståelsen.  

Området syd for Bergen er ett av
landets tetteste områder for opp-
drettsanlegg. Dette er illustrert i
vedlagte kart fra Fiskeridirektoratet. 

Bergensregionen med Bjørnefjorden,
Sunnhordland og ytre Hardanger er
pressområder både på sjø og land.
Bruk av sjøområdene må derfor kunne
vurderes og endres i takt med

regionens behov. 

Miljøproblemene knyttet til
oppdrettsnæringen, bla i
Hardanger, viser at samfunnet
ikke har gode nok styrings-
muligheter hverken på kort
eller lang sikt.

I Hordalandsområdet er det
på trappene flere søknader
om nye store lokaliteter for
lakseoppdrett. Det
argumenteres for større an-
legg og tettere lokalisering
for å kunne drive effektivt.
Slik har det vært i alle år
siden 80-tallet. Næringen blir
aldri fornøyd. Det er aldri
snakk om å redusere
volumet. Andre brukere av
sjøområdene blir fortrengt,

det skapes miljøproblemer og kon-
fliktnivået øker. Dette er ikke bra
hverken for næringens omdømme eller
samfunnet. 

Politiske partier og Stortinget
må ta ansvar
Det appelleres derfor til alle politiske
partier å ta inn i sine valgprogram ved
kommende stortingsvalg at det skal
etableres en ordning med hjemfallsrett
til samfunnet ved tildeling av oppdrett-
konsesjoner i sjøområder. 
Det trengs en ny lov om dette.

Hjemfallsrett til staten 
for oppdrettskonsesjoner

Grønn bunn: stamfiskanlegg laks, ørret, regnbueørret
Rød bunn: Matfiskanlegg laks, ørret, regnbueørret
Gul bunn:  Andre arter
Lilla firkant: Slaktemerd
Blå bunn: Skalldyr/skjell
Grønn ring/rød sentrum: Forsking/undervisning/utstilling



AV LARS KONGSVIK, NESTLEIAR
NFSF

Rundt 20 medlemmer var samla då
Sogn og Fjordane Fritids og Småfis-
karlag hadde årsmøte på Selje hotell
23. mars. Dette var det fyrste
ordinære årsmøtet etter at lokallaget
frå det tidlegare Kyst og Fjordfis-
karlaget saman med nye medlemmer i
mai 2011 valte å gå inn i Norges Fri-
tids og Småfiskerforbund.  Laget hadde
ved årsskiftet mellom 70 og 80
medlemmer og er i vekst. 

Vanlege årsmøtesakar
Styret under leiing av formann Øivind
Nygård la fram årsmelding og rekne-
skap som vart godkjent. Valkomiteen
hadde også gjort arbeidet sitt, og alle
val gjekk greitt unna. Det nye styret
består då av:
Leif Førde (formann)
Tor Evjen (nestformann)

Karsten Vederhus (kasserar)
Harald Myklebust (sekretær)
Harald Reine (styremedlem)

Orientering frå landsfor-
bundet
Lars Kongsvik som er nestleiar i
Norges Fritids og Småfiskerforbund
var invitert av lokallaget for å ori-
entere om arbeidet i forbundet. Han
peikte på kor viktig det er at fritidsfis-
karane har sin eigen organisasjon som
arbeider for at fritidsfisket skal kunne
halde fram utan stadig å få nye inn-
skrenkingar slik at ein til slutt sit att
med eit enkelt fiskesnøre.

Uforståeleg diskriminering 
av fritidsfisket
Lov om forvaltning av viltlevande
marine ressursar (havressurslova) slår
fast at «dei viltlevande marine res-
sursane ligg til fellesskapet i Noreg.»
(§2 ). Likevel ser vi at yrkesinteresser

arbeider hardt for at styresmaktene
skal påleggje fritidsfiskarane
ytterlegare avgrensingar enn det som
ligg i dei generelle reiskapsavgrens-
ingane og økonomiske avgrensingane i
havressurslova §22 og §23 som om-
handlar sports og rekreasjonsfiske. Eit
godt døme på dette ser vi i omset-
ningskvantumet for torsk i fritidsfisket
som er sett til 1000 kilo i ei tid med
historisk høge torskekvotar i yrkes-
fisket etter NØ Atlantisk torsk. 
Dette er ei urimeleg og uforståeleg
diskriminering av fritidsfisket til fordel
for dei store yrkesaktørane. Skal ein få
gjort noko med slike ting må fritidsfis-
karane ha ein organisasjon som taler
saken deira.

Mange medlemer gjev 
slagkraft
Kongsvik peikte på at NFSF og lo-
kallaga deira er høyringsinstans i alle
saker som handlar om fiske og forvalt-
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Første ordinære årsmøte i
Sogn og Fjordane Småfiskarlag
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ning av kyst og sjøareal. Dette gjer at
aktive lokallag kan få større påverknad
i slike saker dersom dei er vakne og
nytter seg av høyringsretten. Landsfor-
bundet vil gje hjelp i lokallaga sitt
arbeid med lokale saker. Stor
medlemsmasse gjev auka ressursar
både økonomisk og ved at ein knyter
til seg folk med kompetanse til å
byggje opp laget. Stort medlemstal er
heller ikkje nokon ulempe når laget
sine meiningar vert lagt på vektskåla i
sakshandsaminga.

Stort fylke gjev utfordringar
Sogn og Fjordane er eit geografisk
stort og oppdelt fylke med kom-
munikasjonar som gjer at det ikkje er
lett å samle folk over store avstandar.
Då er det viktig at det einskilde
medlem ser kor viktig det er å vere til-
knytt ein organisasjon som jobbar for
fritidsfisket sjølv om ein ikkje møtest
så ofte. Medlemsbladet «Småfisker`n»
er eit viktig organ for å få informasjon
og eit viktig talerøyr for å lufte mein-
ingar og synspunkt og stemningar frå
lokalmiljø i heile landet.

Lokal aktivitet er kjekt
I grender der det finst eit lite knippe
medlemmer i lokallaget kan ein også
nytte høvet til å møtast og setje i verk
enkle lokale tiltak som t.d.
garnbøtingskveldar. Lokallaget på
Osøyro i Hordaland har hatt stor
suksess med dette i ei årrekkje. Her
har ein også i periodar hatt samarbeid
med ungdomsskulen der kystkultur
har vore eit attraktivt valfag blant
elevane.

Stor skepsis til taretråling
I ordskiftet mellom medlemmene på
årsmøtet kom det fram stor skepsis til
taretrålinga som skjer langsmed kysten.
Vi veit alle at tareskogen er oppvekst-
område for yngel, småfisk og ikkje
minst hummar. Raseringa av dette opp-
vekstområdet står i grell kontrast til
målsetninga i havressurslova § 7der det
står om forvaltningsprinsipp og grunn-
leggjande omsyn. Vi refererer punkt b),
c) og d):

«Ved forvaltninga av dei viltlevande
marine ressursane og det tilhøyrande
genetiske materialet skal det leggjast
vekt på……. 

b) ei økosystembasert tilnærming som
tek omsyn til leveområde og biologisk
mangfald.  
c) ein effektiv kontroll med hausting og
anna utnytting av ressursane.  
f) at haustingsmetodar og reiskapsbruk
tek omsyn til behovet for å redusere
moglege negative verknader på levande
marine ressursar.»  

Det kom også fram at trålinga rett
som det var gjekk føre seg etter at det
var mørkt og at hummar teiner og
anna reiskap rett som det var vart
teken av tråla i denne haustinga av
tareplantar. Skal ein dømme etter en-
gasjementet på møtet, så er ikkje siste
ordet sagt i denne saka. Kongsvik lova
og at om lokallaget tok opp saka og
samla informasjon så ville NFSF følgje
opp overfor styresmaktene.

God mat og høg trivselsfaktor
Etter sjølve årsmøtet var det servering
av middag på Selje hotell. Her var det
høve til å knyte nye kontaktar og ut-
veksle erfaringar omkring fritidsfisket.
Det var utan tvil høg trivselsfaktor
rundt borda, og hotellet varta opp
med god mat og triveleg og serviceinn-
stilt betjening. Oppstart av eit nytt lo-
kallag er alltid spennande. Vil
medlemene møte opp, vil dei vere kon-
struktive og bruke laget slik at det
tener formålet og vil dei få til eit
sosialt miljø med god trivsel slik at det
vert gode vekstvilkår? Vi som var på
årsmøtet hadde det i alle fall kjekt og
det lovar godt for framtida.

Frå den formelle delen av årsmøtet

Frå venstre: Lars Kongsvik frå NFSF, Øyvind Nygård,
Karsten A. Vederhus og Leif Førde.

Nyvalt formann Leif Førde og avtroppande formann
Øyvind Nygård.

Det nyvalte styret frå venstre: Harald Myklebust, Leif
Førde, Tor Evjen, Harald Reine og Karsten A. Vederhus.

Hyggjeleg bordsete.
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AV LARS KONGSVIK

Et ordinært landsmøte inneholder de
tradisjonelle sakene med beretning,
regnskap, budsjett og valg. I tillegg
kommer oftest noen innsendte saker
som foreningene eller landsstyret har
fremmet. Dersom alt har gått greit for
seg siden sist årsmøte og sentralstyret
har gjort jobben sin, så glir
«pliktsakene» oftest lett igjennom.
Etter noen oppklarende spørsmål og
enkelte kommentarer ble både beret-
ning og regnskap godkjent. Budsjett for
neste periode hadde heller ingen store
endringer og ble også klubbet.

Hummertyveri
Onsøy/Råde hadde fremmet sak der
en ønsket forbundet sin hjelp til å få
gjort noe med tyveri av hummer og
hummerteiner. Sentralstyret hadde
innstilt på at en burde søke samarbeid
med politiet lokalt der dette var et
problem fordi tyveri egentlig er po-
litisak. Etter et kort ordskifte ble det
votert og sentralstyret sitt forslag ble
vedtatt.

Fiskekort avvist
Onsøy/Råde hadde også bedt om at
forslaget om innføring av fiskekort i
sjøfiske ble tatt opp på landsmøtet.
Sentralstyret hadde innstilt på at en
ville gå imot et slikt forslag dersom det

ble fremmet av myndighetene. Også
her ble innstillingen fra sentralstyret
vedtatt.

Viktige saker for NFSF de
neste 2 årene
Tønsberg og omegn hadde laget en
liste over saker de ville at forbundet
skulle arbeide med de neste 2 årene. 
Nasjonalt Første delen gikk på å jobbe
for å motbevise påstandene om at fri-
tidsfiskernes uttak av fisk er mye
høyere enn yrkesfiskerne. Videre
ønsket en å jobbe for at havforskerne
skulle fristilles fra å være avhengig av
fiskeriorganinsasjonene. Pr. i dag velger
bl.a. FNL hvilke av havforskerne sine
prosjekter de vil støtte. Dette er en
uheldig binding. Til sist ønsket en å
jobbe for bedre oppsyn og kontroll.
Alle disse sakene fikk landsmøtet sin
tilslutning.
Regionalt Dette gjaldt saken om gjen-
oppbygging av torskebestanden på
Skagerak kysten. Foreningen i Tøns-
berg ønsket å jobbe for at trålgrensen
– inkludert krepsetråling ble flyttet til
4 mils rett grense utenfor ytterste
skjær. Så ønsket en å ha garnforbud i
februar og mars for å verne
gytetorsken. En ønsket å støtte for-
slaget om å innføre skillerist i trål for
alle trålere. Dessuten ønsket en å inn-
føre krav om at både fritids og yrkes-
fiskere skulle ha plikt til å røkte

garnene minst annenhver dag, og til
slutt ville en fortsette arbeidet for å få
slutt på lysfisket etter brisling og sild.
Landsmøtet sluttet seg til alle for-
slagene.
Bort med særregler for fritidsfiske ut
over de generelle reglene i havressurs-
lova
Vi ser fra tid til annen at fritidsfiskere
blir pålagt strengere reguleringer enn
yrkesfiskerne uten at vi kan se noen
rasjonell grunn for dette.
På Skagerakkysten må fritidsfiskerne
senke krabbeteiner til minst 25 meter
selv om regelen om rømningvei ble
innført. Dette er ikke logisk og Tøns-
berg foreningen ønsker slutt på det.
Der er også snakket om å innføre for-
bud mot garnfiske for fritidsfiskere i
juni, juli og august. Dette går for-
eningen imot.
Landsmøtet hadde ingen problem med
å støtte disse forslagene.

Ny reisefordeling
Forbundet innførte reisefordeling for
at deltakere på landsmøtet skulle få lik
belastning med reiseutgifter uansett
hvor i landet de kom fra. Vi ser at små
foreninger sliter med å ha økonomi til
å stille på landsmøtet. Dette er uheldig.
Tønsberg og omegn fremmet forslag
om at kontingenten til forbundet ble
økt med 10kr pr. medlem og at disse
pengene skulle gå inn i et reisefond.

Gode landsmøteforhandlinger

Steinar Wøien fra vertsforeningen
Tønsberg og omegn får takk og
gave for vel utført møteledelse.

Onsøy/Råde m
ed Turid og Elia

s

Arvesen og Stig
 Østenrød.

Os Småfiskarlag med Norvald

Skåtøy og Magnus Kristian 
Lyssand.

Tønsberg og omegn.
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Med dagens medlemstall vil dette
fondet på 2 år være på om lag 46000kr.
Dette er trolig nok til å dekke reise-
utgiftene for delegater fra alle for-
eninger i forbundet. Det ble presisert
at forslaget er ment å gjelde fra og
med 2012. Dette medfører en mer-
utgift for foreningene i de 2 neste
årene, men så sparer en reiseutgifter i
2014. Etter et kort ordskifte ble for-
slaget vedtatt.

Debatt rundt pensjonists
rettigheter
Fra foreningen i Brevik/Telemark var
det fremmet forslag om at pensjonerte
yrkesfiskere ikke lenger skulle ha sær-
rettigheter på bakgrunn av tidligere
yrkesfiskerstatus. Denne saken utløste
debatt. Flere hevdet at vi måtte være
varsomme med å angripe andre sine
rettigheter og at vi burde ha en viss
forståelse for fiskerne. I løpet av de-
batten viste det seg at saken har
mange sider. Det de fleste reagerer på
er nok at pensjonerte yrkesfiskere kan
bruke svært mye redskap i fiske på be-
stander som det arbeides for å bygge
opp, mens fritidsfiskerne har fått
vesentlige begrensninger. Etter en
pause og noen uformelle samtaler
endte saken med at forslagstiller trakk
forslaget. Det ble protokollført at for-
slaget oversendes sentralstyret, og en
ber om at de arbeider videre med

intensjonene i forslaget.

Hjemfall til staten for opp-
drettskonsesjoner
Os småfiskarlag hører hjemme i
Hordaland – et fylke med svært stor
tetthet av oppdrettslokaliteter. Dette
gir rett som det er utfordringer når
det gjelder konkurrerende interesser
mellom tradisjonelt fiske, fritidsfiske,
friluftsliv og oppdrettsnæringen. Vi ser
at der det i dag er oppdrett vil en i
framtiden kunne finne det riktig med
andre prioriteringer. Ut fra dette
mener laget at en oppdrettskonsesjon
tildelt av staten ikke nødvendigvis skal
være evigvarende. Norvald Skåtøy inn-
ledet med en powerpoint presentasjon
der han gav tilhørerne en briefing i
omfang, konsekvenser og planarbeid
ved etablering av oppdrettslokaliteter.
Så ble det stemt over forslaget om at
oppdrettskonsesjoner ikke skulle være
evigvarende men at en etter 25 år
måtte ta en vurdering av situasjonen
og ta stilling til om fortsatt oppdrett er
en riktig prioritering eller om
samfunnet nå vil la andre interesser få
bedre vilkår.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

NFSF på høringslisten i alle
saker om sjø, kyst og fiske
Os Småfiskarlag hadde også fremmet
forslag om at NFSFskulle arbeide for å

få tilsendt saker om sjø, kyst og fiske
på lik linje med Norges Fiskarlag. I dag
er vi avhengig av å plukke opp f.eks
oppdrettsssaker når de annonseres i
dagspressen, og da kan det lett glippe.
Landsmøtet sluttet seg enstemmig til
dette.

Slik ser det nye landsstyret ut
Landsmøtet ble avviklet ryddig og greit
under god ledelse av den valgte
møtelederen Steinar Wøien.
Valget av delegater er på mange måter
en proforma sak siden hver region
kommer opp med kandidater til å sitte
i sentralstyret.  Alle ble valgt ved ak-
klamasjon, og da ser sentralstyret de
neste 2 årene slik ut:
Formann: Tom Sollie
Nestformann/sekretær/redaktør: Lars
Kongsvik
Regionleder øst: Jahn G. Gabrielsen
m/varamann Jan Kjøndal
Regionleder sør: Svein Hvitstein
m/varamann Leif Lindquist
Regionleder vest: Lars Kongsvik
m/varamann Norvald Skåtøy
Regionleder nordvest: Harald Klausen
m/varamann Helge Lyngvik
Regionleder nord: John Rypeng
m/varamann Bjørn Sturla Horn 

Gode landsmøteforhandlinger

Tom Sollie overrekk
er gåve

til Eiler Schiøtz
.

Det nye sentra
lstyret m/varamenn er samlet.

Delegatene samlet på plenen
foran hovedhuset på Borge hotell.

Tom Sollie overrekker gåvetil Carl Fjerbæk.
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Er du av den gamle garde eller vant med garnbusser og
redskap av ulike slag, så har du sannsynligvis også litt greie
på hvordan en måler maskestørrelsen på et garn.
Den oppvoksende generasjon er derimot sjelden helt stø
på begrepene maskevidde, omfar og millimeter og hvordan
disse henger sammen.

Begrepet omfar
Når du på 17. mai synger Henrik Wergeland sin fedrelands-
sang «Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange», så spørs
det om du tenker over at en alen er 62,7 centimeter. Denne
lengden er nemlig utgangspunktet for maskestørrelse i omfar.
Tidligere ble maskestørrelsen alltid oppgitt i omfar pr. alen
(0,627 meter). Omfar angir antall halvmasker pr. alen.
Dersom du har garn på 10 omfar så skal det være 10 halv-
masker (fra knute til knute) på 1 alen. Da blir avstanden mel-
lom hver knute 62,7mm som avrundes oppover til 63 mm. 
Har du et garn på 14 omfar så skal det være 14 halvmasker
(fra knute til knute) på 1 alen. Da blir avstanden mellom
hver knute 44,8mm som avrundes oppover til 45 mm. 
Et middels stormasket flyndregarn er gjerne på 7 omfar
altså 90mm fra knute til knute.

Noen definisjoner
Når redskap skal kontrolleres kan masker måles på ulike
måter og en må gjøre noen avklaringer for hvordan dette
skal gjøres. I forarbeidene til Havressurslova av 2005 finner
vi noe informasjon om dette og følgende definisjoner er
hentet fra NOU 2005:10. 
8.2.4 Maskevidde, dimensjoner og utforming av
redskap mv.
…Maskevidde beskriver lengden på den totale lysåpningen i en
maske målt med et maskeviddemål som er 2 m.m. tykt, mens
maskestørrelse beskriver den totale lengden på en maske målt
fra midt på knute til midt på knute i hver ende av masken. I
redskaper som trål, not og snurrevad hvor det i stor grad kan
benyttes ubegrenset trådtykkelse er begrepet minste tillatte
maskevidde viktig, ettersom maskevidden ikke vil endre seg
dersom en forandrer på trådtykkelsen. I maskereguleringene i
garn benyttes maskestørrelse som begrep. Her kan en benytte
denne måleformen fordi det benyttes tynn tråd for at redskapet
skal fange fisk. …
Ut fra definisjonen her vil vi benytte begrepet maskestørr-
else for å angi størrelsen på en maske.

Maskestørrelse i millimeter
Med dagens metriske målesystem oppgir vi oftest mas-

kestørrelsen i millimeter. Da strekker vi ut en maske og
måler fra midt på knuten til midt på knuten i hver ende av
masken Dermed blir 10 omfar 63mm x 2 altså 126mm, 14
omfar blir 45mm x 2 altså 90mm. 
Tabellen under viser et utvalg vanlige garntyper.

Vanlig Omfar Mål fra knute til Maskestørrelse
garnbetegnelse knute i millimeter i millimeter
Sildegarn 24 26 52
Sildegarn 20 31 62
Makrellgarn 18,5 34 68
Torske/lyre garn 10 63 126
Torske/lyre garn 9,7 66 132
Torske/lyre garn 9 70 140
Torske/lyre garn 8,5 74 148
Flyndregarn 6 105 210
Kveitegarn 2,7 235 470

Sammenheng mellom maskestørrelse og 
fiskestørrelse.
Dersom all fisk var lik i fasongen, så ville det vært enkelt å
gi et eksakt svar på dette. Imidlertid er torsken og flyndren
noe ulik i fasong og langen har en slankere fasong enn
seien.
Likevel har noen valgt å legge seg på følgende
tommelfingerregel:
Maskestørrelse i millimeter x 4,7 = fiskelengde i
centimeter. Fiskevekten vil til en viss grad avgjøres av om
fisken er mager eller i godt hold og hva slags art det er. En
veiledende tabell om dette kan se slik ut:

Maskestørrelse Maskestørrelse Fiskelengde Fiskevekt
i omfar i millimeter i cm i gram
26 49 23 115
20 62 29 250
14 90 42 1750
10 126 59 2000 - 2500
8 157 73 4000 - 5000
6 210 99 ??

Den oppmerksomme leser vil se at et garn på 10 omfar
skal fange fisk på 59cm. Når havforskningen har anbefalt
maskestørrelse på 10 omfar/126mm for å sikre at torsken
skal være over 40cm (minstemål S.for 62gr.), så ser vi at
det trolig er gode marginer på dette.

Vil du få mer detaljkunnskap om garnstørrelser, fiskestørr-
elser osv. kan vi anbefale sidene til Norsk Fletteri som
annonserer her hos oss http://norsk-fletteri.no

Millimeter eller omfar?

Her gikk det 12 Masker på 1 alen og garnet er
på 12 omfar eller 104mm maskestørrelse.

Vi finner maskestørrelsen ved at masken
strekkes ut og måles fra knute til knute i hver

ende  her om lag 100mm. 



26

AV LARS KONGSVIK

Dette er spørsmålet Fiskeri og Kystdepartementet har stilt
forskerne ved NOFIMA som er en forskningsinstitusjon
der FKD selv eier 56,8 % av aksjene. Institusjonen ble bedt
om å analysere hvorfor kommunene i de senere årene er
blitt mer tilbakeholden med å tilrettelegge for oppdrett.
Samtidig ble NOFIMA bedt om å finne ut hvordan kom-
munene kunne motiveres til å vise større velvilje med tanke
på tilrettelegging for oppdrettsnæringen. Rapporten i sin
helhet kan du lese på
http://www.nofima.no/filearchive/Rapport%2018-2012.pdf

Økt motstand og skepsis
Rapporten bekrefter en tendens vi har sett de senere
årene at der er større skepsis i kommunene til å ta imot
nye oppdrettsanlegg. Grunnene til dette kan grovt sett
deles i to.

1. Økende motstand fra lokalbefolkningen og
tradisjonelt fiske.
• Det avdekkes lokal forurensing der ekskrementer og for-
spill blir liggende og råtne under lokaliteten. Andre steder
er ikke dette så iøynefallende dersom anlegget ligger på
dypere vann med bedre strømforhold. Men tyngdekraften
kan ikke oppheves, så etter hvert havner avfallet på
bunnen om enn over et større område. Rekefiskere som
drar trålen gjennom en svart illeluktende sørpe er ikke et
helt ukjent fenomen lenger. Det var ikke slik før.

• Konflikten med tradisjonelt fiske – både fritidsfiske og
yrkesfiske – er også reell. Selv om antall lokaliteter på
landsbasis er nesten halvert siden år 2000 har areal-
beslaget økt fordi anleggene er blitt større. Den mest
dramatiske økningen er i forankringsarealet som er nær
åttedoblet siden 1990. Dette rammer spesielt tradisjonelt
fiske med bunnredskaper.

• Et optimalt drevet oppdrettsanlegg skal ikke gi
nevneverdig forurensing av overflaten. Slik er det ikke all-
tid i den virkelige verden. Alle som fisker i nærheten av
oppdrettsanlegg vet også at kvaliteten på villfisk som
beiter på forspill og nedfall fra merdene blir dårlig.  Totalt
sett oppleves derfor en oppdrettslokalitet som et
fremmedlegeme for de som bruker sjøområdene omk-
ring.

• Lyssetting for å hindre kjønnsmodning og markeringslys
av anlegg samt støy fra foringsautomater og diesel-
aggregat er også faktorer som påvirker omgivelsene.

• Lakselus og rømming er også to vesentlige faktorer som

ikke trenger å utdypes nærmere. Faktorene teller i alle
fall negativt for oppdrettsnæringen sitt omdømme.

2. Kommunene får lite eller 
ingenting tilbake
• Eierne av oppdrettsanlegg har ofte ikke tilknytning til
kommunen og legger ikke igjen skattekroner.

• Automatisering og rasjonalisering fører gjerne til at an-
legget ikke gir arbeidsplasser i kommunen.

• Etablering krever kommuneplanprosesser som er blitt
mer krevende enn før pga. at mange grupper nå skal tas
hensyn til.

• Tilnærming til økosystembasert forvaltning krever
grundigere utredninger.

• Taksering og innkreving av eiendomsskatt står ikke i for-
hold til de inntektene dette kan gi.

Reflekterte kommuner
Regjeringen har som målsetning at oppdrettsnæringen for-
tsatt skal vokse mye. Dette krever areal i de enkelte kom-
munene. Da må en få landets kystkommuner på lag. I
datamaterialet som danner grunnlaget for rapporten svarer
en av respondentene slik:

«Det er vanskelig å få gjennomslag for lokalitetssøknader og
avsetting av areal. Her i kommunen har vi ingen lokale opp-
drettere. Vi merker helt klart en endring i oppslutning som følge
av endringen i næringen. Den har over tid fått redusert betyd-
ning for sysselsetting og lokale ringvirkninger, og møter oftere
motforestillinger fra lokalbefolkning og fiskerinæring med tanke
på bekymringer for negative effekter på bunnforhold og villfisk.
Verneproblematikk har isolert sett liten relevans. Andre nærings-
muligheter som fisketurisme krever mer bevisst forhold til areal-
disponeringer og eventuell miljøpåvirkning. Fiskerikartlegging gir
bedre grunnlag for planleggingen, men innebærer også at store
areal utelukkes for oppdrett. Kommunen er blitt mer bevisst på
sine verdier i kystsonen og ønsker ikke kun å være en råstof-
fleverandør av store og verdifulle oppdrettslokaliteter til opp-
drettsnæringen uten at man sitter igjen med noe. I så måte er vi
blitt mer bevisst på å balansere oppdrett mot andre interesser i
kystsonen.»

Uttalelsen over vitner om en stor grad av refleksjon over
fordeler og ulemper ved oppdrett. Når en ikke får noe
igjen – og det betyr egentlig inntekter til kommunen – så
veier andre hensyn sterkest og kommunen velger gjerne å
ivareta interesser som tradisjonelt fiske, naturmangfold,
rent miljø, friluftsliv og rekreasjon.

Hva skal til for å stim ulere kommunene til
å tilrettelegge for mer oppdrett?
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Hva må til for at kommunen skal tilrettelegge
mer?
Forskerne stilte bl.a. dette spørsmålet til kommunene og
svarene kan sammenfattes slik. 

Cash is king
Tabellen under gir for så vidt nyanserte svar, men ikke
uventet er det økonomi som rager på topp. Da spørs det
om regjeringen velger å la markedsmekanismene råde for 
å få den utviklingen de ønsker. Valget er i alle fall enkelt når
det er andre aktører enn det offentlige som må betale
gildet.

Hva skal til for å stim ulere kommunene til
å tilrettelegge for mer oppdrett?

Hva må til for at kommunen skal tilrettelegge mer?
Forskerne stilte bl.a. dette spørsmålet til kommunene og svarene kan sammenfattes slik. 

Stikkord Antall som vektla momentet
• Arealavgift, avgift for bruk av areal, penger i kommunekassa 10
• Samspill med kommunen, dialog med næringa, næringa må tilkjennegi sine behov 8
• Ny areal/kystsoneplan, sjøundersøkelser/-kartlegging, avklaring mot andre interesser 8
• Miljøargumenter, bærekraft, lukka anlegg, landbaserte anlegg 5
• Lokale ringvirkninger, sysselsetting, arbeidsplasser, lokalsamfunnsengasjement 5
• Mindre statlig overkjøring, fylkesmannsmakt, bruk heller enn bare vern, strandsonevern, mattilsynet 4



Dette er ikke ment som noen uttømmende innføring i reg-
lene, 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" (siste 
utgave mai 2012). 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 røm-
ningshull  -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 redskaps-
typer/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 mas-
kevidde 32mm eller større senkes ned slik at hele fangst-
delen står under 3 meters dyp. Dette er et tiltak for vern
av laks og sjøørret.

• Fra 1. mai til og med 31. desember er det forbudt å fiske
med torskeruser på kyststrekningen fra 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. An-
tallet hummerteiner og torskeruser kan likevel til
sammen ikke overstige 10.
• Unntak for fiske etter leppefisk 
Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som
brukes til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fis-
keridirektoratets regionkontor kan derfor gi dispensasjon
fra 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 flukt-
åpning på minst 60 millimeter i diameter på hver side
av teinen. 

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

• Fritidsfiskere kan bruke maksimalt 10 teiner til fangst
av hummer.

• Hummer med utvendig rogn er fredet hele året og
skal settes tilbake i sjøen.

• Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm.
• Hummer kan ikke oppbevares i sjøen mellom
31.desember og 1. oktober.

• I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyst-
strekningen fra grensen mot Sverige til og med Tys-
fjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst
én sirkelformet fluktåpning i redskapet. Åpningens
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diameter skal være minst 80 millimeter. Dette kravet
gjelder ikke yrkesfiskere.

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

• Uavhengig av forbudet kan 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 fri-
tidsfiskere på minimum 25 meter for setting av krab-
beteiner fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista.

• Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange
hummer på kysten fra svenskegrensen til og med Vest-
Agder fra én time etter solnedgang til én time før sol-
nedgang.

• 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. 
• 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.

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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Hvilke regler gjelder for fiske i sjøen i 2012?

FISKEUTSTYR, TAU, GARN, TEINER OG RUSER

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

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

FISKEUTSTYR:
Vi har alle typer fiskeutstyr.

Fiskegarn til sjø og ferskvann,
krabbeteiner, sjøkrepsteiner

og torskeruser.

TAU:
Fortøyningstau, 

bøyer m.m. 
Alt til trygg fortøyning

av båten.

NAVIGASJON:
Garmin og Humminbird

kartplottere og
ekkolodd.

FLYTEPLAGG:
Stort utvalg av 
flytedrakter, 

jakker og vester.

Besøk oss for en hyggelig handel!



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

E-post: oey-ny@online.no
Kasserer: Karsten A. Vederhus, 
5717 Flatraket
Tlf mobil: 971 30 278.
E-post kvederh@online.no
Kontonr. 3845 07 04692
NFSF Avd. Sunnmøre og Romsdal
Formann: Arne Bunes, 
Ellingsøy, 6057 Ellingsøy
Tlf: 70 15 67 00
E-post: arnebunes@yahoo.no
Kasserer: Kåre Slyngstad, 
Slyngstad, 6265 Vatne.
Tlf: 702 13 097 / 911 30 542
E-post: kare.slyngstad@tele2.no
NFSF Avd. Kristiansund
Formann: Harald Klausen, Skyttervn.8 B,
6514 Kristiansund
Tlf: 976 19 888
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik,
6523 Frei
Tlf: 71 52 88 77
E-post: nlyngvik@online.no
NFSF Avd. Vefsnfjorden
Formann: Dag Utnes, 
Skjervgata 3, 8656 Mosjøen
Tlf: 75 17 23 94 / 920 44 937 
Kasserer: Steinar Digermul, 
Halsmovn. 69, 8663 Mosjøen.
Tlf: 75 17 31 05 / 909 59 093
E-post: steindi@online.no
Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann: Petter E. Kristiansen
Tyrivegen 14, 8250 Rognan
Tlf: 75 69 01 14 / 916 95 061
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen,  
Leivset, 8210 Fauske
Tlf: 75 64 21 59 / 976 05 320
E-post: arne.andersen45@gmail.com
Lofoten Fritidsfiskarlag
Medlemskontingent kr: 300,- pr.år.
Hjemmeside: http://home.no/fritidsfiskeren/
Formann: John Karl Rypeng, 
Hagskarveien 330,8340 Stamsund.
Tlf: 76 08 92 62 / 94 05 98 86
E-post: krype@online.no
Kasserer: Gunnar Ludvigsen, 
Reineveien 172 8373 Ballstad
Tlf: 76 08 46 92
E-post: gulud@online.no
NFSF Avd. Skjervøy
Formann: Harald Sjøblom, 
Kirkegårdsvn 52, 9180 Skjervøy.
Tlf: 958 67 994
E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen,
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy
Tlf: 924 51 505
E-post: kjas@trollnet.no
NFSF Avd. Nordkyn
Formann/kasserer: Tommy Vevang.
Boks 303, 9790 Kjøllefjord
Tlf: 78 49 99 29 / 918 76 297
E-post: tommyvev@start.no
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Hele landet fra syd til nord:
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(Brettes og sendes som brev)

Norges Fritids og Småfiskerforbund
1626 Manstad

SVARSENDING

Frimerke

VI KAN TILBY DEG:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du 
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkuranser og 
    småfiskerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet "Småfisker’n" helt gratis

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

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

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

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

Hjelp oss å verve medlemmer!

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

Navn:

Adresse:

Postnr:   Sted:

Tlf:   

Norges Fritids og Småfi skerforbund
5243 FANA

VI KAN TILBY DEG:
• Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger treffer sjøens folk med de samme interessene som du 
• At du får anledning til å delta på sosiale tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fi skekonkuranser og   
 småfi skerfestivaler
• At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, garnfelling og redskapstell
• At du mottar forbundsbladet “Småfi sker’n” helt gratis

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

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

VI KAN TILBY DEG:

• Et høringsorgan som taler din sak
overfor myndighetene

• Juridisk rådgivning
• At du gjennom lokalforeniger
treffer sjøens folk med de samme
interessene som du

• At du får anledning til å delta på
sosiale tiltak som skalldyraftener,
bacalaofest, bryggefest, fi skekon-
kuranser og småfi skerfestivaler

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

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

Gjennom medlemskap i NFSF får du
del i fordelene over, og du bidrar til
å styrke vår felles sak. Er dette noe
for deg, så benytt kupongen under
og få tilsendt informasjon og inn-
medingspapirer fra ditt lokallag av
NFSF. Årskontingent fastsettes av 
lokallaget (for tiden  150 - 300 kr).

(Brettes og sendes som brev)

MELD DEG INN I NFSF

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

Importør og forhandler:

Ny, videreutviklet versjon av de siste årenes storselger. 
Bensin- eller eldrevet med hhv 220 eller 150 kg trek-
kraft - 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.

Vi sender over alt!

KJEMPENYHET!  HOBBYFISKERENS DRØM OG TROFASTE VENN!

Foto: Aina Østebøvik Olsen

kraftblokk.indd   1 11/10/11   12:01 PM



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

- og resultatet blir alltid 
GODT SOM NYTT!

Alt i propellreparasjoner. 
Aluminium, rustfritt, bronse og stål.

TIL ALLE REDERE/BÅTEIERE:
Vi har den glede å tilby service og 

reparasjon på alle typer PROPELLER, 
uansett størrelse eller skadens omfang

(brudd, skade, tæringer,  stigningsendring,
 polering, bytte av nav, avballansering, m.m.

Reparasjonen av propellen vil aldri koste
mer enn HALVPARTEN av ny pris.

• FAST PRIS • 
• GARANTERT ARBEIDE • 

• RASK LEVERING •

Vi er forhandler for de fleste propeller: 

• Michigan
• Federal
• Columbian
• Radice
• Mikado
• Teinbridge
• Hamble
• Gori

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

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.

”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”

Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

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

/brukte
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