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I den hektiske hverdagen er det ofte en utfordring å få til en rask,
sunn og velsmakende middag i en fei. Seifilet med hakkede
tomater, hvitløk og mais er en pastarett som faller i smak hos
både liten og stor. Kjempeenkelt og raskt å lage, har du alt klart
så er midagen ferdig på 20 minutter. Også denne oppskriften er
hentet på godfisk.no som er drevet av Norges Sjømatråd. Vi
legger uten tvil denne retten inn blant Småfisker`n sine favoritter.

Pasta med sei og
tomatsaus
Ingredienser til 4 porsjoner:

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!

Redaksjonskomiteen oppfordrer alle lokallag
til å bidra med stoff til kommende utgaver.

2

Fra formannens penn
Et aktivt år er snart omme. Det har vært
stort engasjement på mange fronter. Vi
kan nevne taretråling i vest, kveitefiske i
nord, arbeid med framtiden til fisket i sør
og kampen for bedre vilkår for fritidsfisket etter torsk i nord.

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET?

Nå snakker vi om storfisk – i alle fall
om du er på dypt vann.Vi vil vite:

1.
2.
3.

Norsk navn
Latinsk navn
Familie

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.

Vekst for hummeren i sør
Nok en hummersesong er snart over.
Med så mye hummer som er fisket, og
dobbelt så mange undermåls og
rognhummer som er kastet ut igjen, så er
det betenkelig med rødlisting av arten.
Det var Naturvernforbundet som satt i
gang hysteriet om hummeren, helt ubegrunnet og som førte til et mediehysteri
uten like.Vi fikk begrensninger i antall
teiner og fisketid, men det faktiske teineantallet har faktisk økt til over det dobbelte fordi mediehysteriet førte til at det
kom til flere fiskere. Mange av disse er nå
medlemmer hos oss, så vi takker og
bukker for det! Flere av førstegangsfiskere har lite peiling på hva de driver med,
setter før tiden, trekker på søndag og respekterer ikke rognhummerfredningen!
Her har vi en jobb å gjøre så min oppfordring til våre medlemmer er! Engasjer
dere og informer når dere ser uregelmessigheter. Dessverre har jeg i år opplevd at
teinene mine er tømt og flyttet. At en
hummer blir stjålet i ny og ne, det kan jeg
leve med, men jeg frykter at de som
stjeler hummer ikke respekterer å la
hummer med utrogn være.
Positiv deltagelse i
forvaltningen
Vi har nå gjennomført nok en deltakelse i
Fiskeri og Kystdepartementets utvalg
”Fiske i Sør”.Vår regionsleder i øst, Jahn
Gabrielsen, har deltatt som vår representant i gruppen og jeg selv har
deltatt i enkelte møter som vara og ressursperson. Med vår deltakelse føler jeg
at vi blir hørt og at vi er på rett vei i byråkratiet. Vår regionsleder i vest, Lars Kongsvik og nestleder Norvald Skåtøy sammen
med vår kveitespesialist,Torstein Halstensen har deltatt i reguleringsmøtene i
Fiskeridirektoratet i høst, og jeg må be-
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rømme dem for den innsats de gjør for
vårt forbund. Likeså alle dere andre som
engasjerer dere i enkeltsaker som
kommer opp og dere som har verv og
ofrer tid og resurser for vårt forbund.
Uten dere ville vi rett og slett ikke
fungert!
Almenningen til salgs
Jeg blir skremt når jeg ser frekkheten til
Norsk Hummer i å etablere et område
på 10 km2 utenfor Flekkerøya ved Kristiansand, og på toppen av det hele, selge
andeler uten formell godkjennelse fra
myndighetene. Jeg er ikke overrasket, for
vi har opplevd dette tidligere i forbindelse
med samme fremgangsmåte på
Lindesnes. Det ble så stort rabalder at de
trakk seg ut og jeg håper det samme
skjer her. Det som her er meningen er at
kun de som har kjøpt andeler kan fiske i
området. Dette er et overgrep på allemannsretten og dette kan vi ikke godta.
Fiskarlaget sør er også sterkt imot denne
etableringen.
Søsterorganisasjon i Sverige
Som nevnt i egen artikkel i bladet så er
det opprettet kontakt mellom oss og
likesinnet forbund i Sverige. Jeg regner
med at vi kan gi hverandre felles utbytte
av erfaringer og samarbeide i framtiden.
Ved forrige utsendelse av ”Småfisker`n”
fulgte det med et eksemplar av
magasinet Båtliv. Det får dere også denne
gang.Vi har så langt bare fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene, og
håper at dette kan gjentas neste år.
Denne gang foreligger et tilbud om abonnement og om du ikke ønsker å benytte
deg av dette selv, så kan dette være et alternativ som julegave!
Da gjenstår å ønske alle lesere en
riktig God Jul og et velsignet nytt
Småfiskerår!
Tom Sollie
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A
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R TTEINEFISKE
EINEFISKE
Carapa x AB er tota l leverandør til det
sk andinav iske bur fisket og produserer
et komplett sor timent av teiner og
merder til fangst av bl.a. hummer,
sjøk reps, krabbe, fersk vannsk reps,
å l, torsk, abbor, mor t, leppefisk,
kongek rabbe og kongsnegl. Vi ut v ik ler
og produserer også en rek ke spesia lbestilte bur og teiner etter spesifi k ke
ønsker. For uten egen produksjon
selger vi også et komplett sor timent av
tilbehør til fiske generelt og bur fiske
spesielt.
Vi selger direkte til yrkesfisket og via
norske forhand lere til fr itidsfiskeren.

Her finner du våre
forhandlere:
ÎB
Î
Bekkjarvik
ekkjarvik
ÎB
Î
Bergen
ergen
ÎFl
Î
Flor
orØ
Îbq
bqØy
Î*JMIáq
*J
*
JMIáq
Î©
© M
M
Î
Îb
J
bJ
ÎD
Î
Dyrvik
yrvik
ÎTTrondheim
Î
rondheim

ÎVe
Î
Vester
sterØy
ÎF
Î
Fredrikstad
redrikstad
ÎTØn
Î
nsberg
sberg
ÎL
Î
Larvik
arvik
ÎTTvedestarnd
Î
vedestarnd
ÎA
Î
Arendal
rendal
ÎK
Î
Kristiansand
ristiansand
ÎLi
Î
Lindesnes
ndesnes
ÎSt
Î
Stavanger
avanger

Se kart på vår hjemmeside

Carapax AB
Kontorsvägen 6
453 41 Lysekil

Tel:
+46-(0)523-642200
Fax:
+46-(0)523-642219
E-post: info@carapax.se

www.carapax.se
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Svar på forrige konkurranse
Denne gangen kom det ikke inn så mange svar.
Vi trodde egentlig at mange kjente denne fisken selv
om du skal håndtere den med litt forsiktighet før den
er skikkelig avlivet.

Gråsteinbit
Gråsteinbiten er mykje meir stasjonær enn dei to
andre steinbitartane. Han er i tillegg meir kystnær og
lever på grunnare vatn. Steinbiten har ein sesongmessig beitesyklus. I perioden oktober–mai skifter dei ut
tennene og sluttar då å beite.
Gråsteinbiten fornyar tennene kvart år og utskifting av
tenner og gyting føregår gjerne tidleg i perioden. Den
reproduksjonsmessige syklusen ser ut til å vare over
to år. Gytinga føregår over fleire månader frå vår til
haust. Nokre modne individ hoppar gjerne over ein
gyteperiode.

Riktig svar var gråsteinbit med de to nærstående
artene flekksteinbit og blåsteinbit.
Den heldige vinner denne gangen er:
Arvid Smedsvik, Lysekloster som har fått premien
levert på døren.

For å opplyse deg litt mer om steinbiten har vi vært
på Havforsningsinstituttet sine sider og henter ut litt
kunnskap.

Gyteområda til gråsteinbiten ligg nær kysten, i fjordar
og vågar på 50–150 meters djup. Egga til alle tre artane
er store, 4–6 mm i diameter, og gonaden kan utgjere
opptil 25–35 % av kroppsvekta. Alle egga modnar
samtidig, og heile eggmassen blir klistra som ein ball til
ein steinete sjøbotn. Hofisken modnar tidlegare og ved
ein mindre storleik enn hannfisken. Ein har så langt
ikkje klart å påvise rennande melke hos hannfisken,
truleg på grunn av den korte perioden at dette
føregår.

Egga blir klekte etter 9–10 månader, og larvane flyt
opp mot overflata og blir ført vidare med havstraumar
til dei ved ein viss storleik søkjer ned mot botn igjen.
Utbreiinga av ungfisk av dei ulike steinbitartane blir
mellom anna påverka av kva djup eggmassen blir lagt i
forhold til havstraumane.

Fakta om gråsteinbit
Latinsk navn: Anarhichas lupus
Familie: Anarhichadidae
Maks storleik: 125 cm og 20 kg
Levetid: 20–25 år
Leveområde: Barentshavet, Norskekysten og Nordsjøen
Hovudgyteområde: Nær kysten, i fjordar og vågar på
50–150 meters djup
Føde: Pigghudar (kråkebollar), muslingar, sniglar og
krabbar

Status, råd og fiskeri
Det er tre artar av steinbit i norske farvatn: gråsteinbit
(Anarhichas lupus), flekksteinbit (A. minor) og blåsteinbit (A. denticulatus). Det er først og fremst i Barentshavet at havforskarane har oversikt over
bestandsutviklinga til dessetre artane. Barentshavet er
det viktigaste utbreiingsområdet for flekksteinbit og
blåsteinbit, mens gråsteinbit har ei mykje vidare utbreiing langs heile norskekysten og i Nordsjøen.
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Reguleringsmøte uten de
store overraskelsene

AV LARS KONGSVIK

Høstens reguleringsmøte ble
arrangert i Bergen 8.og 9.
november i lokalene til
Fiskeridirektoratet.

tonn totalt. Av dette får Norge fiske
446 740 tonn, Russland får 434 740
tonn mens tredjeland får fiske 139 520
tonn. Økningen fra i fjor er dermed på
vel 30% for Norge sin del.
Stipulering av fritidsfisket
I samtale om fordelingen av kvoten til
de ulike gruppene ble det igjen påpekt
at rekreasjons og ungdomsfisket er
ført opp med 7000 tonn i år også til
tross for at der er levert fangster på
beskjedne 1752 tonn fram til oktober.
Situasjonen var om lag den samme i
fjor. Fiskeridirektøren regner med at
den ikke registrerte delen blir tatt opp
i det uregistrerte fisket til eget bruk.

Skammelig gjerrige fiskere
I denne sammenhengen kom det innspill fra yrkesfiskerne om at det burde
være nok å føre den registrerte
fangsten inn her og at det resterende
kunne fordeles til yrkesfisket. Både representanter fra Norges Fiskarlag og
fra Kystfiskarlaget mente at det burde
være nok at fritidsfiskerne fikk levere
Fiskeridirektør Liv Holmefjord ledet møtet med
1000 kilo som nå.
stødig hånd og glimt i øyet.
Undertegnede tok da ordet og minnet
NFSF hadde ikke meldt spesielle saker forsamlingen om at fiskeressursene
eller innspill denne gangen og valgte
ifølge havressursloven tilhører fellesheller å kommentere sakene som var
skapet. Det vil si at det er kystbefolksatt på dagsorden og som hadde inter- ningen sine ressurser. Når det da er så
esse for oss.Vi var representert med 3 rikelig med ressurser at det skaper
utsendinger på møtet denne gangen,
grunnlag for et omfattende yrkesfiske
det var Norvald Skåtøy, Torstein Hals- så er dette gledelig.
tensen og Lars Kongsvik.
NFSF er imidlertid lite glad for at
yrkesfiskerne er så gjerrige at de vil ha
alt selv og ikke kan unne fritidsfisket
Rekordkvote av torsk i nord
den vesle kvoten de har.
Det gledelige i denne saken er at bestanden av skrei er økende og at total- Det var ingen i forsamlingen som tok
kvoten nå er øket til mer enn 1million ordet for å imøtegå dette innlegget.

Representanten fra Sametinget Inge Arne Eriksen
er en god pådriver for kystfiskeren sine rettigheter
og økosystembasert forvaltning.

Nedgang for seien
Havforskerne ropte i fjor et varsko om
at beskatningen på seien var for stor.
Kvotene har blitt redusert med 15%
fra 2011 – 2012 og skal videre ned
15% i 2013.
Der har også vært en høring om minstemål på sei. De som har fulgt med i
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kystavisene i høst, har kanskje fått med
seg at dette har sendt sjokkbølger inn i
en del lokalsamfunn. Mange foredlingsbedrifter baserer mye av virksomheten
sin på notfanget sei av den minste
størrelsen. Dersom minstemålet blir
redusert vil mye av det kystnære
notfisket forsvinne og landanleggene
mister råstofftilgangen.
Vedtak om eventuelt endret minstemål
er ikke fattet ennå.

Fjordlinjer
Regjeringen fremmet 16. mars i år en
lovproposisjon som oppfølging av
kystfiskeutvalget for Finnmark (Prop.
70 L (2011-2012)). Et av forslagene til
tiltak var å innføre et forbud mot fiske
innenfor fjordlinjene for fartøy over 15
meter, men med mulighet for å gjøre
unntak. Formålet med tiltaket er å
sikre at de minste fartøyene får fiske i
fjordene uten konkurranse fra større
og mer effektive fartøy. Regjeringen foreslo videre å opprette ei fjordfiskenemnd for Finnmark, Troms og
Nordland. Nemnda er tenkt å være et
organ som kan gi fiskeriforvaltningen
råd om lokale forhold og praktiske utfordringer i fisket. Nemnda vil også
kunne uttale seg om forbudet mot
fiske innenfor fjordlinjene, blant annet
om hvilke fartøy som bør få unntak og
hvor det vil være naturlig å trekke
fjordlinjene. Stortinget behandlet saken
i juni og sluttet seg til regjeringens forslag. Departementet er nå i prosess
med å få fastsatt ei fjordfiskenemnd.

Fiskeridirektøren ville høre møtet sitt
syn på saken. De fleste vegret seg imidlertid for å komme med noen fastlåste
posisjoner nå siden saken skal behandles videre i fjordfiskenemnden.

NFSF sa at vi synes det var rimelig at
de store båtene som hadde det fortrinnet at de kunne gå lenger til havs
kunne hente fangstene sine der og at
de mindre fartøyene kunne ha
kystnære områder som sin arena.

like regler nord og sør for 62grader på
dette området. For området innenfor
4n.mil er vi spent på om arbeidet i
”fisket i sør” vil gi noen løsning.
Undertegnede spurte fiskeridirektøren
om hun kunne forklare hvorfor dette
ikke er innført i sør for lenge side. Det
var imidlertid ikke mulig å få noe konkret svar på dette.
Tråling etter rauåte
Havforskningsinstituttet skal starte et
prøvefiske etter rauåte i 2013. Dette
er en bestilling fra Stortinget. En vil
undersøke mulighetene for beskatning
av denne arten. Pr. i dag drives det et
begrenset
fiske. Innvendingene i møtet
De to utsendingene fra Norges Kystfiskarlag Bjørn Jensen og Alf Helge Urangsæther har også mange gode
var tydelige fra flere hold deriblant
innspill til en fornuftig forvaltning av kystressursene.
NFSF som sammen med Norges
Kysttorsk i sør og brisling
en markant nedgang siden 1991 mens kystfiskarlag uttrykte stor skepsis. Se
på vent
det i nord er en akkurat omvendt
eget innlegg fra NKF om denne saken.
De to siste årene har NFSF arbeidet
trend. Dersom en hadde tatt med
aktivt for å få bedre vern av
fangsttall fra 1950 tallet og framover
Havbeite etter hummer
kysttorsken i Skagerak samt at brisville tendensen i sør sett enda alvorUnder eventuelt hadde Norges
lingen i dette området kan få være en ligere ut.
Kystfikarlag meldt et spørsmål om
matressurs for kystfisken.
Grunnen til den gode utviklingen i
havbeite etter hummer. FisBegge disse spørsmålene er blitt hen- nord er iverksatte tiltak. Her kan
keridepartementet har under arbeid
vist til arbeidet i gruppen ”Fiske i sør”. nevnes påbud om rist i rekefisket og at en forskrift i denne saken. KystfisDenne gruppen er i sluttfasen av sitt
enkelte fjorder er helt stengt for
karlaget mente at saken hadde så
arbeid og det hadde derfor ingen
rekefiske.
mange prinsipielle sider at der trengtes
hensikt å ta de to sakene opp på
en bredere behandling.
reguleringsmøtet denne gangen.
Så må det nevnes at fisket etter breiTil dette svarte Sverre Johansen fra
flabb skjer med garn som like godt
FKD at lov om havbeite allerede var
Kveite og breiflabb
fanger kveite. Derfor må fisket etter
vedtatt og at en slik sett var for seint
Etter at fiskeridepartementet i 2011
disse to artene sees i sammenheng.
ute.
begynte å interessere seg for tilEtter at høringsvar er bearbeidet vil
standen til kveitebestanden har der fo- der komme nye reguleringer. Så får vi
regått mye arbeid i kulissene.
håpe at de får en innretning som først
Fiskeridirektoratet har avholdt et
og fremst tjener kveite og breiflabb bekveiteseminar for å samle opplysninger standen sin utvikling og som likeog der har NFSF deltatt med ressurs- behandler fritids og yrkesfiskere.
personen Torstein Halstensen fra Os
Småfiskarlag. Det han ikke vet om
Rist i reketrål sør for
kveitefiske er det lite verd å vite. Der
62 grader
er nå ute en høring om denne saken.
Dette er tema som det har tatt tid å få
Vi ser tydelig forskjell på bestandsgehør for. Nord for Stad har en hatt
utviklingen i sør og nord. I sør ser vi
påbud om rekerist uten oppsamlingsNorvald Skåtøy fra NFSF og Knut Werner fra kompose i mange år. Dette gir et renere
munenes sentralforbund
fiske og slipper ut torsk, breiflabb,
kveite og en mengde småfisk fra mange Mat til sjøfuglbestandene
ulike arter. Fiskerinæringen har strittet Erlend Standal fra Direktoratet for
imot innføring av dette tiltaket sør for Naturforvaltning spurte hvordan
62 grader i mange år. Det ser imidmattilgangen til fuglebestandene langs
lertid ut til å finne en løsning i 2013
kysten ble ivaretatt når en fastsatte
forområdet utenfor 4n.mil. Det er
reguleringene. Fiskeridirektøren svarte
usikkert om fiskerne får lov til å ha
at Havforskningsinstituttet tok dette
oppsamlingspose. Skjer dette så er vi
med i regnestykket når de gav sine
omtrent like langt, men håpet er at
anbefalinger.
Erlend Standal fra Direktoratet for Naturforvaltpresset blir stort nok til at en innfører
forts. neste side
ning.
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forts. Reguleringsmøte uten de store overraskelsene

betydning. Problemet er at ved fiske
etter andre arter kan innblanding føre
til at en må avslutte fisket. Pigghå er
nemlig på rødlista.
Mye felles med kystfiskerne
og Sametinget
I løpet av alle innlegg og diskusjoner
som utspant seg på de to dagene er
det interessant å se at NFSF i svært
mange saker har felles tankegods og
standpunkt med Norges Kystfiskarlag
og representanten fra Sametinget.Vi
fikk også ros fra Direktoratet for
Naturforvatning for at vi etter deres
mening hadde mange fornuftige innspill ireguleringsforhandlingene.

Tre representanter fra Fiskeri og Kystdepartementet i prat med Aksel Eikemo fra Fiskeridirektoratet.

Under matpausen pratet vi litt med
Standal om dette. Et springende punkt
er om tilgjengeligheten av bl.a. sild er
god nok for å tilfredsstille sjøfuglene
sine behov selv om det i teorien er
nok mat i havet til fuglene sitt

næringsbehov.
Pigghå til besvær
Ellers var der en lang diskusjon om
pigghå og brugde. Dette er for så vidt
arter som ikke har noen økonomisk

Så vil vi rose fiskeridirektør Liv
Holmefjord for at hun holder en god
tone og er lyttende og åpen for innspill uansett hva slags standpunkt representantene måtte ha.

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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Kunsten å bøta garn
TEKST OG BILETE: ANNEMARGRETHE MATRE HJEMDAL

Eit anna moment er sjølvsagt at det er
viktig for dei unge å læra seg at det
ikkje alltid må kjøpast nytt når noko
I grunnskulen har dei også praktiske vert øydelagt. – Å reparera er viktig
og estetiske fag.Tre seniorar frå Os lærdom å ta med seg, seier Solberg før
har nett vore på Vinnes friskule for
han igjen involverer seg i arbeidet.
å læra vekk garnbøtekunsten.
Det er dei 17 elevane i dei tre øvste
f– Det passar ypparleg, seier rektor
klassane som får tilbodet om kurs i
Dagfinn Solberg ved Vinnes friskule.
bruken av bøtenål. Åtte av desse har
Han meiner det er godt for ungane å
meldt seg på kurset. Når vi spør kven
læra seg noko anna enn å trykkja på
som er flinkast og tek lærdom snarast,
tastar.
er det ikkje eintydige svar å få. Altså er
– Vi har faktisk merka at dagens born
dei like flinke.
er stivare i fingrane og har dårlegare
motorikk. Difor tykkjer vi det er
– Så tek du den tredje og den siste og
storveges at folk frå Os Småfiskarlag
så strammar du godt til. Norvald
kjem til oss slik at vi kan få læra.Vi er
Skåtøy syner korleis ein festar snora
nemleg på fjorden og fiskar med heile som skal tetta eit hol.
skulen nokre gonger i året, seier han. –
Dessutan er det flott å samarbeida
I hin enden av rommet er det Aslak
over generasjonsgrensene, legg han til. Larsen som instruerer, medan Jan
Røttingen måler opp eit garn som

Jan Røttingen klargjer eit garn elevane skal få gjera
fikst ferdig.

Jakob Flølo får instruksjon i knutekunst av Aslak
Larsen
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elevane sidan skal festa og gjera heilt
ferdig.

– Du må ta snora på undersida, så
bruker du fingrane. Hugs at du
arbeider med venstre handa, seier han,
og Agnes Eline Hoel gjer som ho får
ordre om.

– No byrjar du å bli avansert, høyrer vi
frå Norvald Skåtøy idet vi er på veg ut.

Dette er skikkeleg praksis. Praksis som
også hjelper avisa sin utsende til å
hugsa korleis det skal gjerast.Vi hadde
nemleg òg ein beste som lærde oss å
bøta garn.
(Teksten har tidlegare stått i «Os og
Fusaposten».)

Norvald Skåtøy hadde fire jenter under sitt overoppsyn

Behov for mer kunnskap om
AV ALF RING KLEIVEN
Teinefiske etter sjøkreps har økt i
popularitet de seneste årene. Dette
er et fiskeri det er liten kunnskap
om. Det er også begrenset kunnskap
om den kystnære sjøkrepsbestanden.
Havforskningsinstituttet ønsker å
etablere et samarbeid med fritidsfiskere for å øke kunnskapen om fisket
etter sjøkreps langs norskekysten.
Dagens hummersamarbeid
Havforskningsinstituttet har tidligere
etablert et samarbeid med fritidsfiskere
som fisker hummer. I 2011 kom det inn
over 200 hummerdagbøker. Dette gir
ny og viktig innsikt i utviklingen i
hummerbestanden i forskjellige områder i Norge.
I fjor ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle som fyller ut
hummerdagbok. Undersøkelsen hadde
fokus på teinefisket, og da blant annet
fisket etter sjøkreps. Av 131 svarskjemaer som kom tilbake opplyste 40
personer at de også fisker med
krepseteiner. Fisket etter sjøkreps er
en relativt ny aktivitet sammenlignet
med hummerfisket. Gjennomsnittlig erfaring i hummerfisket var på 25 år,
mens dette var 4 år for krepsefisket.
Det var i perioden 2006 til 2008 at
veksten i deltakelse var betydelig.

Kreps og reker i skjønn forening.

Invitasjon til krepsefiskere
Førti prosent av de som svarte mente
at krepsefangstene hadde gått ned de
seneste årene, mens halvparten mente
at fangsten hadde vært stabil. Nesten

Nephrops norvegicus – sjøkreps.

70 prosent mente at det var blitt flere
som fisker etter sjøkreps de siste fem
årene. Undersøkelsen var basert på erfaringer fra de som fisker og kan gi en
oversikt over hvordan situasjonen er
for øyeblikket. For å følge utviklingen i
sjøkrepsfiskeriet i årene fremover
ønsker Havforskningsinstituttet å etablere et samarbeid med fritidsfiskere
langs kysten.

Siden april i år har Havforskningsinstituttet samarbeidet med en mindre
gruppe fritidsfiskere som fisker sjøkreps. Fiskerne har fått tilsendt en
notatbok og vi tar jevnlig kontakt for å
få rapportert den siste fangsten. Dette
ser ut til å ha fungert godt og vi ønsker
nå å utvide antall rapportører.

Du kan enten sende et
brev eller kort til:
Havforskningsinstituttet
Nye Flødevigveien 20
4817 His
Merk: ”sjøkreps”
Eller send en e-post til:
E-post: alf.ring.kleiven@imr.no
Du kan også ringe på telefon:
37 05 90 85

Fakta om bestanden
Sjøkreps lever på 20–800 m dyp, på
bløtbunn av sandblandet mudder eller
leire hvor den graver opptil 20–30 cm
dype huler.Voksne sjøkreps er
stedbundne. I hvor stor grad de frittflytende larvene spres mellom bestandene vet man lite om. Sjøkrepsen
har en blekoransje farge. Navnet NephHvordan melde seg på?
rops, “nyreøyne”, kommer fra de nyreSå hvis du som leser dette fisker sjøformede øynene. Hunnen gyter om
kreps og synes det er interessant å
sommeren og bærer de 1 000–5 000
delta i forskning oppfordrer vi deg til å eggene under halen i 8–9 måneder.
ta kontakt på telefon, e-post eller brev. Larvene driver fritt i sjøen i 11–60
Ditt bidrag til innsamling av data vil
dager før de bunnslår. Sjøkreps jakter
være viktig for å sikre et godt og bære- om natten, og gjemmer seg i hulen sin
kraftig fiske på sjøkrepsbestanden i
om dagen. Sjøkrepsen er altetende og
årene som kommer og vil bli brukt i
tar krepsdyr, bløtdyr, børstemark og
prosjektet ”Økonomisk bærekraftig
åtsler. Selv blir den spist av mange arter
vekst i sjøkrepsfiskeriet i Skagerrakbunnfisk, for eksempel torsk. FoKattegat”.
rekomst av sjøkreps i Middelhavet og
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m teinefiske etter sjøkreps
Adriaterhavet viser at arten trives
under relativt høye temperaturer og
derfor trolig kan tilpasse seg
temperaturøkninger i dens mer nordlige leveområder.
Sjøkreps
Nephrops norvegicus
Andre norske navn: Bokstav-hummer,
keiserhummer, rekekonge
Familie: Nephropidae
Maks lengde: 24–25 cm
Levetid: Opptil 15 år
Leve- og gyteområde: Vestlige Middelhavet og Nordøst-Atlanteren fra
Marokko til Troms, og rundt Island og
Storbritannia
Gytetidspunkt: Om sommeren
Føde: Krepsdyr, bløtdyr, børstemark
og åtsler
Særtrekk: Sjøkreps gjemmer seg i
hulene sine på dagtid, og eggbærende
hunner går sjelden ut. Fangstene
varierer derfor gjennom døgnet og
domineres av hanner.

5% rabatt til
medlemmer av
Småfiskeren

460,-

Om prosjektet
”Økonomisk bærekraftig vekst i sjøkrepsfiskeriet i Skagerrak-Kattegat” er
et samarbeidsprosjekt mellom Norge,
Sverige og Danmark.
Prosjektet er finansiert av gjennom
INTERREG-midler fra EU og Norge.
Prosjektet varer fra 2012 til 2014.

640,-

540,-

Ryggskjoldet måles på en voksen kreps.
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FISKE I SØR
– en orientering til Småfisker’n sine medlemmer
AV JAHN G. GABRIELSEN

Småfisker`n er igjen invitert til å være
med i et utvalg/arbeidsgruppe fra Fiskeri og Kystdepartementet (FKD).
Det er viktig å være med her.Vi mener
vi har mye viktig å bidra med, og det
er dessuten interessant og lærerikt.
Arbeidsgruppens arbeid skulle utrede
og vurdere situasjonen for næringsvirksomhet og fritidsaktivitet basert på
fiske fra Åna-Sira i sør til svenskekysten i øst. Derfor ble tittelen på
arbeidsgruppa og rapporter som
kommer: FISKE I SØR.

Disse har vært med
Utvalget har bestått av representanter
for Skagerakfisk, Norsk Fiskarlag,
Norsk Sjømatbedrifters Landsforbund,
Norges Jeger og fiskerforbund,
Småfisker’n, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening, Norges
Kystfiskerlag.
Representanten for Småfisker’n har
vært Jahn G. Gabrielsen.
Om arbeidet
Departementet har selvsagt lagt visse
føringer – kalt mandat – for arbeidsgruppa. Disse skulle tas opp til
drøfting. Målet var at fiskerisituasjonen
i Skagerrak/Kattegat skulle bli best
mulig belyst, behov av særskilte tiltak
som evt. måtte settes i gang og for
hvilke aktører?
(fritidsfiske, yrkesfiske, turistfiske etc.).
Fiske i Sør- rapporten består av 13
kapitler som er forfattet av bl.a.
FKD(Fiskeri- og kystdepartementet),
FDIR (Fiskeridirektoratet), ressurspersoner og av arbeidsgruppen selv.
Det er tatt med «nøytralt stoff» som
gir leseren kunnskap om de kompliserte forhold som kan innvirke på
fiske i havet. Her er det mye interessant
å lese! Rapporten kommer ut i løpet av
året. Det er avholdt ca. 10 møter.
Motstridende interesser
Ved et 2 dagers arbeidsmøte på
Lyngør, hvor forøvrig Tom Sollie var

August Fjellsgår fra fiskarlaget sør var engasjert i å
finne løsninger.

invitert til å være med som «ressursperson», skulle arbeidsgruppa komme
med forslag og vurderinger til tiltak i
fiskeriforvaltningen. Det ble da
framlagt interessante problemstillinger,
og hva de enkelte medlemmers organisasjoner mente måtte gjøres for å
bedre ressurs-situasjonen. Det kom
klart fram i diskusjonene at det var
motsetninger og krav i gruppen som
ikke var forenlig/svelgbart med
hverandres oppfatninger av
situasjonen. Kort kan det vel sies at fiskernes organisasjoner gikk inn for et
mer restriktivt fritidsfiske som særlig
gikk på å redusere deres fiskeredskaper til et minimum, og at fiskeressursen forøvrig skulle prioriteres
yrkesfiskerne. Generelt ønsket yrkesfiskerne seg mer mangfold i fangstene
(mer utnyttelse av det som var av fisk
og kreps og færre restriksjoner) for å
få et større utbytte og dermed en
høyere inntekt. På vegne av fritidsfiskerne ble det sagt klart i fra om at vi
hadde nok regler å forholde oss til, og

at vi ikke aksepterte ytterligere påbud/
regler. Det neste møtet ble holdt i
FKD i Oslo hvor også Tom Sollie var
med som «ressursperson». Da skulle
vi gå gjennom forslagene fra møtet i
Lyngør og håpet var at vi alle kunne
enes om i alle fall noen punkter i en
sluttrapport fra arbeidsgruppa. Alle ser
jo vanskeligheten i denne situasjonen
da flest mulig vil tale sin sak, og få innstillingene til sin egen fordel. Jeg skal
ikke gå altfor detaljert inn på alle forslagene, men bare nevne noen som vi i
NFSF måtte kommentere evt. var
uenige i.
Trål i Skagerak
Ved fiske i Skagerrak (i Skagerrakavtalen) er det nå bestemt at trålerne
skal bruke sorteringsrist i reketrålen.
Bifangsten er inntil 2,5 % torsk
Fiskerne ønsker å få lov til å bruke en
oppsamlingspose på 120 mm maskevidde over trålen.
Trål innenfor grunnlinja
Trålfiskerne er lite villige til å bruke
sorteringsrist innenfor grunnlinja Ved
diskusjon ble det innstilt fra arbeidsgruppa at HI (Havforskningsinstituttet)
og forskerne skulle sette i verk en
prøveordning for noen fartøyer med
sorteringsrist innenfor grunnlinja. Da
ville man se effekten av bruken av rist
og bifangstmengde.

Alle ser jo vanskeligheten i situasjonen,
da flest mulig vil tale sin sak, og få innstillingen til sin egen fordel.

Fra møtet i Fevik

Mye god mat på Fevik Strandhotell.
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12V marin motor
90kg maksimal
trekkraf
aftt 45 m/min
trekkhastighet
Vikt: 13kg
Rek Pris 5990;-

12V marin motor
90kg maksimal
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aft30
t30 m/min
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Trening gir mer
robust laks
HARALD TAKLE OG
INGE HARKESTAD,
INFORMASJONSSJEF FHF
Et menneske som går fra å være
fysisk inaktiv til å være aktiv, vil
statistisk sett få en betydelig helsegevinst. Fiskens fysiologi er ikke så
forskjellig fra menneskenes. Man
kan derfor spørre seg om ikke trening vil kunne øke robustheten og gi
styrket helse også for fisk? I tillegg
til at livskvaliteten hos mennesker
øker, forebygges blant annet hjerteog karsykdommer, høyt blodtrykk
og beinskjørhet. Regelmessig trening styrker immunforsvaret, og fører
til økt forventet levealder. Fysisk
fostring av oppdrettslaks styrker
fiskens vekst og setter den bedre i
stand til å tåle sykdom.
Molekylærgenetiske studier viser at
treningen påvirker flere deler av fiskens immunsystem, og blant annet
reduserer laksens betennelsesnivå.
Øker robustheten
I to FHF-initierte prosjekter om aerob
utholdenhetstrening av laks, har forskere fra Nofima Marin, NIVA, NVH,
NTNU Medisin, sammen med Aakvik
Settefisk, undersøkt om trening av
presmolt gir en mer robust laks.
Resultatene viste at trening i seks
uker ga over 10 % bedre overlevelse
når laksen ble utsatt for smitte med
IPN-virus (infeksiøs pankreasnekrose).
Dette er det første studiet som viser
at trening øker sykdomsmotstanden
hos fisk. Det ble også funnet at trent
fisk hadde betydelig bedre tilvekst enn
utrent fisk. Samtidig bekreftes den

generelle oppfatningen om at smoltkvalitet er svært viktig for laksens
yteevne i sjø. I sjømerdene blir fisken
nemlig utsatt for større utfordringer
knyttet til sykdom og miljøforhold,
enn i de landbaserte oppdrettsanleggene.
Gir bedre motstandsevne
mot sykdom.
Hos oss mennesker har forskning vist
at trening styrker immunsystemet ved
å redusere det grunnleggende betennelsesnivået i kroppen. Et høyt betennelsesnivå gir lavere motstanddyktighet
mot sykdom, og medfører økt risiko
for å utvikle hjerte- og karsykdommer.
Når trent presmolt klarer seg bedre i
en smittetest enn utrent fisk, indikerer
det at treningen har hatt positive effekter på fiskens immunsystem.
Betennelsesnivået i kroppen er i stor
grad avhengig av en gruppe molekyler
kalt cytokiner. Cytokinene er
signalmolekyler, det vil si at de overfører informasjon internt i kroppen. I
tillegg til å bidra til reguleringen av betennelsesnivået, påvirker de aktivitetsnivået i andre deler av
immunsystemet. I samsvar med forskning utført på mennesker, viste studiene at trening av laks reduserer
basisnivåene av tre bestemte betennelsescytokiner (TNFα, IL-1β og IL-6).
Etter studier av 1800 gener viste det
seg at også andre deler av immunsystemet blir positivt påvirket av trening.
På molekylærgenetisk nivå ga trening
effekter som kan forsterke immunresponsen, og samtidig bidra direkte i
fiskens sykdomsbekjempelse.Videre
ble det funnet at trent fisk hadde
høyere nivå av gener som kan bidra til
å redusere såkalt oksidativt stress
(ubalanse i kroppen som kan skade
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celler og vev). De molekylærgenetiske
studiene underbygger dermed resultatene fra smittetesten, og støtter
opp under konklusjonen om at trening
påvirker immunsystemet hos fisk på
en positiv måte.
Treningsprogrammet må
optimaliseres
Når forskningen nå har vist at trening
er bra for oppdrettsfisken, blir neste
spørsmål hvor mye, hvor ofte, hvor
hardt og på hvilken måte fisken bør
trene. Et velkjent begrep innen treningsfysiologi er overtrening. Det som
skjer når en overtrener, er at en ikke
gir kroppen nok tid til restitusjon mellom treningsøktene. Dette kan
medføre en kronisk hemming av
immunsystemet og økt betennelsesnivå i kroppen. Foreløpige resultat kan
tyde på at også laksen kan bli overtrent. Det vil derfor være svært viktig
i det videre forskningsarbeidet å finne
optimale treningsprogram slik at laks
av ulik størrelse kan trene med den
intensitet og varighet som gir best
mulig robusthet. Dette arbeidet er
godt i gang i et videreføringsprosjekt
kalt FitnessFish, som er støttet av
Norges forskningsråd og FHF.
Kardesign og strømningsbilde
Det har lykkes å utvikle og implementere metodikk for tredimensjonale strømmålinger i kommersiell
skala. Evalueringer som er gjennomført i produksjonskar med ulik
design, viser tydelig at strømningsbildet i et kar er svært komplekst, og
at det påvirkes av en rekke parametere. Plassering og justering av
spesielt innløp og utløp kan gi store
utslag. Det vil i årene som kommer
være viktig å utvikle dokumentasjon

og tekniske løsninger for å sikre optimal strømsetting for ulike fiskestørrelser.
Kommersialisering av
kunnskap
Næringen viser stor interesse for mer
kunnskap om hvordan trening av fisk
kan styrke fiskens robusthet. Det har
derfor blitt opprettet en referansegruppe som består av representanter
fra Lerøy Hydrotech, Marine Harvest,
Åsen Settefisk AS, Salmar, Firdagruppen, Sjøtroll og FHL.
Det har også kommet spennende initiativ fra utstyrsleverandører, og selskapet OptoSwim har lansert et
lyssystem som påvirker fiskens optimotoriske respons, slik at den
stimuleres til å trene i oppdrettsmerder. I forbindelse med oppfølgingsprosjektet FitnessFish blir samarbeidet
med næringen videreført for å sikre
kunnskapsoverføring og økt verdiskaping. Slik gjensidig overføring av kunnskap mellom næring og
forskningsinstitutt er avgjørende for at
forskningsresultatene skal kunne bidra
til økt verdiskapning

Småfiskere uten fisk

AV PER LIVAR ENGENE

For tredje år på rad deltok Småfiskern Moss og Rygge på Studieforbundets
familiedag 2/9 i tur- og skogsterrenget nordøst for Moss. Det var fint vær og bra folk.
Som i fjor delte vi stand med DNTVansjø. Det er en fin ordning for begge, DNT
trekker alltid folk, arrangerte stylteløp.Vi hadde fine plansjer med fiskearter som lyste
opp på veggen ved teltet, noe barna synes var interessant. Det kan jo være starten
på lysten til å fiske.
Svart hav
I fjor og året før kunne vi by på
smaksprøver av formann Carls
nyrøykte makrellfangst.Vi stolte blindt
på fiskelykken, i år som før, og hadde
ingen plan B dersom fisket slo feil. Så
var det akkurat det som skjedde. Etter
flere timer i godvær langs holmer og
skjær, svart hav. Carl tok det tungt.
Dette gikk på æren løs, og han var periodevis svært tenksom.Vi var jo
påmeldt så å trekke seg var uaktuelt.
Vi fikk jo noen spørsmål om det var
fisk å få. Joda, vi hevdet at ved å støtte
Småfiskerforbundets arbeid økte
mulighetene og delte rundhåndet ut
Småfiskerbladet.
Eldbjørgs vafler
Helt tomhendte møtte vi dog ikke, alle
foreninger måtte bidra med noe, og
Svenn`s fru Eldbjørg stilte på
kjøkkenet med en dugelig porsjon
vaffelrøre og var med i steikegjengen.
Men altså, ikke røkt makrell i vaffel
denne gangen.
Bildene viser en ganske ung og fiskeinteressert Matias med blåse i

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
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handa, men virker like betenkt som
Carl om framtida, men bestemte seg
for å prøve ministyltene også.
Småfisker eller DNT-er - gjerne
begge deler. Da blir det 1 – 1 mellom
NFSF og DNT!
Bedre fiskelykke neste år!
I oppsummeringen fra Studieforbundet
i etterkant, sakset vi disse oppløftende
linjer:
”Gutta i Småfiskeren stilte med populære
fiskeplakater og informerte om fritidsfiske
villig vekk. Makrellen uteble i år, men vi
håper på bedre fiskelykke neste år. Disse
røkte godbitene var etterspurt av eldre
som yngre.”
Se det!

Rømt
oppdrettsfisk
AV LARS KONGSVIK
Som fritidsfisker opplever en
fra tid til annen å få rømt oppdrettsfisk i garn eller på snøre. Det
meste av denne fisken er helt frisk
og kan fortæres med god
samvittighet. Likevel er der en viss
bismak ved slike fangster.
Rømt fisk kan påvirke
villfisken sine gener
Den rømte fisken er gjennom
gjentatte utvalg foredlet for å få fram
arveegenskaper som gir rask vekst og
den kvaliteten som er mest etterspurt
hos forbrukerne. Når fisken blir
kjønnsmoden vil den spre disse arveegenskapene sine i det marine miljøet
der den har havnet. Dermed kan den
lokale ville fisken som gjennom
titusener av år er tilpasset miljøet sitt
bli utkonkurrert. Forskerne er urolig
for hvilke følger dette kan ha for den
enkelte arten sin overlevelse på lengre
sikt.
Tap for oppdretteren
Den som sist av alle ønsker rømming
er nok oppdretteren. Rømt fisk er jo
tapte inntekter selv om en skulle ha
forsikringsordninger som dekker noe.
Omdømmet til oppdretteren og hele
næringen kan også bli påvirket også bli
svekket når slikt skjer. En rømningsepisode er meldepliktig og informasjon om hver registrerte rømming
kan en lese om på fiskeridirektoratet
sine sider for akvakultur.
Gjenfangst ved rømming
Oppdretteren som mister fisk ved
rømming er pliktig å sette i verk tiltak
for å fange mest mulig av den rømte
fisken. Når det gjelder laksefisk vil
normalt fylkesmannen sin mljøvern-

avdeling i det aktuelle fylket også åpne
for at alle som ønsker det kan sette
garn i rømningsområdet for å få tak i
fisken. Den enkelte fisker skal melde
seg på til dette fisket, men kan beholde fangsten selv. En ønsker inn-
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rapportert hvor mye som er fanget av
hensyn til statistikken.
Et eksempel på melding om slikt fiske
hadde en i Sunnhordland den 26.sept i
år:

«Fiskeridirektoratet region Vest mottok i
går melding om at det er tatt 21 oppdrettslaks i eit overvåkingsgarn ved
lokaliteten Rafdal i Åkrafjorden i Etne
kommune i Sunnhordaland.
Det er også observert laks som hoppar i
fjorden mellom lokalitet Alsåkervik og
Rafdal. Fisken som er fangsta har ei
snittvekt på 3.9 kilo og har ikkje teikn til
fôr i magen eller innhald i tarmane.
Fiskeridirektoratet region Vest har satt i
gang undersøkingar for å prøve å finne
kjelda til rømminga. Så langt er status at
kjelda er ukjent.
Fylkesmannen i Hordaland har no fatta
vedtak om gjenoppfisking, noko som gjev
alle løyve til å fiske og behalde fisken dei
får.
Kontakt oss
Fiskeridirektoratet ber dei som får
fangst av oppdrettslaks i området om
å ta kontakt med Fiskeridirektoratet
region Vest.
Kontaktperson for
innrapportering:
Jonny Johnsen, tlf; 916 34 883

Melding som vist over blir kunngjort
på Fiskeridirektoratet og hos fylkesmannen i det aktuelle fylket og vanligvis også i lokalavisene i det aktuelle
området.
Årlig fiske etter rømt
oppdrettsfisk
I perioden 1. oktober og ut 28. februar, har en mulighet til å delta i fiske

etter rømt oppdrettsfisk. For de som
deltar her, gjelder ikke påbudet om utkasting av laksefisk. For å delta må en
registrere seg hos Fylkesmannen, eller
få tilsendt fangstdagbok. Garn som blir
brukt i fiske etter rømt oppdrettsfisk,
må ha maskevidde på 58 mm, eller
større.
Sporing av fisk
Med dagens DNA analyser er det ofte
mulig å finne ut hvem som er kilden til
en rømming ved å ta prøve av rømt
fisk og så sammenligne med prøver fra
potensielle «syndere» i distriktet,
Varierende mengde rømt fisk
Som du vil se av statistikken nedenfor
er det varierende antall rømninger fra

år til år og det er for det meste
artene regnbueørret, laks og torsk
som registreres. Rømming er nok
uunngåelig, men myndighetene
kommer også jevnlig med kritikk til
oppdretterne fordi de ikke har gjort
nok for å beskytte seg mot at slikt
skjer.
Så må vi også legge til at det ikke alltid
er oppdretteren som er skyldig i
rømming.Vi har sett tilfeller der båter
har fått propellen bort i noten og
revet hull. Ekstremt uvær har også
brutt nedkonstruksjoner som er godkjent for å tåle slike påkjenninger med
påfølgende rømming som resultat.

illustrasjonsfoto
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Godt fiske i Kristiansund
Norskekysten er lang og noen steder er fisken lettere tilgjengelig enn det en opplever i de sydøstligste traktene.
Så er det bare å sette kursen mot
hjemmehavna og gjøre klar til sløying
og flekking. Nå skulle middagen være
sikret for noen uker framover.

Full Klaff på Griptaren
Regionslederen vår i nordvest, Harald
Klausen var på Griptaren 20 nautiske
mil nord for Kristiansund. Her kom
ikke snøret lenger ned enn 20 meter
under båten før stortorsken og seien
forsynte seg grådig av gummimarken.
Av bildene ser vi at han Harald har
halt flittig og fått mye god fisk om
bord. Og vi tror han faktisk på at livet
som småfisker er herlig der han har
fått full stamp.

Flott torsk

Harald har lagt til kai

Her skulle du ha vøri Carl!
Vi sender noen tanker til Carl Fjerbæk
i Moss/Rygge som ikke fikk makrell til
det årlige arrangementet
Så da da sier vi helt enkelt: ”Her skulle
du ha vøri Carl!!”

Fin størrelse både på torsken og seien.

” Der fartøy flyte kan”
Nå kan vi endelig presentere 2013 modellen av Tromøy 23 med helt ny selvlensende
dekksløsning og ny fleksibel innredning.Tromøy 23 produseres også i åpen versjon
med mulighet for brukstilpasset innredning. Båtene leveres med Yanmar motorer.
Se vår annonse med finnkode 38245443.
Sandøy Holding AS, Østerå, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 16 96 86 post@baatdekk.no
www.baatdekk.no
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Ber fritidsfiskere melde fra om redskapstap
Fiskeridirektoratet ønsker å vite mer om hvor mye redskap som blir mistet i fritidsfisket og
oppretter et meldesystem for tapte redskaper.
For yrkesfiskere har det lenge vært
etablert et system for å melde fra om
tapt redskap.

Fiskeridirektoratet har drevet opprensking av tapte fiskeredskap på de
viktigste fiskefeltene langs kysten i 30
år. Gjennom dette arbeidet er det tatt
opp betydelige mengder med ulike
redskaper.
Tapte fiskeredskaper kan bli stående
på havbunnen og fiske i flere år etter

Behovet for økt kunnskap er den viktigste motivasjonen for det nye tiltaket.

at redskapen ble mistet. Dette såkalte
«spøkelsesfisket» innebærer en skjult
beskatning av fisk og skalldyr, og utgjør
et problem som angår oss alle.
Fritidsfiskere har til nå ikke hatt noe
tilsvarende system for å melde fra om
tapte redskaper.
Trenger mer kunnskap
– Vi vet for lite om redskapstapet fra
fritidsfiske til å si noe om omfanget av
det, sier seniorrådgiver Gjermund
Langedal i Fiskeridirektoratet.
Behovet for økt kunnskap er også
den viktigste motivasjonen for det
nye tiltaket.
Langedal opplyser at direktoratet i
første rekke ønsker rapporter om
fangstredskaper som garn, line, ruse,
teine eller lignende, altså redskaper
som fortsetter å fiske etter at de er
tapt. Det er ikke nødvendig å registrere sluker og fiskestenger.

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND
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– Basert på informasjonen vi mottar
vil det bli lettere å vurdere om det er
hensiktsmessig å foreta opprydning i
et område.Vi håper derfor at fritidsfiskere hjelper oss ved å melde fra om
redskap de har mistet, avslutter
Langedal.
De som er så uheldige å miste redskap gjør dette ved å gå inn på
www.fiskeridir.no
I menyen øverst velger en fritidsfiske.
På den siden som da kommer opp
finner du link til elektronisk registreringsskjema.
NFSF ønsker handling
NFSF ser positivt på tiltaket fra fiskeridirektoratet. Så håper vi også at
det følges opp med opprenskningstiltak slik at det ikke bare blir papirarbeid som fyller opp arkivsystemet i
direktoratet. Det viktige er jo at
mistet redskap tas ut slik at en unngår
unødvendig neddreping av fisk.

Småfisker`n avd.Telemark

Høstmøte med fag og reker
AV PER AARVIK TVEIT

22 november arrangerte Småfiskern
sitt høstmøte i Brevik bymuseum sine
lokaler i det som engang før kommunesammenslåing var rådhus.
Forventning til ”Fisket i sør”
Som innledning ble det innformert om
arbeidet som pågår i utvalget Fiske I
Sør hvor vår regionsleder Jahn G.
Gabrielsen er småfiskerns representant og Forbundsleder Tom
Sollie trer inn som ressursperson.Vi
ser frem til at utvalgets rapport blir
utgitt og vårt håp er at det vil gi
grunnlag for en bærekraftig forvaltning
av ressurser i sjøen.
Heder og ære til Kjell og Walter
Vi i Grenland er svært bekymret for
kysstorskens bestandsnivå og har i en
årrekke prøvd å få et forbud mot lysfisket etter sild og brisling som forgår
i vårt fjordsystem og nærliggende områder av skagerak. Kjell Aaby og
Walter Berntsen informerte om siste
utvikling i lysfiskeutvalgets arbeid. All
heder og ære til disse og den formidable innsats de her lagt ned i dette
arbeidet.

Verneområder for kysttorsk
Hovedemne på dagsorden denne
kvelden var et foredrag av Even Moland, PhD Postdoctoral fellow. Institute of Marine Research. Flødevigen
Marine Research Station, kort sagt
Havforsker. Hans foredrag omhandlet
verneområder for kysttorsk.Vi fikk en
meget god presentasjon av det
arbeidet som Havforskningens avdeling Flødevigen har lagt ned, og innblikk
i resultatene så langt i prosjektet. Det

var mange av våre medlemmer som
fikk ny lærdom og en del aha opplevelser underveis i foredraget.

Et foredrag av en så engasjert forsker
som Even Moland er en suksess som
anbefales på det sterkeste. Jeg oppfordrer alle avdelinger av forbundet til
å oppleve dette.

Kvelden ble som vanlig hos oss avsluttet med Reker og Tilbehør.

Havforsker Even Moland – en engasjerende foredragsholder.

Julemøte i Småfisker`n avd. Tønsberg og omegn
AV TOM SOLLIE

Tradisjonen tro, så møttes vi også
denne gang på Borge Hotell, i god

Arvid Abrahamsen ble overrakt vandrepremien for
årets storfisker med en makrell på 1,3 kg, av Formannen Terje Kristiansen.

atmosfære med Julestemning og
hyggelig betjening. Det var også innkalt
til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med nye krav fra Brønnøysundregistrene om at den eller de som skal
ha signaturrett skal velges av årsmøtet.
Årsmøtet valgte at formann og
styremedlem med kassererfunksjon
skal ha signaturrett, hver for seg. Deretter var det klart for mat.
Ribbe og lutefisk
33 medlemmer koste seg med tradisjonell julemiddag med ribbe. 12 var
vi som valgte noe annet, nemlig
lutefisk og den smakte like fortreffelig
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denne gang. Gjest denne gang var vår
regionsleder i øst, Jahn G. Gabrielsen ,
som også orienterte om forhandlingene i utvalget ”Fiske i Sør”.
Premiering
Etter meget velsmakende dessert,
hjemmelaget karamellpudding, var det
”kaffeslaberas” og utdeling av vandrepremien til årets storfisker. Den gikk i
år til Arvid Abrahamsen som hadde
meldt inn en makrell på 1,3 kg. Årets
vervemester var Tom Sollie som nylig
hadde vervet 8 nye medlemmer til vår
lokalforening. Så ble kvelden avsluttet
med den tradisjonelle utlodningen.

Lysfisket i gang igjen
AV PER AARVIK TVEIT
NFSF AVD. TELEMARK

Etter en liten pause grunnet ressursmangel og restriksjoner, er nå lysfisket
i gang for fullt i vart hav- og fjordområde. Det er meldt inn fangst på 45
tonn sild i Eidangerfjorden, og nå
seinest er det tatt 25 tonn brisling på
Stålholmbukta. Dette kan vanskelig
sees å være bidrag til den bebudede
bærekraftige forvaltningen for fisket i
Skagerak.

Siste tokt i 2008
Havforskernes siste tokt for å
kartlegge brislingbestanden var i 2008.
En fant da ikke Brisling mellom Svenskegrensa og Risør. Så langt våre ob-

servasjoner er det ikke tegn til at bestanden har tatt seg opp.
Det rustes ut krigsskip for å verne
hummeren, men en har ikke hatt
midler til nye undersøkelser av brislingbestanden. Østfoldingene har da
også måttet ta turen til Langesundsbukta for å finne brisling, det er ikke
meldt inn fangster videre øst.
Overfiske skyld i krisa
Sild og brisling har en viktig plass i
havets økosystem og har vært en betydelig ressurs i Skagerakfisket. Overfisket er grunnen til at det nå gjøres
små fangster og at brislingbestanden
er trua. En framtidsretta forvaltning
ville stoppet lysfisket og latt bestanden bygge seg opp, også til glede

for torsk og andre med sildefisk på
menyen. Sel, skarv og annet fugleliv
ville valgt ville valgt feit fisk framfor
torsk og torskeyngel.
Demokratisk underskudd
Det er en beklagelig kjensgjerning at
fiskernes organisasjoner styrer fiskeriforvaltningen. Det store spørsmålet er hvor lenge politikerne vil la
hensynet til en stadig mindre gruppe
fiskere være overordnet hensynet til
forstandig ressursforvaltning og kystbefolkningens ønske om et levende hav.

Sjelden har uttrykket ”demokratisk
underskudd” vært mer dekkende enn
her!

Minner fra vinteren 2012
Fra Bjørn Sturla Horn har vi fått dette
bildet av en velvoksen skrei som ble
landet i slutten av mars da fisket var
som best.Været var dessuten upåklagelig med stilla og sol. Skreien stod
tett like ved land, så det var bare å dra
ut og hente det du ville ha.
I Lofoten siger mørket på og det er
slett ikke de beste forholdene for en
fritidsfisker. Derfor ser en med forventning fram til at kalenderen skal
vise 2013 og det blir klart for nytt
skrei innsig i Vestfjorden.

Velkommen tilbake også denne vinteren!

Småfisker’n Avd. Tønsberg og omegn
Vårmøte, 19-04-2013 Kl. 19.00
Sted: ”Ladestasjonen” (Loggen)
Saltkjøtt, ertesuppe og flesk ++++
Påmelding til Kjell 33327104
Egenandel kr. 200,- Utlodning m.m.

Aktiviteter våren 2013.
Avholder Årsmøte 21-02-2013
Sted: ”Ladestasjon” ( Loggen ) Kl.19.00
Enkel bevertning, reker m/ tilbehør.
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Møte i Fagrådet for laks og
sjøørret i Skagerak/Oslofjorden

Carl Fjerbæk fra Østfold, Småfiskern
avd. Moss/ Rygge og Petter Bryng fra
Vestfold Småfisker`n Tønsberg ble
innkalt til møte i fagrådet, som i år ble
holt på Quality Hotel Mastemyr, litt
syd for Oslo.Vi i Småfisker`n er bare
en høringsinnstans, men vi kan påvirke
resultater som blir tatt opp i fagrådet.
Vi er god kjent med situasjonen siden
vi begge holder på med kilenotfiske
etter laks å er derfor veldig engasjert i
fremtidens fiske og drift. Fagrådet
fungerer i denne forbindelse som råd
for lakseregion Østlandet. Fylkesmennene skal fremdeles ha en sentral
rolle i lokale fagrådene og el-

vereguleringene, og skal drøfte forslag
til eventuelle endringer både i sjø og
elv i de lokale fagrådene.

Etter som tiden går er elva snart tilbake der den var, og elva skal nå også
kultiveres flere steder.

Ønske om redusert beskatning
i Skienselva og Nummedalslågen,
moderat redusert beskatning i Åroselva, muligens litt økt beskatning i Eningdalselva i østfold. I Oslofjorden er
det anbefalt at det blir det samme
fiske og fisketiden for her er det ikke
overfiske. Akerselva var et av temaene
etter det utslippet Oslo kommune var
ansvarlig for. Det var klorutslipp fra et
renseannlegg, helt øverst i Akerselva,
og hele elva var død en kort stund.

Utflukt.
Etter lunch var det befaring til Ljanselva og Gjersøelva, vi så på
kultiverings arbeid og restaurering av
sag drevet med vannkraft tilrettelagt
trapper for ørret og laks slik at
gytemulighetene ble mye bedre og
opprydding i elvene.Vi så flere ørret
og laks som var på vei opp i elvene for
å gyte. Takker for denne gang hilsen
Petter Bryng.

Fra Fylkesmannen i Vestfold har vi sakset dette utsnittet av en brosjyre.
Småfisker`n er med i prosessen – se eget innlegg om
Ormøy Færder nasjonalpark.
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Ormø-Færder landskapsvernområde blir Nasjonalpark!
AV TOM SOLLIE

Østfold har fått sin Nasjonalpark,Ytre
Hvaler, og vi som bor på den andre
siden av fjorden i vestfold får nå vår
egen. Ikke så rart, for hele dette området er unikt og har et meget variert
landskap og det er dessuten sjeldne
botaniske arter i området.
Uberørt fritidsfiske?
Vi, Petter Bryng og Tom Sollie, var
med på et av orienteringsmøtene som
handlet om næringslivet i området
med fokus på hvilke utfordringer og
fordeler som dette kan gi. Hvilken fordeler og ulemper vil dette medføre
for vår aktivitet i skjærgården? Vi
håper og tror at en nasjonalpark ikke
vil berøre fritidsfisket nevneverdig.
Det sier i alle fall prosjektleder hos
Fylkesmannen i Vestfold, Bjørn Strandli.
Skal inneholde vern av marine
naturtyper
Bjørn Strandli understreker at allmennheten vil ha like stor adgang til
øyene når det blir nasjonalpark i
Nøtterøy- og Tjøme-skjærgården. Det
vil bli få regelendringer i området.
Situasjonen for grunneiere og friluftsfolk blir i hovedsak som i dag, sier
Bjørn Strandli, som legger til at vern
av marine naturtyper vil inngå i nasjonalparken.

Bjørn Strandli innledet møtet.

Lokalisering av senteret
Møtet berørte en del tema i forbindelse med Næringsdelen, hovedsakelig.
Det er duket for en del konfliktområder som lokalisering av nasjonalparksenter. Dette bør plasseres
mest mulig sentralt og tilgjengelig. Det
er et faktum at Tønsberg er det kommunikasjonsmessige sentrum for både
Nøtterøy og Tjøme. Informasjonsportaler kan lokaliseres flere steder
både på Bolærne og på Verdens Ende.
Ytre Hvaler nasjonalpark har flere besøkende enn alle de andre nasjonalparkene til sammen.Vi mener
vår nasjonalpark har et enda større
potensial. Foreløpig er vi blitt forsikret
om at man ønsker at folk skal besøke
parken og at man skal kunne legge til
rette for opplevelser. Da blir
randsoneaktivitetene viktige.
Vil ha bruk og opplevelser
I stedet for å legge hindringer i veien,
må aktører oppmuntres og kanskje gis
økonomisk støtte. Brygger og kaier
må utbygges.
Man må man være villig til å slippe
private aktører til – mennesker som i
en startfase er villige til å jobbe 24
timer i døgnet.
Skjærgården har kvaliteter både av
natur og kultur, men alt har opprinnelig vært kulturlandskap. Det er
kulturlandskapets kvaliteter folk vil

En del av møtedeltakerne
.
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komme til parken for å oppleve.
Naturen vil overleve uten inngrep,
nedgroing og monokulturer kan bli resultatet. Kulturminner og kulturlandskap vil derimot forsvinne uten
skjøtsel. Hittil er den frivillige innsatsen på det nærmeste alene om å ta
ansvar for dette. Skogsdrift og fedrift
ikke må forbys, men tvert imot oppmuntres.
Det viktigste må jo bli at de som besøker nasjonalparken får kunnskaper
og ikke minst gode opplevelser. Så får
vi heller utsette kulturminnene for litt
slitasje og kanskje litt amatørmessig
restaurering. Hele Europa vrimler av
rekonstruerte kulturminner og turistene strømmer til.
Mellom Bolæren et forbilde
Til nå er det frivilligheten som har gitt
resultater i skjærgården den må ikke
forsvinne! Ordføreren på Nøtterøy
har bekreftet at hver krone investert i
det arbeidet som frivillige har utført
på Mellom Bolæren har gitt tifold
gevinst. Når offentlige penger kanskje
en gang strømmer til nasjonalparken
bør de kanaliseres dit det oppnås best
resultater. La oss slippe kjepper i
hjulene og gebyrer for å utføre
verdifullt arbeid på vår felles eiendom.

NFSF avdeling Arendal og omegn:

Aktivt lokallag

AV SVEIN EGIL HVIDSTEN, LEDER.

Lokalforeningen i Arendal hadde årsmøte på Eydehavn kulturhus onsdag
21. mars der vihadde årsfest med bevertning. Vi hadde foredrag av havforsker Sigurd Heiberg Espeland.
Delte meninger om fiskekort
Vi har ellers hatt styremøter, debattene var der om vi skulle tillate fiskekort for fritidsfiske i sjøen.
Det har vert delte meninger om dette,
noen mener vil kunne få ett riktigere
tall av hvor mye fritidsfiskerne tar opp
av sjøen.
Dette ble også tatt opp og diskutert
på Landsmøtet i Tønsberg Lørdag 14
april og Søndag 15 April 2012. Det ble
der avvist av delegatene.

Vi fikk melding 2. uker før regattaen
om vi kunne delta allikevel. Dette fikk
vi til, og været var på vår side, salget
kunne også i år gi lokalforeningen en
god inntekt.
Noen kommer og noen går
Vi får innimellom beskjed om

medlemmer som går bort, men vi får
også stadig nye medlemmer.
Vi hadde medlemsmøte på Eydehavn
Onsdag 14. november, der vi hadde foredrag om hummer og Torsk av Havforsker Even Moland. Dette var veldig
lærerikt.

Kilsunddager i år også
Her i Arendal har vi hvert år stand på
Kilsund regattaen der vi selger fiskeburgere. I år fikk vi først melding fra
Flosta motorbåtforening om at det i år
ikke skulle være stand på regattaen.
God stemningen på årsfesten til Arendal og omegn.

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.

Vi sender over alt!
Importør og forhandler:
Foto: Aina Østebøvik Olsen

Olsen Fangst og Kraftblokk v/ Harald Olsen, Sundveien 388, 4250 Kopervik. Tlf +47 905 64 598
kraftblokk.indd 1
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Når livet i havet
Kronikk i Agderposten 14.09.12:
Såkalte marine bevaringsområder,
der livet i havet får være i fred, begynner å bli vanlige mange steder.
Vår del av verden henger litt etter,
men langs Skagerrakkysten er det
nå opprettet flere slike områder.
Ved Havforskningsinstituttet i
Flødevigen jobber vi tverrfaglig med
spørsmål knyttet til slike områder.
AV EVEN MOLAND
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
I FLØDEVIGEN

I dette arbeidet har vi foreløpig brukt
hummer som en modellart for å teste
lokale effekter av vern, og for å lære
om hvordan bevaringsområder bør utformes og plasseres.
Hva mener vi med et marint bevaringsområde?
Generelt vil et marint bevaringsområde innebære et geografisk avgrenset område som er regulert slik
at det ikke forekommer noen former
for fiske innenfor grensene (nullfis-

keområde). Et bevaringsområde for
hummer er et område hvor det ikke
foregår fiske på hummer. I løpet av de
siste tiårene har bevaringsområder
blitt prøvd ut i stor og liten skala i en
rekke land. Gode erfaringer har ført til
at land som Australia, New Zealand og
USA (California og Hawaii) har satt av
store arealer for varig vern. Til tross
for dette utgjør dagens bevaringsområder kun 0,1% av alle havområder.
Hvordan virker marine bevaringsområder?
Når fisk og skalldyr ikke blir fisket
opp, vokser de seg gjerne store og
gamle. I de fleste tilfeller blir det også
flere individer over tid inne i slike områder. Resultater fra vitenskaplige
undersøkelser i bevaringsområder er
gode. En studie fra 2009 oppsummerte forskning utført i 124
marine bevaringsområder over hele
verden. Den viste at den totale
biomassen (vekten) økte med 446%,
tettheten av vernede arter økte med
166%, størrelsen på vernede arter
økte med 28% og artsmangfoldet økte
med 21% innenfor bevaringsområdene. Dette er gjennomsnittstall

og noen bevaringsområder hadde
mindre effekt og noen større. Studier
fra andre land har vist at bevaringsområder kan bidra til spredning av
larver og voksne individer ut fra områdene, til fordel for fiskerier.
Bevaringsområder for hummer i
Skagerrak.
Siden 2004 har Havforskningsinstituttet arbeidet med små (0,5 - 1
km2), eksperimentelle bevaringsområder for hummer langs
Skagerrakkysten. Områdene ble etablert i 2006, mens prøvefisket i de
planlagte områdene startet i 2004 for
å få kunnskaper om «før»-situasjonen.

Fiske med faste redskaper er forbudt i
bevaringsområdene (kun krok- og
snørefiske tillatt) for å hindre at
hummer blir tatt. Forskningen har
vært tverrfaglig, og inkluderer alt fra
spørreundersøkelser blant folk som
har eiendom i nærheten av områdene
til årlig prøvefiske innenfor og utenfor
områdene. Etter seks år viser resultater fra prøvefisket en markant
økning i forekomst av hummer inne i
bevaringsområdene. I kontrollområdene, der fiske etter hummer er
tillatt, har vi ikke sett den samme økningen. Gjennomsnittsstørrelsen på
hummeren har også økt i bevaringsområdene.
Avanserte merker har gitt ny
viten
I to av bevaringsområdene ble
hummer påsatt merker som lagrer informasjon om dyp og temperatur.
Denne studien viste at hummeren
vandrer mellom forskjellige dyp gjennom året, og kunnskapen er relevant
for utformingen av bevaringsområder.
Områdene bør blant annet omfatte
større dyp (30-50 m) siden det er
Karin Lagerqvist Moland var med på prøvefiske
utenfor Askerøya i fjor høst. Foto: Even Moland
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får være i fred
sannsynlig at hummeren har behov for
å gå dypere når temperaturen synker
på grunnere vann. I en annen undersøkelse ble hummer utstyrt med akustiske sendere som gjorde det mulig å
bestemme hummerens posisjon på
bunnen. Denne studien viste at
hummeren beveger seg i et relativt
begrenset område i løpet av ett år.

Formen på hummerens leveområde
ser ut til å være bestemt av hvordan
de forskjellige habitattypene er fordelt
på sjøbunnen. Denne kunnskapen er
relevant for utformingen av fremtidige
bevaringsområder. Dersom forvaltingsmålet er å utforme områder som gir
økte fangster langs grensene, vil det
være en fordel å la grensene krysse
habitattyper som brukes av hummer.

Dersom forvaltingsmålet er varig vern
av en lokal bestand, kan det oppnås
ved å sørge for at grensene inkluderer
hele det foretrukne habitatet i et gitt
område. Det er grunn til å anta at lignende forhold vil gjelde for andre
arter med stedbunden adferd.
Lokale bestander og lokal bestandsstruktur
Viktige elementer i utformingen og
plasseringen av marine bevaringsområder er kunnskapen om artenes
spredningspotensial og i hvor stor
grad larver blir holdt tilbake lokalt.
Genetiske studier har vist at flere
arter har lokal tilhørighet, gjerne i
fjorder. Da bevaringsområdene for
hummer ble planlagt og etablert var
slike hensyn ikke tatt med i
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vurderingene. I eventuelle fremtidige
prosesser vil det være viktig å ta i
bruk den best tilgjengelige kunnskapen
om larvetransport for sentrale arter
langs kysten. Blant annet vil det være
viktig å ikke legge bevaringsområder
til soner som kun er mottakere av
larver fra bestander tilhørende i andre
områder. Identifisering av kildebestander, deres gyteområder og bevegelsesmønstre er derfor viktig
kunnskap for en god plassering og utforming av marine bevaringsområder.

Redskapsopprydding vekker
internasjonal oppmerksomhet
AV FISKERIDIREKTORATET
Fiskeridirektoratets arbeid med å
fjerne tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs norskekysten vekker
internasjonal oppmerksomhet.

Blåkveitegarn utgjør en betydelig andel av redskapsmengdene som tas opp. Disse har og mest
fisk. Bildet viser opptak av breiflabbgarn.

Fiskeridirektoratet markedsfører ikke
aktivt det årlige opprenskingsarbeidet
som har pågått mer enn to tiår, annet
enn på hjemmesidene våre.
Men det har vist seg at dette arbeidet
vekker oppmerksomhet også utover
egne landegrenser.
– Bare siste året har forskere, forvaltere og interesseorganisasjoner fra
Island, USA og Sverige bedt om informasjon om hvordan dette arbeidet
gjennomføres, forteller Gjermund
Langedal ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.
Prioriterte områder
Høstens opprenskingstokt foregikk på
prioriterte områder mellom Ålesund
og Vardø, og ble gjennomført fra
slutten av august og ut september. Det
ble tatt opp over 900 garn, samt betydelige mengder av andre redskaper.
Opprenskingen ble gjennomført med
tråleren «Johan Feyer».
Tokttiden ligger på samme nivå som i
2011, men antall soknehal ble noe
redusert på grunn av værforholdene.
Samlet for perioden 2010-2012 er det
tatt opp cirka 3 000 garn. Dette er be-

tydelig mer enn tidligere perioder (se
diagram i lenken nederst), men
direktoratet tror ikke det skyldes at
fiskerne mister mer redskap enn før.
– Økningen skyldes nok i hovedsak
økt tokttid, mer tid på innhenting av
informasjon i forkant, høyere andel tilbakemeldinger fra fiskerne og samlet
sett relativt gode opprenskingsforhold,
sier Langedal.
Tilfreds
Direktoratet er ellers svært tilfreds
med at samarbeidet med selskapet
«Norsk Fiskeriretur AS» videreføres.
Selskapet tar hånd om redskapene
som bringes på land.
Fiskeridirektoratet har en god dialog
med fiskerne under opprenskingsarbeidet. Et slikt samarbeid på feltet
er avgjørende for at det skal være
mulig å gjennomføre soknearbeidet på
en effektiv måte.
– Vi opplever også at fiskerne er blitt
flinkere til å melde fra om tap, enten
til Kystvaktsentralen (tlf 07611) eller
til oss i Fiskeridirektoratet, sier
Langedal.
Det foretas hvert år en prioritering av
områder basert på meldte tap og erfaring fra områder hvor det jevnlig
tapes redskaper.
Basert på disse opplysningene er det i

år gjennomført opprensking på
Storegga/Storneset,Ytre Vestfjorden /
Røst, nordre del av Vesterålen til området nord for Mulegga, samt en del
kystnære områder og fjordområder.
Videre fra Sørøya og østover til Vardø
på utvalgte områder.
Mye blåkveitegarn
Også i år er det tatt opp relativt store
mengder redskap. Det er vanskelig å
slå fast noen økning eller reduksjon i
forhold til garntype, men det er klart
at blåkveitegarn utgjør en betydelig
andel og tar mest fisk.
Totalt under årets opprenskingsarbeid
er det tatt opp og brakt i land i overkant av 900 garn, cirka 7 500 meter
tauverk, cirka 40 000 meter line, cirka
3 500 meter wire, samt to reketråler.
I tillegg er det tatt opp en del kongekrabbeteiner, kjetting, betydelige
mengder med
blåser og vak
samt en god del
lin fra
trål/snurrevad.
– Resultatet taler
for seg selv, avslutter Langedal.
Garnopprydding på
Bleiksdjupet

Småfisker`n Stavern
Hallo alle venner!
Vi gir lyd fra oss slik at andre vet at vi
er til.
Småfisker`n i Stavern har p.t.48
medlemmer. Noen av disse har ikke
båt, andre er stivbeinte, og det er vel
de som har vansker med å lage en
sikker slukknute. MEN: for øvrig er vi
en glad gjeng som setter svært god
pris på å møte opp på de 4 tilstelninger vi har i året. Innkalling foregår
pr.data og/eller ved oppringing.
Sosialt årsmøte
Årsmøte kombineres med den første
sammenkomsten. Det serveres ferske,
nytrukne rognreker, brus, øl og akevitt.
Til vanlig møter det opp 30-35stk.
pratevillige medlemmer. Stemningen er
alltid høy!
For å dekke utgiftene til mat og
drikke, har vi en kuvertpris på 150kr. I
tillegg har vi en utlodning.

På festene tar vi opp foreningsnytt og
gir ev. andre opplysninger.
Nå har vi fått flotte lokaler i Stavern
Båtforenings splitter nye foreningsbygg
hvor vi leier plass.
Plass til flere
Vi ser at det er stor interesse for
Småfisker`n i Stavern. Den trofaste
gjengen, «gutta på benken», fra Stavern Festelig i Stavern
Båtforening er nesten alle medlemmer
i Småfisker`n.Vi har medlemmer fra
den prektige byen, Larvik, og også
noen fra den gærne siden av fjorden.
Med plass nok kan vi nå ta imot flere
medlemmer.
Vi i Småfisker`n i Stavern håper at alle
andre foreninger har like ivrige og engasjerte medlemmer med fokus på
bl.a. et godt sosialt miljø. Med dette
ønsker vi alle Småfisker`n foreninger
en God Jul og et fint fiskerikt nytt år!

Årsmøtet i Stavern

Jahn
Sekretær i Småfisker`n i Stavern

Krabbefest og julemiddag
Neste sammenkomst er i mai-måned. I
august/september er det krabbefest,
og i desember serveres det
julemiddag.

Formann i Småfisker`n avd. Stavern Jan Kjøndal

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.

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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Suger til seg forurensning
som en svamp
Litt gulfarge er til god hjelp når
Raymond Bannister skal vise hvor
mye vann svampen i karet filtrerer
og deretter pumper ut. Nå skal
forskeren finne ut hvor mye utslipp
fra oljevirksomhet svampene tåler
før de slutter å pumpe.
AV KJARTAN MÆSTAD
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

- Opp til 90 prosent av bunnfaunaen
kan bestå av svamper. Det kan være
fem — seks kilo svamp per
kvadratmeter på det meste. Kolrabisvamp (Geodia barretti) kan filtrere
1000 liter vann per kilo hver eneste
dag. Det blir store vannvolum over tid,
sier Bannister.
Helt enkelt fascinerende
Han har latt seg fascinere av disse
enkle skapningene som lever på havbunnen langs hele norskekysten og
langt opp i Barentshavet, med kålrabisvampen som en av de viktigste artene.

- De kan stenge ute noen partikler og
slippe inn andre selv om de foretrukne partiklene er større en de
andre, forklarer Bannister.
Uten svampens filtrering, hadde det
vært langt flere bakterier i havet.
Svampene anses som en viktig del av
bunnfaunaen, og de er klassifisert som
sårbare organismer, men det er fortsatt mye vi ikke vet om hvilken funksjon de har i økosystemet.
Oljepumper og vannpumper
På Havforskningsinstituttets forskningsstasjon på Austevoll utenfor
Bergen er Bannister i full sving med å
teste ut hvor mye forurensning fra oljevirksomheten svampene tåler før de
slutter å filtrere. I første omgang ser
forskerne på virkningen av ”borestøvet” fra selve boringen. Til sammen
slippes det årlig ut over 200 000 tonn
slike stoffer.

Siden oljeaktørene er på vei nordover,
anses kålrabisvampen som en velegnet
art å studere når det gjelder konSvamper er den mest primitive
sekvenser av oljevirksomhet. Tross
gruppen blant flercellede organismer,
den store utbredelsen av svamper, er
og kan gjerne kalles en koloni av celler. det ingen som har sett på hvilke konLikevel klarer svampcellene å samsekvenser oljevirksomhet kan ha for
arbeide såpass at de danner kraftige
dem.
pumper slik at de kan filtrere vann og
skaffe seg næring. For svampene lever
av partiklene som de filtrerer ut av
vannet. De kan fjerne opp til 95
prosent av bakteriene. Og selv om de
er enkle vesener, har også svampene
sine preferanser i matveien.
Sally Leys (til venstre ) og Katelyn Edge tar opp en
svamp etter tilmålt eksponeringstid. Foto: Kjartan
Mæstad

Svampen til høyre utsettes for forurensning og
sammenlignes med kontrollsvampen i karet til
venstre. Foto: Kjartan Mæstad

Avansert svampplukking
Mens laboratorieforsøkene pågår for
fullt, er forskerne Tina Kutti og Jan
Helge Fosså ute med forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” og henter
svamper – med god hjelp fra mann-
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skapet om bord. De bruker en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) med
spesiallaget gripeklo og beholder.

- Vi plukker svamp som står på
sedimenter. Da slipper vi å rive opp
svampen slik vi må om de står på
steinbunn. Det er viktig at svampene
hele tiden holdes i vann, så de overføres først til et stort kar på båten før
de flyttes til et nytt kar på land, sier
Fosså.
Forurensningsforsøk
Innsamlede svamper får stå i fred i
noen dager for å kontrollere at de fortsatt filtrerer. Gjør de det, kan de
brukes i forsøkene.

Raymond Bannister og Katelyn Edge tar prøver av
svampene som skal analyseres.Foto: Kjartan Mæstad

Her utsettes de for forskjellige konsentrasjoner og typer av utslipp fra oljevirksomhet. Avanserte apparater
måler pumpevirksomhet og oksygenopptak. Etter tilmålt eksponeringstid
tas svampene opp av karene og analyseres. Forskerne ser blant annet
etter ulike reaksjoner på forurensning,
dette inkluderer alt fra aktivering av
stress-gener til celledød – etter at
vekt og volum er nøye notert.

I rommet ved siden av skjæres
svampen opp i ”kakestykker”. Ofte
kan Bannister og Sally Leys, professor
og svampekspert fra Canada, se fargeforskjeller innvendig på svampene
avhengig av hvilke av de fire ulike forurensingsstoffene de er blitt utsatt for.

Vår søsterforening
hos Søta bror!

Viktig kunnskap
- Det er viktig å finne ut mer om
svampene. Ikke bare når det gjelder
hvilke roller de har i økosystemet, men
også hva som skjer når de blir stresset
og ikke lenger utfører disse rollene.
Når de blir utsatt for stress, går
AV TOM SOLLIE
oksygenopptaket ned, sier Bannister
og trekker frem utskrifter som viser
Uten egentlig å vite det så har vi en
oksygenopptak og forurensningsnivå.
forening lik vår i Sverige, nærmere bestemt på Bohuslenskysten.

NFSF vil holde kontakten
Vestkustens Husbehovsfiskarna Boshuslen er innlemmet i Kustfiskarna organisasjonen, KFO.

Så fungerer Sveriges Kyst og Innlandsvatten Organisasjon, SKIFO som
paraplyorganisasjon.

Fiske i sør førte oss mot øst
Under et av møtene i forbindelse med
”Fiske i Sør” så var det besøk fra
Sveriges Havs og Vattenmyndigheterna, Vi ser frem til et innholdsrikt og godt
Bengt Kåmark. Han satte oss i kontakt samarbeide med våre Svenske venner
fremover!
med ”Husbehovsfiskarna”. Kontakten
Svampene behandles forsiktig og holdes i vann hele med ordførande, Ruben Adolfson i
tiden. Foto: Jan Helge Fosså
Lysekil ble ordnet via telefon og epost og vi ble deretter invitert til et
møte i Uddevalla 30. oktober.
Stipendiat Katelyn Edge har tatt turen
Møte med elg, og så møte med
fra Australia for å arbeide med
Husbehovsfiskarna.
Bannister og resten av svampteamet
Jahn Gabrielsen og Tom Sollie tok
på Havforskningsinstituttet. Hun ser
nærmere på endringer på cellenivå om turen via Lysekil men ble underveis
en del av sin doktorgrad. Det fireårige forhindret av en stor elg slik at for vår
del så ble møtet noe amputeret.
prosjektet er finansiert av midler fra
Allikevel så vi under siste del av møtet
Norges forskningsråd, og har gitt et
at det er store likheter mellom oss i
godt grunnlag for å forstå hvordan
de saker som vi arbeider med. Det
svamper reagerer på utslipp fra olpositive er at torsken virkelig er tiljevirksomhet. Men det er over 250
svamparter i norske farvann, og det er bake på Bohuslenskysten. På møtet
drøftet en også skarven og dens beikke gitt at alle reagerer likt i slike
situasjoner. Forskerne ønsker å utvide vegelser samt utberedelse av forskjelRuben Adolfson Ordførande i Husbehovsfiskarna
studiene og også se på andre arter. Ny lige arter.
søknad om mer penger er sendt for å
kunne fortsette arbeidet.

- Det er grunn til å anta at svampområdene spiller en viktig rolle i bunnøkologien. For å forstå dette, er det
viktig å gjøre studier i større skala enn
laboratorieeksperimenter, sier
Bannister som gjerne vil fortsette
svampstudiene.

”Håkon Mosby” på svampfangst. Foto: Jan Helge
Fosså

Sigvart Møller OF i Skifo under møtet i uddevalla.
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"Trawling
har skylden"
Ikke ofte jeg kjøper det danske bladet
" Fisk&fri" men er jeg innom kiosken
på Torp flyplass blir det med som reiselektyre. Der fant jeg en liten notis
med nevnte overskrift. Den henviste
til et svensk blad hvor det sto mer utfyllende om trålingens ødeleggende effekt. Jeg fant fram til artikkelen som
viste seg å være en kortutgave av en
lengre vitenskapelig rapport.
Trålfrihet gav rikt fiske
Jeg har ofte tatt utgangs i Øresund når
jeg har skrevet om en helt annen forvaltning av spesielt Oslofjorden, hvor
jeg fisker. I Øresund har tråling vært
forbudt i over femti år og garnfisket
strengt regulert. Trålforbudet kom for
å unngå kollisjoner i det sterkt
trafikkerte sundet. Ikke for å verne fiskebestandene. Trålforbudet har gjort
at fiskebestandene er store og bærekraftige. Man har en rikt garnfiske og
et utstrakt sportsfiske fra mange båter
med utgangspunkt i Malmø og København. Sundet ligger i Nordens
tettest befolkede område hvor også
båttrafikken er tettere enn noe annet
sted i Norden. Et intensivt landbruk på
begge sider av sundet gjør at man til
sammen kunne funnet på mange
"troverdige" bortforklaringer hvis det
ikke fantes fisk der. Men det finnes et
så rikt fiske at dykkere sier at å dykke
ved bropælene på Øresundsbroen er
som å dykke i et saltvannsakvarie.
Hvordan ville Kattegat vært uten
tråling?
I tilgrensende Kattegat har fisken etter
hvert blitt borte og for et par år siden
fant ikke forskerne en eneste torskeyngel der. De fleste skjønte nok
sammenhengen, men så lenge
ingenting er vitenskapelig

dokumentert kan man fortsette med å
finne på kreative bortforklaringer i
stedet for å ta tak i problemet.
Greenpeace gjorde som de tidligere
hadde gjort på trålfeltene ved øya Sylt
i Tyskland, de dumpet store steinblokker på bunnen. Slikt får byråkrater
og politikere til å reagere. Ikke ved å
gjøre noe med problemet, men ved å
true med anmeldelse av de som vil
redde fiskebestander.
Denne gang tok de heldigvis til fornuften og fiskeribyråkratene i EUparlamentet ba Svenska
havsmiljøinstituttet lage en vitenskapelig rapport hvor de sammenlignet forholdene i Øresund med
forholdene i Kattegat. Rapporten slo
fast at forskjellen mellom de to områdene var trålforbudet i Øresund.
Stor fisk gir rik formering
På 70-tallet tok man opp ca 18 000
tonn fisk i Kattegat pr år. I 2009 var
resultatet 195 tonn som er ti ganger
mindre enn det man samtidig tok opp
i det ti ganger mindre Øresund. Hva
gjør den store forskjellen? Mens man i
Kattegat har gått fra mangfold til
enfold har man beholdt mangfoldet i
Øresund. Der har man en tilnærmet
naturlig populasjon av fisk i alle aldre
og vektklasser, mens man i Kattegat
knapt finner fisk over 3 kg. Når vi vet
at det er den største og eldste fisken
som gyter mest gir resultatet seg selv.
Det produseres 100 ganger mer fisk i
tonn pr areal i Øresund kontra
Kattegat. En enorm forskjell som bør
få konsekvenser også i våre farvann.
Få risten på plass
Det er ingen grunn til at vi ukritisk
skal fortsette med noe så økologisk
og økonomisk ødeleggende overalt
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langs kysten. Fra Svenskegrensen til
Stadt er reketråling uten skillerist helt
lovlig og de fleste av oss skjønner at
det er ødeleggende. Svært ødeleggende.
Hva med et verneområde i Oslofjorden og Drammensfjorden?
Vi som jobber for å få til et marint
verneområde i deler av Oslofjorden
pluss hele Drammensfjorden gjør det
for å bytte ut dagens enfold med et
mangfold som vil gagne alle, også et
fåtall yrkesfiskere uten trål.Vi kaller
området for Friluftsfjorden. I tillegg til
å styrke det biologiske mangfoldet vil
vi gi de nærmere to millioner
mennesker rundt Friluftsfjorden et
langt rikere fiske enten man bruker
svenskepilk eller flue.Vi skal ikke bare
finne oss i at noen ytterst få
mennesker godt beskyttet av
departement og direktorat får lov til å
ødelegge for så mange. Selv ikke
verdens rikeste land skal ta seg råd til
å videreføre noe så økonomisk ødeleggende. I et verneområde må også
lysfiske etter sild og brisling sterkt
reduseres.

PS. Hvem har regnet seg fram til at det
er mer lønnsomt å ta opp reker, med
alle negative konsekvenser, kontra å la
fisken spise dem og så fiske fisken når
den blir stor nok? I følge pålitelige
kilder tråler man nå blant annet
småreker som selges for 10 kr kiloen.
Her er lenken til kortversjonen av
rapporten http://fiskejournalen.se/tralforbud-skyddar/
God jul og godt nyttår
Knut Adolfsen Horten

Ål har mange problem
AV FRODE KROGLUND, NIVA

Den europeiske ålen er nylig satt på
den norske Rødlisten som en kritisk
truet art. Rekrutteringen til den kontinentale bestanden er redusert til 1 %
av nivået som var på slutten av 1970tallet og den gjennomsnittlige nedgangen har vært 95-99 % siden 1980.
Det finnes kun en bestand av ål i Europa. I motsetning til laks og ørret går
ikke ål tilbake til sin barndoms oppvekstområde. Forhold som påvirker ål
et stede vil dermed innvirke på hele
bestanden.

Ålens vandring
Ål har et langt livsløp. Fra eggene
klekker i Sargasso, til avkommet
kommer inn til norskekysten skifter
den kroppsform fra å være en glassklar løvbladformet larve til å bli en
glassål. Når den kommer opp i ferskvann, eller tar tilhold i brakkvannsområder er ryggen brunsvart, med
gulbrun buk. På dette stadiet kalles
den gulål. Etter 6-25 år i fersk- eller
brakkvann er ålen klar for gytevandring. Lav forekomst i dag kan derfor
skyldes forhold som inntraff for 20 til
30 år siden.

glassål omsettes her for 25 til 30
tusen kr.
(http://www.newscientist.com/article/
dn19702-french-export-drivethreatens-to-crush-europes-eels.html).
Importert parasitt
Ål har vært og er en viktig matressurs
som det knyttes store verdier til. Nå
står arten i fare for å dø ut. En av årsakene kan være kortvarig gevinst
knyttet til kjøp og eksport av levende
ål på tvers av kontinenter. Tidlig på
1980-tallet ble det importert japansk
ål til Europa fra Taiwan. Japansk ål er
bærer av en parasitt Anguillicoloides
crassus. Dette er en nematode som
lever og utvikler seg i svømmeblæren
til ål. Parasitten har dyreplankton og
andre fiskearter som mellomvert. I
senere tid er det utviklet metoder
hvor forekomst av parasitten kan påvises genetisk i prøver fra bla ørret.

1987 og Norge i 1993. Etter disse
første funnene ble det ikke gjort nye
funn i Norge før på slutten av
2000.tallet. Parasitten ble da påvist i
Drammenselva, Storelva i Holt og
Imsa.Vi kan ikke utelukke at den i dag
finnes i alle vannforekomster fra
Svenskegrensa og nordover. Hvor
langt vet vi ikke. Til det er det behov
for overvåking.

Årsaken til at parasitten er en svøpe
skyldes ikke at ål i ferskvannsfasen
skades, men at ål mister evnen til å
dykke under gytevandringen. Selv om
vi ikke vet hvorfor ål dykker må vi
anta dette er en atferd som er viktig
for ål. Man antar derfor at ål med
parasitt har redusert mulighet for å nå
gyteområdene. Svømmeblæreparasitten er ålens svøpe som
Gyro kunne ha blitt det for laks.

Siden de første påvisningene i Tyskland
og Italia i 1982, påvises den i dag i nær
alle områder av Europa. Den ankom
Ål med parasitten Anguillicoloides crassus i svømDanmark i 1986, Sverige og England i
meblæren.

Hvorfor gikk det galt med ålen?
Årsaken til kollapsen i bestanden
skyldes ikke en faktor alene, men
skyldes summen av en rekke påvirkninger. Disse kan spenne fra overfiske
til habitatsødeleggelser, kraftverk men
også miljøgifter og parasitter. Hvem
som er viktigst er ikke avklart og det
kan være ulike årsaker som er aktive i
forhold til de enkelte vassdragene.
Overvåkingsprogrammet i Norge er
beskjedent gitt antall forekomster som
kunne overvåkes. Ål i Sør-Norge ble
omsatt over Skagerakfisk. Inntil fangststoppen var årlig fangst i størrelsesorden 150 tonn. Dette er ca 3 ganger
mer i vekt enn det som fanges av laks i
samme region. Førstehåndsverdien var
i 2006 på 9 millioner. På kontinentet
fanges glassål for eksport il Asia. 1 kg
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Hele landet fra syd til nord:

NFSF foreningsoversikt
Småfisker n Onsøy / Råde
Formann: Elias Arvesen, Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69333172
E-post: elias.a@online.no
Kasserer: Stig Østenrød,
Sønningveien 10, 1626Manstad
Tlf: 69330147 / 90085577
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no
Småfisker n Moss / Rygge
Formann: Carl Fjerbæk,
Kure, 1580 Rygge
Tlf: 69260616
E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske,
Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 90750652
E-post: svegis@online.no
Småfisker n Tønsberg & Omegn.
Formann: Terje Kristiansen
Solvangveien 44, 3158 Andebu
Tlf: 91332424
E-post: tekri@online.no
KasKasserer: Stener Pettersen
Magnesvei 5, 3151 Tolvsrød.
Tlf: 33328162 / 92039156
E-post: stenepe@online.no
Småfisker n Sandefjord & Omegn.
Formann: Kent M.E. Kvalvik.
Lahelleveien 140 C. 3218 Sandefjord
Tlf: 96519700
E-post: kent@lahelle.no
Kasserer: Sverre Lilloe,
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord.
Tlf: 33469946
E-post: sverre.lilloe@sandefjordbredband.net
Småfisker n Stavern
Formann: Jan Kjøndal,
Solstadvn.14, 3292 Stavern.
Tlf: 90 046621
E-post: reid@rele2.no
Kasserer: John Larsen,
Løkkevn. 28F, 3292 Stavern
Tlf: 91873323
E-post: john.larsen@lf-nette.no
Småfisker n Telemark.
Formann: Per Tveit,
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn
Tlf: 35513546
E-post: ptveit@online.no
Kasserer: Per Gjødingseter,
Myragt. 34, 3936 Porsgrunn
Tlf: 35555096
E-post: pe-gjo@online.no
Småfisker n avd. Kragerø & Omegn.
Formann: Svein Ivar Thorsen,
3960 Neslandsvatn
Tlf: 90188539
E-post: sv-iva-t@online.no
Kasserer: Jens Petter Ramberg
Borteidveien 60, 3790 Helle
Tlf: 99217455
E-post: jensramberg@gmail.com

Småfisker n Risør / Tvedestrand.
Formann: Finn Arvid Moland
Strømsland, Laget 4950 Risør
Tlf: 37162696 /48115215
E-post: famoland@agderlink.no
Kasserer: Kai Andre Vestervik,
Hvalen, 4950 Risør.
Tlf: 95775359
E-post: kabv86@hotmail.com
Småfisker n Arendal.
Formann: Svein Hvidsten,
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød.
Tlf: 37030727 / 97654811
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: 37275576 / 92601628
E-post: mary.solheim@hotmail.com
Småfisker n Kristiansand.
Formann: Eiler Schiøtz,
Engelshei 5, 4790 Lillesand.
Tlf: 38030131 / 95703770
E-post: schoitz.eiler@gmail.com
Kasserer: Tor Aagedal,
Konvallvn. 4, 4620 Kristiansand.
Tlf: 38010539
E-post: tor.aagedal@gmail.com
Lister Småfiskerlag.
Formann: Harald Velund,
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 38322073
E-post: har-velu@online.no
Kasserer: Diethelm Weiss,
Fjellså, 4400 Flekkefjord.
Tlf: 45260284
E-post: info@fishon-angelreisen.de
NFSF Avd. Rogaland.
Formann: Per Øhmann,
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger.
Tlf: 51699123 / 95190677
E-post: hyselos@hotmail.com
Kasserer: Karstein Helleberg,
Ølberg Havneveg 37, 4053 Ræge
Tlf: 51654647 / 47626139
E-post: karsten.norway@gmail.com
Os Småfiskarlag.
Formann: Magnus Lyssand,
Håvardsvegen 53. 5200 Os.
E-post: magnuslyssand@yahoo.no
Kasserer:Vermund Halhjem,
Bjørnavegen 19, 5200 Os
E-post: vermund.halhjem@hotmail.no
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NFSF avd. Sogn og fjordane.
Formann: Leif Førde, Gate 7 nr. 90, 6790 Måløy.
Tlf: 41271084
E-post: leif.førde@googlemail.no
Kasserer: Karstein Vederhus, 5717 Flatraket
Tlf: 97130278
E-post: kvederh@online.no
NFSF Avd. Møre og Romsdal.
Formann: Harald Klausen,
Skyttervn.8 B, 6514 Kristiansund.
Tlf: 97619888
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik, 6523 Frei
Tlf: 71528877.
E-post: nlyngvik@online.no
NFSF Avd.Vefsnfjorden.
Formann: Dag Utnes,
Skjervgata 6, 8656 Mosjøen.
Tlf: 92044937
E-post: ut.nes@hotmail.com
Kasserer: Steinar Digermul,
Halsmovn. 69, 8663 Mosjøen.
Tlf: 75173105 / 90959093
E-post: steindi@online.no
Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann: Petter E. Kristiansen.
Trygve Hoffsvei 4, 8250. Rognan
Tlf: 75690114 / 91695061.
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen,
Leivset, 8210 Fauske
Tlf: 75642159 / 97605320
E-post: arne.andersen45@gmail.com
Lofoten Fritidsfiskerlag.
Formann: John Rypeng,
Lødingveien 40, 8050 Tverlandet.
Tlf: 94059886
Epost: krype@online.no
Kasserer: Gunnar Ludvigsen,
Reineveien 172, 8373 Ballstad.
Tlf: 76084692
E-post: gulud@online.no
NFSF Avd, Skjervøy.
Formann: Harald Sjøblom,
Kirkegårdsvn 32 9180 Skjervøy.
Tlf: 99227806
E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen,
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy
Tlf: 92451505
E-post: kjas@trollnet.no
NFSF Avd, Nordkyn.
Formann/kasserer :
Tommy Vevang
Boks 303, 9790 Kjøllefjord
Tlf: 78499929 / 91876297
E-post: tommyvev@start.no
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Norges Fritids og Småfi
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Manstad
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5243 FANA
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- 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.
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Vi sender po

