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OPPSKRIFTA
Vi er i grunnen ikkje helt sikker på korleis denne oppskrifta kom
inn i redaksjonen, men dette ser velsmakande og lekkert ut så vi
anbefaler deg å prøve. Ekstra godt blir det jo dersom du fyrst
fisker torsken sjølv. Vi legg oppskrifta inn i favorittane til
Småfisker`n og ynskjer deg skitt fiske og lukke til med middagen!

Torsk eller skrei
med spinatsaus og
fritert persillerot
Ingredienser til 4 porsjoner: 
• 800 gram fersk, beinfri filet frå torsk

eller skrei
• 4 store skiver god skinke
• Litt fersk timian
• Salt
• Eit par store skeier vanleg olivenolje

(ikkje extra virgin)
• 450 gram spinat
• 1/3 liter matfløyte (eller kremfløyte)
• 1 stor skei sennep (for eksempel grov sennep eller sennep frå Dijon)
• Salt og peppar
• 1 stor persillerot
• 3 dl soya- eller maisolje 
Slik gjør du:
Hent fram fisken i god tid før maten skal på bordet. Sett steikeomnen
på 180 grader (over- og undervarme).
Del fiskefiletane i fire. Dryss på litt salt, men ikkje overdriv, for skinka
som skal surrast rundt fileten er godt salta. Finhakk litt fersk timian, og
dryss litt på eine sida av filetane.
Surr ei skinkeskive rundt kvar filetbit. Dersom skinka ikkje vil henge
på, fester du den med ein tannpirkar.
Kok opp fløyta i ein kjele, og la den koke til den tjukner. Ha i sennep,
grovhakka spinat og smak til med salt og peppar. Hald sausen varm
fram til servering.
Skrell persillerota, og del den i eit par millimeter tjukke skiver på langs.
Varm mais- eller soyaolje i ein annan kjele på litt over middels varme.
Stikk ei tresleiv ned i olje. Når det boblar rundt treverket, er olje varm
nok. Friter eit par persillerotskiver i slengen. Det tar ikkje mange
sekunda. Ha skivene deretter over på ein tallerken med kjøkkenpapir,
så feittet renn av.
Varm olivenoljen i ei steikepanne på middels varme. Når oljen er varm,
steiker du torskefiletane i eitt minutt på kvar side, ha dei deretter over
i ei eldfast form og ettersteik fisken i om lag fire minutt. Når fisken
flakar seg, er den klar.
Serverfisken med spinatsaus og persillerot.

God appetitt!



3

Fra formannens penn

KONKURRANSEN

Ja så er våren over, og skal vi dømme
etter temperaturen i dag så er i alle fall
vinteren definitivt over i. 

Makrellen er på vei
For meg er ikke sommeren kommet før
båten er på vannet og makrellen biter.
Snart gjør den det, for ryktene om Horn-
gjel på kroken er bekreftet. Det ryktes
om at makrellen er tatt inne ved Holme-
strand. 

Sjøørret i mangel på torsk
Vi som bor ved Oslofjorden har hatt et
fantastisk sjørettfiske og det er jo et
plaster på såret ettersom torsken uteblir.
Det kan jo bli endringer på, hvis
myndighetene tar regler rundt na-
sjonalparken som kommer på alvor. Det
kan umulig være slik at nasjonalparken
bare skal gjelde over vann. Hva med de
mange turistene som kommer og vil 
oppleve å kunne reise ut for å prøve 
fiskelykken i et ”svart hav”.

Småfisker`n på facebook?!
Sosiale medier som Facebook er kommet
for å bli, det er der folk treffes nå for
tiden. Tønsberg-foreningen har opprettet
en egen side. Lofoten har laget en gruppe
og det har nå også Telemark i forbindelse
med en kampanje lot lysfiske. Registrer
deg, søk på Småfiskern, du som har
tilgang til internett, og støtt opp om 
aksjonen. Se også alle de fine bildene 
til Robin Karlsen fra Røst.

Fiske i sør
Rapporten om «Fiske i Sør» er nå klar og
den ble overrakt Fiskeriministeren onsdag
22. mai i forbindelse med et arrangement
i Kristiansand. Du kan lese denne ved å
følge denne link, som også legges på vår
hjemmeside www.nfsf.no,
http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Ve
dlegg/Rapporter/2013/fiskesor.pdf  
Lokalforeningene kan også bestille denne
hos Fiskeridepartementet etter hvert.  Vi
vil for øvrig komme tilbake til rapporten 
i neste nummer, likeså kommende
reguleringsmøte i Bergen 5. juni. Når vi er
på reguleringsmøtet pakkes dette bladet,
også denne gang sammen med bladet
Båtliv.

Kom med innspill
Vi mottar en del innspill til bladet fra
noen av lokalforeningene, men andre
hører vi ikke noe ifra. Vår oppfordring til
alle lokalforeninger at de tar kontakt 
med sin regionsleder og inviterer til å
delta på årsmøter eller arrangementer
for øvrig. Vi minner samtidig om at alle
foreninger skal sende inn årsmelding
samt referat fra årsmøtene. Vi tar gjerne
imot nye medlemmer og det ville vært
ekstra hyggelig om alle følger denne opp-
fordring med å gi påmeldingsslippen bak
i bladet videre til et potensielt medlem.
Da ønsker jeg alle lesere en riktig god
sommer og har du ytringer, eller rett og
slett vil ta en prat, så bare ring!

Tom Sollie
forbundsformann

HVA HAR
SMÅFISKER`N

FANGET?
Det er mest sannsynlig de som driver
garnfiske som kommer borti denne
skapningen om de er heldige, for det
er fantastisk god mat.
Men hva heter den?

1. Norsk navn
2. Latinsk navn
3. Hvor stor kan den bli?

Svar på konkurransen sendes innen
utgangen av september 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.



4

ALT FOR TEINEFISKE

VesterØy
Fredrikstad
TØnsberg
Larvik
Tvedestarnd
Arendal
Kristiansand
Lindesnes
Stavanger

Bekkjarvik
Bergen
FlorØ

Øy

Dyrvik
Trondheim

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

Her finner du våre 
forhandlere:

Se kart på vår hjemmeside
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Svar på forrige 
konkurranse

Det kom 8 svar på konkurransen
denne gangen. Alle var riktige.
Bildet var en brosme med latinsk
navn brosme brosme. Når det
gjelder familie brukes både tors-
kefamilien og brosmefamilien, så
her var det to muligheter.

Vi går til havforskningsinstituttet og
henter mer kunnskap om arten, så
om du ikke kan dette fra før så har
du mulighet til å lære noe nytt!

Brosme
Brosme er en bunnlevende art
som foretrekker steinbunn på
kontinentalsokkelen og -skrån-
ingen fra 100 til 1000 m. Den
lever sitt voksne liv i relativt
dype omrader, men ungfisk
kan påtreffes ganske grunt. 

Brosme finnes også i Nordvest-
Atlanteren, for eksempel på
Georges Bank utenfor USA og
Canada, ved Vest-Grønland og langs
Den midtatlantiske rygg til om lag
52°N. 

Brosmen blir kjønnsmoden i 8–10-
årsalderen (varierer mellom om-
råder). Kjente gyteområder finnes
utenfor kysten av Sør- og Midt-
Norge, og sør og sørvest av Fær-
øyene og Island, men
det finnes trolig også
andre.
Dietten består av
fisk og større kreps-
dyr. Leveområdet

strekker seg fra Irland til Island og
Grønland, og omfatter også
Skagerrak, Kattegat og det vestlige
Barentshavet.

Fakta om brosme
Latinsk navn: Brosme brosme
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: Om lag 15 kg og
1,1 m
Levetid: Kan trolig bli over 20 år
Leveområde: Fra Irland til Island, i
Skagerrak og Kattegat, det vestlige
Barentshavet og Nordvest-Atlanteren.
På kontinentalsokkelen/-skråningen og
i fjordene
Hovedgyteområde: Kysten av Sør-
og Midt-Norge, sør- og sørvest av Fær-
øyene og Island
Gytetidspunkt: Gyter på 100–400
m dyp i april–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, troll-
hummer og reker

Status, råd og fiskeri 
Norge har i 2013 kvoter i EU-
sonen og i islandsk sone. I norske
områder er det ingen regulering av
fisket etter lange, brosme og blå-
lange for norske fartøyer, mens det
for fartøyer fra andre land blir
fastsatt kvoter årlig.

Blant de 8 med riktig svar 
trakk vi denne gangen ut:
Audun Høylandskjær

postboks 48, 5207 Søfteland

Vi gratulerer, 
premie er tilsendt!
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Nye regler i fritidsfiske:

Økt torskekvote og krav
om registrering av båt

Norges Fritids og Småfiskerforbund
har de siste 2 årene arbeidet intenst
for å få økning i fritidsfiskerne sin
rett til fiske og omsetning av torsk
nord for 62ºnord. Torskesesongen
2012 lyktes vi ikke i å få til en end-
ring, men denne sesongen kom end-
ringen.

Da saken var til behandling i FKD i
desember 2012 ordla Kyst og fis-
keriministeren seg slik:
«Folk langs kysten har lange tra-
disjoner for å fiske litt torsk for om-
setning, selv om man ikke er fisker av
yrke. Slikt fritidsfiske bidrar til økt
trivsel og aktivitet i mange små
kystsamfunn. Samtidig som kvoten
øker synes jeg det er viktig å få på
plass en registreringsordning som
sikrer at den torsken som omsettes er
fisket i tråd med forutsetningene.»

Fra 1. februar 2013 må fritidsfiskere
som skal fiske torsk for salg først re-
gistrere båten i Småbåtregisteret eller
Skipsregistrene. Samtidig øker kvoten
for salg av torsk til 2000 kg nord for
62° N.
– Etter 1. februar 2013 er det ikke
tillatt å fiske torsk for omsetning uten
at båten er påført registreringsmerke
eller kjenningssignal godt synlig og
tydelig på begge sider av båten, sier
seniorrådgiver Trond Ottemo i Fis-
keridirektoratet. 

Registreringsmerket/kjenningssignalet
skal føres på sluttseddelen ved omset-
ning.
Den som vil registrere båten må
henvende seg til Småbåtregisteret hos
Redningsselskapet eller Skips
registrene.

Økt torskekvote nord for 62°N
Hvert år benytter mange fritidsfiskere
anledningen til å fiske torsk for salg til
godkjente kjøpere.
Siden 2004 har dette fisket vært be-
grenset gjennom en egen kvote. I 2012
var denne kvoten 1000 kg torsk (rund
vekt) per kalenderår. Med virkning fra
1. februar har Fiskeri- og
kystdepartementet økt denne kvoten
til 2000 kg torsk nord for 62° N.
Kvoten gjelder per person og per
fartøy.
Kvoten er fortsatt 1000 kg per person
og per fartøy sør for 62°N. Personer
eller fartøy som fisker eller lander
torsk for salg sør for 62° N, kan ikke
fiske mer enn 1000 kg torsk for salg
innenfor kalenderåret.
– Den som ønsker å fiske mer enn
1000 kg torsk for salg, må både fiske
og lande all torskefangst nord 62° N,
understreker Ottemo. 

50 000 er omsetningsgrensen
Havressursloven fastsetter en omset-
ningsgrense på kr 50 000 i fritidsfisket
(uansett art) innenfor det enkelte
kalenderår per person og per fartøy.
Disse reglene er ikke endret.

Betinget tilfredshet
NFSF er selvsagt glad for at endringen
endelig kom på plass. Samtidig var vårt
primære standpunkt å få fiske 3000
kilo rund fisk slik begrensningene var
før FKD begynte nedtrappingen. Ut fra
tilgjengelig fangststatistikk var det pr.
uke 13 i år landet 248tonn torsk av en
kvote på 7000 tonn til ungdomsfiske
og fritidsfiske . Til sammenligning var
det pr. 20. mai 2012 landet 1386 tonn.

En kan trygt slå fast at endringen ikke
har ført til noe «frislepp» når det
gjelder fritidsfiske på torsk selv om
statistikken ikke er helt sammenlignbar
pga. ulik tidsperiode.

For ytterligere spørsmål om ordningen
kan en kontakte seniorrådgiver Trond
Ottemo, telefon 468 03 973.

Fritidsfiskere som ønsker å fiske mer enn 1000 kg
torsk for salg må både fiske og lande tors-
kefangsten nord for 62° N. Foto: © 2012 MIR -
www.mir.no 

.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29



7

Fra Asgeirs blogg:

Ny Verdensrekord på
Torsk!!!! 30. april 2013

Hei, en skikkelig verdensnyhet
i dag; 
Tyskeren Michael Eisele fikk
søndag (28 april) verdens
største torsk fanget på stang.
Den ble ikke overraskende
sportsfisket utenfor Breiviks-
fjorden på Sørøya. Sørøya har
i en årrekke hatt både
Norges og verdensrekorder for torsk.

Denne giganttorsken bet på en
gummishad av typen Horminator 375g i
fargen pappegøye ca 20 meter over
bunnen. Etter en hard og spennende
kamp ble fisken pumpet opp fra 88
meters dyp.

Fisken ble veid på godkjent vekt på fis-
kemottaket i Breivikbotn. Fisken veide

hele 47kg og var 160 cm lang.
Godt over gjeldene rekord til
Morten Hvam som landet en
torsk på 41,72kg i fjor, også
dette på Sørøya. Fjorårets
rekord kan du lese om her!

Dokumentasjon blir nå umid-
delbart sent for godkjennelse
til IGFA  (International Game
Fish Association) for god-
kjennelse.

Vi kan absolutt anbefale et besøk på bloggen der du vil
finne mye interessant sportfiskerstoff.
Gå inn på adressen
http://www.eu.purefishing.com/blogs/no/asgeir-alve-
stad/2013/04/30/ny-verdensrekord-pa-torsk/ 

Vi er eneimportør av den populære klappteina!

Kjøp her:  www.yrkes� skeren.no

www.klappteina.no

Yrkes� skeren teinetau 
er slitesterkt, og perfekt til 
teiner, garn, ruser. Tauet 
er 3-slått og synker. 
Leveres i ruller 
på 110 m, og 
produsert i 
poly ester og 
propylene.

Klappteina gir gode resultater både på 
hummer og krabber. Rømningsveiene er 
kombi mellom 80mm (krabbe) og 60mm 
(hummer) med et enkelt håndgrep. Vekt er ca 
13 kg. Oppslått måler teina LBH: 89x52x45 
cm. Sammenlagt HBL: 12x95x89 cm, dette 
muliggjør å lagre et mye større volum enn 
tidligere både på land og i båten!

Oksøykalven hummer- og 
krabbeteine er utført i superkvalitet. 
Oksøykalven måler 63x43x38 cm og 
veier ca. 6,5 kg. Inngangene er i tjukk, 
� nmasket nylonnett, som rusekalver. 
Dette er en kombinasjon av de beste 
teinene på markedet. 
Oksøykalven er beregnet til yrkes� skere 
så vel som hobby.

Klappteina AS – Tlf: 47395839 – Østerøya 114B, 4625 FLEKKERØY

Når pris og 
kvalitet teller

så vel som hobby.

 gir gode resultater både på 
hummer og krabber. Rømningsveiene er 
kombi mellom 80mm (krabbe) og 60mm 
(hummer) med et enkelt håndgrep. Vekt er ca 
13 kg. Oppslått måler teina LBH: 89x52x45 
cm. Sammenlagt HBL: 12x95x89 cm, dette 
muliggjør å lagre et mye større volum enn 

er 3-slått og synker. 
Leveres i ruller 
på 110 m, og 

Fortøyningstau
50mx12mm, perfekt til 
båten. Tauet er 100% 
poly ester! Bruddstyrke 
2300kg.

10% på fortøyningstau ut juni.

Merk bestillingen ”småfisker”
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Lakselus
Lakselus er i større eller mindre
grad eit problem for villaks-
bestanden og ørreten langs store
delar av kysten. Tettleiken av opp-
drettsanlegg gjer at laksen finn
mange vertsdyr og spredninga av
lakseluslarver aukar.

Fra Karstein Langenes har vi fått desse

bileta av ein lusebefengt laks.
Bileta er frå ein laks teken på sildegarn
11.okt. 2012 i Løvøyfjorden(Nord-
namsen) i Namsos kommune.

-Det var over 50 lus på laksen, og eg
har aldri tidlegare sett så mykje lus på
ein fisk, det vere seg laks eller ørret.
Laksen var 41 cm og vog ca 390g.

-Det som eg har vore van med er at
ein får ei "oppblomstring" av lakselus
ut over sommaren. Eg har gått ut frå at
dette heng saman  med stigande
temperatur i sjøen.
Det var difor veldig overraskande at
laksen hadde så mykje lus så seint og i
kaldt vatn seier Langenes.

Tett med lakselus her.Denne laksen har det ikkje godt, luseangrepet preger heile fisken.
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AV HARALD SjøBLOM, 
FORMANN I NFSF AVD. SKjERVøy

Her på Skjervøy opplever vi nå i
midten av mai at vinteren har forlatt
oss, og vi ser med glede mot sommer
og aktiviteter som hører med.

Økt kvote til ingen nytte i år
Vi gledet oss til økningen av kvote av
torsk. Ingen har fått noe glede av det.
Fra nå og utover skulle fritidsfiske
komme i gang, men fiskebruket har
stoppet mottak fra yrkesfiskere og
dermed er også våre medlemmer
rammet. Mottaksstasjoner rundt om i
Nord Troms er tilknyttet fiskebruket
her, så det er ikke mulig og få omsatt
noe i hele regionen. Uten om tett-
stedet Skjervøy er ett fiskebruk åpent.
Der kjøpes torsk som bifangst.

Tradisjonelt årsmøte
Skjervøy Fritids og Småfiskarlag holdt
sitt årsmøte den 6. mars og er nå klar
for ett nyttår med de utfordringer som
måtte komme. Laget sliter med lavt
oppmøte til møte, men styret har ikke
funnet ut hvorfor. Til behandling var

vanlige årsmøte saker, som gikk greit
igjennom. Kontingent til «Laget» blei
høynet fra kr. 150.- til kr. 175,-.

Til vår evig unge Karl Johansen
(92 år)
Han har vært med og startet «Laget» i
1993 der han ble kasserer. Ifølge møte-
boka har han bekledd alle verv fram til
nå hvor han er varamann til styret. På
årsmøte ble Karl overrakt en plakett
med inskripsjon for lang og tro tje-
neste, noe han satte pris på.

SABBEN måtte ha avløsning
For knapt to år siden nektet gamle
SABB motoren i
sjarken å gjøre
tjeneste for han
Karl. Denne var
utslitt og trett
av dage, men
langt fra at Karl
ville godta dette
med SABBen.
Karl bestemte,
her må nytt
motor anlegg til. 

To mann fra «foreningen» med
nødvendige kunnskaper tok oppgaven
og ordnet dette. Karl er veldig fornøyd
både med motor og arbeid.
Motorleverandøren uttalte ved bestil-
lingen: «Dette er den eldste person vi
har levert nytt motor anlegg til, og han
Karl skal ha all rekvisita videre til halv-
pris.»

Til slutt håper vi på at mottaks-
situasjon skal endre seg, og at vi kan få
dyrke våre sommer aktiviteter. Vi på
Skjervøy ønsker alle våre kolleger en
riktig god sommer og et godt båtliv.
Husk sikkerhet på sjøen!

Karl har fått plakett for lang og tro tjeneste Sjarken hans Karl venter på vår og sommer

Fra årsmøtet i Skjervøy 2013



FORFATTER: ODD L. DRABLøS 
odd.drablos@fjt.no / 971 54 896

Leif Bjarte Førde er redd for at det
berre er eit tidsspørsmål før den
gamle freda kyrkjegarden på Grotle
rauser i havet.

Leif Bjarte Førde er leiar i Sogn og
Fjordane Småfiskarlag.
Eit lag som arbeider for å ta vare på
ressursane i havet og fritidsfiskarane sin
rett til å hauste av desse.

Taretråling
I tillegg er det ta vare på det maritime
miljøet langs kysten ei viktig oppgåve
for laget.

Det er i den forbindelsen at laget har
engasjert seg for å få sett eit stoppar
for taretråling på Bremangerpollen.
Leif Bjarte Førde fortel at dei i april i
fjor sende eit brev til Fis-
keridirektoratet om at dei var sterkt
imot at tråling etter tare skulle starte 1.
september.
– Etter ei synfaring saman med
regiondirektør Vidar Ulriksen og sek-
sjonssjef Roger Aasarmoen fekk vi ut-
sett starten til 1. desember, men no er
taretrålarane i full gang på felta rett
utanfor Bremanger, seier Førde.

Kulturminne
Førde viser til at stortaren treng 17 år
før den oppnår full storleik, men at
dette ikkje skjer så lenge taretrålarane
horvar over felta kvart fjerde- femte år.
– Vi veit at taren både dempar bølgjene
og at den er viktig for gyte- og opp-
vekstområde både for fisk og skaldyr,
seier Førde.

I brevet frå april varslar småfiskarlaget
om at storbåra no held på å grave
under den gamle kyrkjegarden på
Grotle. Ein kyrkjegard som ligg på
nordsida av Bremangerpollen.
– Dette er ein av landets eldste kyr-
kjegardar, frå 1300-talet. Den er verna,
men skadane etter dei siste stormane
er så store at den no held på å bli

øydelagt, seier Førde, som legg skulda
for dette på taretrålarane og fjerning av
bølgjedempande tareskog.
– Det er så gale blitt at forsikringssel-
skapa ikkje vil forsikre naust og
sjøbuder der det har vore taretråling,
seier Leif Bjarte Førde.

Bremangerpollen
Førde seier at han sende kopi av brevet
til Fiskeridirektoratet også til
Bremanger kommune, men at dei så
langt ikkje har høyrt noko frå kom-
munen.
– Ikkje ein gong at brevet er motteke,
seier Førde.
Førde meiner at ein ikkje vil få sett ein

10

Kulturminne blir  rasert

Leif Bjarte Førde, leiar i Sogn og Fjordane Småfiskarlag. Foto Kari Midtgård raasberg

Gamle Grotle kyrkjegard. Foto Odd L. Drabløs

Taretrålere.  Foto Odd L. Drabløs
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Kulturminne blir  rasert
stoppar for taretråling i dette området
før kommunen og Riksantikvaren set
ein stoppar for haustinga for på den
måten å ta vare på eit gamalt og viktig
kulturminne.

– Bremangerpollen var i tidlegare tider
ein av dei beste fiskefjordane i landet
og den var viktig for både busetnad og
inntekter. Etter at fjorden vart opna
for taretråling er fisket sterkt redusert,
seier Leif Bjarte Førde.

Møte
Ordførar Karl Vidar Førde (Sp) fortel
at han var i eit møte sist onsdag om
akkurat dei tinga Førde tek opp i
brevet til Fiskeridirektoratet.
Han fortel at med på møtet var både
representantar frå Fiskeridirektoratet,
fylkeskommunen, Bremanger kom-
mune og BioPolimer som haustar tare.
Bremangerordføraren fortel at kopi av
brevet frå Leif Bjarte Førde vart delt
ut til dei som var med på diskusjons-
møtet.

Karl Vidar Førde fortel at sjølv om ein
har løyve til å hauste heilt opp under
land, vart det gjeve beskjed om at
taretrålarane ville halde ein viss av-
stand til den gamle kyrkjegarden på
Grotle.

– Det er bra og det vart også sagt at
representantar frå BioPolimer vil ta
seg ei synfaring til Bremangerpollen,
seier Karl Vidar Førde.
Han legg til at dette er noko kom-
munen har fokus på og at ein også har
vore i kontakt med Riksantikvaren
nettopp på grunn av den verna kyr-
kjegarden på Grotle.

– Slik eg ser det bør heile
Bremangerpollen bli skjerma for trål-
ing etter tare, seier Leif Bjarte Førde i
Sogn og Fjordane Småfiskarlag.

460,-

370

5% rabatt til
medlemmer av

Småfiskeren

640,-

540,-
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Mangelfull konsekvensvurdering
av vindturbiner

Kunnskapsmangelen om støy i
havet rundt planlagte vindturbiner
er så stor at Havforsknings-
instituttet ønsker grundige for-
undersøkelser. I en høringsuttalelse
til utbygging på Siragrunnen frykter
instituttet en forringelse av om-
rådet som gytefelt for sild. Det
påpekes også at ingen vet noe om
mulige rødlistearter i området.

AV KjARTAN MæSTAD 
Publisert: 13.02.2013 

”Konsekvensutredningen behandler
mange punkter grundig, men den er
preget av mangel på spesifikke under-
søkelser av Siragrunnen. Havforsk-
ningsinstituttet mener føre
var-prinsippet må brukes ved
mangelfull kunnskap. For å gjøre en til-
fredsstillende vurdering av naturver-
dier og konsekvenser av det foreslåtte

tiltaket burde det vært gjennomført
dedikerte forundersøkelser”, heter det
i høringsuttalelsen fra Havforsknings-
instituttet.
Skulle det likevel bli gitt grønt lys til
prosjektet utenfor Sokndal og Flekke-
fjord kommuner i Vest Agder uten for-
undersøkelser, mener instituttet at det
bør gjennomføres standardiserte for-,
under- og etterundersøkelser for å
fastslå de faktiske konsekvensene av en
slik vindpark-
utbygging.

I tillegg til å peke
på mulig forring-
else av et gytefelt
for norsk
vårgytende sild og
mangelfull kunn-
skap om rødlis-
tearter i området,
peker instituttet
også på kunnskaps-

hull når det gjelder geologi, strømfor-
hold, marine naturressurser, makrell
og nise.

”Vurderingen av konsekvenser for ut-
øvelsen av fiskeri mener Havforsk-
ningsinstituttet er mangelfull”, heter
det i høringsuttalelsen. Det stilles også
spørsmål ved om de tiltak som er
tenkt å bøte på dette vil ha den øns-
kede effekt.

Illustrasjonsbilde av vindturbin til havs.  Foto:  Trude Refsahl/Statoil © 

Møte i Småfisker`n 
Kristiansand ute i Vågsbygd
AV TOM SOLLIE

Forbundsformannen tok turen
innom møtet på vei videre vestover
og han overrakte en varmende gave
til Eiler Schiøtz , som denne gangen
fikk avløsning som formann. Eiler
var utnevnt til Æresmedlem i for-
eningen på årsmøtet deres tidligere
i år. 

Havbeite engasjerer også i Kris-
tiansand
Etter en liten debatt kom det som
opptar de fleste - den virkelige store
saken; Havbeite for hummer på
Flekkerøya.
For å få nærmere orienteing var Frank
Salvesen invitert, han er den som
virkelig har engasjert seg i dette som
jeg selv betegner som forsøk på over-
grep ovenfor lokalbefolkningen. Frank
Salvesen fortalte om det han visste om
saksgangen i behandlingen av søknaden
og det skal vise seg at det ikke var så

enkelt som søkerne ønsket.  Det er
fylkeskommunen som nå skal behandle
konsesjonssøknadene. Dette er også
tilfelle når det gjelder søknaden om
havbeite på Flekkerøya i følge Frank
Salvesen. Dette har engasjert både
yrkesfiskere og oss småfiskere. jeg er
blitt kontaktet av fiskarlaget lokalt
men dette er en oppgave for lokalfor-
eningen å arbeide med, selvfølgelig
med full støtte fra forbundet og
regionen. Det er nå opp til fylkeskom-
munen å avgjøre og vi får bare håpe at
de tar ansvar og stopper dette. 
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Eventyrøya   Røst
AV HARALD BORTHEIM

Helt vest i Lofoten, ligger øykom-
munen Røst. Røst er med sine ca
1000 holmer og skjær, og 365 gress-
kledde øyer er en av Norges mest
eksotiske reisemål. 

Lofotfisket er Røst
Her har fiskere kommet hvert år i
hundrevis av år, for å fiske skrei og
delta på Lofotfisket. For mange er det
nettopp Røst som er definisjonen på
”Skreifiske i Lofoten”, med havet på
alle kanter og fisk i så store mengder
at det noen ganger ser ut som en
”grunne” på ekkoloddet.
Hit kommer det også årlig flere
hundre turistfiskere som ønsker å
prøve fiskelykken, prøver å få
storseien på 20 kg, torsken på over 30
kg, eller storkveita fisket på stang som
blir registret som verdens største? I
2010 ble det tatt ei kveite her ute på
177 kg, i tillegg til mange fra 15 – 50
kg.
Her ute er det skapt så mange fis-
kehistorier at selv Asbjørnsen og Moe
sine samlede verker blir som notat-
bøker å regne. 

Man skulle derfor tro at havfiske var
utbredt blant ”Røstværingene”, og det
er det, men å fiske med stang har ikke
vert det store temaet. Her har det
vert brukt ”juksahjul” som fiskered-
skap, stang er for de som skal fiske,
ikke for de som skal få fisk.

Suksess start for «Røst havfis-
kefestival»
Her har Harald Bortheim, en inn-
vandrer fra vestlandet slått seg ned
med familien. Han tok i 2010 initiativet
til å starte Røst jeger- og Fiskerfor-
ening, RjFF, som så dagens lys i 2011.
Vinteren 2013 bestemte de seg så for
å arrangere en Havfiskefestival rundt
Røst. En festival som ble arrangert for
første gang 13. april 2013. 

Festivalen ble en kjempesuksess. 31
havfiskere fra Stavanger i sør til Bodø i
nord, deltok i fisket, fordelt på de 14
båtene som var tilgjengelig. Det ble
fisket mye torsk ca 1100 kg på 5
timers fiske, og med størst fisk tatt på
stang, en torsk på 20,10 kg, av jørgen
Andreassen på 13 år. 

Damene kommer!
Det flotte med festivalen var at det
var også mange kvinner som deltok i
fisket. 10 damer var påmeldt, og den
som fikk størst fisk, med en torsk på
12,24 kg var Elin Mikalsen fra Røst.
Vinneren av Dameklassen med mest
fisk, ble Fru Tove Marlen Bortheim,
innvandrer fra Husøy i Senja.
Vi synes bildet av Karina Røymo som
kysser en torsk viser den gleden som
utspant seg på Røst denne dagen.

Blant spekkhoggere og hval
På havet fikk fiskeflåten besøk av
spekkhoggere som kom mellom bå-
tene for å se hva som foregikk. Her

kan du også oppleve å få sett hval om
du er heldig.

Gjengen i RjFF har satt seg som mål at
”Røst Havfiskefestival” blir en årlig
opplevelse. 
De er allerede i gang med planlegg-
ingen av neste års festival, og var med
under NM i Havfiske på Sortland siste
helga i april, for å se hvordan et slikt
arrangement foregikk.
Her ble de mottatt i havfiske-miljøet
med at dette var positivt og at mange
kunne tenke seg å komme til Røst
neste år, for å delta. 

Historien om Pietro Querini, som
strandet på Røst i 1432 er blitt til
”Querinioperaen”, og sagnet om
”Skarvene på Utrøst” lever den dag i
dag.

Fiskeindustri på Røst
Røst er en av landets største fis-
kerikommuner. Herifra eksporteres
det hvert år store mengder tørrfesk.
Det mange ikke vet er at det her også
lages tran av meget god kvalitet. Den
blir i all hovedsak solgt til Møllers,
som de fleste av oss har kjennskap til.
Det blir også solgt ferskfesk av alle
slag, i store mengder, til kjøpere både
lokalt og internasjonalt.
På Røst lages det i tillegg noe av
landets beste lutefisk, flere millioner
kilo med saltfisk, og det produseres
store mengder rogn, som igjen blir til
førsteklasses kaviar.

Fisken er nesten like lang som gutten. Ekte Kjærlighet.Torsk på 12,24 kilo fisket
av Elin Mikalsen fra Røst.

Fru Tove Marlen Bortheim, vinneren
av Dameklassen med mest fisk.
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Folket på Røst
I dette øyriket finnes det også folk,
rundt 600 innbyggere bor det i denne
fantastiske kommunen som for mange
beskrives som eksotisk, et eventyr og
som er kjent for sitt spesielle lys, som
kunstnere og andre livsnytere,
filosofer og fotografer beskriver i
ordelag som om det skulle være deres
største kjærlighet. 
Her finnes det også tilflyttere, som har
funnet ut at livet på Røst er så mye
bedre enn livet i en by. Folk har satset
på ”Det gode liv på Røst”, som er et
av slagordene som går igjen der ute. 

Det velorganiserte Røst
Røst har det mange vil kalle ”alt”: Her
er hotell, fiskarheim, butikk, pub og re-
staurant, kro, kafe`, skole og
barnehage, sykehjem og legesenter
med lege 24 timer i døgnet, her er fis-
kecamp og rorbuutleie, her er bensin-
stasjon og kiosk, her er miljøstasjon
for avfall, vannverk som leverer fersk-
vann til øya, her er skytebane og

skytterlag, her er idrettslag og
fotballag, her er kor og danseband, her
er fuglefjell og en av landets mest
kjente fyr; Skomvær fyr. 

Øyriket Røst 
Kommunen er ca 11 kvadratkilometer,
og består av 365 gresskledde øyer, 650
holmer og skjær som det ikke gror
noe på. Kommunen er også en av plas-
sene i landet der det er observert
flest fugler av forskjellig art, rundt 285
på siste offisielle telling. 

Havfiskeklubb Røst
Røst jeger- og Fiskerforening har valgt
å stifte Røst Havfiskeklubb, som en del
av deres aktivitet på øya. Lederen for
foreningen, Harald Bortheim, forteller
at mulighetene for å drive med frilufts-
liv, jakt og fiske, komme i nærheten
med naturen er fantastiske i øykom-
munen, som ligger der ute, lengst vest
i Lofoten, 60 nautiske mil vest for
Bodø. Han har selv flyttet til Røst for
fire år siden med kone og barn, og har
i denne perioden jaktet både på gås og

sel, fisket torsk, sei og lange, og gleder
seg over at det også nå skal bli en fis-
kefestival på øya, noe han har drømt
om siden de kom til øya. Han forteller
videre at det er ett av målene til for-
eningen, at festivalen skal arrangeres
årlig, og at den etter hvert skal bli en
del av Norgescupen i havfiske.

Slik kommer du til Røst
Røst har også en av landets mest mo-
derne flyplasser, der det har blitt gjen-
nomført en storstilt oppgradering de
siste 2 årene. Her flyr Widerøe med
sine Dash 8 deg fram og tilbake til to
ganger pr dag. Bodø-Røst-Leknes-
Bodø om morgenen, og Bodø-Leknes-
Røst-Bodø om kvelden.

Kommer du med ferge reiser du med
landets mest moderne gassferger som
tar deg over Vestfjorden på 3,5 timer.
Torghatten Nord har satt inn ”Værøy”
på strekningen som er ei ferge som
tar 120 personbiler.

VELKOMMEN TIL RØST.

Eventyrøya   Røst

Startskuddet har gått, vi stevner mot fiskefeltene.

Litt av «flåten» som har vært på havfiske. Harald og torsken. Stolt kar med fin kveitefangst.
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LOFOTEN–VESTERÅLEN

– noe helt for 
seg selv

Kronikk i Aftenposten 12.02.13. Om
det er et område som har så stor
naturverdi at det ikke bør åpnes for
petroleumsvirksomhet, så er det
Lofoten–Vesterålen.

ERIK OLSEN 
Publisert: 13.02.2013 
Oppdatert: 19.02.2013 

Med sine spektakulære landskap både
over og under vann, sine havstrømmer
og sitt klima, danner Lofoten–Ves-
terålen grunnlaget for en enestående
biodiversitet og biologisk produksjon.
I havet rundt øygruppen gyter torsk,
sild, hyse og sei. I dypet, langs kanten
av kontinentalsokkelen, finnes en
rekke dypvanns-korallrev, sårbare
svamper og sjøfjær. Sel og hval finner
sin føde her, og på skjær, øyer og i
fjellsider hekker store bestander av
sjøfugl.

Selve arnestedet
Den helt spesielle biodiversiteten og
biologiske produksjonen har påvirk-
ning langt utover øygruppen. Fisken
som gytes i Lofoten–Vesterålen
fraktes med havstrømmene nordover
og inn i Barentshavet, der den vokser
opp. Siden returnerer torsk, sei og
hyse sør til Lofoten–Vesterålen for å

gyte, mens silden vandrer til Nors-
kehavet der den lever sitt voksne liv.
Lofoten–Vesterålen er selve arnes-
tedet for våre viktigste fiskebestander.
Disse bestandene spiller en
nøkkelrolle i de store havøkosys-
temene, og danner grunnlaget for våre
viktigste fiskerier. Ikke minst for
kystfiskeriene som har gjort det mulig
å ha bosetning i karrige kystområder.

Historisk, i vår samtid og i framtiden
er det disse bestandene, og spesielt
torskebestanden, som danner grunn-
laget for våre viktigste fiskerier. Fisken
som stammer fra Lofoten–Vesterålen
er verd milliarder. Også i framtiden vil
disse fiskeriene sørge for verdiskap-
ning og velferd lokalt og nasjonalt.

Skiller seg fra andre felt
Lofoten–Vesterålen-feltet er helt
annerledes enn dagens oljefelt i Nord-
sjøen og Norskehavet. Den biologiske
verdien er høyere og mye mer kon-
sentrert, i tillegg kommer den smale
kontinentalsokkelen som, sammen
med den sterke nordatlantiske
strømmen, gir Lofoten sitt særpreg. På
denne smale sokkelen foregår den
biologiske produksjonen og de store
fiskeriene. Her er det kort avstand fra
land til dyphavet med flere tusen
meters dyp.

De store oljefeltene i Nordsjøen
ligger over 100 km fra land. Denne av-
standen gir naturen selv en mulighet
til å ta seg av eventuelle utslipp ved å
blande oljen ned i vannmassene. Der
kan den brytes ned av oljespisende
bakterier, slik det skjedde etter Bravo-
utblåsningen i 1977 og Statfjord-
utslippet i 2007. Utenfor Lofoten
finnes de mulige oljefeltene bare noen
titalls kilometer fra land. Dette er for
kort avstand til at naturen rekker å
bryte ned eventuelle oljeutslipp. Ut-
slippene vil med stor sannsynlighet nå
land, hvor de vil søle til strandsonen
og utgjøre langvarig fare for de
verdifulle kystressursene.

Store internasjonale utblåsninger
Risikoanalysene som foreligger for
Lofoten–Barentshavet, bygger på en
rekke forutsetninger, blant annet hvor
store og langvarige utslippene er. Man
har blant annet simulert utslipp opp til
250 000 tonn olje. Det er et veldig
stort utslipp; mye større enn hva man
noen sinne har opplevd i norske far-
vann, og det vil kunne ramme et om-
råde fra Lofotodden til Finnmark.
Utslippet er allikevel adskillig mindre
enn store internasjonale utblåsninger
som Deepwater Horizon eller Ixtoc 1.
Det kan være verdt å nevne at det
hersker stor usikkerhet og uenighet
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rundt hvor store utslipp man skal
bruke i risikoanalysene.

Risikoen er ikke jevnt fordelt
Selv et begrenset oljeutslipp i et
mindre område kan, hvis om-
stendighetene er riktig uheldige,
ramme en stor del av en årsklasse av
fisk. Fisk, slik som torsk, gyter over et
stort område og en lang periode, men
det er bare en ørliten andel (mindre
enn 0,00001 prosent) av eggene som
gytes i ett år som vil leve opp til
voksen alder. Overlevelse fra egg til
voksen fisk er styrt av en rekke int-
rikate fysiske og biologiske prosesser,
og sannsynligheten for å overleve er
ikke jevnt fordelt over hele gytefeltet
og hele gyteperioden. Det er derfor
mulig at det er fisken som gytes i et
spesifikt område i en begrenset pe-
riode som vil overleve til voksen alder.
Hvis dette lille området utsettes for
et oljeutslipp i samme periode som
gytingen foregår, vil det teoretisk
kunne drepe store deler av de eggene
som skal danne grunnlaget for års-
klassen.

Kan få store konsekvenser
Hva er konsekvensene av å drepe
store deler av en årsklasse? Det kan
bety en mindre bestand av voksen fisk,
og hvis det skjer i en periode hvor fis-

kebestanden er på et lavt nivå kan det
innebære en forsinket gjenoppbygging
av bestanden. De økologiske og
samfunnsøkonomiske konsekvensene
av en slik forsinket gjenoppbygging kan
være dramatiske og langvarige. Man
kan godt se for seg at slike effekter vil
vare i mer enn ett tiår. Risikoana-
lysene, selv med sine metodiske
svakheter, viser at slike effekter er
mulige. Man bør forvalte petroleums-
virksomheten ut fra vurderinger av
verst-tenkelig scenarier.

Risikoen med å undervurdere
Spesielt i enestående områder som
Lofoten–Vesterålen er det helt
nødvendig at man aksepterer at det er
stor usikkerhet knyttet til risikoana-
lysene og baserer sin forvaltning på en
vurdering av verst tenkelige utslipp.
Hvis det skulle vise seg at man har
undervurdert risikoen og et stort ol-
jeutslipp rammer området med om-
fattende og langvarige effekter, vil det
ha mye større konsekvenser og
ringvirkninger enn om man gjør
samme feilvurdering i et mindre
sårbart område.

Norge er blant de landene i verden som har tjent
mest på havrettsutviklingen de siste tiårene, skriver
regiondirektør Alf Håkon Hoel i denne kronikken.
Foto: Gunnar Sætra

Erik Olsen



   N2.10 - 10 HK

KAMPANJEPRIS 45.231,-

   N4.50 – 50 HK

KAMPANJEPRIS 104.906,-

   N4.115 – 115 HK

KAMPANJEPRIS 165.909,-

   N3.21 – 21 HK

KAMPANJEPRIS 59.785,-

   N4.60 – 60 HK

KAMPANJEPRIS 113.762,-

   T4.165 – 165 HK

KAMPANJEPRIS 198.940,-

   N3.30 – 29 HK

KAMPANJEPRIS 72.624,-

   N4.85 – 85 HK

KAMPANJEPRIS 141.715,-

   T4.200 – 200 HK

KAMPANJEPRIS 213.375,-

   N4.38 – 37,5 HK

KAMPANJEPRIS 87.429,-

   N4.100 – 100 HK

KAMPANJEPRIS 153.562,-

   6.420 TDI – 320 HK

KAMPANJEPRIS 274.650,-

100 år med 

FREMDRIFT

NOGVA NANNI  Jubileumskampanje

 Alle motorer fra og med N4.38 leveres med sluregear. Alle priser inkl. mva og hk-avgi�.

 

T   +47 70 20 84 00

F +47 70 20 84 10

 

E-POST firmapost@nogva.no

 nogva.no
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NFSF avd. Arendal og omegn
Avdelingen hadde årsmøte ons-
dag 20. Mars kl.18.00
Sted: Havforskningsstasjonen
Flødevigen Arendal.
Vi hadde godt fremmøte tross at
været ikke var så bra.

Havforsker ved Stasjonen Even Mo-
land var foredragsholder etter at
Årsmøtet var i havn. Han viste
bilder på lerret fra forskjellige
steder i østen og var inne på for-
skjellige variasjoner i havet som har

naturlige årsaker av svingninger i
havstrømmer og temperaturer.

Hva med hummeroppdrett?
Vi hadde spørsmål om hva som er
lov og hva som kan komme når det
gjelder oppdrett ved konsesjoner
av hummer i kystområdene, slik
som lakseoppdrett.
Han svarte at dersom det blir søkt
om dette så er det ikke forbudt,
men det er fiskerimyndighetene
eventuelt gir tillatelse til dette Han
mente at ved oppdrett av hummer,

så har du en stor risiko at det kan
bli innavl noe som kan  få som re-
sultat at hummeren kan bli mindre
osv. En årsak kan bli genfeil.

Vi hadde bevertning med mat fra
Kroverten på Hisøy noe som kan
anbefales ved andre anledninger.

Hilsen fra Arendal avd. 
Svein E. Hvidsten

Leder

Årsmelding for Småfisker’n 
i Stavern 2012

Årsmøte for året 2011 ble
avholdt 18.04.2012.

4 sammenkomster 
Til vanlig tar vi sikte på å gjen-
nomføre 4 sammenkomster pr. år.
I 2012 ble det vanskelig å få til
sammenkomsten på sommeren, og
den ble derfor kansellert.   Styret
kom sterkt tilbake og avholdt
høstfest med lapskaus 18.10.  Like
før jul ble det servert julemiddag;
rikelig med ribbe og tilbehør fra
Fredtun Catering.

Før sammenkomstene har styret
kommet sammen for planlegging 
av disse, og i 2012 fram til årsmøtet 
i 2013 er det avholdt styremøter 
i alt 4 ganger. 

Sosialt og trivelig
Medlemmene har koset seg med
mat og drikke, og kuvertprisen har
vært fra kr. 100 - 150.  Det har
vært utlodning på alle samlingene,

og oppmøtet har vært bra – fra 
30 til 35 medlemmer hver gang. 

Tom Sollie, vår forbundsformann,
har alltid vært til stede, og på
julemøtet ble også to re-
presentanter fra Småfisker’n i
Sandefjord og Tønsberg innbudt. 

På julemøtet hadde vi også flott
gitarspill og sang av Arild Nøsted.
Godt gjort av den gutten!  På det
samme arrangementet fikk vi hjelp
fra to damer som stod for
serveringen.  En stor takk til disse
også.

Innkalling/bekjentgjøring av
sammenkomstene er blitt gjort 
pr. e-post, og i tillegg er alle
medlemmene oppringt for bind-
ende påmelding.

Kunne vært mer «småfisker»stoff
Styret beklager at det er gitt for
lite informasjon/lesestoff av

småfisker-karakter.  Det er kun
sekretæren som har gitt ori-
entering til medlemmene om
arbeidet i den departements-opp-
nevnte komiteen - Fiske i Sør.  Der-
for blir det gitt en informasjon på
årsmøtet om fiskeregler/garnregler
og om nye forskrifter som ventes å
komme i tiden framover. 

Styret i 2012 har bestått av:
Leder: jan Kjøndal
Sekretær: jahn G. Gabrielsen
Kasserer: john Larsen
Styremedlem: Tore johannessen

Helge Hansen
Varamedlem: jan Walmyr

Ragnar Gudem

Pr. 31.12.2012 har Småfisker’n i
Stavern 52 medlemmer.

Larvik, 12.02.2013

Jahn G. Gabrielsen
Sekr.



Forskere har utviklet metoder for å
fremstille fiskefôr fra grantrær og
biogass. Den store fordelen er at
det ikke konkurrerer med mat som
kunne gått rett til mennesker.

RUTH LOTHE 
kommunikasjonsrådgiver
Forskning.no, i samarbeid med Uni-
versitetet for miljø- og biovitenskap 
Foto: Gisle Bjørneby

En voksende befolkning stiller høyere
krav til verdens matproduksjon. For å
møte fremtidens behov for fisk, har
andelen plantevekster i fôr til opp-
drettsfisk skutt i været og nærmer seg
med rekordfart 100 prosent.
Nå står en ny type fôr på menyen –
konsentrert proteinfôr fra bakterier,
gjær eller alger.

Rovfisk blir vegetarianer
Den naturlige føden for fisk er annen
fisk. Det er derfor et stort fremskritt
når oppdrettsfisk kan spise plantefôr
og ikke fiskemel. Da spares verdifull
villfisk.
Men å fôre fisk med soya eller bønner
er ikke problemfritt. Planter
inneholder mye karbohydrater, fiber
og stivelse – og de karnivore fiskene
klarer ikke helt å utnytte det.
Den største utfordringen med plante-
fôr er at de inneholder det fiskefôr-
forsker Margareth øverland kaller for
‘antinæringsstoffer’.
– Dette er stoffer som kan påvirke
vekst, fôrutnyttelse og helse hos
fisken. De kan skade fordøyelsessys-

temet og binde mineralene i plante-
foret slik at fisken som spiser det
risikerer at benstrukturen deres,
skjelettet, blir for mykt.
– Dessuten gjør de ofte fôret bittert
på smak, slik at fisken ikke liker det,
sier øverland som er professor ved
Universitetet for miljø- og bioviten-
skap.
Hennes team av aquaforskere har
funnet at ved å varme- og trykk-
behandle plantefôret, samt tilsette
høyverdig proteinfôr av bakterier, gjær
eller alger kan de negative effektene
ved plantefôr reduseres betraktelig.

Superfood
Det nye er at forskningen på de
mikrobielle proteinkildene åpner for
at gode matplanter som soya og
bønner etter hvert kan reserveres
utelukkende til mennesker.
– Fiskefôret i fremtiden bør primært
være basert på råmateriale som ikke
er mat for mennesker – og vi har
funnet fram at mikroorganismer som
bakterier og gjær er svært lovende
fôrressurser.
– Det er altså snakk om å bruke ting
som overhodet ikke er mat for folk og
fore fisken med det?
– ja, det stemmer. I et forsøk ble
gruppe fisk fôret med høykvalitets fis-
kemel og andre grupper fisk med ulike
typer gjær. Fiskene som fikk gjær
vokste godt og utnyttet proteinet
veldig godt, så dette har stort
potensial, sier øverland.

Bakterier - som i yoghurt
Hun synes også bakteriene er fasciner-
ende:
– De kan vi produsere fra naturgass
eller biogass og lett omdanne til
høyverdig protein. Bakterien er steril
og har et proteininnhold som ligner
veldig på fiskemel.
– Den har like høy andel protein og
fett og fungerer faktisk veldig bra som
et alternativ til fiskeråstoff.
– Å fôre fisk med bakterier, det høres
ganske ekkelt ut?
– Nei, egentlig er det helt naturlig. Vi
bruker det jo i menneskemat, i
yoghurt for eksempel – og bakteriene
smaker godt og fungerer godt i fis-
kefôret.

– Fisken vokser og det som er spenn-
ende med bakteriene er at de
inneholder en del funksjonelle kom-
ponenter som har vist seg å fremme
helsen til fisken.
– Hvor kommer bakteriene fra?
– Bakteriene vi brukes kalles
Methylococcus capsulatus og de klarer
å utnytte gassen metan som energi-
kilde. Vi dyrker de på naturgass,
tilfører ammoniakk og litt mineraler
og skaper høyverdig proteinfôr for
fisk.

Fra tre til filet
øverland sier at det fullt mulig å fore
oppdrettsfisk med vanlig brødgjær.
– ja, man kan egentlig det. Men vi har
jobba med andre gjærtyper som gir
bedre resultater enn vanlig bakegjær.
Det er disse gjærtypene som kan ut-
nytte biomasse fra skogen og land-
bruket.
Dette gjæret kan man dyrke det på
ulike næringssubstrat, som for ek-
sempel melkeprodukter.
– På sikt så kan man dyrke det på
biomasse fra skog – grantrær for ek-
sempel. Utgangspunkter er en
tømmerstokk som kuttes til flis, så blir
denne omdanna til fermenterbare
sukker ved hjelp av enzymer og det er
dette sukkeret som disse gjærtypene
vokser på, sier øverland.
Det tredje produktet forskerne har
testet ut, er mikroalger.
– Dette er også spennende, for ut-
gangspunktet er sollys og CO2 til
dyrkning av algene. Da får vi
biomassen som kan brukes i fiskefôret,
og fordelen her er innholdet av de
viktige omega-3-fettsyrene som fis-
kene er avhengig av.
– Vi har vist at algefôr er interessant
og gir gode resultater, men det er stor
variasjon mellom de ulike typene av
alger. Her må vi inn med en prosess
for å optimalisere det hvis det skal
egne seg som fôr til fisk.
– Fordelene med disse typene av fôr
er først og fremst at slike fôringre-
dienser er tilgjengelige i store kvanta,
de er billige og med ny teknologi har
vi muligheten til å bruke dem til å fôre
oppdrettsfisk, sier øverland.

Fiskefôr fra grantrær og biogass
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” 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

21

Årsmelding for 2012 
Sogn og Fjordane Småfiskerlag
Det har i løpet av året vore
avholdt eit styremøte,og eit ekstra
ordinert årsmøte

Det ekstra ordinære årsmøtet vart
holdt på Selje Hotell 21. november. Vi
er blitt pålagt å være innmeldt i
Brønnøysund Registeret, og p.g.a.
diverse underskrifter frå styret måtte
dette møtet avholdes. Dette er no i
orden og vi er innmeldt.
Elles går det mykje på mail mellom
styre og formann.
Taretråling kontra hummerfiske
På sist årsmøte blei formannen opp-
moda om å ta kontakt med Fis-
keridirektoratet vedr. taretråling på
Bremangerpollen. Etter planen skulle
den starte 1. sept. 2012,
mens opninga for hummerfisket var
sett til 1. okt. 2012.
Ein viser til, brev som blei sendt til
Fiskeridirektoratet med kopi til
Bremanger kommune vedr. Saka.

Taretråling gir skade på
kulturminne
Den 27. april var regiondirektør Vidar
Ulriksen, Mindor Grolte og formann
på befaring på Grotle for å sjå med
sjølvsyn  skadene som er påført
Grotle kyrkjegard p.g.a. taretrålinga.

Den 19. juni mottok vi så brev fra fis-
keridirektoratet at taretrålinga på 
haustingfelt 88 B var utsett til
01.12.12. Dette var positivt så langt,
men rett over nyttår så var
taretrålarane på plass att.
Formann har etter dette frontet saka
i Fjordenes Tidende, og det har vore
fleire positive reaksjoner på innlegget.
Ein ting er sikkert; taretråling burde
vore toalforbode, og ikke berre på
Bremangerpollen. 
Når det gjeld Bremangerpollen så må
dette være ei sak for Bremanger
kommune, Sogn og Fjordane fylkes
kommune og riksantikvaren. Så langt

har Bremanger kommune vert ganske
fråværende ,så får vi berre følge med
og sjå om det skjer noko meir fra
Bremanger kommune si side.
Følg med i Småfisker`n
Hovedforeininga vår Norges Fritids-
og Småfiskerforbund, har i 2012 vore
med i eit utvalg oppnevnt av Fiskeri
og Kyst-departementet for å sjå på
tiltak når det gjeld fisket i sør. Elles
kan ein finne det meste som er nytt
av året ved å følge med i medlems-
bladet vårt «Småfisker`n»..
Av spesielt nytt for oss kan vi nemne
merking av båt ved levering av fangst,
merking av hummer ved sal/omset-
ning og auke av torskekvoten til 2000
kg nord for 62 graden.

Medlemstalet til Sogn og Fjordane
Småfiskerlag var pr.01.03.13  85
medlemmer, dette er ei auke på 10
siste året.
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SMÅFISKER`N, AVD. MOSS OG RYGGE

Fra Hummer til Australia
AV PER LIVAR ENGENE

Årsmøtet dette året ble holdt på
Naustet i Fuglevik båthavn fredag
1. februar. 

Formann Carl Fjerbæk ønsket de 23
fremmøtte, og kveldens gjest, Svein
Thorvaldsen velkommen. Det var
ingen bemerkninger til innkallingen.
Som møteleder og referent ble valgt
hhv. formann og sekretær. Styrets be-
retning ble lest av sekretær. Det var
ingen bemerkninger. Kasserer Svenn
Giske redegjorde for regnskapet, og
det var heller ikke bemerkninger. Det
var ikke innkommet noen forslag.

Valget av styre for perioden
2013 – 2014 gav følgende 
resultat:
Formann Carl Fjerbæk 
Kasserer Svenn Giske,
Sekretær Per Livar Engene
Styremedlem Alf Norman Berg,
Styremedlem jan Erik Valan, ny.
Varamedlemmer: Odd Ruud og johs.
Kure, ny. 
Revisorer: Reidar Bratli og Leif
Vårung. 
Valgkomite: Roar Hansen, Egil Brock,
Per Livar Engene.
Avtroppende styremedlem Espen
Ruud ble takket for hederlig innsats,
og de nye styremedlemmer ble
ønsket velkommen ombord.

Bekymring over havbeite
Formann ga en mer inngående ori-
entering fra høringer om styrets syn
på forslag om nye restriksjoner på
hummerfiske og saken om havbeite
for hummer, enn det som fremkom i
beretningen. Havbeite for (bl.a)
hummer kom i stand som et resultat
av et forskningsprogram for å utvikle
hummerfiske kommersielt, det
såkalte PUSH programmet, og lov
om havbeite kom i 2001. I 2004 ble
de første konsesjonene utlyst, hittil
bare 5 utlysninger. Etablering av
havbeiteområder ses på av flere som

en form for privatisering av et sjø-
område, og utestenger alle som ikke
har tillatelse fra konsesjonshaver til å
drive hummerfiske i dette området.
Havbeitesaken har ført til protester
fra bl.a. Fiskarlaget Sør og Norges
Fritids- og Småfiskerforbund. Forslag
til revisjon av loven ble sendt ut på
høring med svarfrist 31/12-2012.
NFSF har gitt svar på høringen.  

Til 40 grader sør med Villvind
Med dette var årsmøtet avsluttet, og
det var klart for den sosiale delen,
som fikk tilhørerne til å glemme både
drivis og hissig nordavind for en
stund. Det var innbudt gjest Svein
Thorvaldsen som i 2006 var med
seilbåten Villvind fra Moss på to
etapper av en jordomseiling. Han for-
talte og viste lysbilder fra det siste
strekket han var med på, en seilas fra
Wanganu på New Zealand, gjennom
øygruppa Vanuatu og derfra til Cairn
i Australia. Navigasjonen underveis
gikk greit, men i sjøkartet var det
noen sirkler, som indikerte aktive
vulkaner. Her gjaldt det å holde seg
unna. Videre nordover gikk man på
innsiden av det store Barriererevet
til Cooktown, hvor han etter utseilt
distanse på 3000nm mønstret av.
Svein er godt vant med både snøre
og krok, men denne gang ble det fo-
tofiske i det grunne og fiskerike far-
vannet. Vi fikk se fine bilder av svært
så fargerike fisker, som småfiskere
vanligvis bare ser i mindre utgaver, da
i akvarier. I Cooktown står det en
statue av byens grunnlegger, Charles

Archer. Han var bror til en av våre
mest kjente båtbyggere, Colin Archer,
som tegnet og bygde en rekke red-
ningsskøyter. Med buss tilbake til
Cairn og leiebil derfra, ble det en 4
ukers opplevelsesrik tur til Brisbane
og så fly hjem. Carl takket Svein for
foredraget, som fikk god applaus fra
salen! Vil du vite mer om opplev-
elsesrike turen som her er meget
kort referert, gå inn på
http://www.betongen.no/snekka2008
-2.pdf
Årsmøtets gastronomiske
høydepunkt var, som vanlig reker og
loff, som ble rundet av med kaffe og
Bettys herlige nybakte wienerbrød.
Avsluttende høydepunkt var utlod-
ning av gaver sponset av lokale
firmaer.

Styret i Moss/Rygge er samlet

Svein Thorvaldsen engasjerer forsamlingen

Formann Carl med en fra den yngre garde.



Årsmøte i Småfisker`n 
avd. Telemark
Jahn Gabrielsen og Tom Sollie var
invitert til årsmøtet som ble avholdt  
17. april i Brevik gamle rådhus. Møtet
ble ledet av formannen Per Tveit. Flere
saker sto på dagsorden og etter at års-
møtet var avviklet  var det reker, brus og
kaffe. Jahn Gabrielsen orienterte om
”Fiske i Sør”. Hans Kristian Tangen ble tid-
ligere utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Ny nestleder, Terje Meyer Hermansen nærmest og representant
kulturavd. Øystein Lie.

Tangen og Aabelvik, old boys, som de selv kaller seg!
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NFSF AVD. MØRE OG ROMSDAL

Havbeite bekymrer

Styret i Moss/Rygge er samlet

AV HELGE LyNGVIK

Årsmøtet i NFSF avdeling Møre og
Romsdal ble avholdt i Småbåtlagets
kafe i Dunkarsundet den 18 Fe-
bruar 2013.

Første årsmøte etter sammen-
slåing
Etter at Kristiansund og Omegn ble
sammenslått med Sunnmøre og
Romsdal heter vår avd. Møre og
Romsdal. Ved slutten av 2012 var vi
234 medlemmer.
jeg vil få ønske alle medlemmene fra
Sunnmøre og Romsdal hjertelig vel-
kommen sammen med oss.

Fusjonsutfordring
Det medførte en del utfordringer å få
medlemsregistret ajour. Vi hadde hjelp
av dataekspert, men lyktes ikke helt
med å være tydelig nok da giroen med
medlemskontingenten ble sendt ut.
Dette beklager vi på det sterkeste og
lover og forbedre oss neste gang.

Styret for 2013 på plass
Som en av de faste sakene på ethvert

årsmøte står valg av styre. Valget var
godt forberedt, og en fikk raskt på
plass følgende styre:
Formann: Helge Lyngvik
Nestformann/kasserer/sekretær:
Harald Klausen
Styremedlem: Per M Hagen
Styremedlem:Arne Andersen
Styremedlem: Kåre B Fure
Styremedlem: Nils Kallestad
1.Vara: Gunnar Holm
2.Vara: john Sandvik
3.Vara: Fritz Kristiansen
Revisor: Kjell Ellingsen.

Næringsvirksomhet kan true
tilgang til fiskeplasser
I år skal det deles ut 45 nye kon-
sesjoner på oppdrett av laks og ørret
langs vår kyst og flere ønsker havbeite
for hummer. Dette vil beslaglegge
store områder som blir utilgjengelig
for fritidsfiske. Vi må stå sammen å
protestere på at vi blir stengt ute fra
våre fiskeplasser som vi har høstet av i
generasjoner. Det er våre medlemmer
som sitter inne med den lokale kunn-
skapen og kan fange opp saker som er
lagt ut til høring.

8 ivrige småfiskere samlet i kafeen i Dunkarsundet

Formann Helge Lyngvik og nestformann/
sekretær/kasserer Harald Klausen.



Aktiv Forvaltning 
– Økobasert kystsoneforvaltning 

AV NORVALD SKÅTøy,  
nestleder NFSF avd. Vest

Fiskeridirektoratet inviterte 23 mai
2013 forvaltere av marine ressurser,
lag, organisasjonar og interesse-
organisasjoner som utnytter og
bruker kystsonen  for å diskutere
”Aktiv forvaltning av marine ressurser,
med fokus på lokalt tilpasset forvalt-
ning”

Norges Fritids og Småfiskerforbund
var representert med Tom Sollie og
Norvald Skåtøy

Møtet ble ledet av seniorrådgiver
Gunnstein Bakke fra Fiskeri
direktoratet ( FD) med  foredrags-
holdere fra Havforskningsinstituttet
(HI) og Noregs Geologiske Undersøk-
else (NGU).

Det gjelder hele biologien
Gunnstein Bakke understreket at i be-
grepet aktiv forvaltning  i kystsonen
gjelder det mer enn fisk, men hele
biologien. Det er mindre kunnskap i
kystsonen enn for havområdene.  
Interesse motsetningene er også mer
komplekse. 

3 økosoner
Norskekysten er delt inn i 3 økosoner
for ”aktiv forvaltning”. 
1 kysten langs Nordsjøen. 
2 Norskehavet.
3 Barentshavet.

Det er ønskelig med kartlegging for
hver enkelt kystkommune om fiske-
ressurser og fiske- og gyteplasser. 
I første omgang er vil det bli valgt 
ut noen få deltaker kommuner etter 
bestemte kriterier.  Det er viktig at
kommunene selv viser interresse 
for å delta.

Skal ikke føre til mer akvakultur
Det ble understreket av Gunnstein
Bakke at dette ikke er prosesser for
lokalisering av mer akvakultur.
Det er viktig å få kartlegge fiske-og
gyteområder, også for å hindre at
disse områdene blir ”nedbygget” av
akvakultur interesser eller annen virk-
somhet i sjøområdene.

”Oppgaven til Fiskeridirektoratet er å for-
valte fiskeri ressursene slik at en oppnår
økt berekraftig virksomhet i kystsonen”

Forskningsdirektør Karin Boxaspen
(HI) understreket at prosjektet ”Aktiv
Forvaltning” gir nyttig kunnskap ved

planlegging og utbygging i kystsonen
og dermed gir råd om bærekraftig for-
valtning og aktiviteter.

Lokal bruker medvirkning i
kystsonen er viktig
Erfaring fra lokale prosesser i Tvede-
strand og Lindesnes når det gjelder
fredningsområde for hummer og
kysttorsk blir tatt med videre. Det er
ønskelig med medvirkning fra fiskerlag,
fritidsfiskere og andre inter-
essegrupper i tilknytning til valg av nye
områder langs kysten.

Ressurser som også vil følges opp i
det videre arbeid vil være blant annet
fjordtorsk, hummer, leppefisk og kreps.
Arbeidet startes opp med 2 kom-
muner i hver av økoregionene Nord-
sjøen og Barentshavet og 4 kommuner
i økoregion Norskehavet, da denne
regionen har vesentlig lengre kystlinje.

Nytt verktøy tilgjengelig
Som et ledd i kartlegging av sjø-
områder kan NGU tilby et verktøy
(programvare) for marin geologisk
kartlegging i de enkelte kommuner.
Dette ble grundig presentert av
Reidulv Bø fra NGU.
Detaljert informasjon om geologi på
havbunnen knyttet til maritim biologi,

Norvald Skåtøy nestleder i NFSF region vest Torfinn Bodvin fra Havforskningsinstituttet
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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

fiskeressurser, gyteområder og opp-
vekstområder for fisk og skalldyr, vil
være viktig informasjon for forvalt-
ningen i kommune og fylkeskommune,
men også for næringsinteresser.
Hvert prøveprosjekt i kommunene vil
ha en varighet på 5 år.

Flere opplysningar skal kunne hentes
fra Fiskeridirektoratet sine nettsider

-NFSF vil være med
Norges Fritids og Småfiskerforbund
ser positivt på å kunne være med å
påvirke våre interesser gjennom pro-
sessen med ”Aktiv forvaltning”. På
enkelte områder vil nok interessekon-
flikt mellom fiskeriinteresser og
verneinteresser være utfordrende, alt
etter hvor på kysten en er.

NFSF bekymret for overfiske 
Gjennom debatten  i møtet kom det
opp bekymring for overfiske av for-
skjellige arter som er viktig i nærings-
kjeden for enkelte arter. Aktiv
Forvaltning kan her være et egnet
verktøy. Spesielt ble lysfiske etter bris-
ling i Oslofjorden og det økende fiske

etter leppefisk tatt opp av NFSF .
Begge arter er viktig for kysttorsken. 
Også vern av fiske og gyteplasser for
kveite i sør Norge må inn i pro-
grammet for Aktiv Forvaltning.

Signalene NFSF tolker frå møtet er at det
fremover vil bli et økt press på forvaltning
og høsting i kystsonen.

Hva er ”bærekraftig forvalt-
ning”?
Begrepet bærekraftig forvaltning er
noe klisjepreget og udefinert, men po-
litisk må det  være mer enn bare økt
næringsfiske og akvakultur. Det er
viktig å ivareta andre interesser i
kystsonen, spesielt knyttet opp til alle-
mannsretten til fiske, deriblant fritids-
fiske.
I bakgrunnen lurer også krefter som
arbeider for fjordoppdrett (havbeite). 

Engasjer dere!!
NFSF oppfordrer medlemmer og lokal
foreninger til å engasjere seg i de
kommende prosesser med regionale
kystsoneplaner og kommunale are-
alplaner.

Fiskeridirektoratet har utarbeid ret-
ningslinjer for arbeid med kystsone-
planlegging. Dette finnes på nettet.
I dette arbeidet er det våre muligheter
til å sikre framtidig tilgang til sjø-
områder ligger. 
I tillegg er det viktig å sette seg inn i
lover og regler når planer skal ut-
formes. 

LOV 2008-06-06 nr 37: Lov om for-
valtning av viltlevande marine res-
sursar (havressurslova) og lover for
akvakultur er sentrale er viktig å sette
seg inn i. Søk på www.lovdata.no, der
finner du både lover og forskrifter.

Prøvefiske er viktig som grunnlag for god forvaltning



PUBLISERT 19.04.2013 

Nye undersøkelser i Vesterålen be-
krefter at taskekrabber fangstet fra
Saltenfjorden og nordover har høye
konsentrasjoner av kadmium.
Mattilsynet opprettholder derfor
advarselen mot å spise taskekrabbe
fangstet i dette området.

Hvordan er kadmium farlig? 
• Kadmium er et giftig tungmetall som

hoper seg opp i kroppen til fisk, dyr
og menneske. For mye kadmium kan
gi nyreskader, beinskjørhet og økt
risiko for å få kreft. 

• I maten kan vi finne kadmium i både
planter, dyr og sjømat. De høyeste
verdiene er funnet i innmat fra dyr, i
skjel, skogsopp, solsikkekjerner og
kosttilskudd. 

Mattilsynet gikk i september 2012 ut
og advarte mot å spise taskekrabber
fangstet fra Saltenfjorden i sør og
nordover på grunn av forhøyede ver-
dier av kadmium i klokjøttet. 

Kadmium er et giftig tungmetall som
samler seg opp i kroppen til fisk, dyr
og menneske over tid.

- For mye kadmium kan gi nyreskader,
beinskjørhet og økt risiko for å få
kreft, forteller Harald Nordås,
seniorrådgiver i Mattilsynet.

NYE UNDERSØKELSER BE-
KREFTER HØYT INNHOLD
Nifes har på oppdrag fra Mattilsynet
gjort oppfølgingsundersøkelser siden
Mattilsynet gikk ut med advarselen.
De har spesielt undersøkt området
Vesterålen, og i tillegg undersøkt to
lokaliteter i Andfjorden.

Alle prøvene oversteg grenseverdien
på 0,50 mg/kg våt vekt for kadmium-
innhold, med unntak for krabbene fra
lokaliteten Rollnesboen (Ibestad) som
hadde et gjennomsnittlig kadmiuminn-
hold på 0,38 mg/kg våt vekt i klo-
kjøttet. Ved å bruke
gjennomsnittskonsentrasjonen fra
hver lokalitet og justere for 20 %
måleusikkerhet, vil et kadmiuminnhold
under 0,625 mg/kg våt vekt aksepteres
som under grenseverdien. Dermed er
tre av fem lokaliteter i Vesterålen
(Hadselfjorden,
Eidsfjorden/Ramberg/Straumsnes,
Floholmen nord) over grenseverdien
for kadmiuminnhold i klokjøtt, og to
lokaliteter (Nykvåg, Stø) tett opptil
grenseverdien. I Andfjorden var en
lokalitet markert under grenseverdien
for innhold av kadmium i klokjøtt
(Rollnesboen), mens den andre
(Akkarnes) hadde betydelig over.

- Selv om noen taskekrabber ved noen
lokaliteter i denne undersøkelsen har
kadmiuminnhold litt under grensever-
dien justert for måleusikkerhet, viser
resultatene at kadmiuminnholdet er
urovekkende høyt. Derfor beholder vi
det eksisterende kostholdsrådet til å
gjelde så langt taskekrabbe er utbredt,
sier Nordås.

Denne nye undersøkelsen viser også
at innholdet av kadmium i brunmat i
taskekrabbene også svært høyt i hele
området.

- Selv om det ikke foreligger en
grenseverdi her, anbefaler Mattilsynet
om ikke å spise brunmaten i tas-
kekrabber fra nevnte område, sier
Nordås.

På matportalen ligger også en egen
artikkel som konkluderer med at:
«Inntil nye data foreligger,  advarer
Mattilsynet barn og kvinner i fruktbar
alder, herunder gravide og ammende
om ikke å spise brun krabbemat på
grunn av mulig høyt innhold av
dioksiner og dl-PCB.»

FISKER HAR ANSVAR FOR
TRYGGE KRABBER
Fisk og sjømat du kjøper i butikk eller
restaurant skal være trygg og over-
holde alle grenseverdier som er satt i
regelverket. Dette har både fisker, fis-
kemottak og alle øvrige aktører et
selvstendig ansvar for. Det betyr at fis-
kere som fangster krabbe til omset-
ning skal unngå områder med kjent
forurensing.

For å kontrollere parti av tas-
kekrabber for kommersielt salg, må
akkreditert metode benyttes. La-
boratoriene må også delta i ringtester
og benytter sertifisert
referansematerialer for kontroll av
metoden.

DU HAR ANSVAR FOR DIN
FANGST
Du må selv ta ansvaret for at maten
du fangster eller høster ikke utgjør
noen helsefare. Som hjelp gir
Mattilsynet råd og advarsler basert på
miljøundersøkelser.

- Siden det er gjort funn av høye ver-
dier av kadmium, advarer Mattilsynet
mot å spise taskekrabber fangstet i
området fra og med Saltfjorden og
nordover, avslutter Nordås.
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SISTE NYTT FRA MATTILSYNET:

Opprettholder advarsel 
mot krabber fra nord
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Geitmyra matkultursenter
for barn
Visste du at det finnes et matkultursenter med økologisk
dyrking og sterkt fokus på å lære barn om sunn mat helt
sentralt i Oslo, faktisk innenfor ring 3 like ved Ullevål
sykehus?

Da snakker vi om Geitmyra matkultursenter for barn.
Stedet eies av Oslo kommune og har mange samarbeids-
partnere som bidrar både med fagkunnskap og økonomi.

Lærer barn å like fisk
ja, for det går faktisk godt an. Fisk til den yngre genera-
sjonen kan serveres på mange spennende måter og
dermed bidra til å øke konsumet av fisk som jo er sunn
mat.

Småfisker`n  oppfordrer deg til å gå inn på lenkene i siden
under, du vil finne mye spennende stoff. jobber du i skole
og barnehage så kan du hente mye nyttig til jobben din
her.

VI STØTTER NORGES FRITIDS- 
OG SMÅFISKERFORBUND

 
 

 

 

 

 



AV jOHNNy BøE, 
medlem i Småfisker`n avd, Tønsberg &
omegn.

Ettersom jeg er en ivrig
sjøørretfisker har jeg fulgt med på
dette fisket i mange år her i Tøns-
berg distriktet og andre plasser i
landet langs Sørlandskysten og 
innover i Oslofjorden.

jeg ser og hører at det blir fisket mer
og mer på sjøørreten langs kysten og
at ikke alt er som det burde være når
det gjelder fanget fisk under mins-
temål og bruk av antall snører og
stenger.

Bruk av for mye redskap
Her i Tønsberg har vi ikke så store
fredningssoner som i andre områder,
men likevel ser jeg stadig brudd på
lovverket ved at folk ikke respekterer
regelverket eller bryr seg om det.
Når det gjelder fiske på isen er det
mange som bruker alt for mange
snører som ofte er agnet med flere
agn, (kroker) noe som ikke er tillatt
utover to for ett snøre når man fisker
bevisst på anadrome arter rett under
isen. jeg har også funnet snører, 5 stk
som er satt igjen for å fiske i fred-
ningssonen i Presterødkilen
naturreservat uten at fiskeren selv er
tilstede.

Fiske på undermåls fisk
Minstemål blir ofte ikke tatt hensyn til
under isfisket. Trolig fordi at de som
fisker vet at de mest sannsynlig aldri
blir kontrollert. jeg har sett at fisk på
25 cm og mindre enn det går med i
fangsten som stekefisk og det er ikke
bra når den skal være 35 cm. Den van-
ligste unnskyldningen jeg hører er at
”fisken blødde så fælt så jeg kunne
ikke slippe den ut igjen”.
Denne unnskyldningen holder ikke for
meg. Levende fisk skal settes ut igjen.
Når det fiskes en hel søppelsekk med
undermåls sjøørret må noen reagere. 

Fiske i fredningssoner
Fisket i de fleste fredningssoner
starter ikke før 1. juli de fleste steder
men jeg ser at det fiskes lenge før
denne tid fra land. Spesielt i april og
mai burde dette vært et kon-
trollerbart område for en fiskefor-
ening for eksempel. Dette vet jeg blir
praktisert i Asker, der det er så mange
som 8 kontrollører fra deres lokale
fiskeforening, noe som vi her i Tøns-
berg også kunne hatt. 

De senere år har det også kommet
flere og flere utenlandske statsborgere
som fisker i våre farvann. De har nå
begynt å fiske i fredningssonene og

innenfor 100 meters sonene. De vet
ikke engang hva fredningssone og
minstemål er.

Hvem vil ta ansvar?
Nei, her er det nødvendig med kon-
trollører. Alternativt kan det være en
fredningssone på hele Træla og by-
fjorden. Hverken Politi eller oppsyn
interesserer seg for å gjøre noe med
dette! Hva med Statens naturoppsyn!
Hva med skilting fra land?
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Isfiske etter sjøørret 
ved og i fredningssoner

Gildekasse med dagens fangst



Fiskegarn
Tauverk
Flyteline
Blyline
Låswire

Tlf: 91 58 30 02
E-post: post@linbusfletteri.no

www.linbusfletteri.no
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AV TOM SOLLIE

Lofoten Fritidsfiskarlag har i sitt års-
møte vedtatt å søke om å få arrangere
landsmøtet til NFSF i 2014. Vi
anbefaler å legge LM 2014 til 5. og 6.
april dersom dette er gjennomførbart. 

Stor stemning i 2012
Det var stor stemning for dette da det
ble nevnt som en mulighet på LM
2012.
Vi er tidlig ute denne gang, men det
kreves endel planlegging for lokalfor-
eningen og det må undersøkes om
eventuelt gruppereise til Bodø, for at
delegatene skal få en rimelig god pris.
Det er foreløpig en mulighet for at
dette kan legges til Kræmmarvika som
er et herlig sted i Vestvågøy Kom-
mune. Det vet jeg- for jeg har vært
der!

Reisen
Det er langt ute i Lofoten men det er
god forbindelsene til Vestvågøya.
Hurtigruta går fra Bodø 15.00 og an-
kommer Stamsund 18.45. Avstand fra
Stamsund til Kræmmervika er  27
km.  Der går også ferge fra Bodø til
Moskenes hvis noen ønsker å ta med
bil, avstanden til Kræmmervika er ca
55 km.  

Leknes Lufthavn har 7-8 fly pr dag fra
Bodø, flytid 20 min. Avstand herfra til
Kræmmervika er 12 km.
Lokallaget i Lofoten har også nedsatt
en komite til videre planlegging og for-
bundsstyret takker så langt Lofoten
Fritidsfiskarlag for initiativet.
Det skulle ikke forundre meg om det
blir en fisketur eller to!

Landsmøtet 2014

Kræmmarvika i Vestvågøy kommune, omtalt i blad 1- 2011.



ET NYTT EKKOLODD ER FØDT

Først igjen... 
Nå med CHIRP teknologi og DownVision™ i et kompakt 
kombiprodukt.  DownVision™ gir et høyoppløselig bilde, 
nesten som et fotografi , av hva som er under båten din.  
Dragonfl y har to-kanals CHIRP teknologi som gjør at du 
i tillegg til å se bunnstruktur med DownVision™ også har 
et CHIRP ekklodd som viser deg hvor fi sken står. 

Lær mer om hva Dragonfl y kan gjøre for deg: 
www.raymarine.com/ga

NYHET: Dragonfl y 
Ekkolodd/Kartplotter med 
CHIRP DownVision

 i et kompakt 
gir et høyoppløselig bilde, 

nesten som et fotografi , av hva som er under båten din.  
Dragonfl y har to-kanals CHIRP teknologi som gjør at du 
i tillegg til å se bunnstruktur med DownVisioni tillegg til å se bunnstruktur med DownVision™ også har også har 
et CHIRP ekklodd som viser deg hvor fi sken står. 

Lær mer om hva Dragonfl y kan gjøre for deg: Lær mer om hva Dragonfl y kan gjøre for deg: 

Ekkolodd/Kartplotter med 

Bilder kun ment som illustrasjon

CHIRP DownVision™

I N N O V A S J O N T I L L I T

13_Dragonfly_210x297_no.indd   1 14.02.2013   12:43:10
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AV TOM SOLLIE

Som en oppfølger til Carl og Per Livar
sin artikkel ”Størjefiske i gamle dager”
fra blad nummer 2- 2011, så har vi tatt
og foreviget litt av utstyret som ble
brukt på størjefangst på førti og
femtitallet på vestsiden av Oslofjorden.

Hvor er blåsa?
”Harpungeværet” som
ble omtalt har vi også
fått med. Selv kan jeg
huske fra gutte- dagene
at jeg var om bord i
båten som dette ut-
styret tilhørte, da den
var rigget for dette
fisket, men da bare ved
land. Vårt medlem, Geir
Larsen, sønn av Ove
Larsen som jaktet på
størje i Oslofjorden, har
tatt vare på dette ut-
styret men han mangler
en av de vesentligste tingene, nemlig
blåsa. Denne var laget av seilduk og
den skulle sørge for at størja ikke dro
seg ned? På bildet ser vi også en
håndharpun. Se bildet for detaljene for
hvordan denne løste seg fra håndtaket
etter treff. 

Gevær med solid rekyl
Størje-geværet ble ladet med en
patron større enn 7.62. Litt av en rekyl
denne ladningen frembrakte. Se bare
på den kraftige rekyldemperen på
geværet. 

For at lina til harpunen skulle få
mindre motstand ble linen bendslet til
denne med bomullstråd som skulle
ryke ved treff.

Egnet med spekemakrell
Størje ble også fisket med krok. Agnet
var spekemakrell forteller Geir, og han
beskriver hvordan denne ble sydd fast

til kroken. Krokene på
bildet har fortom av
rustfri pianotråd men
jeg har også hørt at det
ble benyttet silkewire.
Kanonen som ble brukt
er borte. Kun en harpun
som har fått hard
medfart er igjen.

Kommer størja
igjen?
Det virker jo slik at når
fisk i området er totalt
utryddet på grunn av
overfisket som omtalt,

så tar det svært lang tid for at arten
skal komme tilbake. Det har vært
observert noen eksemplarer for noen
få år siden, men siden har det vært
tomt.

Mon tro om utstyret noen gang kan
komme til nytte igjen? Skal vi tro det
som sto i media for en tid siden så
skal vel snart sverdfisken komme inn i
fjordene og da! 

Takk for at du stilte opp Geir!

STØRJEFISKE 
– en epoke er over?

Geir med ladet størjegevær.

Her får vi en demonstrasjon av Geir.

Noe av det vanligste utstyret som ble brukt.
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MARIE HAUGE 
informasjonsmedarbeider forskning.no
I samarbeid med
Havforskningsinstituttet 

Selv små områder uten fiske har
god effekt på hummeren – den
øker markant både i antall og
.....................?

Det samme gjelder for torsken, selv
når den ikke får svømme helt i fred
for krok og snøre.

Funnene stammer fra tre bevarings-
områder langs skagerrakkysten. Stu-
dien strekker seg over sju år og er
gjort før og etter opprettelsen av de
fire første marine bevaringsområdene
her til lands (se faktaboks).
Det er første gang effekten av
kystnære bevaringsområder er under-
søkt så langt nord. 

Fiske har effekt
– Det har vært hevdet at fangsten
langs kysten er for liten til å påvirke
hummeren og kysttorsken i særlig
grad, at det er andre faktorer enn fiske
som gjør at det har minket på disse
bestandene.
– Nå har vi vitenskapelig dokumenta-
sjon på at fisket har en betydelig virk-
ning, sier forsker Even Moland fra
Havforskningsinstituttet.

Kun fiske med stang og snøre er lov i
bevaringsområdene, som er mellom
en halv og én kvadratkilometer store.
Mens hummeren er totalfredet, er
fisken bare delvis vernet, noe som
innebærer at det er forbud mot faste
fiskeredskaper som garn, ruser, teiner
og line.
– Etter fire år var forsøksfangstene av
hummer i bevaringsområdene tre og
en halv gang så store som da studien
startet. I tillegg økte gjennomsnitts-

størrelsen på hummeren med 13
prosent.

Positivt for torsken
Til forskernes overraskelse var det
også fin utvikling for torsk i bevarings-
området ved Flødevigen i Aust-Agder.
– Fiske med stang og snøre er fortsatt
mulig her, og det er heller ikke snakk
om store arealer som er vernet.
Likevel målte vi en tydelig bevarings-
effekt hos torsken; både når det kom
til tetthet og størrelse, forteller Mo-
land.

Bevaringsområdet ved Flødevigen ble
sammenlignet med tre kontroll-
områder som befant seg mellom
Lillesand og Risør.

Klarer seg med lite plass
Hummere flest er svært stedbundne
og nøyer seg med et nokså begrenset
leveareal. Det gjør at bevarings-

Beskyttet hummer blir flere og større

Forsøksfangstene av hummer økte med 3,5 ganger og gjennomsnittstørrelsen med 13 prosent på fire år.
Kontrasten er stor til kontrollområdene som er åpne for regulært fiske. (Foto: Erling Svensen)

Delvis vern av fisk førte til økning i tetthet og størr-
else av torsk. (Foto: Øystein Paulsen, Havforsknings-
instituttet)



33

Beskyttet hummer blir flere og større
områder på knappe kvadrat-
kilometeren kan slå positivt ut for 
den rødlistede arten.

Nå kan det se ut som det samme
gjelder for kysttorsken. De små be-
varingsområdene matcher
tilsynelatende godt nok med den
lokale kysttorskens arealbruk til at
forskerne kan måle en bevaringseffekt.
– Hver fjord, sin torskestamme, heter
det. Små, men biologisk betydningsfulle
genetiske forskjeller er sannsynligvis
med på å gjøre kysttorsken godt til-
passet sitt nærmiljø.
– Det er ikke mer enn 10 til 30
kilometer som skiller mellom genetisk
ulike torskepopulasjoner. Færre enn
25 individer i hver generasjon vandrer
fra en populasjon til en annen og
blander seg med den, sier Moland.

Svensk kysttorsk sliter
Den nærmest skreddersydde lokale

tilpasningen gjør også kysttorsken
spesielt sårbar. Det har svenskene fått
erfare.
Langs Bohuslän-kysten er kysttorsken
så godt som utryddet, og man
vurderer nå om det er mulig å bygge
opp igjen robuste torskebestander i
disse områdene. Moland håper vi skal
unngå samme situasjon langs vår
kystlinje.
– Marine bevaringsområder kan bidra
til gjenoppbyggingen av nedfiskede be-
stander som hummer og kysttorsk.
Studien viser også at det er viktig med
før-data, flere forsøksområder og kon-
trollområder for å komme frem til
robuste konklusjoner. 

Gammel og god fisk
Erfaringer fra andre land viser at be-
varingsområdene også styrker be-
standene indirekte. Når fisk og andre
marine arter får være i fred, blir det
flere eldre og store individer.

De er verdifulle for bestanden fordi
de gyter flere og større egg, som etter
alt å dømme har bedre sjanse for å
overleve og dermed bidra til god re-
kruttering.
– Tiden vil vise om vi får denne ef-
fekten i våre marine bevarings-
områder. Vi vet at det er viktig med
tålmodighet, gamle reservat gir best
resultat.
– Forskingsfeltet er i rivende utvikling,
men står i kontrast til opprettelsen av
bevaringsområder, som går langt
tregere, sier Moland. 

Effekter ut over grensene
Når marine bevaringsområder opp-
rettes ligger det ofte til grunn en for-
ventning om at fiskeforbudet skal gi en
positiv effekt for fiskeriene i til-
grensende områder: Vern oppleves
som en kostnad som bør veies opp av
en gevinst.
Det finnes flere studier som
demonstrer at det skjer en såkalt
«spillover-effekt» fra bevarings-
områdene, forklarer Moland. Over tid
kan dette overskuddet godtgjøre for
tapet av fiskeplasser.
– Våre merkestudier har vist at det
fanges hummer og torsk som har
vandret ut av de undersøkte om-
rådene. Vi jobber videre med spørs-
målene om hvor stor denne effekten
er og i hvilken grad den kompenserer
for fiskeforbudet, sier Moland.

Even Moland. (Foto: Havforskningsinstituttet)
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Spredningen av svevepartikler fra
flubenzuroner (diflu- og teflu-
benzuron) som brukes mot lakselus
er større enn tidligere antatt. Det
er også funnet rester av
kjemikaliene i sedimenter og dyr
under et oppdrettsanlegg opp til
åtte måneder etter bruk. I la-
boratorieforsøk er det påvist både
økt dødelighet og senskader hos
hummeryngel.

BEATE HODDEVIK SUNNSET, 
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Bruken av lakselusmidler, og i særlig
grad flubenzuronene, har periodevis
fått stor oppmerksomhet både når
det gjelder miljøeffekter og sjømatt-
rygghet.

- Dette er første gang vi har gjort en
så grundig undersøkelse av hvor lenge
det er spor etter flubenzuron i
sedimenter og dyr i sjøen utenfor
oppdrettsanlegg, sier forsker Ole B.
Samuelsen. Resultatene er beskrevet i
rapporten ”Flubenzuroner i fiskeopp-
drett – miljøaspekter og restkon-
sentrasjoner i behandlet fisk”.

Lite nedbrytbart
Det ble tatt prøver rett under et opp-
drettsanlegg samtidig som fisken ble
behandlet med teflubenzuron. De-

retter ble det tatt prøver tre og åtte
måneder etter behandlingen. Under
behandlingen varierte konsentra-
sjonen av teflubenzuron mellom 0,2
og 40,6 µg/g, dette er høyere enn det
som er funnet ved tidligere undersøk-
elser. Etter tre måneder var kon-
sentrasjonen omtrent uforandret,
mens den etter åtte måneder varierte
fra 0,5 til 16,4 µg/g.

- Medisinen har kort utskillelsestid fra
laks og hummer, men stoffet er stabilt
og lite nedbrytbart når det først har
kommet ned i sedimentene. Likevel vil
alle restene forsvinne med tiden, men
det forutsetter at tiden mellom be-
handlingene i oppdrettsanlegget er
lang nok, sier Samuelsen.

Svever langt
Et uventet funn for forskerne var at
de kunne spore stoffet hele 1000
meter fra oppdrettsanlegget som
hadde brukt det.

- Det viser at spredningen av sveve-
partikler fra disse stoffene er stor,
men samtidig viser resultatene at den
totale mengden medisin per m2 på
denne avstanden var liten, sier
Samuelsen.

Påvirkning på dyr
Et av spørsmålene som jevnlig har
dukket opp når det gjelder bruk av
avlusningsstoffene, er om dyr utenfor

merdene får det i seg og om de blir
påvirket av det. Siden lakselus er et
krepsdyr slik som for eksempel
hummer og krabbe, er det mulig at
flubenzuroner også kan påvirke disse
dersom de får i seg en høy nok dose
av stoffet.

- Vi fant spor etter teflubenzuron i
krepsdyr og børstemark under opp-
drettsanlegget etter åtte måneder. Selv
om det ser ut som om børstemarkene
ikke tar skade av dette stoffet, har vi
foreløpig for lite kunnskap om lang-
tidseksponering til å si om det har
noen effekter på krepsdyrene, sier
Samuelsen.

Det ble funnet spor av stoffet i villfisk
i samme periode som oppdretts-
anlegget ble behandlet, men etterpå
ble det funnet lite eller ingen rester av
lusemidler. Se resultatene som NIFES
fikk etter å ha analysert både villfisk
og oppdrettsfisk.

Negativt for hummerlarver
- Vi har også undersøkt effekten på
hummerlarver etter at de har fått en
dose teflubenzuron som tilsvarer en
uke med en diett på medisinholdig
pellet og fekalier. På disse observerte
vi økt dødelighet, og det dukket også
opp senskader etter hvert som
hummerne vokste, sier Samuelsen
som legger vekt på at dette er et
”worst-case-scenario” der

BRYSOMME FLUBENZURONER 

- lusemiddel skader
hummerlarver
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hummeryngelen sannsynligvis har fått i
seg mer medisin enn den ville under
naturlige forhold.

Senskader på hummer i forbindelse
med bruk av flubenzuroner er ikke
tidligere beskrevet. I dette prosjektet
har forskerne utviklet en metode for å
teste miljøeffekter av lusemidler på
krepsdyr i sjø. Dette er sannsynligvis
også første gang det er gjort forsøk
der dyrene har spist medisinen, tid-
ligere er det bare gjort undersøkelser
der virkestoffet er tilført i vannet. I til-
legg er tidligere undersøkelser i stor
grad gjort på krepsdyr i ferskvann.

Videre forsking
I 2013 vil forskerne gjøre et forsøk
med langtidseksponering på
hummeyngel, denne gangen med
lavere konsentrasjoner av virke-
stoffene. De vil også prøve å utvikle
metoder for å undersøke påvirkningen
på andre krepsdyr som sjøkreps og
reker.

Årsaken til at forskerne gjør under-
søkelsene på krepsdyr i tidlige livsfaser
er at virkestoffet i avlusningsmidlene
påvirker krepsdyrene sine skallskifter,
og disse skjer oftere på de tidligste
stadiene.

Fakta om lakselus
Latinsk navn: Lepeophtheirus
salmonis
Utbredelse: Finnes naturlig i norske
farvann. Omfanget har økt betraktelig
i takt med veksten i oppdretts-
næringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt
med ti livsstadier fordelt på tre fritt-
levende, fire fastsittende og tre mobile
stadier. Slår seg ned på laksen i det
tredje.
Størrelse: voksen hunn: 12 mm (ca.
29 mm inkludert eggstrenger), voksen
hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk.
Lusene spiser først når de sitter på en
vertsfisk (fastsittende og mobile sta-
dier).
Formering: Hele året, men formerer
seg hurtigere når temperaturen øker
utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer
seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler
(leppefisk) eller kjemikalier (lege-
middel).

LAKSELUS
Rapporten
I samarbeid med NIFES har Havforsk-
ningsinstituttet laget rapporten ”Flu-
benzuroner i fiskeoppdrett –
miljøaspekter og restkonsentrasjoner i
behandlet fisk” på oppdrag fra Fiskeri-
og kystdepartementet. Havforsknings-

instituttet har hatt ansvaret for
arbeidet med miljøeffekter, mens
NIFES har arbeidet med problemstil-
linger som gjelder sjømattrygghet.

Forsøket
Forsøket ble gjennomført ved Hav-
forskningsinstituttet sin forskningssta-
sjon i Matre. Her er det ikke brukt
flubenzuroner til avlusing av opp-
drettslaks tidligere.

Bruk av flubenzuroner
Forbruket av flubenzuroner til be-
handling av oppdrettsfisk har variert
mye. Etter å ha vært ute av bruk gjen-
nom mange år, ble diflu- og teflu-
benzuron igjen tatt i bruk i 2009 på
grunn av problemer med nedsatt
følsomhet hos lakselus for andre ak-
tuelle lusemidler. Flubenzuronene var
blant de viktigste stoffene til behand-
ling mot fiskelus i 2009 og 2010. Til-
gjengelig statistikk viser at det i 2009
ble brukt til sammen 3 441 kg flu-
benzuroner, mens tilsvarende tall for
2010 var på 2 919 kg. I 2011 avtok
bruken sterkt og var dette året på 
730 kg. Oppdatert statistikk frem til
og med 2011 finnes på www.fhi.no.

Se oppsettet på siden til havforsk-
ningsinstituttet
http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2013/janu
ar/brysomme_flubenzuroner/nb-no

Hummer med skadet klo.
Foto: Ann-Lisbeth Agnalt
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En internasjonal ekspertgruppe slår
fast at rekebestandene ved Norge
er i god forfatning, mens det er
dystre tilstander lenger vest i
Atlanterhavet.

HENTET FRA 
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Den internasjonale ekspertgruppen
består av omtrent 20 rekeforskere fra
landene rundt Nord-Atlanteren.
Gruppen var nylig samlet i Tromsø for
å vurdere rekebestandene og utvikle
bakgrunn for årets kvoteråd for
rekefiskeriene i Nord-Atlanteren. Det
dreier seg om sju bestander ved
Canada, Grønland, i Barentshavet og i
Nordsjøen. Bestandene utgjør hoved-
parten av verdensfangsten av kaldt-
vannsreker (Pandalus borealis).

Samarbeid
Rekearbeidsgruppen er et samarbeid
mellom Det internasjonale havforsk-
ningsrådet (ICES) og Den norve-
statlantiske fiskeriorganisasjonen
(NAFO). ICES og NAFO leverer fis-
kerirådgivning for henholdsvis den
østlige og vestlige Atlanteren. For
tiden er forskningsgruppeleder
Carsten Hvingel ved Havforsknings-
instituttet leder av NAFOs viten-
skapelige råd. Hvingel arbeider til
daglig ved Havforskningas tromsø-
avdeling.
– Ekspertgruppen møtes annethvert

år andre steder enn i Halifax (hvor
NAFO har hovedkvarteret), basert på
invitasjon fra medlemslandene. Derfor
grep vi muligheten til å invitere
kollegene våre til Tromsø. Da kunne vi
også presentere Havforskningsinstitut-
tets avdeling i byen. Den er planlagt å
vokse fra de nåværende 60 ansatte til
omtrent 100 i løpet av få år, sier
Carsten Hvingel.

Viktig
Rekefisket er et viktig fiske, spesielt
ved Grønland og på Canadas østkyst.
Det samme er tilfelle i Nordsjøen,
Skagerrak og Barentshavet. Ekspert-
gruppen konkluderer med at de
norske bestandene generelt er i ganske
god forfatning, mens det er mer dystre
utsikter for rekebestandene på den
andre siden av Atlanteren. Den store
vestgrønlandske bestanden har gått til-
bake siden 2003, og bestandene på
Flemish Cap og Grand Banks er nå på
et veldig lavt nivå. Derfor anbefales det
stengning av fisket på Flemish Cap,
samt kraftig reduksjon av fisket på
Grand Banks. Grønlenderne har fått
redusert kvotene med 30 % siden
toppåret i 2003.
– De norske rekefiskerne sør i Nord-
sjøen og i Skagerrakområdet har de
siste årene opplevd reduserte kvoter.
Anbefalingene for i år (2013) endte på
kun 5.800 tonn, noe som er et lavt råd
sammenlignet med tidligere år. God
rekruttering av småreker i 2012 betyr

forhåpentligvis at bestanden begynner
å ta seg opp igjen, sier Guldborg Søvik.
Hun er Havforskningsinstituttets eks-
pert på denne bestanden.
I Barentshavet er rekebestanden for-
tsatt på et høyt nivå, men det er
observert at rekene ikke står på de
samme plassene som tidligere.
– De har flyttet østover, og derfor har
fisket ikke vært så bra på de tra-
disjonelle fiskefeltene, sier Hvingel.

Pandalus Borealis

Leveområdene til kaldtvannsrekene.

Rekefangster i Nord-Atlanteren

   
   

 
 

 

 
 

 

 
              

            
              

              
    

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
   

  

 

Foto: Øystein Paulsen, havforskningsinstituttet

Rekeekspertene møttes i Tromsø. Bak fra venstre:
Michael Kingsley (Portugal), Peter Shelton (Canada),
Miquel Casas (Spania), Nannette Hammeken-
Arboe (Grønland), Carsten Hvingel (Norge), Don
Stansbury (Canada), Neil Campbell (Canada), Ole
Ritzau Eigaard (Danmark), Mats Ulmestrand
(Sverige), Dennis Zakharov (Russland). Foran fra
venstre: Anders Nielsen (Danmark), Jean-Claude
Mahé (Frankrike), Helle Siegstad (Grønland), Dave
Or (Canada), Silver Sirp (Estland), Guldborg Søvik
(Norge)
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AV TOM SOLLIE

Torsken uteblir og da er det ikke
annet å gjøre enn å se etter annen
fiskbar fisk. Det er observert bra fiske
etter sjøørret langs strendene i Tøns-
bergdistriktet og da børstemarken
stimet ble det tatt en del fisk rett
utenfor båthavna på Vallø.

Uregelmessigheter uten oppsyn
En del sportfiskere setter jo fisken ut
igjen og det er selvfølgelig fint for oss
som senere kan fiske den og spise
den-!.  Fisket har vært svært godt, men
det finnes dessverre en del uregelmes-
sigheter ved at en del har fisket på
isen med stående snører og det er
ikke helt legitimt. Du kan nemlig kun
fiske med ett snøre og ikke 10 til 20
som flere gjør -  men hva gjør vel det
når oppsynet er fraværende. Det er
også observert fiske innenfor vernet
område på træla. 

Fisken beit villig
Selv er jeg er ingen god stangfisker, og
en dag, etter å ha blitt traktert av
tannlegen var denne dagen ødelagt -
trodde jeg. Men så ringte telefonen og
jeg ble invitert ut på fiske etter
sjøørreten. jeg hadde egentlig ikke tid
for havna var under vårklargjøring,
men jeg følte at det likevel passet med
litt forandring.  Solen skinte og det var
faktisk litt varme i lufta da vil la ut for
å dorge med slukstengene. Utstyret
mitt var heller av den rimeligere
sorten men det skulle vise seg at
fisken beit på en sluk hvor 4 stk kostet
39,90! Sett i forhold til fiskeutstyret til
Gabriel skulle vel ikke jeg engang fått
napp! Denne dagen ble det en på 2
kilo og en på 1 kilo for Gabriel.  Selv
måtte jeg kaste ut begge de to jeg fikk
for disse var undermålinger. 

Arne leder «størst fisk»
Dagen før var Tor, som eier båten, ute
og fisket og tok en rugg på 2,4 kg, men
den skal visstnok ikke være stor nok
for å lede an i konkurransen vi har i

Tønsbergforeningen. Han fortalte stolt
til sin fiskerkamerat Arne at nå ledet
han konkurransen, men fikk til svar at
det kunne han glemme for Arne hadde
fått en på 2,5 kg, så da så, da er det
bare å fiske videre Tor!

Fin tur og takk for att du maste på
meg denne dagen Gaggi!!

Hvor blir det av indre kystoppsyn?
I skrivende stund får jeg en telefon.
Det er Tor som ha oppdaget et
ørretgarn som flyter, rett ut for
Ormøsteinene. Garnet ser ut til å ha
vaker men det ble oppdaget da de
observerte død sjøfugl, ære og Skarv
som lå død i garnet. jeg ringer Politiet
i Tønsberg. De har ansvaret for det
indre kystoppsyn. Der får jeg den helt
utrolige meldingen om at båten ikke
er bemannet i helgen! Det er jo midt i
pinsen med 27 grader varmt og
fjorden full av båter! Vel da ringer vi
Kystvakt « Nornen», nesten for ille å
kontakte et så stort skip for å få
ryddet opp. joda de er ikke langt unna
og Vakthavende Brattbakk skal se på
dette i kveld. De takker for henvend-
elsen, men allikevel-.

På sjøørretfiske 
i Oslofjorden

Fin og rund, denne har mesket seg på børstemark.

Inne på grunna, det er her vi fikk fisk

Ivrig fluefisker på land ved Ormø.

Teigen gård. Her var det en gang i tiden seils-
kutebyggeri.

Gabriel med dagens
fangst.

Noen fisker seg selv.

Tor med en på 2,4 kilo.
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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 
Kasserer: 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: Roar Thorsen, 
Furutoppen 7, 3790 Helle. 
Tlf: 92012127 
E-post: roar.thorsen51@gmail.com 
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: Leif Oddvar Lindkvist,
Holmen, 4640 Søgne. Tlf: 90182060
E-post: leifoddvarlindkvist@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

NFSF Avd. Rogaland
Formann: Per øhmann, Nunsteinv. 27, 
4056 Tananger.  Tlf: 51699123 / 95190677
E-post: hyselos@hotmail.com
Kasserer: jarl Rott, Ura 22, 4056 Tananger
Tlf: 97590069. E-post: jarl.rott@lyse.net

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

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

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: john.rypeng@gmail.com
Kasserer: Roger Pettersen,
Bjørklia 4, 8370 Gravdal
Tlf: 91124240. E-post: rogerp@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
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Hele landet fra syd til nord:

NFSF foreningsoversikt



(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

(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.
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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,-



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

BRETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA


