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Denne gangen er det svaret på forrige konkurranse som
inspirerte til valg av oppskrift. Det er en litt krevende øvelse
med ulike retter og du må planlegge godt og beregne god tid.
Som så mange ganger føreroppskriften hentet fra godfisk.no.
Vi håper dette blir en av dine favoritter når du vil servere noe
eksklusivt fra havet til et lite festmåltid utenom det vanlige

Gryte med piggvar
Prøv denne fiskegryten med piggvar og gode grønnsaker. Du tilbereder
alt i en gryte, og da vil du bevare alle de gode smakene og næringsstoffene. I tillegg blir det lite oppvask.

Ingredienser
til 4 porsjoner:

4 piggvarkotelett, skinnfri
Piggvarpølse:
200 g piggvarfilet
0,5 stk eggehvite
0,5 m pølsetarm
Salt og pepper
Piggvarboller:
200 g piggvarfilet
1 stk eggehvite
1,5 dl matfløte
Salt og pepper
Grønnsaksgryte:
2 stk nepe
3 stk gulrot
0,25 stk sellerirot
2 stk purre
10 dl fiskekraft
2 stk persillerot
24 stk aspargesbønner
1 stk spisskål
1 stk sitron
2 stk persillerot
Bladpersille
Koriander, frisk
Basilikum, frisk
Gressløk, frisk
Olivenolje, kaldpresset

Piggvarpølse:
• Til piggvarbollene og - pølsene kan vi
bruke avskjær og små stykker av piggvarfilet. Skrap gjerne beinet med en
teskje for å få med alt kjøttet.
• Kvern piggvarkjøttet og litt av urtene
grovt (de som også benyttes i grønsaksgryten), kna inn eggehvite og salt og
pepper. Fyll farsen i tarm og posjer i lettsaltet vann, ca. 70 °C i 25-30 minutter. La
pølsene hvile før servering
Piggvarboller:
• Hold alle ingrediensene kalde ved samme
temperatur. Kjør kjøttet i en food prosessor, ha i eggehvite, spe med fløte og
smak til med salt og pepper. Form til
ovale boller med to skjeer og posjer i
lettsaltet vann.
Grønnsaksgryten:
• Skrell nepe og tourner dem eller skjær
dem til i passende stykker.
• Skjær gulrot og sellerirot i pene staver på
ca. 3 cm. Rens purre og bruk bare den
hvite delen. Skjær den i ca. 2 cm store
biter.
• Kok grønnsakene nesten ferdige i fiskekraft. Ha i piggvarkotelett, kok opp og
la den trekke til den er ferdig.
• Smak til med salt, pepper, sitron og friske
urter. Her kan du bruke de urtene du
foretrekker.

• Legg piggvarbollene og piggvarpølsene i
gryten rett før servering.

ANNONSER
Annonser tegnes gjennom
forbundsformann eller redaktør.
Prisene er følgende:
1/1 side - 2800 kr
1/2 side - 1600 kr
1/4 side – 1000 kr
1/8 side – 600 kr
Redaksjonskomiteen oppfordrer alle lokallag
til å bidra med stoff til kommende utgaver.

Slik gjør du:

God appetitt!
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Fra formannens penn
Ja, så er nok en hummersesong straks over.
I skrivende stund er de fleste teinene tatt
inn. Det er stort sett bare de som har
varme i båtene som fisker nå.

KONKURRANSEN
HVA HAR
SMÅFISKER`N
FANGET?

Kanskje synes du det er for enkelt å
stille dette spørsmålet til bildet under.
Alle ser jo at dette er en sel, men det
finnes mange typer sel. Derfor spør vi:

1. Hva er norsk navn på denne arten?
2. Hva er det latinske navnet?
3. Hvor gammel kan denne selen bli?
4. Hva er jakttidene for å fangste på
dette dyret i 2013?
Riktig svar på konkurransen sendes
innen utgangen av februar til:
Småfisker’n
v/Lars Kongsvik
Sagstadvei 11, 5243 FANA
eller på e-post til
lars.kongsvik@broadpark.no
Merk konvolutten:
«Konkurransen»
Vi trekker ut en fin premie blant de
som sender inn riktig svar.

Godt fiske men skammelige tyveri
Sesongen har vært svært god for de
aller fleste. På tross av det ulovlige fisket
som har forgått før hummerfisket
startet, så har vi fått det vi skal ha. Selv
har jeg vært mye plaget med kraftig forkjølelse og jeg har hatt problemer med
båten i denne tiden så da ble fisket noe
labert. Jeg har hatt en del besøk i
teinene, de er enten flyttet eller står
åpne. Det gjelder ikke bare meg, flere
rapporterer om samme fenomen, men
hva kan vi gjøre med det! Nå er det
nok. Fredag skulle jeg hente to
hummere i sanketeina, den var tom, da
ble det ikke hummer denne helgen.
Snakk om simpelt tyveri.
Vi har fått invitasjon til møte om
hummer forvaltningen i Bergen i
desember. Det skal bli spennende å se
hvilke forslag som kommer på bordet.

på tross av at de har endret fangstmønster. De ligger ikke lenger og lyser
hele natta men legger seg til, lyser et par
timer for å sette nota. Forhåpentlig vis
kan dette medføre til at de blir noen
rester av brisling stående igjen. Men, nå
er det skjedd noe ganske alvorlig. Sild
og Brisling har tidligere, helt fra 1961,
vært fredet og kun tillatt fisket for nedlegging til hermetikk. Dette er nå opphevet ifølge J-melding J-54-213. Slik vi
oppfatter dette så kan det fiskes for
oppmaling til dyrefor og til koking av
olje.
Kom med bidrag til bladet!
Vi ønsker oss flere innspill, artikler og
historier fra medlemmene. Tenk så gøy
å få være med å lage medlemsbladet
enda bedre! Har du noe på hjertet!
Send en mail eller et brev, gjerne håndskrevet, send gjerne med bilder.

Vi får stadig nye medlemmer via vår
nettside. Du, som medlem kan også
være med å verve nye medlemmer. Ta
en kopi av innmeldings siden i bladet
ditt hvis du ikke vil rive den ut, og gi
denne til en du ser deler din interesse.
Eller du kan sende meg en adresse på
e-post eller sms så sørger vi for å
videreformidle.

Fiske i sør
Siden forrige blad har vi fått resultatet
av ”Fiske i sør” til høring. Noen foreninger har sendt merknader til
høringen som vi har videresendt samlet
inn til Fiskeri og kystdepartementet. Igjen kan vi glede dere med et rykende
Det var ikke mye å kommentere, men ferskt nummer av ”Båtliv”. Går du tom
vi har besvart det mest kontroversielle. for gaveideer til Jul! Hva med å gi bort
et års abonnement på bladet, eller et
Sild og brisling utsatt
års medlemskap i Småfisker`n !
Til Reguleringsmøtet i juni i Bergen var
Lars forhindret slik at jeg møtte selv Da er tiden kommet
sammen med Norvald Skåtøy. Til til å ønske dere alle
Reguleringsmøtet nå i november sendte en riktig God Jul
vi på nytt inn sak i forbindelse med lys- og ønske et Godt
fisket etter sild og brisling men Fis- Nytt småfisker
keridirektoratet nedprioriterte oss slik år.
at vi ikke fikk dette på dagsorden. Se for
øvrig referater.
Tom Sollie.
Lysfisket igjen
Vi har hatt flere besøk av lysbåter på
Valløybukta.Vi ser at de får bra fangster
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Færder Najonalpark
offisielt åpnet
AV TOM SOLLIE

Åpningsarrangementet lørdag 31. august
var lagt til stedet der nasjonalparksentret
skal settes opp, ytterst på ”Verdes ende,
Tjøme. Arrangementet forflyttet seg i en
båtkortesje videre til Østre Bolærne.Arrangementet ble avsluttet på brygga i
Tønsberg med en egen tilstelning på
kvelden. Med på åpningen var inviterte
gjester og andre.Vi var også invitert, men
jeg måtte begrense meg til selve
båtkortesjen som gikk fra båthavna gjennom leia mot Mågerø, hvor jeg møtte
kortesjen og sluttet meg til den med trebåten Nautilus.

Kortesjen, med ishavsskuta Berntine
i spissen seilte deretter til båthavna på
Østre Bolærne som allerede var full av
båter da kortesjen kom fram.
Åpningsfesten ble avsluttet med et
arrangement på bryggen i Tønsberg
senere på kvelden.

Kortesjen ankommer Bolærne hvor vikingskipet Saga Oseberg allerede ligger fortøyd.

Ishavsskuta Bertine ledet an i kortesjen mot Bolærne
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Svar på forrige konkurranse
Det kom 5 svar på konkurransen denne gangen, men
bare 2 av dem viste seg å være rette.
Bilde var av piggvar med det latinske navnet Psetta
Maxima. Størrelsen kunne oppgis både i lengde og kilo
og ble da henholdsvis 1m og 25 kilo.

Næringsinnhold
Sjømat inneholder nesten alle de sentrale næringsstoffene som kroppen trenger. Piggvar er spesielt rik på:
• Protein, som bygger og vedlikeholder alle kroppens celler.
• Vitamin D, som er nødvendig for å få den riktige
kalsiumbalansen i kroppen og dermed bidrar til å
vedlikeholde og styrke skjelettet.
Litt mer om arten følger her:
Piggvar er en av de mest edle fiskeslagene man kan hale • Vitamin B12, som er viktig for at kroppen skal danne
nye celler, blant annet røde blodceller. Vitamin B12 kan
opp fra havet. Den eksklusive flatfisken er lett gjenbidra til å forebygge anemi, blodmangel.
kjennelig med sitt flekkete mønster i grå- og bruntoner,
og oversiden har små beinknuter som enkelt skiller pigg- • Selen, et viktig medvirkende stoff i et enzym som bekjemper skadelige kjemiske prosesser i kroppen.
varen fra slettvar. Piggvaren er på den måten meget godt
kamuflert for et liv på blandet sandbunn.
Som matfisk hører piggvar til de absolutte delikatesser.
Piggvaren er en flyndrefisk i var-familien. Den finnes på
sandbunn langs det meste av kysten vår. Om sommeren Vinneren denne gangen er en trofast innsender,
går den gjerne grunt. På 15-25 meters dyp kan man lett så premien blir nok en gang levert på døren til
få store eksemplarer, selv om piggvaren ikke er den Arvid Smedsvik i Os småfiskarlag, gratulerer!!
flyndrefisken du får oftest. Den finnes både på grunt vann
og ned til omlag 80 meters dybde. Det er gjort merkeforsøk for å finne ut om den vandrer mye, konklusjonen er at den er nokså stedbundet.

De største piggvarene kan bli omlag 25 kg og fisken kan
ha en lengde på opp mot en meter. Likevel må det sies
at eksemplarer på mer enn 10 kilo er ganske sjeldent.

De beste fiskeplassene i Nordsjøen er på fiskebankene
utenfor kysten av Nord-Jylland. Piggvaren fiskes med
snurrevad, bunntrål eller bunngarn. Det er piggvarsesong
hele året. Mye av piggvaren som omsettes i Europa
kommer fra oppdrett, hovedsakelig fra Sør-Europa. I
Norge er produksjonen liten fordi piggvaren er avhengig
av å få tilført forholdsvis varmt vann.

Ny bok slår alarm om privatiseringen
av den norske fisken!
Marinbiolog Henning Røed har nettopp
gitt ut boka: Hvem eier fisken! Boka ble
lansert 28. november. Vi har hatt våre
innspill, men om vi er nevnt vites ikke.
Røed viser blant annet til Havresursloven som ikke er fulgt og nå senest til
Høyesteretts dom i ”Vollstad” saken.
Det dette dreier seg om er hvordan
kvotene fordeles og hvordan rederne
vil ha evigvarende kvoter. Helt konkret
har forfatteren her tatt tak i urettferdigheten og ikke minst sett
faresignalene i fiskeripolitikken slik den

praktiseres i dag. Risikoen for at Norge
gir bort framtidige resurser til utlandet,
og til enorme inntekter til de som sitter
på kvotene, er tilstede om ikke politikerne skjerper seg. Les http://lokalavisa.funn.no/artikkel.php?aid=57411 og
http://www.dagbladet.no/2013/11/28/ny
heter/innenriks/politikk/fiskeripolitikk/fiskekvoter/30544356/
samt
http://www.dagsavisen.no/samfunn/bon
devik-ii-regjeringen-ga-bort-torsken-tilrikinger/
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Henning Røed

Torskerekorder
Torsken har aldri vært lenger nord
Kronikk i Nordlys 11.11.13:Torskebestanden i Barentshavet er rekordstor og
trenger stor plass.Varme vannmasser gjør
at torsken går lenger nord.
ALF HÅKON HOEL
PUBLISERT: 11.11.2013

Fører klimaendringene til at fisken beveger seg inn i Polhavet? Havforskere fra
de fem landene rundt Polhavet møttes
nylig i Tromsø for å drøfte dette spørsmålet. Noen av de viktigste fiskeriene i
verden finner sted i havområdene rundt
nordpolsbassenget. Torskefisket i
Barentshavet og pollockfisket i Beringhavet er begge blant de største fiskeriene i verden, med kvoter på rundt
en million tonn. Store fiskebestander
trenger store beiteområder, og varmere
vannmasser har gjort det mulig for bl.a.
lodde og torsk å bre seg langt mot nord.
Dette har ført til spekulasjoner om at
kommersielt interessante fiskebestander kan komme til å bevege seg
enda lenger nordover, inn i selve
Polhavet.

Polhavet ligger nord for landområdene i
Arktis og omgis av Norge, Russland,
USA, Canada og Danmark/Grønland.
Midt i Polhavet er et 2,8 millioner
kvadratkilometer havområde som er
internasjonalt farvann. Dette er et
dyphav som er dekket av is store deler
av året.

kg

Fisk mot nord?
I 2012 så vi den nordligste utbredelsen
av torsk som er registrert, til 82 grader
nord, i grunne havområder nord for
Frans Josefs land. Dette skyldes at torskebestanden i Barentshavet er rekordstor og trenger stor plass. Varme
vannmasser gjør at torsken går lenger
nord enn tidligere på jakt etter mat, som
lodde. I Nordøst-Atlanteren har vi hatt
en omfattende ressursforskning i over
100 år. Dermed har vi et forholdsvis

godt bilde av ressursene i havet, også
langt mot nord. Det har en ikke nord
for Alaska og Canada. Det er derfor ikke
så lett å si noe om endringer i utbredelse av fiskebestander der.

Vi kan likevel si noe om hva som skal til
for at en fiskebestand brer seg til et nytt
område. Blant annet må fisken kunne
finne mat, vanntemperaturene må være
riktige, bunnforholdene spiller en rolle,
og avstanden til gytefeltene må ikke
være for stor. Derfor er det lite sannsynlig at bunnfisk som torsk og hyse
sprer seg lenger mot nord der det er
dyphav, mens arter i de frie vannmassene, som polartorsk kan gjøre det.

stander, ser vi et utstrakt bilateralt samarbeid om forvaltning av ressursene,
som for eksempel i den norsk-russiske
fiskerikommisjonen. I Nordatlanteren
har en også ordninger for forvaltning av
fiske utenfor nasjonal jurisdiksjon, blant
annet gjennom Den nordøstatlantiske
fiskerikommisjonen. Denne har et
mandat som strekker seg helt til Nordpolen.

Norge og Russland har det mest omfattende forvaltningsregimet i nord,
naturlig nok siden det er her det nordligste fisket foregår. USA har innført et
midlertidig forbud mot fiske i sine havområder nord for Alaska. Her er det
heller ingen fiskerier - amerikansk kommersielt fiske i nord skjer i Beringhavet
Fiske i nord?
At det er fisk langt nord, fører lenger sør.
nødvendigvis ikke til fiske. Det avhenger
av størrelsen på forekomstene, Spekulasjoner om eventuelle fiskerier i
kostnader, teknologi og isforhold. På områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon
1970-tallet planla man fiskemottak i Ny- har bragt stor internasjonal interesse
Ålesund på grunn av de rike reke- for et mulig fiskeriregime for det
forekomstene i området. Det lot seg internasjonale området sentralt i
Polhavet. De fem kyststatene har drøftet
ikke gjøre fordi det ble for kostbart.
disse spørsmålene i noen år. UtgangsAmerikanerne har vært bekymret for at punktet har vært at det foreligger et
fiskefartøyer fra asiatiske land skal starte omfattende globalt avtaleverk for
et uregulert fiske i områdene utenfor havene. I et møte på embetsnivå i 2010
nasjonal jurisdiksjon i Polhavet. Deler av ba kyststatene forskningsmiljøene sine
dette området har vært isfritt om å vurdere situasjonen. Et internasommerstid de siste årene, og det er sjonalt forskermøte året etter konfunnet polartorsk der. Et fiske for- kluderte at det ikke er sannsynlig at de
utsetter imidlertid både tilstrekkelige kommersielle fiskebestandene vil spre
ressurser, teknologi, kompetanse og seg nordover i nær fremtid, og at det
markeder. Disse forutsetningene er trengs mer forskning for å vurdere disse
knapt tilstede i dag.
spørsmålene grundigere.
Forvaltning i nord?
Selv med en ytterligere betydelig reduksjon av havisen i Polhavet, vil nok mesteparten av et eventuelt fiske her skje
innenfor kyststatenes soner. De fem
kyststatene rundt Polhavet er alle betydelige fiskerinasjoner. Alle har etablert
omfattende forvaltningsregimer i sine
havområder. Der det er delte fiskebe-
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Under møtet i Tromsø vurderte forskerne de eksisterende ordningene for
overvåkning av de marine økosystemene og hvilken kunnskap disse gir
om fiskebestandene. Det ble også
påpekt hvordan overvåkningssystemene
kan forbedres for å følge utviklingen
fremover. Dette vil danne grunnlaget for
videre drøftelser mellom kyststatene.

i nord og øst
Austleg torskerekord
Under haustens norsk-russiske økosystemtokt i Barentshavet fann det russiske
forskingsfartøyet ”Vilnius” torsk lenger
aust enn nokon gong før, slik kartet viser.
BJARTE BOGSTAD
PUBLISERT: 01.11.2013

Den austlegaste torsken fann dei på 79
grader 36 minutt aust i det nordlege
Karahavet. Norske og russiske forskarar kjenner ikkje til at det nokon
gong tidlegare har vore funne torsk så
langt mot aust. Torsken har truleg følgt
etter lodda inn i dette området, som
dessutan er grunt nok til at torsken kan
trivast der. Temperaturen i området er
også for tida høveleg for torsken, og ein

kan ikkje sjå bort frå at det blir meir
torsk i dette området i åra som kjem.

I fjor vart det sett nordleg verdsrekord
for torsk då ein fann torsk heilt nord til
82° 30’ N, og i år altså austleg verdsrekord.

Vi er eneimportør av den populære klappteina!
www.klappteina.no
Når pris og
kvalitet teller

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,
finmasket nylonnett, som rusekalver.
Dette er en kombinasjon av de beste
teinene på markedet.
Oksøykalven er beregnet til yrkesfiskere
så vel som hobby.

Yrkesfiskeren teinetau
er slitesterkt, og perfekt til
teiner, garn, ruser. Tauet
er 3-slått og synker.
Leveres i ruller
på 110 m, og
produsert i
polyester og
propylene.

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

ut juni.
10% på fortøyningstau
ker”
åfis
”sm
n
nge
Merk bestilli

Kjøp her:

www.yrkesfiskeren.no

Klappteina AS – Tlf: 47395839 – Østerøya 114B, 4625 FLEKKERØY
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Kalk skal redde Porsangerfjorden
kan vokse opp igjen. Området det skal kalkes i har i flere tiår
sett ut som en undervannsørken, med unntak av tusenvis av
kråkeboller. Se video fra forundersøkelsene under.

Norgeshistoriens største tareskogeksperiment settes nå i gang
ved Havforskningsinstituttets feltstasjon Holmfjord i Porsangerfjorden. Bakgrunnen er at store bestander av kråkeboller siden
1970-tallet har herjet kysten av Nord-Norge og spist opp betydelige deler av tareskogen, spesielt i fjorder og på bølgebeskyttet kyst. Frodige tareskoger med rike fiskeforekomster er
blitt erstattet av fattig, naken fjellbunn, tett besatt med
kråkeboller.

Treårig prosjekt
Forskningsprosjektet Fjordkalk skal i første omgang løpe
over tre år. Dersom forsøket lykkes, tror forskerne at mange
nye prosjekter vil bli koblet på det store feltøkologiske laboratorium som nå opprettes utenfor Holmfjord i Finnmark.

ESPEN BIERUD
PUBLISERT: 09.09.2013

Miljødirektoratet har nå gitt sin godkjenning til å spre 200
tonn brent kalk utover havbunnen. Håpet fremover er å
vinne økt kunnskap om tareskogens økologi nasjonalt og å
få tilbake den naturlige tareskogen lokalt. Forskerene tror
også at en større tareskog vil ha positive virkninger på lokale
fiskebestander. Der man har fått opp igjen tareskogen ser en
betydelig mer yngel og andre typer liv.

I et pilotforsøk har forskerne funnet ut at brent kalk er svært
effektivt for å fjerne masseforekonster av kråkeboller. Området som nå skal kalkes er på 800 000 m2. Det tilsvarer
nesten 120 fotballbaner. Forskninsprosjektet Fjordkalk er et
samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norsk institutt
for vannforskning og Universitetet i Tromsø. Kalkbehandlingen har som mål å redusere bestandene av kråkeboller
tilstrekkelig til at ny tareskog, med dets biologiske mangfold,

Havforskningsinstituttets Hans Kristian Strand og Frithjof
Moy skal lede feltforsøkene.
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Er oppdrettsanlegg til hinder for
kysttorsk på gytevandring?
Kysttorsken kan ha ein veldig trong til å vandra heim for å gyta,
og det har vore diskutert om oppdrettsanlegg kan hindra
torsken frå å nå fram til gyteplassane sine. Førebels veit forskarane for lite om tema til å seia om det er tilfelle, og det
trengs meir kunnskap om korleis kysttorsken taklar oppdrettsanlegg i nærmiljøet sitt.
MARIE HAUGE
PUBLISERT: 14.08.2013

Ein ny rapport frå Havforskingsinstituttet gjer opp status for
det ein så langt veit og det ein manglar av kunnskap om
mulige effektar av oppdrettsanlegg på gyte- og oppvekstområde for torsk, kveite og andre artar. Kunnskapsstatusen
omhandlar også villaksen sine vandringsruter. Forskarane
Ørjan Karlsen og Terje van der Meeren har skrive rapporten,
som er bestilt av Fiskeridirektoratet.

bestandsmessige følgjene er så langt ukjente, men det vert
gjort studiar på feltet. I rapporten vert det også peikt på at
oppdrettsanlegg potensielt kan ha innverknad på vill marin
fisk ved smittespreiing og negativ effekt på oppveksthabitat
nær anlegga, men at det manglar konkret dokumentasjon på
førekomst og omfang av slike mulige effektar.

Kysttorsk og gyting
Den sentrale problemstillinga er om lakseoppdrett er til Det er så langt ikkje dokumentert at oppdrettsanlegg påhinder for torsken – og då spesielt kysttorsk – når han er på verkar vandring eller predasjon på utvandrande villsmolt eller
på tilbakevandrande laks.
vandring til dei faste gyteområda sine.

– Vi veit ein del om biologien til kysttorsken. Den er inndelt
i lokale stammar som ofte er drivne av sterk heimvandringstrong. Kysttorsken gyt mellom anna innerst i fjordane, og det
kan henda at oppdrettsanlegga lenger ute i fjorden får
torsken til å vika unna slik at dei ikkje kjem seg til desse gyteplassane. Vi kan per i dag ikkje seia om dette er tilfelle, og
det må forskast meir på feltet, seier Ørjan Karlsen.

Han fortel at det er skilnad på kysttorsken i nord og sør.
Kysttorsken i nord ser ut til å vera mindre stasjonær, og er
prega av eit større mangfald, som mellom anna omfattar skrei
og såkalla banktorsk. Det kompliserer biletet.
Smittespreiing og habitatsøydelegging
Torsk og sei vert tiltrekt av oppdrettsanlegg, der dei blant
anna finn spillfôr og lys. Dette kan verka inn på dietten og
energitilgangen deira, og i neste omgang påverka reproduksjon og vandringsmønster hos desse artane. Dei eventuelle

Det er gjort ei rekkje merke- og gjenfangstforsøk på kysttorsk for å studera
blant anna vandringsmønster. Gyteåtferd hos torsk og vandring etter rømming
er studert ved hjelp av akustisk merking og lyttebøyer.
Foto: Stillbilde fra videoopptak,Terje van der Meeren
Smittespreiing og habitatsøydelegging

Småfisker’n Tønsberg og omegn
Årsmøte Torsdag 13. Februar 2014 på Loggen, Tønsberg, kl 18.30
Saker i henhold til vedtektene, forslag må være styret i hende senest 8. februar.
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Viser sørlandskysten i sanntid
disse observasjonene inngå i den bøya vil kunne bedre beredskapen, i det
rutinemessige
overvåkningen
av minste lokalt, påpeker han.
klimatilstanden i norske havområder,
sier Albretsen.
Går du inn på Havforskninginstituttets
Driftes av Havforskningsinstituttet nettsider
Det er Havforskningsinstituttet som http://www.imr.no/coastalbuoy/coasstår for drift og vedlikehold av bøyen talBuoy.html
etter at Interreg og partnerne i ”Hav vil du kunne følge dataene bøyen fanger
møter land” har kjøpt inn bøya. In- opp. Alt fra vind, strøm, lufttemperatur og
stituttet drifter allerede et nettverk av saltholdighet kan du finner her. Samt
kyststasjoner for overvåkning av badetemperaturen, om du skulle være inKJERSTI TURØY
klimatilstanden i havet, og måleserier teressert…
PUBLISERT: 08.07.2013
finnes tilbake til 1940-tallet. I Flødevigen -Denne bøyen er foreløpig den eneste på
OPPDATERT: 23.07.2013
måles saltholdighet og temperatur kon- norsk side. De finnes også bøyer langs
tinuerlig hele døgnet, og der er det svenskekysten, og dataene fra de alle blir
Bøyen er en del av prosjektet «Hav opparbeidet en tidsserie med daglige innhentet og sammenlignet, sier Arne
møter land» og overvåker også verdier fra 1919.
Kjellsen hos fylkesmannen i Telemark,
hvordan vannføringen i de store elvene
som håper at flere av samme sort vil
påvirker miljøforhold langs kysten. Viser havet i sanntid
dukke opp på norsk side.
Spesielt viktig er overvåkning av Bøyen som nå er satt ut vil inngå i dette
tilførsler fra de lokale Grenlands- overvåkningsprogrammet, men den
fjordene.
skiller seg også fra de andre stasjonene
på flere måter.
Avanserte målinger
- For det første gir denne bøyen obPå toppen av bøyen er det installert en servasjoner med en langt høyere tidsstandard værstasjon som måler oppløsning, noe som gir muligheter for
temperatur og vind. Under vann er å studere andre prosesser enn hva vi får
bøyen utstyrt med sensorer for å over- til med det eksisterende nettverket, forvåke temperatur, saltholdighet, oksygen, klarer Albretsen.
klorofyll og partikkelmengde, i tillegg til
to akustiske instrumenter for måling av Bøyen er også designet for å observere
strøm i alle dyp ned til bunnen som er strøm i havet i sanntid.
på rundt 50m.
- For redningstjenesten og skipstrafikk- Denne informasjonen benyttes av hav- overvåkningen er informasjon om
forskere blant annet for å studere strømforhold og temperatur viktig, og
fysikken og biologien i havet. I tillegg vil
Utenfor Portør ved Kragerø ble det i juni
i år satt ut en bøye som skal overvåke
kyststrømmen i Skagerrak. Bøyen gir
viktig informasjon om miljøforhold og
strømmer i havet for redningstjenesten
og forskningen i tillegg til luft- og vanntemperaturer i sanntid
– Nå kan du sjekke den reelle
badetemperaturen før du hopper ut i, sier
forsker og leder av prosjektgruppen ved
Havforskningsinstituttet, Jon Albretsen.

Slik ser den nye overvåkningsbøyen ut på nært hold.
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Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no

Møte i Fagrådet
for Laks og
Sjøørret.
AV PETTER BRYNG OG TOM SOLLIE.

Møtet fant sted, denne gang hos Fylkesmannen i Vestfold og for denne anledning ville vi være godt representert. Slik
ble det ikke, da to av de påmeldte fra
NFSF måtte melde forfall.
Petter Bryng fra Tønsberg & omegn var
på plass og han nevnte følgende fra
møtet.

5% rabatt til
medlemmer av
Småfiskeren

Nedgang i laksebestanden.
Samtlige elver på Østlandet viste nedgang i bestanden. Den mest stabile er
fortsatt Numedalslågen. Det er
usikkerhet rundt årsaken men en
medvirkende
årsak
kan
være
mattilgangen.
Klimaendringer påvirker tilgang på
raudåte som er avhengig av kjøligere
vann for å formere seg under påvirkningen av sollyset mot kaldt overflatevann.
En annen faktor er vanskeligheter med
utslipp av yngel for langt ned i elva,
yngelen tilpasser seg ikke elva men går
for fort ut i havet.
Kultivering av gytebekker fortsetter.
Kultivering av ørretbekker er høyt
prioritert men en står foran nye utfordringer. Bekkene og våtmarkene klarer
ikke å ta imot den økende vannmengden
på grunn av økende nedbør som på sikt
kan ødelegge avrenningsanleggene.
Planene for kultivering er på plass, men
vi er stort sett i startgropa. Mer penger
må på plass så her trengs det finansiering. Unntaket er Akerselva som
får midler på grunn av tidligere utslipp.

460,-

640,-

540,-

Minstemål.
Danmark og Sverige har fått økt minstemål til 45 cm, og det er snakk om å
sette maksimal størrelse for bedre og
sikre gytingen. Skjer dette, kan det bli
aktuelt å sette ned og endre minstemålet igjen.

For dere som ønsker ytterligere informasjon, se fullstendig referat på www.fagrad.com
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Til minne om Finn Jonas

AV TOM SOLLIE

Søndag 27. oktober fikk jeg en telefon fra Reidar Tveide,
som fortalte at vårt æresmedlem Finn Jonas var gått bort.
Finn var i den senere tid svært syk. Jeg snakket med Finn i
anledning 80 årsdagen i fjor, og han fortalte da at han skulle
legges inn for hjerteoperasjon dagen etter. Vi hadde noen
fine samtaler etter at han kom hjem men han var dessverre
veldig redusert så samtalene ble ikke så lange. Finn sovnet
inn hjemme på Skoleheia, 81 år gammel.

Finn dro i gang foreninger på Sørlandet og han var sentral
i arbeidet med ny lov for fritidsfiske under forhandlingene
i 1997, som resulterte i §4 a. Finn var kreativ og løsningsorientert. Vi takker han for innsatsen for NFSF, som fritidsfiskere over hele landet hatt stor glede og nytte av.

Finn var avbildet i hvert eneste medlemsblad som
garnrenser i vår verveannonse sammen med Olaf Thorsen.
Finn ble utnevnt til Æresmedlem under landsmøtet 2010 i
Tananger og selve overrekkelsen ble foretatt under et arrangement på Lyngørporten i mai måned, samme år.
Vi lyser fred over Finn Jonas` minne.
Tom Sollie

Finn Jonas slik vi kjente ham.

” Der fartøy flyte kan”
Nå kan vi endelig presentere 2013 modellen av Tromøy 23 med helt ny selvlensende
dekksløsning og ny fleksibel innredning.Tromøy 23 produseres også i åpen versjon
med mulighet for brukstilpasset innredning. Båtene leveres med Yanmar motorer.
Se vår annonse med finnkode 38245443.
Sandøy Holding AS, Østerå, 4900 Tvedestrand
Tlf: 37 16 96 86 post@baatdekk.no
www.baatdekk.no
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Lovlig registrering
av «Fritidsfiskebåt»
AV LARS KONGSVIK

Da torskekvoten for fritidsfiske nord for 62grader igjen ble
økt til 2000 kilo, ble der også innført regler om at båten som
fisket og leverte fisken skulle være registrert dersom en
skulle få lov til å levere torsk som fritidsfisker. Bakgrunnen
for dette var at en mente noen fant på vel kreative løsninger
for å levere mer fisk enn de selv hadde fisket som fritidsfisker, og at en del enkeltpersoner på den måten omgikk
kvotegrensen for fritidsfiske.
VHF kallesignal på fritidsbåt?
Nå har NFSF fått spørsmål en det er i orden å nytte båtens
VHF kallesignal eller registreringsmerke som identifikasjon på
båten. De fleste som driver fritidsfiske med sjark eller annen
overbygget motorbåt har maritim VHF registrert på båten og
noen velger også å male kallesignalet på siden av båten slik at
det blir som en identifikasjon av båten. Registeret er offentlig
og inneholder informasjon om både båt og eier.
Dette er lovlig registrering
Småfisker`n har kontaktet fiskeridirektoratet for å få avklart
hva en skal forholde seg til. Selv om en hadde forståelse for

at noen kan synes det er unødvendig å ha annen registrering
enn VHF, så tilfredsstiller ikke dette dagens regelverk.
I gjeldende forskrift er det et krav at fritidsfiskere som vil
levere torsk nord for 62 grader må ha båten registrert i
enten Småbåtregisteret i Redningsselskapet eller i Skipsregisteret. Det betyr at skal du levere torsk denne vinteren,
så må du nok finne deg i å registrere båten etter dagens regelverk.
Kontakt Småfisker`n
Fiskeridirektoratet hadde ikke registrert at folk har etterspurt mulighet for andre registreringsordninger enn de to
som er godkjent i dag. Dersom dette skulle vise seg å være
et spørsmål fra mange, så er det fullt mulig å undersøke
muligheten for endring av reglene. Småfisker`n utfordrer derfor sine lesere om å komme med tilbakemelding til oss i
tilfelle de mener
det er viktig å
kunne
benytte
VHF kallesignal
som registrering
på fritids båt som
skal levere torsk
nord for 62
grader. Om der
viser seg å være
interesse
for
saken vil forbundet ta dette
opp
med
departementet.

Sjarken M/S Silje med VHF registreringsmerke
LJ3917 lett synlig.
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Oppdrett – ei pr
Meiningane er mange når det gjeld
oppdrettsnæringa. Ein av dei som
meiner at oppdrett ikkje er berekraftig er Aslak Larsen frå Os.
AV ANNE-MARGRETHE
MATRE HJEMDAL

Det nyttar ikkje å halda fram at oppdrettsnæringa hjelper til med å halda
svolten frå døra hjå eit stadig aukande
folketal i verda.
– Det kostar nemleg fire kilo fisk å
produsera ein kilo oppdrettsfisk. Då fell
argumentet i fisk, seier han.
– Det hjelper heller ikkje å påstå at
næringa skaffar mange arbeidsplassar.
Det meste er automatisert i dei
svære oppdrettsanlegga. Det krev langt
færre tilsette å driva eit anlegg enn ein
skulle tru. Sjølvsagt finst det arbeidsplassar i næringa, men dei negative
sidene dreg så mykje ned at det held
ikkje å bruka sysselsetjing som
argument, seier småfiskaren frå Os som
har gjort felles sak med Norges Miljøforbund og m.a. vore med Kurt
Oddekalv på aksjon mot oppdrettsanlegg i Bjørnefjorden. Der finst det per
i dag om lag 40 anlegg.
Større og fleire
– Men det er blitt færre anlegg?
– Nei, det stemmer ikkje. Anlegga
vert ikkje færre, heller tvert imot. Dei
er i somme tilfelle blitt flytta fordi
oksygenet forsvinn der dei har stått
grunna all skiten som ligg i store lag på
botnen under dei. Og dei vert t.d. flytta
til gamle fiskefluer der dei øydelegg like
mykje som før.

–Kva med mærdar som hindrar avfall i
å søkkja?
– Dei finst ikkje, eller er ikkje tekne
i bruk. Skiten går i sjøen slik han alltid
har gjort. Det einaste som vert brukt
er oppfangarar av daud fisk.
Grøne konsesjonar
– Kva med grøne konsesjonar, det er vel
aktuelt i dag?
– Du kan trygt setja hermeteikn
rundt grøne. Det er mange framlegg og
finurlege påfunn, men realiteten er at
oppdrettsanlegga bandlegg uhorveleg
store område i sjøen. Etter mi meining
er det uaktuelt å setja dei på land nett
fordi dei krev så store område. Det
vert m.a. snakka om å ta fisken om bord
i båtar og “vaska” han for lakselus før
ein set han tilbake i mærden, og det er
snakk om å bruka laser mot lakselus i
mærdane. Men det er stort sett
framlegg som vi veit ikkje vil koma til å
fungera. Eller det er framlegg så
kostnadskrevjande at dei er uaktuelle
av den grunn, seier Larsen.
Larsen seier at frå hans synsstad er
dette med oppdrett ein konflikt som
berre veks, og at motstandarane slåst
mot ein sterk motpart – som kan bruka
alle dei ressursar som trengst for å nå
fram med sitt syn.
– Dersom ein samanliknar med
landbruksnæringa er reglane heilt ulike.
Bonden har eit visst areal og må innretta talet på dyr etter det. Slikt treng
ikkje oppdrettarar ta omsyn til. I oppdrettsnæringa er det bortimot fritt
fram, og lakselusa er blitt resistente.
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Kan betala seg
Det siste er at det kan koma til å betala
seg for kommunar å gje konsesjon.
Dette kjem nok fordi ein del kommunar etter kvart har teke til å nekta å
gje nye konsesjonar. No kan dei koma
til å få ein del av dei pengane staten tek
inn på desse konsesjonane, og då vert
det straks interessant for fattige kommunar å gje nye løyve til oppdrett.
Leppefisk og rømming
Det finst framleis fisk i fjordane, seier
Larsen. I år har det endåtil vore svært
mykje makrell, men det er eit faktum at
leppefisk, som er mat for somme fiskeslag, t.d. torsken, vert fiska opp og
hamnar i mærdane for å ta lakselus.
– Men villfisken har altså ikkje blitt
vekke?
– Nei, stort sett ikkje. Sjøauren er
vekke, men elles får vi fisk. Men fisken
som beitar rundt mærdane er jo ikkje
etande. Eit anna problem er at mykje
oppdrettsfisk rømmer. Og etter
stormen nord for oss nyleg kan ein
rekna med at mange mærdar vart
øydelagde.
Det finst likevel lyspunkt. Det er at
også yrkesfiskarar tek til å reagera på
oppdrettsnæringa som bandlegg så
store område. Ikkje berre med sjølve
mærdane, men også med festa for
desse. Det hindrar også dei i å bruka
reiskapar i store område langs heile
kysten.
– Det er rart at ikkje styresmaktene
har sett kor dette ber i ein industri som
har vore stor no i 30 år, seier Aslak
Larsen.

problemnæring

– Oppdrettsnæringa får fritt spelerom, meiner
fritidsfiskaren Aslak Larsen. Her med Miljødronninga til Norges Miljøforbund i bakgrunnen.
(Foto: Os Småfiskarlag.)

Slik ser det ut sør for Bergen. Her
ligg oppdrettsanlegga tett som hagl.
(Kjelde: Fiskeridirektoratets nettside mars 2012).
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Hummerfiske
i Oslofjorden
Etter alle forsøk på å nedfiske bestanden før 1. oktober
så var det allikevel hummer nok til alle i år også. Det er
vanskelig å forstå at det kommer et stadig tilsig av
hummer. Det er dessverre fisket ulovlig av badegjester
og yrkesfiskere og sikkert en og annen fritidsfisker også
men det er jo fritt fra for oppsynet er lang fra effektive
nok. Det er mye stor hummer innimellom. Det er de
store hunnhummerne på over 31 cm forskerne nå vil
frede. Jeg forstår dem og jeg er helt enig fordi disse

hummerne er rene ”produksjonsmaskiner”. Ikke bokstavelig men med tanke på at de legger opptil 5 ganger
flere egg enn ei på 25 cm, og dertil større og kraftigere
yngel så vil det vel aksepteres av fiskerne etter hvert.
Det er jo hummer på 25- 27 cm som betaler seg best i
salg slik jeg har forstått så da burde jo være greit. Se alle
de fine bildene og tenk tilbake på den fine høsten vi har
hatt når snøen ligger til langt opp over vinduskarmen
og gradestokken har passert-15!

Vi måler alltid hummeren
for undermåls skal ut

Fler hummer i år enda mange
rognhummer er kastet ut.
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Storhummer på hyttetaket.
Foto: Jan Magnussen

Hummer fisket fortsatt
godt i slutten av
november

Noen merker redskapen veldig godt.
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Hummaren
vil bestå
Hummaren er ein populær og ettertrakta
skapning. No er det snart slutt på
sesongen, og i Os har det så langt synt
seg at fisket etter havets kardinal til dels
har vore betre i år enn i fjor.
ANNE-MARGRETHE
MATRE HJEMDAL
ammh@osogfusa.no

«Småfisker'n» har snakka med to av
hummarfiskarane i Os kommune i
Hordaland, Per Einar Pedersen og
Magnus K. Kyssand.
Dei fiskar hummar på kvar sine
stader i Os, og når vi spør om dei trur
at hummaren er ein utdøyande art
seier begge nei.
– Med dei restriksjonar som finst i
dag kjem hummaren til å bestå. Både
fordi dei fleste fiskarar tek omsyn til
reglane og fordi at dersom det vert
vesentleg nedgang i fisket vert det
også færre fiskarar. Det regulerer seg
sjølv er no mi tru, seier Lyssand.

treng ikkje dra til sjøs for Pedersen
har teke teinene med til båtplassen sin
og kan berre dra opp to flotte eksemplar. Den eine endåtil med
tidlegare påsett merke slik at dei som
studerer arten kan få ei tilbakemelding
på kor stor han er blitt sidan han vart
Per Pedersen er ein ivrig småfiskar, og her syner
han dei siste to han har fått i løpet av den tida
hummarfisket har føregått dette året.

Freding har hjelpt
Dei trur begge at freding av
rognhummar har hjelpt. Enno ser ein
ikkje heilt resultatet av fredinga som
vart innført i frå 2008, men den kjem
etter kvart. Hummaren kan veksa
rundt 3-4 cm per år, så etter kvart vil
det syna seg om fredinga har vore til
monaleg hjelp.
– Er det mange som fiskar hummar?
– Ja, det er det. Og stort sett på
lovleg måte. Det er ikkje mange som
ikkje merkjer reiskapen i dag, men
sjølvsagt finst det einskilde
“cowboyar” enno.
Så dreg vi til sjøs for å sjå om vi finn
hummar i teina i dag. Det er Pedersen
sine teiner vi skal kontrollera. Dvs. vi
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merkt. Ingen av dei to har utrogn i år,
men hoer er dei begge.
–Difor trur eg at eg skal setja ut att
den merka slik at ho kan koma med
utrogn neste år, seier den medvitne
hummarfiskaren.

Medlemsmøte i Tønsberg
16. oktober, midt under
hummerfisket, var det duket for
medlemsmøte på Loggen,
kystkultursentret. Temaet var
hummerfisket og at dette engasjerte
våre medlemmer var det liten tvil om
for her møtte det godt over 40
medlemmer. Hvordan myndighetene
håndterer regler og på hvilken måte
vi kan bidra.Vi fikk besøk av Walter
Ahlgren fra Kystvaktskipet Nornen.
Han gjennom gikk reglene helt
generelt og det var anledning til å
stille spørsmål. Etter en kaffekopp og
litt og bite i trakk Ahlgren seg tilbake
og vi rakk også å gå gjennom ”Fiske i
Sør”, forslag til tiltak og hva vi svarte
på høringen fra Fiskeri og Kyst
departementet.

Julemøte i Tønsberg
AV TOM SOLLIE

Tradisjon er viktig, i hvert fall når vi
snakker om Julemøtet på Borge
Hotell, som vi atter en gang besøkte
Torsdag 21. november.

Årets storfisker
Etter masse god mat ble” Årets
storfisker” kåret, ikke uventet, Johnny
Bøe som fanget en sjøørret på hele
3,7 kilo i mai måned på en ganske så
slitt vobler.

som hovedgevinst. Viktig med slike
utlodninger, de skaper stemning
sammen med god kaffe og litt til, og
gir ikke minst litt penger i kassa!

Lodd og kaffe
Det skal være lutefisk
Skikkelig lutefisk er tingen for de som Deretter var det tid for utlodning
forstår seg på julemat.Visstnok er det med hummerteine fra Skagerak trål
godt med ribbe men det spiser vi
ellers nok av i jula. Til dette møtet
var vårt Æresmedlem Kjell Torjesen
og Asbjørn Gabrielsen invitert. Asbjørn har stått på i mange år for sin
forening i Sandefjord og også for forbundet. Han ble dessuten utnevnt til
Æresmedlem i Småfisker `n avd.
Sandefjord i 2012.
Johnny Bøe ble overrakt storfiskerpremien
av Tom Sollie.
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Asbjørn Gabrielsen vant sikkerhetssett for båt og
Jan Stoknes stakk av med hummerteina.
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Årsmøte i Småfisker’n
Kristiansand og Omegn
AV KONRAD DRANGSHOLT
Onsdag 30.januar var vi samlet over 20
småfiskere til årsmøte i lokalforeningen.
Som vanlig gikk de faste årsmøtesakene
hurtig og greit unna.
Eiler utnevnt til æresmedlem
Da vi kom til valg av nytt styre, var det
klart at Eiler Schiøtz, som har vært
formann i så å si alle år siden starten
i 1989, fikk oppfylt sitt ønske om ny
posisjon i styret. Han har i flere år
signalisert at en annen må ta på seg
formannsvervet. Eiler har vært en
selvskreven og utmerket kaptein på
lokallagsskuta, der han har lagt ned
mye tid og arbeid til alles store tilfredshet. Ingen saker har vært for
store og ingen for små for Eiler. Derfor var det naturlig for oss i styret å
utnevne han til æresmedlem i foreningen. Han fikk overlevert en flott
diplom og et gavekort for sin innsats.
Hans ønske om å bare bli vanlig
styremedlem ble selvfølgelig etterkommet, og han kvitterte med å overlevere den flotte formannsklubben til
vår nye leder, Leif Lindkvist.
Lokallaget går mot etablering av
havbeite for hummer.
En annen sak som vi tok opp på møtet
er den planlagte hummerparken som
planlegges utenfor Flekkerøy.(Like
utenfor Kristiansand). Initiativtakerne
har fått tillatelse til å fiske opp

rognhummer som er videresendt til
godkjent hummerklekkeri. Tanken er
at en stund etter utsetting skal det
åpnes for et begrenset fiske etter
hummeren.
MEN
bare
for
medlemmer av et andelslag. En andel i
samvirket gir rett til å fange 20
hummer med fem teiner i det
planlagte hummerbeiteområdet. De
har satt et tak på 400 andeler.
Hummerreservatet som er planlagt,
vil legge beslag på 9 km2 av et fiskerikt
område som fra gammelt av er kjent
som et hummereldorado. I området Eiler ønsker velkommen til årsmøtet 2013, før
vil det bli forbudt å fiske med alle han takker av som lokallagsformann, et verv han
bunnstående redskaper. Dette er et så har hatt nesten uavbrutt siden starten i 1989.
stort inngrep (overgrep) i allemannsretten, at vi som lokallag vil gå til
kamp mot hummerparken. Årsmøtet
gav full støtte til det.
God stemning
Etter at de ulike sakene var ferdig behandlet, var det klart for det tradisjonelle måltidet med deilige, ferske
reker. Mange reker, og mye kaffe og
prat senere, var det tid for lotteriet.Vi
takker for godt frammøte og god
stemning på årsmøtet.

Eiler overrekker formannsklubben til Leif Lindkvist, vår nye formann i Kristiansand og
Omegnen.

Det nye styret består av:
Formann:
Leif Lindkvist
Nestformann: Olav Tveitdal
Kasserer:
Tor Ågedal
Sekretær:
Konrad Drangsholt
Styremedlem: Eiler Schiøtz
Det nye styret i Kristiansand. Fra venstre:Tor
Ågedal (kasserer), Leif Lindkvist (formann), Olav
Tveitdal (nestformann), Eiler Schiøtz
(styremedlem), Konrad Drangsholt (sekretær).

Vi serverer alltid flotte, ferske reker på årsmøtene. Mye koselig småprat følger alltid med.
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Eiler er utnevnt som æresmedlem i Småfiskeren
Kristiansand, og får her overrakt diplom og
gavekort.

Landsmøtet 2014
til Lofoten
AV TOM SOLLIE

ringer. I og med at vi får lang reisetid
og at vi skal forholde oss til tider for
Møtet legges til Statles Rorbusenter, Hurtigrute 4t, og fly, vil programmet
Mortsund 12. – 13. april (11. – 13.), se annerledes ut enn tidligere.
og ikke til Kremmærvika som først Selve Landsmøtet blir ikke på søndag
annonsert, på grunn av mottaks for det får vi rett og slett ikke tid til.
problemer. Komiteen i Lofoten Fri- Vi kan ikke reise til Lofoten på denne
tidsfiskerlag er så godt som klare tiden uten å få oss en fisketur, men vi
med forberedelsene og delegatene er vær avhengige, så stikkordet blir
kan bare glede seg, Vi har utford- ”fleksibilitet”.
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Invitasjon og påmeldings skjema
sendes ut til lokallagene i nær
fremtid. Vanligvis er det årsmøtet
som fastsetter hvem som skal delta
på landsmøtet, men vi vil denne gang
anmode om at lagene ”lufter” dette
på eget styremøte.
Vi trenger tidlig bestilling av flybillett
for å oppnå en gunstig pris.

Noen tanker om
«Fiske i Sør»
AV JAHN G. GABRIELSEN

Som medlem i arbeidsgruppa i «Fiske i Sør» og representant
for NFSF var det et meget interessant arbeid. Jeg fikk et
lærerikt og givende innblikk i fiske og fiskeriproblemer.
Riktignok følte jeg at det å framføre våre synspunkter i
gruppa var vanskelig, da denne bestod av «eksperter» på livet
i havet. Dessuten ligger også økonomiske interesser hos
mange fiskere, som selvsagt ønsker mest mulig utkomme av
sin virksomhet. Vi vet jo at for noen er det å tjene ei krone
mer i dag, viktigere enn å ta hensyn til hva som kan tas opp
av havet i morgen.
Jeg vil henstille til alle medlemmene i NFSF å lese
rapporten om «Fiske i Sør» som dere kan finne utlagt på
internett.
http://www.regjeringen.no/upload/FKD/Vedlegg/Rapporter/
2013/fiskesor.pdf

Selv om resultatet for oss medlemmer i NFSF kan
diskuteres, mener jeg det var det beste vi kunne oppnå. Det
er visse innstillinger fra komiteen som vi har kommentarer
til, og noen av disse er sendt innen høringsfristen. Se
punktene under.

Selvsagt kunne vi kommentert flere punkter i rapporten,
men kanskje det er greit å konsentrere seg om noen få?
Kapittel 9 er hvilke tiltak som vi i gruppa kunne enes om for
å bevare hummer og fisk.

Det er kommentarer til følgende punkter:
7) Arbeidsgruppen foreslår at det innføres fluktåpning på 80
mm i rusefiske etter torsk.
Det er ikke lov å fange hummer annet enn med teiner.
Torske- og ravgarns-ruser er ikke teiner. Formålet er å fange
torsk. Med fluktåpning vil ikke småfisk kunne samles i rusa og
følgelig fisker den heller ikke torsk. Gjeldende restriksjonene
er allerede gode nok til å verne hummer. Forbudet mai til
okt. er godt nok.
9) Arbeidsgruppen foreslår at røkting skal skje minst hver tredje
dag.
Hensikten med forslaget, at krepseteiner ikke skal oppta
plasser hvor det tråles, faller helt utenfor tiltaket. Dessuten er
vil det stort sett være umulig å overholde og å kontrollere.
Dersom hensikten skal være å ekskludere fritidsfiske er vi
sterkt uenige. Røkting en gang i uken er mer enn nok.
17) Arbeidsgruppen foreslår at det innføres garnforbud for
fritidsfiskere på grunnere vann enn 25 m i perioden 1. juni 31 juli.
Generelt må forbudet gjelde for yrkesfiskere som fritidsfiskere.
18) Arbeidsgruppen foreslår en ukes teinefritt før hummerfisket
begynner.
Vi har en lokalforening som mener det bør være to uker,
men siden det er vi som har fremmet forslaget, står vi fast
med en uke.

Vi sendte dette til Fiskeri og Kystdepartementet:

Med vennlig hilsen

Svar fra Norges Fritids og Småfiskerforbund til
høringen ”Fiske i Sør”
Norges Fritids og Småfiskerforbund har sendt ut rapporten
til sine medlemsforeninger.Vi har bedt om kommentarer til
punktene i kapittel 9. Med unntak så har Lysfiskekomiteen
gått nærmere inn i hele rapporten, men berører også
punkter i kap.9.
Generelt så stiller en seg positive til tiltak for å lette arbeide
samt å ha et bedre inntekts- potensiale for yrkesfiskerne.
Kommentarene gjelder teinefiske/rusefiske og forskjellsbehandling mellom fritids og yrkes-fiskere
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___________Sign.____________
Jahn G. Gabrielsen, Regionsleder Øst.
(medlem i utvalget Fiske-i-Sør)
___________Sign.____________
Tom E. Sollie, Leder NFSF.

Vedlegg, kommentarer fra Lysfiskekomiteen.

Torskekrise i Skagerrak

AV PER GJØDINGSETER, TELEMARK

at alt skal fortsette som før. Uvalget har
etter nærmere 2 års arbeid ikke
Torsken er i ferd med å forsvinne fra den kommet fram til et eneste tiltak som kan
østligste delen av Skagerrak kysten.Vi fri- løse torskekrisa. Som et eksempel kan
tidsfiskere får stadig mindre fisk og nevnes at det etter påtrykk fra EU`s havskikkelig koketorsk er helt borte.Yrkes- forskere er blitt innført fiskerist i
fiskerne opplever det samme som oss, reketrål utafor vår 4 n.mils grense. Tilmen velger” å sitte stille i båten” i stedet standen for kysttorskstammen er mye
for å slå alarm. Det er reketrålerne som dårlige enn for torsk i Skagerrak/Nordregjerer Fiskarlaget Sør og frykten for å sjøen, men her mener utvalget skal
utløse ubehagelige tiltak er større enn tråles som før, uten rist. Det sies da også
bekymringen for at torsken skal for- i utvalgsinnstillingen at hensynet til
svinne. Derfor er det lite snakk om tors- lønnsomheten i fiskerinæringa har vært
kekrisa i Skagerrak, torsken får dø i vektlagt. På tross av at det er besluttet å
stillhet.
gå over til flerbestandsforvaltning behandler utvalget sild og brisling uten å si
Fiske i sør
et ord om sildefiskenes plass i næringsFiskeriforvaltningen er imidlertid godt kjeden og deres betydning som mat for
orientert
om
situasjonen.
På torskefisk.
Langesundskonferansen om kysttorskens framtid i 2011, erkjente fis- På reguleringsmøtene i Bergen, hvor vilkeriministerens statssekretær Sylvia kår for fisket bestemmes, følger en opp
Skramstad at Skagerrak torsken ikke var med å gjøre ingenting. På møtet i juni d.å.
bærekraftig
forvaltet
og
at blei vårt forbunds utsendinger latterligdepartementet ville få nedsatt et” bredt gjort da de hevda at sild er viktig torssammensatt og hurtigarbeidene utvalg” kemat. Fiskeriforvaltningen mente å ha
for å finne ut hva som måtte gjøres for havforskernes støtte for sitt syn.
å leve opp til de politiske retningslinjer.
Dette utvalget” Fiske i Sør” rimer med Uten havforskere hadde vi stilt mer på

likefot med fiskerlag og forvaltning. Nå
blir vi feid av banen med vitenskapelig
tyngde.

Havforsk og havfusk
Havforskerne har en snart hundreårig
statistikk med sine landnottrekk og trollgarnsett på Skagerrakkysten.Tallenes tale
er klar og i overensstemmelse med våre
observasjoner. Det er snart tomt! På
veien mot at torsken forsvinner helt
hadde det vært betimelig at havforskerne ropte varsko og kom med forslag
til tiltak for å avverge sammenbruddet i
bestanden. I stedet lar Havforskningsinstituttet seg bruke mot våre forsøk på
å redde torsken. Det har bare vitenskapelig interesse at det stemmer med
opptegnelsene når havet er tomt!

Havforskerne mente lenge at det var fritidsfiskerne som hadde skylda for at
Skagerraktorsken
forsvant.
Fiskeridirektoratet var i tilslutning til dette
ikke seine med å iverksette begrensninger på redskapsbruk i fritidsfisket, for
å beskytte torsken. Når det på tross av
tiltak mot fritidsfisket blir stadig mindre
torsk, skulle en forvente at tiltak mot
yrkesfisket blei iverksatt, men ingen ting
skjer. Blant forslag som i flere år er
fremmet av vårt forbund er forbud mot
garnfiske i gytetida, februar mars, av de
høyst aktuelle.

Stopp lysfisket
Lokale fiskere, som på tross av høy alder,
har bevart sin forstand, er svært opptatt
av sild og brisling og vil ha stoppet lysfisket. Det dreier seg etter deres oppfatning ikke bare om at sild er torskemat,
men også om at silda er losen som leder
torsken inn på gyteplassen og sildrognens betydning for torsk og annen fisk.
Med” bærekraftig forvaltning” forstår
mitt leksikon at det betyr at vi ter oss
slik at våre etterkommere kan fortsette
som oss. Det er på tide at politikerne
minner fiskeridirektoratet om dette. Vi
setter vår lit til en ny fiskeriminister uten
bakgrunn i fiskerinæringa.
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Medlemsmøte i NFSF Kristiansand

Skarp protest mot
havbeite ved Flekkerøy
På et medlemsmøte i Småfisker`n avd.
Kristiansand & Omegn ble det satt
fokus på søknad om havbeite fra en
interessegruppe i Flekkerøyområdet.
Fiskarlaget Sør har protestert mot
dette og NFSF støtter opp om
protesten.

En ble enig om å sende følgende
e-post til Vest-Agder fylke:
”På vegne av medlemmene i Norges
Fritids og Småfiskerforbund avd. Kristiansand og omegn, vil jeg på det
sterkeste protestere på forslaget om
å opprette havbeite for hummer
utenfor Flekkerøy. Dette er et omVidere behandling ble som følger. Vi råde som er veldig mye brukt av våre
ble enige om å sende en mail til fylket, medlemmer. Det å privatisere et så
med en skarp protest mot planen. De stort område, for at noen skal få en
ble minnet om allemannsretten som eksklusiv enerett til fiske, er et brudd
vi mener står veldig sterkt, og at på allemannsretten, og den står sterkt
veldig mange av våre medlemmer i Norge.Videre har staten brukt mye
protesterer mot planen.
penger på tilretteleggelse langs
kysten, og da synes vi det er galt at

KJEMPENYHET!

noen få skal drive forretning på allmenhetens bekostning. Det er å ødelegge et område for rekreasjon og
friluftsliv. Og igjen; allemannsretten
må veie tyngst i denne saken. I tillegg
har Fiskerlaget Sør og Flekkerøy Fiskerforening gått imot dette.
Hilsen Norges Fritids og Småfiskerforbund avd. Kristiansand og omegn.”
Leif Lindkvist
lokalformann

HOBBYFISKERENS DRØM OG TROFASTE VENN!

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

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

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

Olsen Fangst og Kraftblokk v/ Harald Olsen, Sundveien 388, 4250 Kopervik. Tlf +47 905 64 598
kraftblokk.indd 1
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Inntrykk og erfaringer
fra reguleringsmøtet
5. juni 2013
var fanget undermåls brisling som sannsynligvis ble malt opp til dyrefor og
For første gang er jeg deltaker i et liknende. Lysstyrken på lysbåtene er
reguleringsmøtet. Dette arrangeres 2 endret, det er skarpere og kraftigere lys
ganger i året i Bergen og derfor er det enn tidligere samtidig som det fiskes
vanligvis Lars og andre som møter her. med 2 lysbåter per bruk!
Innledningsvis var jeg svært positiv til
møtet og fiskeridirektøren kom ned til Usaklig angrep fra byråkratiet
Fiskeridirektøren overlot ordet til
oss og håndhilste før møtet begynte.
seniorrådgiver Eilif Sundt som jobber
Til møtet var det innsendt saker fra fis- ved reguleringsavdelingen i ressurskerlag og andre næringsinnterresenter avdelingen. Hans arbeidsfelt er blant
samt andre involverte interesse- annet forskning internasjonalt, brisling,
koraller, salgslagene og diverse høringer.
organisasjoner som oss.
AV TOM SOLLIE

Vi hadde sendt inn tre saker som gikk
på lysfiske,Torsk sør for 62, og Økosystembasert forvaltning.
Møtet ble åpnet av Fiskeridirektøren og
etter en kort innledning var møtet i
gang.

Brisling
Vår sak i 2.2.6 Brisling, ble noe spesielt
mottatt.

Sundt mente at det ikke var holdbarhet
i NFSF sine påstander om at brisling og
småsild var næring for torsk. Han viste
blant annet til at mageundersøkelsene
som HI hadde foretatt på torsk viste at
der kun var krabbe og en masse som
ikke kunne identifiseres. Altså spiste
ikke torsken hverken sild eller brisling.

Videre beklaget han seg over at fritidsfiskernes påstander hadde kostet
NFSF ba om ordet og opplyste at vi ville norske skattebetalere millioner fordi
forsøke å holde seg til denne ene saken observatørordningen ikke hadde gitt
uten å blande inn de 2 øvrige saker vi positive resultater. Det var kun tatt
hadde sendt inn, selv om alle sakene rene fangster uten innblanding av Torsk.
handlet om mye av det samme med Deretter beklaget han seg over at frihenvisning til forvaltning. I tillegg til tidsfiskerne selv tok ut mye torsk, og at
saken ble det etterlyst havforsknings- de selv etter å ha fått øket kvote fra
instituttets bekymringsmelding fra 2007, 1000 kg til 2000 kg klaget for videre å
da fiskeridirektørens øvrige henvis- kreve 3000 kg. Han mente dette var
ninger i saken viste til dokumenter fra uhørt!
samme periode. Vi lurte på hvorfor
denne ikke var vedlagt. NFSF finner ikke NFSF ba om ordet for å imøtegå det vi
at fisket forvaltes bærekraftig fordi oppfattet som usaklige påstander og vi
fangstene var halvert fra 2011 til 2012, beklaget at fiskeridirektoratet ikke
både for hele landet og Oslofjorden holdt seg til saken. NFSF mente det ikke
som enhet. Det var også observert at var holdbarhet i påstandene om at
det i fangstrapportene kom fram at det torsken ikke spiste brisling fordi
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prøvene ikke viste det. Det kommer
helt an på når og hvor prøven er tatt.
Kysttorsk spiser krabbe vår og sommer.
Sen høst og vinter spiser den utelukkende brisling. Videre viste vi til at
observatør ordningen var fiskeridirektoratets eget påfunn og dette
hadde vi ingen befatning med. Dessuten
er det slik at fritidsfiskere ikke fisker
brisling slik at de ikke utgjør noen
trussel for denne arten.
Støtte fra fiskerhold
Kåre Heggebø fra Kystfiskarlaget Rogaland kunne opplyse at han fisket med lys
etter Brisling i Oslofjorden i 2008. Han
hadde observert at de vanligvis fikk mye
torsk i fisket men at det i Oslofjorden
nærmest ikke var innblanding av Torsk.
Ikke engang slik at den kunne lage seg
en middag etter trekket!

NFSF beklaget ovenfor møtet at vi ble
møtt med en meget dårlig tone fra
fiskeridirektoratet og at vi regnet med
at dette ikke gjentar seg. Deretter
forlot Sundt møtet.

Torsk i Nordsjøen og Skagerrak
Her gikk Fiskeridirektøren direkte fra
Nordsjøen og Skagerrak til neste punkt
Sild.
Økosystembasert forvaltning
NFSF ba om at Torsk i Skagerrak kunne
tas opp her fordi dette var utelatt i
2.3.2, og vi fikk aksept for det.
Hva gjør vi med torsken i
Oslofjorden?
Det ble vist til den dårlige forfatningen
for Oslofjorden ytre del, med hensyn til
torskebestanden og viste til yrkesfisker

som fisket torsk med kilometervis med
garn i februar og mars og fangstene var
minimale. Det er umulig å leve av slike
fangster på 7-10 torsker med så mye
garn. Vi la til at det i disse månedene
hvor torsken gyter burde vært forbudt
med garnfiske.Torskestammen burde få
anledning til bygge seg opp igjen, slik at
fiskeren etter en periode kunne komme
tilbake å få mer torsk enn nå! Videre
kunne vi opplyse om at det i indre
delen av fjorden, fra Drøbak, var
rapportert bra med torsk og fisk for
øvrig. I denne delen av fjorden foregikk
det ikke Lysfiske!

Kåre Heggebø bekreftet igjen våre påstander. Han kunne fortelle at han
hadde fått samme meldinger fra
kollegaer i området som fikk bra med
torsk. Derimot var det lite brisling der,
mente han!

NFSF nevnte også at våre nye landsmenn fisket” kattefisk” til hushold-

ningen. Det er observert fiske etter
undermåls fisk deriblant torsk på 10-15
cm. De som fisker forstår ikke dette og
dermed må det opplyses bedre. Det
kan f. eks settes opp plakater i aktuelle
områder hvor det fiskes fra land og ved
opp utsettingsramper, for å orientere
om minstemål og regler for øvrig.
Her fikk vi positiv tilbakemelding fra fiskeridirektoratet.

Videre henstilte vi, som det sto i vårt
innlegg, Direktoratet for Naturforvaltning, ved Erlend Standal, om å legge
fram deres syn på økosystembasert forvaltning. Han svarte generelt på dette.

Ble satt på plass av
fiskeridirektøren
En fra yrkesfiskerorganisasjonene uttalte at fritidsfiskere ikke hadde noe
med å fiske, de hadde bare å komme seg
på land, men her kvitterte fiskeridirektøren raskt med å henvise til
havresursloven og forholdene i Norge

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND
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generelt at Fritidsfiske var en del av
fisket og slik skal det fortsatt være.
Else Thorstensen fra HI, Flødevigen,
kunne opplyse at det i rapporten Fiske
i Sør var nevnt noe om vern i forhold til
gytefjorder. Hun viste senere til at det i
denne rapporten var fastslått at fritidsfiskere fisket 70% av all torsk!
Vi kommer igjen!
Det er ikke til å legge skjul på at NFSF
var både skuffet og frustrert over så lite
støtte, ja enda til angrep, når vi prøver
å gi vårt bidrag til økosystembasert
forvaltning og konstruktive forslag
for oppbygging av torskebestanden i
Oslofjorden. Men vi lar oss ikke slå så
lett og NFSF vil fortsette å arbeide med
disse viktige sakene.

Småfisker`n informerer

Hvilke regler gjelder for
fiske i sjøen i 2014?
Dette er ikke ment som noen uttømmende innføring i reglene, siden
der lokalt finnes områdereguleringer
som en må forholde seg til. Listen
under peker på de punktene som en
må rette seg etter/eventuelt undersøke nærmere i forhold til hvor i
landet en bor.
Er du av de som kun fisker til eget
bruk, så er punktene A - D de mest aktuelle, men vær observant på punkt G i noen tilfeller. Skaff deg gjerne brosjyren
"Kysten er din" (sist utgitt april 2013.) Den finnes også som
app (se under) og på internett under adressen
http://www.fiskeridir.no/brosjyrer/kysten-er-din
Vær også oppmerksom på at alle reguleringer blir vurdert
hvert år, og det kan inntre endringer både i løpet av et år og
ved et årsskifte.
A. Generell redskapsbegrensning for fritidsfiskere:
Håndsnøre/stang
1 juksamaskin
210 meter garn
300 linekrok
20 teiner eller ruser
NB! Husk at krabbeteiner skal ha 2 sirkelformede rømningshull ett på hver side - nær bunnen, på minimum 80 millimeter. Dette
er et tiltak for vern av hummeren.
I fritidsfisket er tillatt garnmengde redusert fra 210 meter til 165
meter. Den nye regelen vil gjelde for fiske etter torskefisk både nord
og sør for 62°N.
Har du 165 meter bunngarn etter torsk og 45 meter garn som
ikke fisker etter torsk (eks. flytegarn) så er det en mulighet for å utnytte de 210 metrene.
Redskapsmengde gjelder pr. båt, selv om det er flere personer
i båten.
B. Merking av redskap
All redskap skal være merket med eiers navn og adresse på
minst et av vakene. Har redskapet ikke vak skal det merkes
direkte på redskapet.
C. Nedsenking av garn/forbud mot
redskapstyper/forbud mot fiske
• Det er innført totalforbud mot fiske av ål. Dette gjelder på
ubestemt tid for å bygge opp bestanden.
• Det er innført totalforbud mot fiske av pigghå. Dette gjelder
på ubestemt tid for å bygge opp bestanden som en mener
er truet.
• Fra 1.mars til 30. september skal alle garn med maskevidde

•
•
•

•

32mm eller større senkes ned slik at hele fangstdelen står
under 3 meters dyp. Dette er et tiltak for vern av laks og
sjøørret.
Fra 1.mai til og med 31.desember er det forbudt å fiske
med torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til
og med Møre og Romsdal fylke.
Dette er et tiltak for vern av hummeren….
Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet
hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.
Unntak for fiske etter leppefisk
Ruser er et velegnet redskap til fangst av leppefisk, som brukes
til avlusing av laks i oppdrettsnæringen. Fiskeridirektoratets
regionkontor kan derfor gi dispensasjon fra ruseforbudet til
fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning.
Minste maskestørrelse i bunngarn sør for 62 grader er 126
mm (10 omfar). Dette ble innført fra 1.jan 2012. Nord for
62 grader nord er minste maskestørrelse i garnfisket etter
torsk 156 millimeter.

D. Fredningstid
En del arter er fredet i deler av året, og der gjelder spesielle
regler for hvordan en kan fange den.Vi nevner spesielt:

• Hummer
Regler om minstemål , fangsttid og fangstredskap.
På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra
1. oktober klokken til og med 30. november.
For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober til og med 31.
desember.
Felles regler for hele landet:
• Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner.
• Hummerteiner skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på
minst 60 millimeter i diameter på hver side av teinen.
• Hummer tatt med annen redskap enn hummerteiner skal
settes tilbake i sjøen.
• Fritidsfiskere kan bruke maksimalt 10 teiner til fangst av
hummer.
• Hummer med utvendig rogn er fredet hele året og skal
settes tilbake i sjøen.
• Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm.
• Hummer kan ikke oppbevares i sjøen mellom 31.desember
og 1. oktober.
• I teiner som er satt ut for fangst av krabbe på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke, skal det være minst én sirkelformet
fluktåpning i redskapet. Åpningens diameter skal være minst
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80 millimeter. Dette kravet gjelder ikke yrkesfiskere.
• Det er forbudt å bruke torskeruser på kyststrekningen fra
svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i perioden fra 1. mai til 31. desember.Yrkesfiskere kan søke om
dispensasjon fra denne regelen.
• Uavhengig av forbudet kan fritidsfiskere likevel benytte torskeruser i hummerfisketiden og ut 31. desember. Antallet
hummerteiner og torskeruser kan likevel til sammen ikke
overstige 10.
• På Skagerrakkysten er det innført helligdagsfredning i
hummerfisketiden.
• I hummerfredningstiden er det en dybdegrense for fritidsfiskere på minimum 25 meter for setting av krabbeteiner
fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista.
• Det er ikke lov å sette eller trekke teiner for å fange
hummer på kysten fra svenskegrensen til og med Vest-Agder
fra én time etter solnedgang til én time før solnedgang.

levert torsk sør for 62 grader dette året.
• I noen fiskeri kan det være forbud mot deltakelse for fritidsfiskere. Pr. 2014 gjelder dette rognkjeksfiske i de 3 nordligste fylkene.
• Ifølge havressursloven kan fritidsfiskere årlig maksimalt omsette for en verdi tilsvarende grensen for momsplikt registrering (kr. 50 000 pr. 2013)
G. J-meldinger
Fiskeridirektoratet utsteder hvert år meldinger som regulerer
fisket for kortere eller lengre tidsrom for gitte områder eller
arter. Meldingene kunngjøres i kystaviser og på fiskeridirektoratet sine informasjonssider. Dette gjelder særlig
når fisket innenfor en totalkvote blir stoppet, og det ikke
lenger er lov til å fiske denne arten for salg (eks makrell).

• Laks, sjøørret og sjørøye
• Vernesoner rundt mange bekker og vassdrag, kun fiske til
spesielle tider og med spesiell redskap.
• Ikke lov med garnfangst uansett.

E. Minstemål
Det er fastsatt minstemål for en del fiskeslag. Følgende minstemål gjelder også i fritidsfiske fra 2012:
Art
Område
Minstemål
Kveite, se fotnote
Hele landet
80 cm
Torsk
Sør for 64°N
40 cm
Nord for 64°N
44 cm
Hyse
Sør for 64°N
31 cm
Nord for 64°N
40 cm
Sei se fotnote
Hele landet
32 cm
Rødspette
Vest for Lindesnes
29 cm
Øst for Lindesnes
27 cm
Krabbe
Nord for Rogaland
13 cm
Rogaland til svenskegrensa
11 cm
Hummer
Hele landet
25 cm
Stort kamskjell
Hele landet
10 cm
Sjøkreps
Hele landet
13 cm

• Levende fisk under minstemål settes ut igjen.
• Kveite under minstemål
(80 cm) skal settes ut igjen uansett om den er levedyktig
eller ikke.
• Sei til egen husholdning eller agn må ikke ha minstemål
• For makrell tatt med krok eller garn gjelder ikke minstemål

F. Omsetning av fisk og skalldyr
• Fisk og skalldyr skal kun omsettes gjennom eller med godkjenning av et av salgslagene.
• Alle som fisker torsk for omsetning må ha båten registrert
i redningsselskapet sitt småbåtregister eller skipsregistrene.
• Sør for 62 grader har fritidsfisker en maksimalkvote for omsetning av torsk på 1000 kilo.
• Nord for 62 grader kan fritidsfisker levere opptil 2000 kilo
torsk pr. båt og person dersom han ikke har fisket eller
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SØNNAK
BATTERIER
fra
Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79 68

www.autoutstyr.no

Fiskegarn
Tauverk
Flyteline
Blyline
Låswire

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

ET NYTT EKKOLODD ER FØDT

CHIRP DownVision™

NYHET: Dragonfly
Ekkolodd/Kartplotter med
CHIRP DownVision
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.
Dragonfly 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 fisken står.

Lær mer om hva Dragonfly kan gjøre for deg:
www.raymarine.com/ga
Bilder kun ment som illustrasjon
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KONTAKTMØTE
på Havforskningsinstituttet Flødevigen 27. august
NFSF ble også i år invitert til Flødevigen
og kontaktmøte, hvor det møtte
deltakere fra fiskerilag, fritidsfiskerlag og
myndighetene. Det hadde dagen før
vært møte i Oslo deretter ventet det
møte i Bergen og videre til Tromsø.
Orientering om forskning
Vi følte at innleggene rundt hav-

strømmer inn i fjordene, hvordan de
endrer seg, samt sukkertare forskningen mest innterresant. Det var
anledning til å stille spørsmål etter innleggene.

Kjersti Lie Gabrielsen hadde jobbet
med prosjektet Mareano. Hun viste
bilder av skapninger som nylig var opp-

daget nede i havdypet og fortalte om
hvilke nytteverdier de enkelte kan få og
allerede har, for medisinens forskning
og for framtiden.

Det vi savnet denne gang var en omvisning på stasjonen for våre deltakere fra
Kristiansand og Kragerø som var her
for første gang.

Kjersti Lie Gabrielsen.

Vi var godt representert, her delegasjonen fra Telemark og Roar Thorsen. t.v. formann i Kragerø.

Medlemsmøte II i NFSF Kristiansand

Ja til bedre kontroll med teinefiske
På dette møtet var det en del synspunkter rundt kontroll og regelverk i
hummerfisket.
Det hersker ganske mye frustrasjon
blant seriøse fritidsfiskere, over den
elendige redskapskontroll som finner
sted i fredningstiden for hummer.
Oppsynet dukker opp en gang eller
to, og skryter av et beslag på tjue
teiner på en dag. Det hadde tatt oss
et par timer å gjøre samme fangst.
Spesielt i ferietiden kunne de kontrollere en gang i uka. Da hadde vi
blitt kvitt mange av de billigteinene
som feriefolket ikke gidder å ta med

hjem. Dermed ligger de og driver
rundt med en colaflaske el. lignende
som flytemiddel, med fare for å få det
i propellen.
Likeledes burde nok yrkesfiskere
kontrolleres noe mere. De kan jo
fiske krabbe overalt, og når det
nærmer seg hummerfisket ligger det
krabbeteiner på alle hummerplasser
som finnes. Ryktene går om skjulte
sanketeiner om sommeren. Ingen
røyk uten ild.
Hilsen oss på Sørlandet.
Leif Odvar Lindkvist, varamann region sør og leder
i Kristiansand
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Isfiske på Eidangerfjorden fenger skoleelever

- DETTE ER GØY
AV PER AARVIK TVEIT

I februar var isforholdene på Eidangerfjorden fine og innbøy til aktivitet fra fritidsfiskere i hele Grenlandsregionen.
Avdelingen av NFSF har ved tidligere
anledninger arrangert isfiskekurs med
skoleelever fra Heistad barneskole.
Det ble også i år elever fra denne
skolen som fikk tilbudet om kurs fra
oss.
Populært tiltak
Skolen velger ut elever som får være
med på kurset og pågangen var stor
men vi hadde dessverre kun anledning
til å arrangere 2 kurs. Etter interessen å
dømme kunne vi sikkert hatt 2 kurs
hver uke vinteren igjennom. Vi hadde
med 24 elever spredt på klassetrinn fra
tredje til sjette. Det var 12 elever med

Fangsten ble samlet og fordelt.

på hver av dagene.
Dette er et meget populært tiltak og vi
har fått mange positive tilbakemeldinger
fra skolen og ikke minst elevene.
Sikkerhet først
Dagene ble startet på skolen hvor det
ble gitt en innføring i hvilke farer som
man må være oppmerksom på når man
ferdes på isen. Elevene fikk også anledning til å øve seg på å sette kroker på
snørene og trene på knuter. På isen var
det ganske bra med fisk. For det meste
sei og hvitting men dessverre ingen
torsk å få de dagene vi var ute.

To av foreningens medlemmer var ute
kveldene før kursdagene og satte ut
oppgangssnører så det var klart til å
trekke snører med en gang elevene
kom på isen. Med de fiskene som hadde

Forberedelser og tålmodighet må til.

Foreningen kjøpte også inn pølser og rundstykker som ble fortært i rekordfart så snart
bålet var tent og varmen god nok for pølsegrilling.
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tatt agnet i løpet av natten ga dette en
pangstart på dagen og det var lett å se
at interessen for fiske er lett å tenne.
Det ble trangt om plassen rundt fiskehullene når noen ropte napp og det
var litt av en utfordring å holde styr på
snører og kroker etter hvert som de
kom opp på isen.
Erfarne læremestre
Foreningen stilte med fire medlemmer
som til sammen har langt over 100 års
erfaring med isfiske så elevene var i
trygge hender og sammen med de
beste læremestere foreningen kan oppdrive.
Elevene satte også stor pris på besøk av
en journalist fra Telemarksavisa som
skrev et tosiders innlegg i avisen.

Snørene ble voktet med våkne blikk.

En fornøyd og glad gjeng klar for hjemreisen som kom alt for tidlig.

Storfisk i
dypet

Feilmerket hummer!!
Et av våre medlemmer, Kjell Rostad, ringte Tom Sollie en
kveld og fortalte litt om hummerfisket i høst. Artig å
høre på Kjell. Han var med og startet foreningen vår
og jeg har kjent han siden det.
Kjell ville fortelle om da han fikk en merket hummer!
Han sendte meg et brev……..

Det er likevel fisk i Oslofjorden. Det er bare det at
du må fiske dybt, minst 50
meter må du ned med
snøret. Lyr, sei, lange og
torsk får du men det er
langt mellom napp. Nede i
revner med bratte skrenter
får du torsken. Lange og lyr
står gjerne mer på leire
bunn. Etter at lysfiskerne
har holdt på en stund så er
det ikke sild å få i garna
heller. Det naturlige ville
vært å kunne fiske torsk i
ragarnsrusene på denne
tiden men det er bare ulke
og sandplyndre som finner
veien inn. Går forslaget om
å innføre 80 mm fluktåpning
i rusene igjennom så kan vi
likegodt hive de på bålet.

Nesbryggen 29 10 2013.
Jeg fanget en merket hummer den 20 oktober, nord for Mellombolærne. Den målte 27,5 cm og veide 550 g. Merkingen
var lys blå, med påført telefon nummer, 37 95 50 00. Dette
nummeret var feil… jeg kom til et eldresenter. Etter mye
om og men fikk jeg kontakt med Esben Moland Olsen, på
Flødevigen forskningssenter. Han kunne fortelle at denne
hummeren nr 2922, var sluppet ut nord for mellom Bolærne
i august 2012. Da var den 24 cm. De fanget ofte med 25
teiner. Han beklaget feil telefon nummer som skapte en del
plunder.
Vennlig hilsen Kjell Rostad.
Med andre ord: Ring ikke det nummeret som står
på merket, ring heller: 55 23 85 00.
Da kommer du fram.

Kompassroser til nedfelling i
parkett/skibsgulv, båtdekk, bord

Egnet i offentlige lokaler, båter eller
det private hjem. Gir et meget eksklusivt og maritimt preg.
Kompassrosene er laminert med
westsystem epoxy under vacuum,
og lages i ønsket størrelse på bestilling. Utstilte kompassroser måler
600mm diam. og 14mm tykkelse.
Sender over hele landet.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
til ditt prosjekt.

3D Fres & Gravering
v/Øystein Evjen
Tlf: 913 44 979
Mail: oaevjen@3dfresoggravering.no
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Hele landet fra syd til nord:

NFSF foreningsoversikt
Småfisker’n Onsøy / Råde
Formann: Elias Arvesen, Lervik, 1626 Manstad
Tlf: 69333172. E-post: elias.a@online.no
Kasserer: Stig Østenrød, Sønningveien 10,
1626 Manstad. Tlf: 69330147 / 90085577
E-post: stig.ostenrod@yahoo.no
Småfisker’n Moss / Rygge
Formann: Carl Fjerbæk, Kure, 1580 Rygge
Tlf: 69260616 + faks
E-post: carfj@online.no
Kasserer: Svenn Giske, Fjordgløtt, 1516 Moss
Tlf: 90750652. E-post: svegis@online.no
Småfisker’n Tønsberg & Omegn.
Formann: Terje Kristiansen
Solvangveien 44, 3158 Andebu
Tlf: 91332424. E-post: tekri@online.no
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 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

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

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

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

Os Småfiskarlag.
Formann: Magnus Lyssand, Håvardsvegen 53.
5200 Os. E-post: magnuslyssand@yahoo.no
Kasserer:Vermund Halhjem, Bjørnavegen 19,
Tlf: 5200 Os.
E-post: vermund.halhjem@hotmail.no
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NFSF avd. Sogn og fjordane.
Formann: Leif Førde, Gate 7 nr. 90, 6790 Måløy.
Tlf: 41271084. E-post: leif.førde@googlemail.no
Kasserer: Karstein Vederhus, 5717 Flatraket
Tlf: 97130278. E-post: kvederh@online.no
NFSF Avd. Møre og Romsdal.
Formann: Harald Klausen, Skyttervn.8 B,
6514 Kristiansund. Tlf: 97619888
E-post: harklaus@online.no
Kasserer: Helge Lyngvik, 6523 Frei
Tlf: 71528877. E-post: nlyngvik@online.no
NFSF Avd.Vefsnfjorden.
Formann: Dag Utnes, Skjervgata 6,
8656 Mosjøen. Tlf: 92044937
E-post: ut.nes@hotmail.com
Saltdalsfjorden Fritidsfiskarlag.
Formann: Petter E. Kristiansen.
Trygve Hoffsvei 4. 8250. Rognan
Tlf: 75690114 / 91695061.
E-post: petter2@start.no
Kasserer: Arne Andersen, Leivset
8210 Fauske. Tlf: 75642159 / 97605320
E-post: arne.andersen45@gmail.com
Lofoten Fritidsfiskerlag.
Formann: John Rypeng,
Lødingveien 40, 8050 Tverlandet.
Tlf: 94059886. Epost: krype@online.no
Kasserer: Roger Pettersen,
Bjørklia 4, 8370 Gravdal. Tlf: 91124240
E-post: rogerp@online.no
NFSF Avd, Skjervøy.
Formann: Harald Sjøblom, Kirkegårdsvn 52
9180 Skjervøy.
Tlf: 95867994. E-post: hsjblom09@gmail.com
Kasserer: Kjell Johansen, Trollvn. 32,
9180 Skjervøy. Tlf: 92451505
E-post: kjas@trollnet.no
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SVARSENDING
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Norges Fritids og Småfi
skerforbund
Småfiskerforbund
5243
1626 FANA
Manstad
Norges Fritids og Småfi
skerforbund
Småfiskerforbund
5243
1626 FANA
Manstad

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

RETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

B

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

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

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

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

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.

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

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

