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Studien, som er utført av forskere fra
Havforskningsinstituttet og kollegaer på

Island og Færøyene, er basert på biologiske
data fra temmelig nøyaktig 26 084 makrell-
individer i alderen 3-8 år. Fisken er samlet
inn fra et norsk kommersielt snurpenotfiske-
ri i perioden 1984 til 2013.

I studien er det funnet såkalte tetthetsav-
hengige effekter på makrellens vekst (økning
i kroppslengde og vekt ved alder) og kondi-
sjon (vekt ved lengde) etter beitesesongen.
Det betyr at den enkelte makrell betaler pri-
sen når det totale omfanget av makrell øker.

– Det er helt normalt at vekst og kondisjon
hos fisk kan endre seg litt med svingninger i
bestandsstørrelsen, men for makrellen ser vi
et sjeldent sterkt signal. Det har vært en dras-
tisk reduksjon fra 2005 til 2013, hvor nivået
er historisk lavt. Eksempelvis veide en gjen -
nomsnittlig åtte år gammel makrell i 2013
like mye som en gjennomsnittlig fire år gam-
mel makrell i 2005, forteller Aril Slotte, som
er en av artikkelforfatterne og leder for
forskningsgruppen Pelagisk fisk på Hav -
forsknings instituttet.

Mindre suksess enn forgjengerne

Slotte påpeker at selve mekanismen bak ned-
gangen kan være todelt. For det første inne-

bærer en økt tetthet av makrell i beiteområ-
dene mindre mat til hvert enkelt individ. For
det andre innebærer en ekspansjon i utbre-
delse om sommeren at makrellen nå bruker
mer energi til vandring mellom gyteområder
og beiteområder. For den enkelte makrell
innebærer dette at de er mindre suksessfulle
enn sine forgjengere. Målsetningen for en
makrell er som ellers i naturen, å spre sine
gener videre i generasjoner. Når den vokser
mye saktere og er tynnere enn normalt etter
beitesesongen, så reduserer det sjansen for å
få levedyktige avkom. Makrellens vekst og
kondisjon påvirker både sannsynligheten for
å overleve og hvor mye energi som årlig kan
investeres i vandring til gytefelt og til pro-
duksjon av gyteprodukter.

Denne interne kampen om ressursene i
bestanden har også ringvirkninger for fisker-
ne, siden makrellens størrelse er av betyd-
ning for prisen de får for kvoten.

Lange tidsserier er verdifulle

Havforskningsinstituttet besitter antagelig
det største biologiske materialet av makrell i
Europa, og de pelagiske teknikerne på insti-
tuttet gjør en enorm jobb med prøvetaking i
flere havområder og gjennom hele året, for-
teller Slotte. Det har gitt lange tidsserier som

Makrellen 
sliter med
formen

RESSURSER: De siste årene har makrellbestanden vært på topp – både i

størrelse og utbredelse. Hver enkelt makrell er imidlertid ikke i toppform,

viser en ny studie av over 25 000 makreller. Den vokser mye saktere og er

blitt tynnere, noe som trolig skyldes den tøffe kampen om føden internt i

bestanden. AV MARIE HAUGE 
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PRESSET BESTAND: Det er ikke mangel på makrell,
men bestanden sliter med tilgangen på mat. Dette 
går kraftig ut over størrelsen, ifølge en rapport fra
Havforskningsinstituttet. Undersøkelsen er supplert
med data fra Island og Færøyene.

FOTO: PETAR MILOŠEVI/WIKIMEDIA COMMONS
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Torsk- og potet-
grateng med sennep
Fiskegrateng er tradisjonell hverdagsmat i
mange hjem. Her får du forslag til en ny variant.
Kanskje den faller i smak hos den yngre genera-
sjonen som liker litt mer smak på maten? Du
kan bruke torsk som beskrevet, men ellers går
det helt greit med all hvitfisk du har tilgjengelig,
ja kanskje vil du også prøve med laks eller ørret?
Oppskriften er hentet fra www.godfisk.no.

FREMGANGSMÅTE:

• Sett stekeovnen på 200 °C.

• Skjær torskefileten, gulrot, sellerirot og purre i
terninger. Skrell potet, del i to og kok møre.

• Kok opp vann med salt, ha i gulrot og sellerirot og
la koke i et par minutter. Ha i purre, la koke i ca.
20 sekunder og hell av kokevannet.

• Hell kokevannet av poteten og mos den grovt
sammen med dijonsennep. Ha grønnsaker og egg i
potetmosen, og rør rundt så egget ikke rekker 
å stivne. Smak til potetblandingen med salt og
pepper, og la kjølne litt.

• Smelt smør i en stekepanne og og rør inn griljer-
mel. Vend torsken forsiktig inn i potetblandingen
og ha i en smurt ildfast form. Ha smør og griljer-
mel over formen og stek i stekeovnen i ca. 25 min.

• Server med gressløk drysset over.

Tips: I oppskriften kan du bruke rester av kokt
fisk, men da skal den vendes rett inn i den varme
potetblandingen og settes rett i stekeovnen.

viser utviklingen for makrell, sild og andre vikti-
ge pelagiske arter. Prøvene fra det kommersielle
snurpenotfiskeriet på makrell, tatt på høsten i det
sørlige Norskehavet og nordlige Nordsjøen dan-
ner grunnlag for en slik tidsserie. Disse fangst-
prøvene fra stimer på opp til flere hundre tonn
antas å gi representative data for tilstanden i
bestanden og årlig beitesuksess – data som er helt
avgjørende i denne typen studier, sier Slotte. Han
understreker at dette bidraget fra næringen er
svært verdifullt både for rådgivning og forskning.

Silda kommer makrellen i forkjøpet

Temperatur, som ofte er av betydning for vekst
og kondisjon hos fisk, ser ikke ut til å ha hatt en
signifikant innvirkning på nedgangen hos
makrellen i dette tilfellet. Resultatene antyder
imidlertid at størrelsen på sildebestanden kan
spille en rolle.

– Silda og makrellen er ute etter de samme
byttedyrene, og selv om de i svært liten grad
overlapper direkte når de beiter i Norskehavet, så
antar vi at de sammen kan redusere den årlige
bestanden av byttedyr. Et annet poeng er at silda
er i gang med beitinga i mai, mens hovedandelen
av makrellen kommer inn i området en måned
eller to seinere. I så måte kan en stor bestand av
sild som er tidlig i matfatet, teoretisk sett, redu-
sere mattilgangen for makrellen, sier Slotte. ■

OPPSKRIFTEN

INGREDIENSER

• 600 g torskefilet, 
uten skinn og bein 

• 2 stk gulrot 
• 100 g sellerirot 
• 0,25 stk purre 

• 400 g potet 
• 1 ss dijonsennep 
• 2 stk egg 
• 2 ss smør 
• 2 ss griljermel 
• Salt og pepper 
• Gressløk, frisk
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Tom Sollie forbundsformann • tom.sollie@combitel.no

4 Småfisker’n 2-2015

Generelt har det vel vært en dårlig som-
mer. Det første sjøbadet ble først i en

fin uke i slutten av august. Da var det også
mye makrell som ble fisket, men mest til
hummer åte for makrellmiddag en gang i
uka er nok for meg.

Hva med torsken i Oslofjorden?

Fremdeles er det liten interesse fra fiskeri-
myndighetene sin side for å få opp torske-
bestanden i Oslofjorden. Fiskeriministeren
har «frikjent» lysfisket i et møte med
Færder nasjonalpark styre. Det ryktes også
at Fiskeridirektoratet skal komme med for-
slag til tiltak i reguleringsmøtet juni 2016.
Vi er foreløpig ikke spurt om deltakelse for
å finne løsninger. Ikke var vi invitert til å
delta i møte om fritidsfisket i Norge heller
og dette vitner om liten forståelse for vår
kunnskap fra myndighetenes side. Dette
ble imidlertid påklaget og vi skal nå være
med i gruppen. Det virker som om myn-
dighetene skal redde oslofjorden med
begrensninger i fritidsfisket. Noe må vi tåle

FORMANNEN HAR ORDET

LEDER: Ja, så er det tid for å 

sette ned noen ord på papiret

igjen. Skrivekløe har jeg ikke, 

men noen inntrykk og hendelser

har preget dette siste halvåret. 

AV TOM SOLLIE

Hummer og torsk
men da i en begrenset periode. Torsk
kan vi fiske andre steder om vi ønsker
det for vi kan fiske ørret i fjorden på
dorg eller stang. Men likevel, med to
millioner innbyggere rundt Oslo -
fjorden hvor 500 000 bruker sjøen, så
er det tragisk at myndighetene ikke
foretar seg noe som helst men lar 2-3
fiskere herje som de vil for å få fisket
opp sild og brisling til det snart ikke
er noe igjen. 

Det må være generell mangel på
mattilgang for torsken for jeg har ved
et par anledninger i høst fått fin torsk
i hummerteina. Da må den være des-
perat på matjakt. Å gå inn i ei teine
sammen med en hummer vil normalt
bety den visse død, men den ble red-
det og kan svømme videre i håp om
at den kan formere seg og bidra til
økt bestand.

Hummer i år også!

Hummer ble det i år også men når
fangsten besto av 75 prosent rogn-
hummer så sier det seg selv at det
ikke ble så mye hummer å ta med seg
hjem. Teinene ble tatt på land siste
uka i oktober for vi i trenger da ikke
fiske opp alt. Vi må spare litt hummer
til neste år også. Dessverre så finner
vi brudd på reglene fortsatt. Det er
noen som ikke har forstått at hum-
mer med utrogn er fredet. Dette viser

et bilde som ett av våre medlemmer
har tatt i ei båthavn hvor det ligger
skall av kokt hummer hvor rogna sit-
ter fast mellom bena. Dette er triste
greier.

Medlemmer

Dessverre får ikke alle medlemmer
som bladet i posten. Dette skyldes
feil adresse. Posten sorterer bladene
maskinelt og er ikke adressen 100
prosent riktig sendes bladet i retur. Vi
får alt for mange blader tilbake. Det
er et enormt arbeid forbundet legger
ned i ajourføring av medlemslister. Vi
søker på 1881 eller som siste mulig-
het i folkeregistret men det er ikke
alltid de er like villige til å gi opplys-
ninger. Dette er den største årsaken
til at vi mister medlemmer. Vi ber
derfor medlemmene å sørge for å
sende melding om adresse endring til
lokallaget så snart som mulig. 

Nå er julebordsesongen i gang og
da er det bare å glede seg. Lutefisken
står for meg øverst på lista men all
mat smaker i hyggelige omgivelser
sammen med venner og småfiskere. 

Gledelig jul og et godt nytt år
ønsker jeg dere alle. God lesning,
og tenk på at du også neste gang
kan være med å bidra til at vårt
medlemsblad blir enda bedre! ■

FORKASTELIG: Hummer med utrogn som er ulovlig fanget og kokt.
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12V marin motor
90kg maksimal 
trekkraft 45 m/min 
trekkhastighet
Vikt: 17kg

Rek Pris 6 810;-

TEINE OG
GARNHALERE

12V marin motor
140kg maksimal 
trekkraft 45 m/min 
trekkhastighet
Vikt: 19kg

Rek Pris 8 935;-

12V marin motor
90kg maksimal 
trekkraft30 m/min 
trekkhastighet
Vikt: 33kg

Rek Pris 10 689;-

12V marin motor
90kg maksimal 
trekkraft30 m/min 
trekkhastighet
Vikt: 26kg

Rek Pris 8 700;-

 
    

www.northlift.com

For nærmeste forhandler  
    

 
    

TE
NR

 
    

ENITE
EHALN

 
    

G O
ERE

 
    

 
    

 
    

NR

 
    

EHALN

 
    

ERE

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

rotoin mar12V m
al simkag m140kkg

t 45 m/minafftrkketr
tehigthaskekrt

g: 19ktikV

Rek Pris 8 935;-

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

rotoin mar12V m
al simkag m90k

t30 m/min afftrkketr
thigthaskekt

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

tehigthaskekrt
g: 26ktikV

Rek Pris 8 700;-

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

rotoin mar12V m
al simkag m90k

t30 m/min afftrkketr
tehigthaskekrt

g: 33ktikV

Rek Pris 10 689;-

 
    

For nærmeste forhandler
www.northlift.com

 
    

www.northlift.com

For nærmeste forhandler
www.northlift.com

 
    

www.northlift.com

 
    

Kontorsvägen 6  |  SE–453
22523-64(0)Phone: +46

www.northlift.com

 
    

NorthLift
41 Lysekil  |  SWEDENKontorsvägen 6  |  SE–453

00  |  info@northlift.com22

småfiskern 2-2015 trykkefil_Småfiskern  28.11.15  17:43  Side 5



Hummerfisket ut av Korshamn er
jevnt over dårligere enn i fjor:

- Men fangstene er på et enda lavere
nivå ved Kristiansand og det beste er
alt gjort i år, sier yrkesfisker Erling
Kristensen fra Korshamn i Lyngdal.

Mye rognhummer

Kristensen fisker med 60 teiner og han
fikk til sammen 45 hummere på de to
første trekkene av 60 teiner. 

- Jeg dro 30 teiner uten å få fangst
onsdag, men forholdene var ikke de
aller beste i trekket på grunn av østav-
ind og kuldegrader. Med nordostvind
ble det heller ikke godt hummervær
ved Korshamn torsdag, og et trekk av
25 teiner ga ikke mer enn fem hum-
mere. Også denne sesongen er det mye
rognhummer i teinene og fem hum-

mere gikk tilbake til havet fra torsda-
gens fangst, opplyser Kristensen, som
melder inn fangstene til Hav -
forsknings instituttet i Flødevigen fra de
ti første trekkene.

Mange teorier

Den erfarne hummerfiskeren fra
Korshamn er ikke fornøyd med fangst -
utbyttet fra de to første ukene. Men
forholdene for fiske har ikke vært opti-
male hittil og det blåste både vestavind
opptil kuling samt østlig storm i
sesongstarten. 

- Hummerfisket utenfor Korshamn
kan gi brukbare fangster i fullmånepe-
rioden om et par uker, men tiden vil
vise om det blir bra med hummer i den
perioden og i dette fisket er det mange
teorier. Alt tyder imidlertid på at fang-

stene blir dårligere jo lengre det lir
utpå, og man blir fort lei når en ikke får
noe. Jeg kommer til å ta teinene på land
etter hvert. Men planen er å ta hum-
merfangster, med et mindre antall tei-
ner, ut hele sesongen hvis været ikke
blir for kaldt. 

Dårlig regelforståelse

For øvrig kan Erling Kristensen be-
krefte at flere fritidsfiskere fisker med
for mange hummerteiner også denne
sesongen. 

- I Korshamn-området er det flere
hundre hytter og mange turister deltar
i hummerfisket. Men regelforståelsen
er veldig dårlig når en del har 20 til 30
teiner på båten. Fritidsfiskere tar hum-
merfangster med så mange teiner også
flere andre steder i landet, men dette er
dessverre vanskelig å kontrollere, kon-
kluderer Erling Kristensen på
«Borgen».

På det jevne i Rogaland 

Daglig leder Torger Torgersen ved
Fonn Egersund har snakket med roga-
landsfiskere og de mener hummerfis-
ket så langt har vært nokså likt med
fjoråret.

- Yrkesfiskere ligger på hummerfiske
ved Jæren med 100 teiner, og har fått
fra 20 til 27 hummere i noen trekk. Vær
og vind er imidlertid avgjørende for
fangstutbyttet i dette fisket og det er
ikke alltid hummeren kryper, forteller
Torgersen ved Fonn. ■

Mindre hummer-
fangster i sør

HUMMER: Erling Kristensen er lite fornøyd med fangstutbyttet fra de to første ukene av sesongen.
AV ROY HARBAKK

IKKE FORNØYD: - Jeg fikk til sammen 45 hum-
mere på de to første trekkene av 60 teiner
utenfor Korshamn og fisket er dårligere enn 
i fjor. For øvrig er det beste i årets hummer-
fiske alt gjort, sier Erling Kristensen. 

FOTO: ROY HARBAKK
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HUMMER: Ser av tidligere 

artikler at våre eksperter og

forskere er ute med nye for-

slag og restriksjoner. Det er 

nå snakk om registrering av

fiskerne samt innføring av

maksimalmål på hummeren. 

AV OLAF SVENDSEN, LYNGØR

Som kjent er en rekke restriksjoner
på hummerfangsten innført de

senere årene. Jeg nevner da:

• Varighet av fiske redusert med 
en måned

• Økt minstemål til 25 cm. 

• Begrensning i antall teiner pr. mann 
pr. båt.

• Fluktåpninger.

• Rognhummer. 

• Opprettelse av bevaringsområde(r).

Hvordan håndheves reglene?

Ingen av disse restriksjonene/reglene
er i nevneverdig grad fulgt opp med
kontroll/håndheving. For å måle virk-

ningen av nevnte bør man vel kontrol-
lere/håndheve FØR man innfører
nye!!!! Pr. dato er det såre enkelt å fiske
i strid med nevnte bestemmelser/
restriksjoner! 

I tillegg har man her i distriktet svært
mye tjuvtrekking av teiner. Dette for-
går etter mørkets frembrudd – og på
søn/helligdager.

Skulle vel ikke være så vanskelig å
kontrollere dette da det ikke er tillatt å
trekke i mørket – ei heller på søndager.

Hva med rognhummerfiske? Hva

med havbeite? Hva med firmaet Norsk
Hummer?

Man kan altså lovlig båndlegge store
områder, ta opp store mengder rogn-
hummer – og fiske lovlig utenfor
sesong! Hva har våre eksperter å si til
dette?

Hvorfor gjør man ikke som for
eksempel Skottland? Leverer rogn-
hummeren til et STATLIG klekkeri
og setter ut levedyktig yngel!

Skal dette kun forbeholdes private
aktører? ■

VI STØTTER NORGES FRITIDS- 
OG SMÅFISKERFORBUND

Hummerfisket og restriksjoner

RETTE MÅL: Hummer i høstsol, måles med «hummermål»: Maks 32 cm! FOTO: TOM SOLLIE
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NOGVA MOTORFABRIKK AS
NO-6280 SØVIK

T +47 70 20 84 00

F +47 70 20 84 10

E-POST fi rmapost@nogva.no

  nogva.no

Mer enn 100 år i kystfolkets

TJENESTE 

N3.21 – 21 HK

N4.60 – 60 HK

N4.50 – 50 HK

T4.165 – 165 HK

N4.115 – 115 HK

N3.30 – 29 HK

N4.85 – 85 HK

T4.200 – 200 HK

N4.38 – 37,5 HK

N4.100 – 100 HK

6.420 TDI – 320 HK

57.750,-

106.875,-

99.250,-

181.250,-

153.625,-

71.875,-

133.125,-

191.250,- 232.375,-

86.125,-

142.500,-

235.625,-

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

NOGVA NANNI  2015 kampanje

Alle motorer fra og med N4.38 leveres med sluregear.  Alle priser forstås EX. WORKS Søvik inkl. moms.

T4.270 – 265 HK

Nyhet
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HUMMER: Skipper Jørgen Ree

Wiig på Fiskeridirektoratets

oppsynsbåt «Munin» har 

inntrykk av at det står enormt

mye teiner i sjøen denne

sesongen. AV TORHILD MÅKESTAD

MARTINUSSEN, FISKERIBLADET FISKAREN

Tidligere i høst har «Munin» seilt fra
Oslofjorden til Mandal for å følge

opp hummerfisket, og for å kontrollere
at alt går riktig for seg. Det de følger
med på er at fiskerne ikke tar under-
målshummer eller rognhummer, og at
de ikke overskrider antall teiner som er
lov å sette.

Jørgen Ree Wiig har inntrykk av at
det står mye teiner i sjøen denne
sesongen.

- Vi ser enormt mye teiner i sjøen.
Hummerfiske er blitt veldig populært
på Øst- og Sørlandet. Fiskepresset på
hummeren er veldig høyt, sier Wiig.
Han har tidligere bidratt i en studie for
Havforskningsinstituttet, som viste at
teiner er svært effektive i jakten på
hummer.
- På hummerne vi fulgte avdekket vi
en 84 prosent dødelighet under ett

fiske. Hummeren har ikke en sjanse
hvis det står en teine i nærheten. Altså
når det er høy aktivitet av fiskere, så
blir den fisket opp.

Når dette leses skal skal «Munin» ha
oppsyn med hummerfisket i region
vest, og vil da ha Bergen som utgangs-
punkt for oppsynstoktet.

Vanskelig å avdekke

Wiig fortalte tidligere i oktober at de er
blitt tipset om aktører som drar andre

sine teiner, men det skal godt gjøres å ta
folk på fersken i eventuelle ugjerninger.

- Vi har fulgt opp tips på Facebook,
men har ikke kommet over noen ulov-
ligheter ennå. Det er vanskelig å av-
dekke, påpeker Jørgen Ree Wiig til
Fiskeribladet Fiskaren.

- Det blir litt som når du kjører bil,
da holder du fartsgrensen når du ser
politiet. Alle vi snakker med følger
reglene når vi er ute i felten.

Han understreker at det uansett er
viktig å vise at de er tilstede. ■

Småfisker’n 2-2015 9

- Fiskepresset på 
hummer er veldig høyt

OPPSYNSBÅT: «Munin» følger med på
hummerfisket. FOTO: FISKERIDIREKTORATET

UTE PÅ TOKT: «Munin» på oppdrag. Her kontrolleres en fritidsfisker. FOTO: JØRGEN REE WIIK 
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HUMMER: 35 hummere døde 

på to steder etter avlusing hos

Erko Seafood i Øygarden.

Norges Miljøvernforbund 

hevder lakselusmidler har

drept hummerne og fiskeri-

direktoratet utelukker ikke

sammenhengen.
AV OLE ERIK KLOKEIDE, 
FISKERIBLADET FISKAREN

-Dette er beviset på at nervegiftene
Trident og AlphaMax som bru-

kes til avlusing av laks, dreper skalldy-
rene langs kysten. Her har to fiskere
fanget hummer til jul og hatt de i san-
keteiner på to forskjellige steder i
Breiviksundet i Øygarden. Teinene ble

www.vikorsta.no

Ørsta Marina Systems
-  t r y g g h e t  s k a p e r  t r i v s e l

Omfattende hummer

- DREPT AV LUSEMIDLER: Kurt Oddekalv med
død hummer fra fiskeren Kristian Breivik ved
Herdlevær. FOTO: OLE ERIK KLOKEIDE
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sjekket tordagen og alt var ok. Fredagen
var det avlusing hos Erko Seafood og
lørdagen var 35 hummere døde. Det
kan ikke være tvil om at dette har en
sammenheng. Dette er Erko sin feil.
Det må være lusegiften som drepte
hummerne. Og hva med alle de andre
frie hummerne og annet liv i fjorden,
spør leder i Norges Miljøvernforbund
Kurt Oddekalv.

– Utfordrer

Oddekalv har sikret seg en del av de
døde hummerne for å få de analysert.

– Fiskeridirektoratet har fått noen av
hummerne og vi har resten. Så får
direktoratet analysere sine så skal vi få
våre analysert. Vi utfordrer Fiskeri-
direktoratet, Havforskningen og Nifes.
Vi får se hva resultatet viser, det er uan-
sett helt essensielt å få et svar på hva
hummerne døde av, sier Oddekalv som
skal poilitianmelde Erko Seafood. 

Nærings- og fiskeridepartementet har
nå sendt en bestilling til Mattilsynet og
Fiskeridirektoratet der de ba etatene
komme med forslag til tiltak som kan
motvirke negative miljøeffekter knyttet
til behandling mot lakselus. 

To steder

Fisker Kristian Breivik (30) har mistet
lysten på hummerfiske etter episoden:

– Jeg for min del påstår ingenting,

men indisiene tilsier en sammenheng
mellom hummerdøden og avlusingen.
Mine 15 hummere er døde og det er
min kamerats cirka 20 hummere også.
Det er et par hundre meter mellom
våre sanketeiner i Breiviksundet som
har masse gjennomstrømming. Vi dro
til oppdrettsanlegget og de sa de hadde
avlust dagen før og holdt da på å spyle
merdene. Hva med andre frie hum-
mere og annet liv her, sier Breivik. 

– Har du satt flere hummerteiner?
– Nei jeg våger ikke ha hummer i

sjøen nå, jeg får virkelig håpe de finner
ut av dette. Men en ting er sikkert, livet
i Senosen der anlegget ligger, er bety-
delig redusert etter at oppdretten kom.
Her var det masse fisk og hummer, nå
virker det helt dødt. Vi tenker vårt, sier
fiskeren. 

– Kan ikke utelukke

Seniorrådgiver Geir Martin Kvamme i
Fiskeridirektoratet har vært og hentet
hummerne som døde i fisker Kristian
Breiviks sankekasse.

– Jeg har hummerne nå, sier han.
– Er det vanlig at så mange hum-

mere dør på et sted samtidig?
– Det er ikke vanlig at folk har så mye

hummer og så nært et oppdrettsanlegg.
Men nei, dette er lite vanlig og det er
første gangen jeg har fått en slik mel-
ding om hummerdød, sier Kvamme.

– Har du vært borte i lignende før?

– Ikke med hummer, men jeg har
vært med på en tidligere aksjon der vi
undersøkte rekedød i Ålfjorden.

– Har avlusingen hos lakseopp-
dretteren Erko Seafood en sammen-
heng med den omfattende hummer-
døden på to forskjellige steder i
Breivikssundet?

– Jeg vil ikke spekulere, men jeg kan
ikke utelukke at dette har en sammen-
heng. Det er derfor vi har sikret oss
hummerne for å ta prøver, sier Kvamme
til FiskeribladetFiskaren. 

– Vente og se

Erko Seafoods oppdrettsanlegg ved
Herdlevær i Øygarden ligger bare 950
meter unna det nærmeste oppbeva-
ringsstedet til fisker Kristian Breivik.

FiskeribladetFiskaren har konfron-
tert Erko Seafoods ledelse med påstan-
der og indisier om at oppdrettsselska-
pets avlusing i anlegget ved Herdlevær
i Øygarden kan ha forårsaket den
omfattende hummerdøden.

– Jeg vet at de avluste i anlegget der
den aktuelle fredagen, men kan fisker-
ne eller Oddekalv dokumentere at
dette har en sammenheng, spør daglig
leder Leif  Rune Pedersen i Erko
Seafood.

– De mener det må ha sammen-
heng mellom avlusingen og hummer-
døden. Kan det ha en sammenheng?

– Det er vanskelig for meg å si. Vi får
jo skylden for alt. Jeg har aldri hørt om
noe lignende. Vi har avlust på samme
måte som alltid, sier han.

– Brukte dere Trident og
AlphaMax?

– Ja det er riktig, alt forskriftsmessig.
Men om det har noen sammenheng får
vi vente og se. Vi venter og ser svarene
fra Fiskeridirektoratet når hummerne
er analysert, sier Pedersen. ■

erdød etter avlusing
Norges Miljøvernforbunds

MiljømagasinTV har laget 

et innslag om saken:

www.nmf.no

FORTVILET FISKER. Kristian Breivik er for-
tvilet over all hummerdøden og tror det har
sammenheng med avlusing.

FOTO: NORGES MILJØVERNFORBUND

SAVNER DOKUMENTASJON. Daglig leder i Erko
Seafood, Leif Rune Pedersen har aldri hørt om
noe lignende. - Vi har avlust på samme måte
som alltid, sier han. FOTO: AGNAR BERG
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HUMMER: Et tyvetalls 

entusiastiske kvitsøybuer, 

også kalt «Hummermuseets

vennegjeng», noen av dem 

tidligere yrkesfiskere, men alle

ivrige fritidsfiskere, har startet

et spennende prosjekt: Å 

produsere hummeryngel fra

rogn til småhummer og sette

dem ut i sjøen rundt Kvitsøy. 

AV KJELL H. OLSEN

Kvitsøy har alltid hatt et aktivt hum-
merfiske, «alle» skulle ut med tei-

nene. Nå er yrkesfisket nesten borte,
mens fritidsfisket etter hummer har
tatt seg betydelig opp, ikke minst på
grunn av hyttefolk og utflyttere som nå
gjerne tar noen fridager på øya for å
delta i høstens store eventyr. Den loka-
le hummerbestanden blir naturlig nok
hardt beskattet og det nye tiltaket blir
hilst velkommen både av fiskere og for-
skerne som tidligere har drevet lig-
nende prosjekter på Kvitsøy og som nå
ser resultatene bli videreført. 

Vennegjengen har selv innredet
klekkeriet og skaffet utstyr med øko-
nomisk hjelp av kommunen. Dispen-
sasjon til å fiske egnede moderhunner
med rogn har kommet på plass, og Hav-
forskningsinstituttet i Bergen bistår
med faglig veiledning. I juni startet
klekkingen og den første «fødende»
rognhummeren ble plassert i et kar
hvor larvene ble samlet. Siden hum-
meren er kannibal av natur ble disse
plassert enkeltvis på hver sin «hybel» i
klekkeriet hvor de ble foret. Etter seks
uker var hummerungene ferdig med
larvestadiet og dalte ned mot bunnen,
og etter nye åtte uker var de vokst til

omtrent tre-fire cm og klar for et liv i
havet. Men det blir ikke utsetting gan-
ske enda, en vil vente til leppefisk,
krabber og andre fiender trekker ned
mot dypet for å gi de små en best mulig
start.

Selv om en nå er klar for utsetting,
har ikke alt gått på skinner, forteller
røkterne. Årets dårlige sommer bidro
til en sjøtemperatur på 12
grader midt under den
første gytingen og mes-
teparten av larvene
døde. Neste gyting

med nye hunner gikk bedre med var-
mere vann, men det ble spennende
dager til den mest kritiske tiden var
over. Vennegjengen presiserer at dette
er hobby og ikke næring, og at det sosi-
ale også er et viktig element. Med mer
erfaring, varme somre og god forsker-
veilening satser de likevel på enda
bedre resultater etter hvert. ■

Hummerutsetting p

HUMMERPARK. I hummerfiskets storhetstid ble mesteparten av 
hummeren i Rogaland mellomlagret på Kvitsøy, plassert i såkalte 
hummerparker som kunne romme opp til 30 000 individer. Det var seks 
av dem på øya med en samlet kapasitet på 50 tonn. En av disse er bevart,
men rommer nå kun rognkjerringene til klekkeriet. FOTO: KJELL H. OLSEN

KLEKKERIET: Geir Haaland og Kjell Meling tar sin del
av daglig foring og tilsyn. Når klekkeriet er fullt er det
2000 munner å mette. FOTO: KJELL H. OLSEN
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Øya har havdyp på over 100 meter på

alle kanter og mye tyder på at hum-

meren forblir i området. I 1984-85

ble det satt ut i 34 000 ettårig yngel

her, disse utgjorde fem år senere opp

mot 50 prosent av fangstene. Denne

hummeren ble stort sett utfisket i

løpet av en ti-års periode.

I 1990 ble PUSH-programmet lan-

sert. Det ble satt ut nær 128 000

yngel i en femårsperiode rundt

Kvitsøy. En brukte nå en pålitelig 

registreringsmetode og ved pro-

sjektetslutt i 1999 ble det registrert

opp mot 61 prosent «PUSH-hum-

mer» over minstemålet i fangstene. 

Et av formålene med utsetting av

yngel var å opprette såkalte «havbei-

ter» der bare eierne hadde fiskerett

og selv betalte for yngelen. Det ble

også søkt konsesjon for et slikt

område, men denne ble avslått bl.a.

etter protester fra fiskerne. ■

KILDE: RYFYLKEMUSEETS TEMAHEFTE 2009,

FRA ARTIKKEL AV LEIF YDSTEBØ.

Kvitsøy 
hummer-
museum
Museet ble etablert i år 2001

og høytidelig åpnet av Hans

Majestet Kong Harald. Sno-

ren ble (selfølgelig) klippet 

av en hummers kraftige 

sakseklo. AV KJELL H. OLSEN

Bygget var opprinnelig et sjøhus fra
hummerfiskets tidligere storhetstid,
innredet med kummer for lagring
av hummer og pakkeri for eksport.
Navnet ble derfor Hummer-
museum med blant annet levende
hummer som attraksjon, men bygget
rommer nå egentlig alt av Kvitsøys
fiskerihistorie. Det ble tidlig oppret-
tet en «vennegjeng» for museet, ild-
sjeler som bidro sterkt med innred-
ning og innsamling av gjenstander
fra fiskerimiljøet. Omtrent samtidig
etablerte Norwegian Lobster Farm
(NLF) seg på øya. Firmaet skulle
drive landbasert oppdrett av hum-
mer og innredet i den forbindelse et
klekkeri inntil museet. I 2011 tok
klekkeriet fyr og både det og store
deler av museet gikk tapt, noe som
førte til at det ble det på ’an igjen for
vennegjengen, med ny åpning i
2013. Men nå avviklet Lobster Farm
virksomheten og det røde klekkeri-
bygget lengst til høyre på bildet ble
stående uinnredet. Dermed påtok
gjengen seg enda en ny oppgave,
nemlig selv å innrede og drive hum-
merklekkeri og sette yngelen ut i
sjøen til fritt fiske. ■

KANNIBAL. Denne lille krabaten er
kannibal og har egen «hybel» i klekke-
riet. Tidlig i forskningen utviklet ynge-
len to sakseklør, men da de fikk sand-
korn i buret sitt til å «leke seg med»,
utviklet de også knusekloa.

VIRVLES: Når hummeren slipper rogna
plasseres den i karet øverst. Larvene
strømmer ned i neste kar hvor de virv-
les rundt for å unngå å spise hverandre
mens de venter på å bli plassert enkelt-
vis i små bur. FOTO: KJELL MELING

på dugnad!

Forskning og havbeite
Forskere har lenge vært interessert i utsetting av hummeryngel

ved Kvitsøy. 
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Forskarane har vurdert 164 saltvassar-
tar i samband med oppdateringa av
raudlista. Av dei vurderte artane er 17,
eller ni prosent, hamna på raudlista.

Det er same prosentdel som i 2010,
men det er gjort nokre opp- og nedjus-
teringar av dei ulike artane. 

Manglar toktdata

Brisling (kyst- og fjordbrisling) var også
på raudlista i 2006. Brislingen kunne
takast ut av lista i 2010 fordi toktresul-
tata (basert på akustiske data) viste ei
stabil bestandsutvikling.

– Sidan 2010 har det ikkje vore bris-
lingtokt, og dermed måtte ekspert-
gruppa denne gongen greia seg med
fangststatistikken. Då kvalifiserte bris-

lingen igjen til raudlista, forklarar for-
skar Kjell Nedreaas. Han er blant for-
skarane frå Havforskingsinstituttet som
er med i ekspertgruppa som utarbeider
raudlista for fisk. Her deltek også for-
skarar frå universiteta i Tromsø og Ber -
gen og Norsk institutt for naturforsking
(NINA). 

Gult lys for brislingen

Mellom 1960 og 1980 varierte brisling-
fangstane mellom 8 000 og 18 000 tonn.
Sidan har pila peikt nedover; med unn-
tak av ein kortvarig topp på rundt 6000

14 Småfisker’n 2-2015

Sslirefisken ble tatt på stang i
Brandasund i Hordaland. Det har

aldri skjedd før. Det er Hooked som

melder om den spesielle fangsten, men
selv en fiskekyndig redaksjon som dem
måtte gå mange runder før de kunne
slå fast hvilken fisk dette var. Fordi sli-
refisken normalt skal befinne seg i far-
vann langt unna Norge.

- Den langstrakte og sølvblanke fis-
ken finnes normalt på dypt vann, langt
til havs i de store verdenshavene, men
ble altså tatt på stang i Hordaland. Det
er sensasjonelt og utrolig moro, sier

Hooked-redaktør Endre Hopland til
FiskeribladetFiskaren.

Ikke registrert tidligere

Slirefisken tilhører trådstjertfamilien,
og fiskene i denne slekten finnes på
dypt vann i alle verdenshav. Det hører
derimot til sjeldenhetene at fiskene
kommer innenfor kontinentalsokkelen,
og stangfangster finnes det knapt

Sensasjonell fang
NYE ARTER: Har du sett en 

slik før? Om svaret er nei, er

ikke det så rart. For denne

arten skal normalt ikke finnes 

i Norge. 

Gult lys for raudlista brisling
RESSURSER: Brisling og polar-

torsk er blant nykomarane på

Raudlista 2015. Manglande data

forklarar eit stykke på veg 

kvifor brislingen er hamna på

lista, men ein langvarig fangst-

nedgang spelar også inn. 

AV MARIE HAUGE
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ngst i Norge
eksempler på. I Norge er arten etter alt
å dømme aldri tidligere registrert fang-
et, uavhengig av redskap, og i alle fall
ikke på stang. At det første, registrerte
eksemplaret derfor er tatt på sportslige
metoder er derfor mildt sagt utrolig.

Det var Greisch Guy fra Luxemburg
som gjorde den utrolige fangsten under
ferie i Norge. Ifølge ham ble den tatt på
120 meters dyp. 

– Til å være såpass lang var det hel-

ler liten motstand i skapningen, som
jeg først trodde var en lange, men som
altså viste seg å være en fisk verken jeg
eller andre i fiskermiljøet her i øyene
hadde sett før, sier luxemburgeren til
Hooked.

Begeistrete forskere

Otte Bjelland ved Havforsknings-insti-
tuttet i Bergen er ifølge samme nett-

sted veldig begeistret for fangsten. Han
bekrefter langt på vei at dette fort kan
være det første eksemplaret i sitt slag
fanget i Norge.

Slirefisken var ellers 167 centimeter
lang og veide 4,5 kilo. Den ligger nå på
frys i sin fulle lengde, og skal overleve-
res Havforskningsinstituttet for nær-
mere undersøkelser. ■

tonn i 1994. I 2014 blei det landa vel
1700 tonn. Nedreaas understrekar at
sjølv om brislingen ikkje er ein trua art,
så lyser det eit gult lys.

– Nedgangen kan ha samanheng
med endra miljøforhold, men vi veit
ikkje sikkert. I Sognefjorden har til
dømes fangstane auka dei tre siste åra,
seier han. 

Nedreaas presiserer at raudlista om -
handlar artar i norske farvatn. Hav -

brisling, som vert fiska utanfor norske
farvatn i Nordsjøen, er i god forfatning.

Går dårleg for vanleg uer

Storskate er den einaste arten som er
rekna som kritisk trua på raudlista.
Blålange er framleis vurdert å vera
sterkt trua. I klassen nær trua finn vi
brisling og polartorsk, i tillegg til blå-
steinbit, stillehavssild (tidlegare Bals -

fjord sild), arktisk niauge og havniauge.
Pigghå og ål er stroke frå dei mest
alvorlege klassane. For snabeluer går
det enno betre, arten er no ute av lista.
Det er ikkje tilfelle for slektningen van-
leg uer; som Nedreaas var bekymra for
også ved førre raudlisteoppdatering. Då
etterlyste han betre forvaltning på
arten. Det er no foreslått ei rekkje
strenge reguleringstiltak for vanleg
uer; mellom anna stans i alt direkte
fiske; bortsett frå eit lite fiske med
juksa. ■ Se også side 28

NY ART: Når blir denne
raringen vanlig langs
Norskekysten mon tro?
FOTO: PRIVAT

PÅ LISTA: Brisling
(bildet) og polartorsk
er blant nykomarane
på Raudlista 2015.
FOTO: HANS HILLE-

WAERT/WIKIMEDIA
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Vi lager proffe fiskeliner 
for den aktive hobbyfisker 

Ønsker du kvalitet, 
velger du liner 
fra Garnbua 

www.garnbua.no

 Lindesnes av lokal fisker

Stedet for den proffe fisker

LINEFISKE: Prinsippet er enkelt:
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Dét var spørsmålet man stilte på kon-
feransen som ble avholdt i Horten

angående helsen til Ytre Oslofjorden.
Konferansen var i regi av Oslofjordens
friluftsråd og fagrådet for Ytre
Oslofjord. Konferanser har lett for å bli
en oppsummering av kjente stand-
punkter i runde formuleringer hvor
ingen skal føle seg støtt. Jeg synes
denne konferansen tok bedre tak i pro-
blemene enn hva som har vært tilfelle
på tidligere konferanser om fjorden vår. 

Er det ingen som vil foreskrive

effektiv behandling?

Det er liten tvil om at stadig flere for-
skere mener at skal pasienten bli frisk
kreves det ikke bare, som i dag, fromme
ønsker men handling. Handling som
hverken departement eller direktorat
vil ha noe av, og det er dessverre de som
sitter med bukta og begge endene.  

Hvorfor man ikke vil gjøre noe for
Norges viktigste fjord er vi mange som
lurer på, ikke minst fordi det i tillegg til
å få fjorden frisk vil være god økonomi.

Men for noen betyr det
ingenting. Betaling for
jobben de gjør, eller ikke
gjør, får de uansett. Det
kan virke som at man for alt
i verden ikke vil se noen løsning for
pasienten. De som jobber med og vil
prøve ut løsningene får krav om doku-
mentasjon og resultater. Selv kan de
bare foreskrive samme medisin år etter
år selv om man ser at den ikke virker. 

Ta vare på livskraftige individer

Man trenger ikke å være rakettforsker
for å forstå at i et verneområde hvor det
ikke foregår fiske og fangst vil både fisk
og skalldyr øke i antall og størrelse sa
en av forskerne, men la til at det finnes
grader av vern man kan gi pasienten. 

Der er Øresund eksemplet stadig
flere viser til, og med god grunn. Der
tar man vare på de store individene noe
som nyere forskning viser er viktig og
riktig. Mens en torsk på 80 cm har ca 3
mill egg har en torsk på 120 cm ca. 11
mill egg. En gammel hummer produse-
rer fire ganger så mange egg som en
ung, og i begge tilfellene er eggene av
bedre kvalitet noe som øker overlevel-
sesmulighetene for yngelen.

Kjøttkvaliteten på gammel fisk burde
tilsi at man prøver å unngå å fiske den.
Det har man ikke gjort i Kattegat hvor
man etter år med effektivt fiske ikke

lenger fant en fisk eldre enn tre
år. Resultat et ødelagt økosystem

noe man heller ikke trenger å være
rakettforsker for å forutse. 

Uten torsk endres økosystemet

Man er også bekymret for økosystemet
i fjorden, og med god grunn. Sukker -
taren som det for noen år siden var mye
av dør nå ut på stadig nye steder kunne
marinbiolog Hartvig Christie fortelle.
Det samme skjer ikke i Øresund. Nyere
forskning viser at der torskebestandene
går kraftig ned skjer det radikale foran-
dringer i det økologiske systemet. Det
er ikke gratis å tukle med fiskebestan-
dene. En annen forsker kunne fortelle
det mange har opplevd i Vestfold nem-
lig en eksplosjon i antall stillehavsøs-
ters, som er svartelistet i Norge. Vi
hadde neppe klart å stanse utbredelsen
selv med et perfekt økologisk miljø,
men vi kunne dempet farten på utbre-
delsen betraktelig. Det vil dessverre
ikke de som kan gjøre noe. Forskerne
opplever det samme som alle andre
som vil ha forandring. Null respons.

Fiskeriministeren har lovet at tor-
sken skal tilbake i fjorden. Jeg har
ingen tro på at hun hverken vil eller
kan få noe gjort. ■

Oslofjord-
konferansen 2015
FORSKNING: Sviktende helse eller en pasient

på bedringens vei? AV KNUT ADOLFSEN

UØNSKET: Stillehavsøstersen har
spredd seg voldsomt på på år.
FOTO: DAVID MONNIAUX/WIKIMEDIA

FORSVINNER: Sukkertaren.
FOTO: BARALLOCO/WIKIMEDIA
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FORENINGSLIV. Kilsund-

dagene (Regatta) var i år 

veldig vellykket med fint vær

og godt salg av fiskeburgere

slik vi har gjort det i mange år. 

TEKST OG FOTO: SVEIN E. HVIDSTEN, 
LEDER NFSF AVD. ARENDAL OG OMEGN

V i har gode medlemmer som stiller
opp på dugnad og i år hadde vi

rekordsalg, som styrket økonomien for
oss. Avdelingen har et veldig bra styre
som har styrket aktiviteten og vi har
fått mange nye medlemmer. Det har
vært en forgubbing i avdelingen og en
del naturlig avgang. NFSF avd.
Arendal og omegn gleder seg derfor
over å ha fått en del yngre nye med-
lemmer.

Tirsdag 25. august var vi ni påmeld-
te fra styret med på kontaktmøte i
Flødevigen fra klokka elleve og til utpå

ettermiddagen. Dette var en fin dag
med mye lærdom. 

Tirsdag 3. november hadde vi med-
lemsmøte på Eydehavn med to fore-
dragsholdere, Thorvild Selaas fra
Fiskerioppsynet og Arild Pfaff  fra
Statens Naturoppsyn. Vi serverte
smørbrød og kake fra kroverten på

Hisøy. Det var 35 deltakere som stilte
spørsmål til foredragsholderne.
Lørdag 7. november hadde vi kurs på
hytta til Halvor Abusland på Tromøy.
Vi var heldig med været, og det ble lært
å filetere fisk og å slipe kniver. Vel 35
deltakere fikk servert fiskesuppe fra
Ferdigmat, vafler og kaffe. ■

18 Småfisker’n 2-2015

NFSF AVDELING ARENDAL OG OMEGN:

God aktivitet - ungdom 
hilses velkommen!

BORDHYGGE: Godt med mat i godt selskap!

IDYLL: «Halvorsbu» på Tromøya. Sjekta er flittig brukt. VEL BLÅST: Bra torskefangst denne morgenen!  
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LEDER: Svein Hvidsten, leder i Arendal. 

TEKNIKK: Nye medlemmer må lære å filetere fisk!

Tønsberg &

omegns 

julemøte

FORENINGSLIV. Tradisjonen

tro arrangerte lokallaget

også i år sitt årlige julemøte

på Borge Hotel. 

TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

40medlemmer koste seg med
deilig julemat, noen med

velsmakende lutefisk og noen
valgte ikke mindre fantastisk jule-
ribbe. Etter desserten var det kaffe
og «litt ved siden» ute i salongen.

Så var det tid for å utrope årets
storfisker. Innmeldt på behørig
måte med foto og vekt ble vandre-
fisken overrakt til foreningens
kasserer, Stener Pettersen, både
fisk og premie. Deretter var det
utlodning og de fineste gevin-
stene ble trukket til slutt. ■

Stener Pettersen ble kåret til årets stor-
fisker og overrakt vandrefisken av nest-
leder Petter Bryng t.h.

Vertinnen Kari Bakke på Borge hotell
vant Seilbåten.

Gabriel Kirsebom vant hummerteina fra
Skagerak Trål.
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www.okmarine.no  ·  Tlf: 922 84 091  ·  post@okmarine.no
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Denne gangen er det lokallaget Os
Småfiskarlag som er vertskap og

arrangementet er lagt til Bjørnefjorden
Gjestetun (bildet), med flott utsikt over
Bjørnefjorden og den vakre Osbygda.
Foreningen på Os har arrangert lands-

møte flere ganger før, og vi er sikre på
at dette blir en flott helg.

Det er viktig at lokallagene allerede
nå bestemmer seg for både saker de vil
melde, samt hvem de vil sende som
utsendinger til møtet. ■

FORENINGSLIV: Det er allerede to år siden forrige landsmøte i

Småfisker’n, og lokallagene må merke seg helgen 9. – 10. april

2016. AV LARS KONGSVIK

APRIL 2016: Nytt landsmøte i NFSF
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Julemøte i Småfisker’n Sandefjord

FORENINGSLIV. Julemøtet

var som vanlig lagt til i hval-

fangerkjelleren på Atlantic. 

AV TOM SOLLIE

Her bugner det av redskaper som
var benyttet under hvalfangsten.

I lokalet er det også deler av hval-
skjelett samt modeller av hvalbåter
og bilder. 

Foreningens leder, Petter Langa-
bø ønsket velkommen til alle med-
lemmene og til forbundets leder.
Han tok til orde for å skape en
debatt om hvorvidt foreningen ville
arbeide for å foreslå å etablere er
verneområde for hummer i Sande-
fjord kommune. 

Forbundsformannen fulgte opp
med å fortelle om verneområdet ved
Vestre Bolærne og om hvordan
hummeren vandret ut av området

etter hvert som trengselen ble for
stor inne i området. Han mente også
at foreningen kunne finne et pas-
sende område for plassering. Dette
må behandles i kommunen sammen
med lokale fiskere før søknad sendes
fiskeridirektoratet for avgjørelse. 

Etter debatt om temaet så var det
klart for årets første julemiddag i
hyggelig selskap. Utlodning og et par
kopper smakfull kaffe satt punktum
for en hyggelig kveld blant
Småfisker-venner. ■

JULEMØTET: Klar for neste servering under den tradisjonelle jule-
middagen. Innfelt: Formann Petter Langabø.
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NATURVERN: I forbindelse 

med at Nasjonalparkstyret 

har sendt ut høringsutkast 

«Forvaltningsplan Færder

nasjonalpark», inviterte 

fylkesmannen til møte på det

nye Nasjonalparksentret på

Verdens ende på Tjøme. 

AV TOM SOLLIE

Petter Bryng og Tom Sollie tok
turen til Tjømes sydspiss i yr og

tåke. Sentrets bygning tronet mot oss i
tåkedisen. Vi gleder oss derfor til å
besøke sentret under bedre værforhold
slik at vi kan få et ordentlig inntrykk av
de nye bygningene.

22 Småfisker’n 2-2015

Færder nasjonal

LYTTET: Styreleder Roar Jonstang og Bjørn Strandli var oppmerksomme på de meningene som
ble presentert.

Informasjonsmøte 
om forvaltningsplan 
på Nasjonalpark-
sentret:
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Styreleder Roar Jonstang var stolt av
at de på kort tid kunne legge fram en
forvaltningsplan og Bjørn Strandli og
Pål Otto Hansen ga oss en god og inn-
holdsrik orientering om innholdet i
planen som er lagt ut på høring med
frist 15. januar. 

Hovedvekt på tørt land

Naturlig nok er det land og sjøkant
områder som var hovedtema. Det å få
vekstområdene med fremmede arter

tilbake til opprinnelsen med hogst og
beitedyr er det primære.  NFSF ønsker
også opprydning på sjøbunnen

Avslutningsvis var det debatt og
spørsmål. Fra vår side ønsket vi en
opprydnings dugnad på sjøbunn for å
fjerne mistet redskap som teiner og
garn. 

Skjærgårdstjenesten fulgte opp med
å orientere om at dykkerklubbene
hadde fått seks millioner kroner for å
delta i en slik opprydning. Dette ble
notert og skal følges opp av styret. ■
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Færder nasjonalpark

Nasjonalpark

Sone A

Sone B

Sone C

O Se detaljerte kart 

Se detaljert kart 

Koordinatsystem: EUREF89, sone 33

Kartgrunnlag: N250

Kilde Norge digitalt

0 1 2 3 4 5
0,5

km ±
Kartproduksjon: Miljødirektoratet

Miljøverndepartementet, august 2013

Nøtterøy og Tjøme kommuner,

Vestfold fylke

alpark

SILHUETT: Nasjonalparksenteret i tydelig sil-
huett like ved den kjente vippefyret.

GODT OPPMØTE: Nærmere 60 personer fant
veien til Nasjonalparksentret på Verdens Ende.
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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

KJEMPENYHET!  HOBBYFISKERENS DRØM OG TROFASTE VENN!

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

RESSURSER: I forbindelse

med opprettelse av nye 

verneområder for hummer,

legger Fiskeridirektoratet

føringer for at områdene

samtidig skal være verne-

område for torsk. 

Dette er omtalt på møtet i
Flødevigen men det ser ikke ut

til å gjelde det foreslåtte området i
Kragerø. All bruk av bunnredskap
blir forbudt, fornuftig nok, men!
Der vil Direktoratet tillate fiske
med snurpenot og dermed lysfiske
som vil suge til seg all yngel av
torsk og andre fiskeslag. Hva slags
forvaltning er dette?

Sakset fra høringsnotatet: Snurpe-
not ikke er en redskap som fanger

hummer siden fisket foregår oppe i
vannsøylen. Notfiske etter brisling
vil dermed ikke være i konflikt med
et fredningsområde for hummer.
Eventuell låssetting innenfor fred-
ningsområdet vil heller ikke være i
konflikt med beskyttelsen av hum-

mer siden et steng ikke berører
bunnen noe som utelukker at hum-
mer kan komme seg inn eller sette
seg fast. Det foreslås derfor at snur-
penot tas inn på listen over lovlige
fiskeredskaper i forskrift om fred-
ningsområder for hummer §1. 

Lysfiske i vernesoner OMSTRIDT FANGST: Lysbåt i
Valløbukta. FOTO: ROLF AABY
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ETIKK: Fisker Knut Jarle Bei-

tveit har fisket leppefisk i åtte

år. Han er bekymret for hvordan

leppefisken behandles. 

AV KJERSTI SANDVIK, 
FISKERIBLADET FISKAREN

Beitveit fisker med teiner rundt
Valsøya, Møre og Romsdal, og

leverer leppefisk til Marine Harvest.
Han er særlig bekymret for store kyst-
båter som tar fisken om bord i tanker
og senere renser ut småfisken.

- Jeg snakket med en og han sa at han
slipper ut de små fiskene der det passer.
Det er ofte helt andre steder enn der
den er fisket, sier Beitveit. Han frykter
mye av fisken dør på grunn av dette. 

Mye småfisk

Beitveit har aldri fått så mye småfisk i

teinene som i år. Men han sorterer og
slipper fisken ut der den er fanget.

- Det legges opp til rovdrift på lep-
pefisken. Det er om å gjøre å få mest
mulig. Jeg tenker på helheten.
Leppefisken er stedbunden og hvis de
små fiskene slippes ut og ikke overle-
ver, kan det gå ut over bestanden, sier
han.

Selv foreslo Beitveit å fiske tilbake
leppefisken fra anlegget der den var
brukt for halv pris, fordi han ville slip-
pe den tilbake igjen der den var fisket,
men oppdragsgiver var ikke interessert.

Fluktåpning

I sommer bestemte Fiskeridirektoratet
at det skulle være fluktåpning på lep-
pefiskteinene. Det tror Beitveit 
har vært uheldig.

- Leppefisken går inn og 
utav teinene og kan bli skadet 
når den presser seg inn eller ut.

Seksjonssjef  ved Fiskeridirektoratet,
Anne Kjos Veim, sier de vil evaluere
ordningen med fluktåpning på slutten
av sesongen.

- Vi fikk en del rapporter om skadet
fisk særlig tidlig i sesongen, men det
har vært stille i det siste, sier Veim.

Forskning

Direktoratet bestilte blant annet et
forskningsprosjekt fra Havforsknings-
instituttet for å finne ut hva årsaken
kan være til at fisken blir skadet.

- Det kan ha med type fluktåpning å
gjøre, men dette vil vi først konkludere
med senere, sier Veim. ■

Leppefisk slippes ut 

der det passer

UNDERSØKER: Havforskningsinstituttet
skal finne årsakene til leppefiskskader. 

FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
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Her kan man fritt ta seg til
rette - det er få eller

ingen restriksjoner, og fisk er
det nok av, i alle fall pr. i dag.
Norske kommersielle tilby-
dere står klar med båter,
filetutstyr, is og det som
ellers måtte trenges. Det fyl-
les opp isoporkasser med fisk
som noenlunde fritt sendes
greit ut av landet. Grensen er
da 15 kilo filet pr. turistfisker.
Dette er i alle fall det kvan-
tum det etter nåværende
regler burde være, men som
ofte ikke er realitetene ! Jaja
verden vil fortsatt bedras!

Noen jukser

I tillegg kommer selvfølgelig
de som prøver seg på smug-
ling, f. eks to tonn loins av
torsk over grensen som det
verste eksemplet vi kjenner
til. Omregnet gir det 12 000
kg torsk i rundvekt. For de
som måtte lure, så er loins
den mest verdifulle delen av
torsk som skjæres som filet
fra midt på torsken og fram
til ørebeinet, d.v.s ca en sjet-
tedel av fisken. Resten kastes.

Toppen av isfjellet?

«Turistfiskeren» ble i dette
tilfellet ble stoppet av toller-
ne ved en tilfeldig kontroll.
Denne personen er sikkert
ikke noe engangs tilfelle, men
det må vi altså tåle slik
reglene er utformet i dag.

Tollvesenet har mange
oppgaver å ta seg av, så det er
forståelig at de ikke bare kan
konsentrere seg om fisk. Vi
fritidsfiskere på lik linje med
yrkesfiskerne er jo regulert
og underlagt et strengt regi-
me med kvoter, rapporte-
ringsplikt med kai-seddel og
innmelding til Råfisklag. Så
hvorfor ikke også turistfiske??

Velsignet av ministeren

Nei, vi som har fått turistfis-
ket slik det er blitt, langt
oppi halsen (og vi er faktisk
ganske mange), må ikke tåle
dette, i alle fall ikke uten
motforestilling!

Fiskeriminister Aspaker
hadde i et intervju i Nord-
landssendinga 6. juli en
«MEGET» avklarende kom-

mentar til problemet turist-
fiske. På spørsmål fra journa-
listen om det kunne være på
tide å få denne nye og store
næringa inn under den sam-
me kontrollen som landets
egen kystbefolkning er
underlagt, var svaret fritt
sitert: «Det kommer ikke på
tale, det blir ikke aktuelt med
noen begrensning av turist-
fisket».

Uttak uten kontroll

Innholdet i ministerens
videre redegjøring gikk så ut
på at man selvfølgelig må ta
hensyn til de som selger
denne tjenesten, og at disse
synes det er nok kontroll som
det er. Og det må man jo ha
forståelse for. Hvilken kon-
troll? Disse aktørene har i
realiteten fått blancofullmakt
til å bestemme eget uttak av
fisk, så og si uten noen
begrensninger (15 kilo filet
er til å flire av), uten noen
form for innsyn i oppfisket
kvantum fra myndighetenes
side. Dette skjer altså innen-
for et så gjennomregulert

system som fiskeriene i
Norge er, et system som har
fungert fint og vært en stor
og medvirkende årsak til at vi
i dag har en livskraftig be -
stand av torsk å høste av.

Så vidt jeg vet må autori-
serte fiskekjøpere registrere
seg med alt dette medfører,
for å opprettholde sin god-
kjenning. Ville det ikke også
være en ide å gjennomføre et
lignende regime for turistfis-
ket? Da blir ikke tilbyderne i
turistfiskenæringen lenger en
stat i staten med stempelet på
seg som: Bukken til havre-
sekken!

Hvem styrer fisket?

For å videreføre intervjuet
med Fiskeriministeren, så
kom hun litt senere med klar
beskjed om at det ikke var
Den norske regjeringas jobb
å styre turistfisket! Beklager
dårlig byråkratisk innsikt fra
undertegnete, men hvem har
ansvaret da kanskje? Fiskeri -
ministeren tok jo vitterlig
ansvar innledningsvis i inter-
vjuet med å avvise en hver
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Fritt fram for 

TURISTFISKE?
MENINGER: Den nordre delen av kyst-Norge, spesielt området fra Lofoten til Nordkapp, har i senere

år vært utsatt for det en må kalle en invasjon av såkalte turistfiskere. De kommer fra alle verdens-

hjørner til et fiskeeldorado i Norge. AV TOR OLSEN, FRITIDSFISKER 
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innblanding i dette hellige
«kuhold», og deretter slo hun
retrett. Meget forvirrende.

Dagen etter ministerens
utspill kommer så en utfor-
drende nyhet fra formannen i
NHO Nordland, fritt sitert:
«Turistfisket er blitt en milliard-
industri som tilfører arbeidsplas-
ser og framtidig sysselsetting i
regionen. Dette er noe vi absolutt
trenger, og dette fisket er kommet
for å bli».

Er det ikke en næring?

Dette har vi dessverre inn-
sett, men menigmann spør

seg i sin uvitenhet: Når denne
økonomiske velsignelsen er
blitt oss til del, hvorfor skal da
ikke turistfisket med sin sta-
tus som bedrift, også komme
inn under vanlige regler for
forretningsdrift i kongeriket
Norge, i likhet med de lover
og regler som gjelder for fri-
tidsfiske. 

En enkel rapporterings-
plikt på oppfisket kvantum
fra anleggene som tar imot
fisken skulle vel ikke være å
ta for hardt i når det gjelder
kontroll. ■
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SMUGLERGODS: Dette beslaget av hele 420 kilo fiskefilet ble resultatet
etter at åtte tyske turister hadde vært på fisketur på Senja.

FOTO: NARVIK TOLLSTED

Standard og 
rektangulære 
skotteteiner, 
oransje

  Mål: 92 x 45 x 40 cm. Vekt: 14 kg.
  2 x 125 mm inngangsringer, solide oransje plastinnganger 
  + innerkalve/innerrom.
  Agnpose tilgjengelig fra toppen av teina.
  Hele teina er surret med 12 mm tau for å motvirke slitasje på nettet.
  Teinene ligger utrolig godt på bunnen og fisker meget bra!

Pris kr 480,- eks mva (kr 600,- inkl mva).
  Leveres også i lettmodellen (9 kg) eller king size, king size light.
  Teinene våre kan leveres både i oransje eller svart nett.

 

Pris kr 570,- eks mva  

Pris kr 690,- eks mva  

  
 

5% rabatt til 
medlemmer av

Småfisker’n

SMUGLERGODS: En litauer ble stoppet av Tollvesenet under en rutine-
kontroll på grensen til Finland. De fant nær 350 kilo torskefilet i bilen. 

FOTO: TOLLVESENET
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MENINGER: Fiskeridirektoratet

har igjen gitt dispensasjon 

fra fredningsbestemmelsene

for brisling og tillatt fangst 

i fredningstida. 

AV PER AARVIK TVEIT, NORGES FRITIDS OG
SMÅFISKERFORBUND AVD GRENLAND

Etter at foredlingsindustrien har
meldt mulig behov, er nå fredning-

en opphevet i januar (2015) og det er
åpnet for fangst av inntil 300 tonn bris-

ling på skagerrakkysten. Dette gjøres
mens bestandsstørrelsen er uavklart og
en bare har klart å fange ca. 40 tonn i
fangsttida.

Havforskerne har med trollgarn og
strandnot gjort forsøksfiske i Skagerrak
sist høst, som de har gjort det siden
1918. Fjordårets resultater det dårligste
noen sinne, det finnes ikke torsk å opp-
drive på grunt vann. Havforskerne fant
ikke en eneste «koketorsk» mellom
Drøbak og Kristiansand. 

Situasjonen kaller på handling, alle
mulige tiltak bør iverksettes for å redde

torsken. En god start ville være å få opp
silde og brislingbestanden for å bedre
torskens tilgang på mat.

Bedre forvaltning lokalt?

Kan kystkommuner og fylker sammen
med havforskere forvalte ressursene
og sette kvoter bedre enn Fiskeri -
direktoratet som ser ut til å la seg styre
av foredlingsindustriens behov?

De burde i alle fall få en medbestem-
melsesrett innenfor grunnlinjen for å
ivareta innbyggernes friluftsinteresser.

Flerbestandsforvaltning

Fiskeridirektoratet har erklært at en vil
gå over til flerbestandsforvaltning, og
stortinget har vedtatt at forvaltningen
av havets resurser skal bygge på føre
var prinsippet. 

Brislingbestanden er ikke kartlagt, og
det siste forskningstoktet i 2008 ikke
fant brisling på den østre delen av ska-
gerakkysten. Havforskningsrapporten
fra 2014 beskriver at brislingfangstene i
2012-2013 var på et historisk lavmål.

Da kan vel ikke fangst i fredningstida
være i pakt med stortingets retnings-
linjer. ■

Se også side 15

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

SØNNAK
BATTERIER

fra

Skal brislingen 

UTRYDDES?

NOTBÅT: Fiske etter brisling og sild med kunstig lys.

småfiskern 2-2015 trykkefil_Småfiskern  28.11.15  17:45  Side 28



Småfisker’n 2-2015 29

.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29

Der tok jeg fullstendig feil.
Grunnen var ikke bare at

jeg var naiv for tilbakemel-
dingene fra alle fiskeløse
menn jeg møtte på mine fiske-
turer langs kysten var at her
måtte noe gjøres. Godt at
noen ville sette igang. 

Jeg vet at mange av fritids-
fiskerne langs fjorden også
mener at noe må gjøres, men
det er bare Tom Sollie og
karene i Lysfiskekomiteen
som stiller opp i media og for-
langer forandring. Dere er
mange, dere har meninger og

dere kan uttrykke dere både
muntlig og skriftlig. Hvorfor
gjør dere ingenting? Hadde
alle fritidsfiskerne og sports-
fiskerne rundt fjorden stilt
opp for en helt annen forvalt-
ning er jeg overbevist over at
vi hadde fått gehør mange ste-
der. Det er alt for enkelt å tro
at alle andre skal ordne opp.
Vil vi ha forandring må vi stil-
le opp. Det koster ingenting
og media tar imot stoff. Det er
ikke for sent å engasjere seg
ikke minst for livet i fjorden.
Det trenger vår hjelp. ■

Hvorfor så stille?
MENINGER: Da jeg startet med å skrive om et

marint verneområde i deler av Oslofjorden trodde

jeg at problemet skulle bli å ordne køen av folk

som ville jobbe for saken. 

AV KNUT ADOLFSEN

Lesernes hummerbilder
Fra Vestfjorden, syd for Bogen: 
Fisket ørret - fikk hummer:

Dagfinn Johansen hadde tre sjø-
ørret-stenger og en stang med
bunnsnøre, agnet med blåskjell.
Han fikk en hummer på 31 cm, 
kniven på bildet er 27 cm. Og: kona
Ingrid bekrefter Dagfinns fangst!

Fluktåpningen virker:

Tom Sollie trakk teiner sammen
med en kamerat og fikk se noe han
ikke har sett før. Fluktåpningen vir-
ker! - Hummeren var på vei ut og
hvis vi ikke hadde hjulpet den så
hadde den greid å komme ut selv,
sier han. Rognhummeren målte 23
cm men klørne var nok en størrelse
for store, for det var de som hang
igjen. FOTO: TOM SOLLIE

Solid rugg - kanksje blir den fredet til neste år?

Ruggen Reidar Urdal holder var et flott hanneksemplar på hele 35 cm. Til
neste år er denne mest sannsynlig fredet om forskerne får det som de vil.
Ikke bare hunnene over 32 cm får komme tilbake for å formere seg for det
viser seg at de store hannene er vel så viktige for bestanden.

❱

❱

❱
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MILJØTILTAK: Det ligger 

enorme mengder tapt fiske-

redskap på sjøbunnen langs

store deler av kysten vår.

Blåser svikter, redskap setter

seg fast og strøm og uvær tar

redskapen. Andre ganger skjer

det at garn og teiner som står 

i skråninger eller på kanten av

en skrent glir utfor og havnet 

i dypet.  AV LARS KONGSVIK

Garn slutter ikke å fiske selv om de
blir stående lenge i sjøen. Også tei-

ner fortsetter å fange hummer og krab-
be til en viss grad. Dermed har vi red-
skap som står og fisker til ingen nytte
og kun bidrar til å drepe ned bestan-
den. Omfanget av slikt fiske er det van-
skelig å anslå, men det er uten tvil
betydelig. Større bruk som yrkesfiskere
mister blir for det meste meldt inn til
fiskeridirektoratet. Slik kan en planleg-
ge å hente redskapen opp igjen når
direktoratet iverksetter opprenskning
av redskap med jevne mellomrom.
Fritidsfisket har mindre redskaper og
de står veldig spredt. Dermed blir det
vanskelig å finne igjen det enkelte red-
skapet som er tapt. 

Fritidsfiskeren skal også melde

tapt redskap

Fiskeridirektoratet har drevet oppren-
sking av tapte fiskeredskap på de vik-
tigste fiskefeltene langs kysten i 30 år.
Gjennom dette arbeidet er det tatt opp
betydelige mengder med ulike redskap.

Det finnes lite kunnskap om tap av
fiskeredskaper i fritidsfiske. Faren for
skjult beskatning, eller såkalt «ghost

fishing», er tilstede og det er uønsket.
Ved å rapportere om tapt redskap, kan
du bidra til å øke kunnskapen om taps-
mengden, årsak og geografisk forde-
ling. Dette vil igjen kunne bidra til å
utvikle løsninger og treffe tiltak som
kan redusere faren for skjult beskat-
ning.

For noen tilfeller vil det være aktuelt
å inkludere tapsmeldingene fra fritids-
fiskere i den årlige opprenskingen etter
tapte fiskeredskaper fra kommersielt
fiske.

Alle som har mistet fiskeredskap i fri-
tidsfiske har plikt til å melde inn tapet.
Fiskeridirektoratet har utarbeidet et
skjema der du melder inn. Data fra inn-
sendte tapsmeldinger blir gjort til-
gjengelig for bruk i Fiskeridirektoratet
og Havforskningsinstituttet med hen-
syn på utvikling av løsninger som kan
redusere faren for skjult beskatning. 

Registreringsskjema for tapt fiskered-
skap finner du på Fiskeridirektoratet
sine sider.

Frivillig dykkerdugnad

Den frivillige organisasjonen Marine -
operatørene bidrar positivt til oppryd-

ning av tapte fiskeredskaper og annet
skrot. Første lørdag i november var et
stort antall dykkere samlet i Oslo-fjor-
den for å nærmest gå manngard i jakten
på tapte redskaper. Stedet var
Nesoddtangen utenfor Oslo. Teiner og
annen redskap ble lokalisert og samlet.
Så hevet en redskapene til overflaten
ved hjelp av løfteballonger og fikk
skrotet om bord i følgebåtene.
Havforskningsinstituttet er en av part-
nerne i dette ryddeprosjektet. De prø-

30 Småfisker’n 2-2015

OPPRYDNING AV 

spøkelsesredskap

HUMMERTEINE: Lars Dalen
i Marinreparatørene fjerner
en forlatt hummerteine ved
hjelp av heveballong. 
FOTO: FREDRIK MYHRE

TIL OVERFLATEN: Heving av to forlatte teiner.
FOTO: LARS DALEN
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ver å skaffe seg oversikt over mengde
og type tapt redskap. Aksjonen var del
av et forprosjekt for metodeutvikling
når det gjelder metodeutvikling for
lokalisering og opptak av teiner.
Prosjektet vil også inneholde forsøk
med sonar, ROV og hevekrok med
kamera. Miljøverndirektoratet er inne

med midler for å støtte prosjektet. Lars
Dalen i marineoperatørene sier at de
fant 8 teiner og 2 ruser innenfor et
område på 150 x ca. 40-50 meter. En av
teinene hadde både torsk og hummer
ombord, og en med to berggylt.

Dalen sier videre at de er med som
koordinator for en landsomfattende

ryddeaksjon som Norges Dykkefor -
bund starter opp. Sparebankstiftelsen
har bidratt med midler til et landsdek-
kende ryddeprosjekt som skal foregå
over to år. Fjerning av spøkelsesteiner
er en viktig del av prosjektet. Gjennom
kontakter i Tønsberg dykkerklubb
håper en også å få til opprydning
innenfor den marine nasjonalparken på
Færder

Bekymring i Kristiansand

Kristiansand og omegn avd. ser med
bekymring på alle tapte teiner som lig-
ger på bunnen langs kysten. Har hatt
kontakt med noen i Søgne dykker-
klubb, og de sier at de kunne fylt en
lastebil med teiner i løpet av kort tid.
Dette er skremmende, og nå må noe
gjøres.

Det må straks innføres tiltak som
fører til at noe kan råtne istykker, slik
at hummer og krabber kan komme seg
ut. Bomullstråd er en mulighet, men
jeg har hørt at i Amerika bruker de noe
som heter bioringer. Det skal være pla-
ter av maisstivelse som løser seg opp
etter en viss tid. 

> SIDE 32
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KLARE FOR OPPDRAG: Dykkere i vannet gjør seg klare. FOTO: LARS DALEN

MANGE TEINER: Det ble storfangst av teiner denne dagen. FOTO: LARS DALEN
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Hvis ikke noe gjøres, er jeg redd for
hummerbestanden. Den er jo allerede
truet. Jeg håper at det vil bli fortgang i
denne saken, og at det må gjelde både
nye og gamle teiner. Hvis viljen er til-
stede, burde det være en enkel sak og
gjennomføre. Det gikk jo raskt med
rømningshullene sier Leif  Lindkvist.

Fritidsfiskerne bør ta ansvar

Det er selvsagt et tap for fritidsfiskeren
å miste redskap, men når teinene blir
tilstrekkelig billige er det ikke alle som
tar det så tungt om noe blir borte. Med
litt mer omtanke kan andelen tapt red-
skap reduseres betraktelig. Følgende
råd kan bidra til å få ned andelen tapt
redskap:

1. Bruk blåser av skum eller annet
ikke punkterbart flytemateriale.

2. Orienter deg om bunnforholdene
slik at du er trygg på at redskapen
ikke settes i en bratt skrent eller på
kanten av et stup.

3. Ta hensyn til strømforhold og for-
ankre redskapen godt slik at den
ikke blir ført bort av strømmen.

4. Følg med på værmeldingen og
unngå å sette redskap på eksponer-
te steder dersom det brygger opp
til uvær.

5. Bruk rikelig med tau (synketau)
slik at der er nok å gå på, heng
eventuelt på små kork med jevne
mellomrom for å hindre at tauet

legger seg på bunnen og setter 
seg fast.

6. Ikke dra opp andre sin redskap.
Dette er uansett ulovlig, men du
kjenner ikke bunnforholdene og
kan komme til å sette teinen slik 
at den synker når du kaster den 
ut igjen. ■

ENORME MENGDER: Tapte redskaper fra kommeriselle fiskerier er et kjempemessig miljøproblem. FOTO: FISKERIDIREKTORATET

FJERNSTYRING: Frikk Herding fra TrashTag tester ny teknologi for å spore og koordinatfeste 
søppel under vann. FOTO: LARS DALEN
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REDSKAPER: Helge Normann

Lyngvik ønsker å slå et slag for

havteina. Dette er et fiske-

redkap som er brukbar til

fangst av mange arter.

AV TEKST HELGE NORMANN LYNGVIK 
OG LARS KONGSVIK

Som navnet sier er havteina primært
bygget for å fange fisk. Du vil få

bunnfisk som torsk, hyse, brosme,
lange osv, men du kan oppleve å få
både kreps, hummer og krabbe i red-
skapen. 

Teina har to rom, et nedre og et øvre.
Der er to innganger til nederste rom,
og når fisken er kommet inn her søker
den oftest opp for å komme ut. Da vil
den havne i øverste rom gjennom den
sentrale åpningen som fører inn hit.
Teina består av metallrammer, not,
kalver (innganger) og flyteelement i
toppen. Havteina har også glidelås på
siden så fisken kan lett tas ut og agnpo-
sen fylles på. 

Må ha rette fluktåpninger 

Når teina ligger i båten tar den svært
lite plass, men i vannet vil flyteele-
mentene slå opp teina slik du ser på
bildet der den henger i teinehaleren.
Av erfaring så vil strøm ta tak i en så
stor teine, så det er en fordel med en
forankring i den ene enden.

Siden havteina også vil fungere som
krabbeteine, hummerteine og krepse-
teine må en ta med i beregningen hvil-
ke regler som gjelder for fluktåpning
og dybdebegrensning i de ulike delene
av landet. Teina som Lyngvik viser
fram er utstyrt med fluktåpninger slik
at hummeren kan unnslippe. 

Alternativ til ruse

Fisketeina har god plass til fangsten, og
der vil være bortimot 100 prosent

overlevelse. Dermed kan en vurdere å
bruke havteine og røkte den som en
ruse – altså om lag en gang i uken.
Ruser kan ikke brukes om sommeren,
men havteina kan brukes hele året. I
rusefiske opplever mange at noten gror
ned pga. alger i sjøen. Teina vil nor-
malt settes mye dypere, og en unngår
for en stor del problem med groe.
Havteina ble opprinnelig laget til fiske
på dypt vann (100 – 200 m), men det
rapporteres at den også er effektiv ved
fiske i grunnere områder.

Haleteknikk uten teinehaler

Som nevnt tidligere er teina stor, og
den kan være tung å hale om det er
dypt du ikke har maskinell redskap til

dette. Et triks som fungerer ganske bra,
er å hive ut en stor blåse med en trinse
i og så tre tauet fra teina igjennom trin-
sa. Du kan gjerne feste et lite drivanker
til blåsa også, det øker effekten. Først
haler en teina klar av bunnen slik at en
vet at den ikke sitter fast. 

Neste trekk er å gå gass til f. eks fire
knops fart. Da vil den store blåsa og
drivankeret yte stor motstand i vannet,
mens tauet løper relativt lett gjennom
trinsa og løfter teina tilnærmet verti-
kalt opp fra bunnen med en hastighet
på ca. 1,0 – 1,5 m/s avhengig av hvor
effektivt blåsa og drivankeret bremser
den vertikale bevegelsen. Så stanser en
opp med jevne mellomrom og haler
inn slakken mellom båt og blåse før det
samme gjentas til teina er oppe. ■
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HAVTEINA -  
et anvendelig redskap

GODT REDSKAP: Helge Normann Lyngvik med havteina han bruker. 
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Rapporten er en del av prosjektet
«Livet i fjæra», som er et samarbeid

mellom Havforskningsinstituttet,
Miljølære, Naturfagsenteret, Bergen
kommune, Hordaland fylkeskommune,
Statens naturtilsyn, Oslofjordens fri-
luftsråd, Artsdatabanken og skoler i
Norge.

Elevene ble delt inn i grupper og
valgte selv forskningsoppgaver. Opp -
legget bygger på at elevene skal tilegne
seg kunnskap på en utforskende måte,
og de hadde derfor stor frihet i sin til-
nærming til oppgavene. 

Elevene brukte artsplansjer, skriftlige
kilder og vise egen kreativitet i løs-
ningen av problemstillingen. Hav-
forskere var med som veiledere og inn-
spillspartnere. 

To oppgaver 

Elevene fikk to oppgaver. Den første
oppgaven var å finne flest mulig arter
for registrering på Miljølære sin portal 

Den andre oppgaven besto i å gjen-

nomføre en forskningsoppgave. Først
måtte elevene formulere en problem-
stilling, så finne ut hvordan de ville
utforske problemstillingen, for deretter
å gjennomføre den og til slutt skrive en
rapport om det hele. 

Målet er å gi elevene økt interesse,
innsikt og forståelse for marin natur
blant barn og unge, gjennom hvordan
enkle observasjoner kan bli faglig nyt-
tige om de gjøres systematisk og grun-
dig, med tilstrekkelig grad av datare-
gistreringer.

Styrker naturfagundervisningen

Prosjektet «Livet i fjæra» er basert på at
de deltakende skolene utfører årlig og
systematisk feltarbeid i fjæra. I samar-
beid med forskerne, vil skolene bidra
til en bredere kartlegging av livsmiljø
og biologisk mangfold langs norske-
kysten. 

Prosjektet vil dermed styrke sko-
lenes naturfagundervisning og ele-
venes forståelse for forskning – i tillegg

til å styrke forskernes kystovervåking.
Nettverk for miljølære er et sammen-
bindende verktøy, der alle elevenes
observasjoner registreres på en nett-
portal med muligheter for videre bruk.
I tillegg vil det på samme portal finnes
mye bakgrunnsstoff. ■

Unge forskere har 
sett på livet i fjæra

IVRIGE ELEVER: 6 klassingene ved Mathopen skole i gang med flere forskjellige undersøkelser.
FOTO: RUTH BERIT HJELLUM

STRANDKRABBE: Dyrelivet er rikt i strand-
kanten langs norskekysten, også i utkanten av
en storby. FOTO: RUTH BERIT HJELLUM

KUNNSKAP: Målinger av 

vannets saltinnhold og 

temperatur, hvor store 

anemoner kan bli, kjønns-

fordelingen blant krabber,

hva spiser krabbene og

registreringer av eremitt-

kreps. Dette var noen 

av problemstillingene 

6. klassingene ved Mathopen

skole i Bergen tok for seg da 

de undersøkte livet i fjæra

ved Håkonshella i vår. Nå 

er rapporten deres klar.
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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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Kontorsvägen 6
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Tel: +46-(0)523-642200
Fax: +46-(0)523-642219
E-post: info@carapax.se

www.carapax.se
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SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE 

Formann: Elias Arvesen Lervik 
1626 Manstad
✆ 69 33 31 72 
� elias.a@online.no

Kasserer: Stig Østenrød 
Sønningveien 10, 1626 Manstad 
✆ 69 33 01 47 - 900 85 577 
� stig.ostenrod@yahoo.no

SMÅFISKER’N MOSS/RYGGE 

Formann: Carl Fjerbæk
Kure, 1580 Rygge
✆ 69 26 06 16 (også faks)
� carfj@online.no

Kasserer: SvennGiske,
Fjordgløtt,1516 Moss
✆ 907 50 652
� svegis@online.no

SMÅFISKER’N TØNSBERG & OMEGN 

Formann: Terje Kristiansen 
Solvangveien 44, 3158 Andebu
✆ 913 32 424
� tekri@online.no

Kasserer: Stener Pettersen 
Magnesvei , 3151 Tolvsrød 
✆ 33 32 81 62 - 920 39 156 
� stenepe@online.no

SMÅFISKER’N SANDEFJORD & OMEGN

Formann: Petter Langabø
Vesterøyveien 362, 3234 Sandefjord
✆ 913 27 773 
� plvito@online.no

Kasserer: Sverre Lilloe
Fossekallv 11a, 3212 Sandefjord 
✆ 33 46 99 46 
� sverre.lilloe@sandefjordbredband.net

SMÅFISKER’N STAVERN 

Formann: Jan Kjøndal 
Solstadvn.14, 3292 Stavern 
✆ 900 46 621 
� reid@rele2.no

Kasserer: John Larsen
Løkkevn. 28F, 3292 Stavern. 
✆ 918 73 323 
� john.larsen@lf-nette.no

SMÅFISKER'N GRENLAND

Formann: Per Tveit 
Tømmervn. 37, 3943 Porsgrunn. 
✆ 35 51 35 46
� ptveit@online.no

Kasserer: Åse Hermansen
Borgetun 23, 3711 Skien 
✆ 909 50 759 
� asehermansen@gmail.com

SMÅFISKER’N AVD. KRAGERØ & OMEGN

Formann: Roar Thorsen
Furutoppen 7, 3790 Helle 
✆ 920 12 127 
� roar.thorsen51@gmail.com

Kasserer: Kari Paulsen, 
Tåtøy 3770 Kragerø,
✆ 930 00 044
� karipaulsen55@gmail.com

SMÅFISKER’N RISØR/TVEDESTRAND 
Alle verv ivaretas av forbundet
fram til neste årsmøte.

SMÅFISKER’N ARENDAL

Formann: Svein Hvidsten 
Vestre Saltrød, 4815 Saltrød 
✆ 37 03 07 27 - 976 54 811
� eg-hvids@online.no

Kasserer: Thore Kristian Johnsen
Blekestrand, 4900 Tvedestrand
✆ 37 03 45 30 - 97 00 56 16. 
� thorekristianjohnsen@yahoo.no

SMÅFISKER’N HØVÅG 

Formann: Geir Trondsen
Krossen, 4770 Høvåg 
✆ 905 35 547
� geirbt@hotmail.com

Kasserer: Stein Solheim 
Trøde, 4790 Lillesand
✆ 37 27 55 76 - 926 01 628 
� mary.solheim@hotmail.com

SMÅFISKER’N KRISTIANSAND 

Formann: Leif Oddvar Lindkvist
Holmen, 4640 Søgne 
✆ 901 82 060 
� leifoddvarlindkvist@gmail.com

Kasserer: Tor Aagedal 
Konvallvn. 4, 4620 Kristiansand 
✆ 38 01 05 39 
� tor.aagedal@gmail.com

LISTER SMÅFISKERLAG 

Formann: Harald Velund 
Trellevika 32, 4400 Flekkefjord 
✆ 38 32 20 73
� har-velu@online.no

NFSF AVD. ROGALAND

Formann: Per Øhmann 
Nunsteinv. 27, 4056 Tananger 
✆ 51 69 91 23 - 951 90 677 
� hyselos@hotmail.com

Kasserer: Jarl Rott
Ura 22, 4056 Tananger 
✆ 975 90 069 
� jarl.rott@lyse.net

OS SMÅFISKARLAG

Formann: Magnus Lyssand
Håvardsvegen 53, 5200 Os 
� magnuslyssand@yahoo.no

Kasserer: Vermund Halhjem
Bjørnavegen 19, 5200 Os 
� vermund.halhjem@hotmail.no
www.ossmaafiskarlag.no

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE 

Formann: Leif Førde
Gate 7 nr. 906790 Måløy 
✆ 412 71 084
� leif.førde@googlemail.no

Kasserer: Karstein Vederhus 
6717 Flatraket
✆ 911 80 766
� kvetrhus@hotmail.com

NFSF AVD. MØRE OG ROMSDAL 

Formann: Helge Lyngvik 
6523 Frei 
✆ 715 28 877 
� nlyngvik@online.no

Nestformann: Harald Klausen 
Skyttervn. 8 B, 6514 Kristiansund 
✆ 976 19 888
� harklaus@online.no

SALTDALSFJORDEN 
FRITIDSFISKARLAG

Formann: Petter E. Kristiansen,
Trygve Hoffsvei 4, 8250 Rognan 
✆ 75 69 01 14 - 916 95 061 
� petter2@start.no

Kasserer: Arne Andersen, 
Leivset 8210 Fauske
✆ 75 64 21 59 - 976 05 320 
� arne.andersen45@gmail.com

LOFOTEN FRITIDSFISKERLAG 

Formann: John Rypeng 
Lødingveien 40, 8050 Tverlandet 
✆ 940 59 886
� krype@online.no

Kasserer: Roger Pettersen 
Bjørklia 4, 8370 Gravdal
✆ 911 24 240 
� rogerp@online.no

NFSF AVD, SKJERVØY

Formann: Harald Sjøblom, 
Kirkegårdsvn 52, 9180 Skjervøy 
✆ 958 67 994 
� hsjblom09@gmail.com

Kasserer: Kjell Johansen, 
Trollvn. 32, 9180 Skjervøy. 
✆ 924 51 505

      

offoSF FN
NDALE LEH    

oeningsr
DYSA RFTEND    

siktrevo
:DRONLIT         

offoSF FN
   

oeningsr
   

siktrevo
                                                                              

småfiskern 2-2015 trykkefil_Småfiskern  28.11.15  17:45  Side 37



KONKURRANSE: Kanskje er

fritidsfiskeren mer opptatt av

fisk enn fugl. Det var faktisk

ingen som hadde riktig svar på

konkurransen denne gangen.

De to fuglene som var avbildet

er krykkje. Her skal du få litt

mer kunnskap om arten.

AV LARS KONGSVIK

Krykkja er en mellomstor måke som
best kjennes på svarte vingespisser

og en mer terneliknende flukt enn hos
de andre måkene. Den har relativt korte
bein og svakt kløftet stjert. Krykkja blir
38–41 cm lang og veier 330–500 g. I
sommerdrakt har den hvitt hode, hvit
hals, bryst og underside. Framryggen er
grå, men blir lysere grå mot vingespis-
sene. Ryggen og vingeoversiden ser
derfor ut til å være i tre gråtoner.
Vingespissene er helsvarte. Nebbet er
gulgrønt, beina svarte og øynene svarte
med rød ring. I vinterdrakt får krykkja
grå nakke og en mørk tegning ved øret.
Ungfuglene kan minne om voksne i
vinterdrakt, men har i tillegg et svart
bånd i overgangen mellom framrygg og
hode, svarte tegninger på overvingen og
svart stjertbånd. Nebbet er svart.
Ungfuglene beholder litt av det mørke
på overvinge og hode i sitt andre leveår. 

Krykkja gjør mye av seg på hekke-
plassen og kan oppleves støyende. Den
vanligste lyden er et nasalt og raskt
«kittivææik, kittivææik» som gjentas. I
flukt, særlig rundt kolonien, høres et
kort og nasalt «kja» som også gjentas.

Økologi 

Krykkja hekker i kolonier langs kysten
som kan variere i størrelse fra noen få
fugler til over hundre tusen par. Arten
kan også hekke flere kilometer inn i
landet. Noen kolonier består uteluk-
kende av krykkje, mens andre er blan-
dingskolonier, ofte med polarlomvi.
Fuglene søker ofte næring i flokk.
Maten hentes i havoverflaten eller like
under, enten i flukt eller liggende på

sjøen. Krykkja søker også næring i isfyl-
te farvann og foran isbreer. Utenfor
hekkesesongen lever arten pelagisk og
oppholder seg på havet. Det samme
gjør ungfuglene før de blir kjønnsmod-
ne. Krykkja spiser hovedsakelig virvel-
løse dyr og fisk på opp til 15–20 cm. De
kan også utnytte fiskeavfall fra båter. På
Svalbard er lodde, polartorsk og amfi-
poder viktig næring. Dietten varierer
imidlertid mellom områder og sesong-
er. Tyvjo, storjo og polarmåke er vikti-
ge predatorer av egg og unger, og de tar
også voksne fugler.

Livshistorie og reproduksjon 

Reiret bygges på smale hyller eller små
utspring i fjellet. Ofte ligger koloniene i
vertikale klippevegger, hvor reiret fes-
tes i små ujevnheter eller legges på små
hyller i fjellet. Krykkja kan også ta i
bruk sjømerker eller andre konstruksjo-
ner. Begge kjønn bygger reiret, som er
bolleformet innvendig og består hoved-

sakelig av plantemateriale (ofte mose)
limt sammen ved hjelp av ekskremen-
ter. Krykkja bygger på reiret gjennom
hele hekkesesongen. På Svalbard skjer
eggleggingen vanligvis i første halvdel
av juni. Normal kullstørrelse er to egg,
men både ett og tre egg forekommer.
Eggene har vanligvis en lys til mørk
brun bunnfarge med mørke flekker.
Rugetiden er 25–32 døgn, og eggene
ruges av begge kjønn. Ungene fôres
med delvis fordøyd mat (oppgulp) fra
begge foreldrene og blir flygedyktige
etter fem til seks uker. Når ungfuglene
har forlatt kolonien returnerer de til
kolonien hvor de ble klekt først etter to
år. Krykkja blir kjønnsmoden i en alder
av tre til fem år. En fugl merket som rei-
runge i Kongsfjorden i 1981 ble gjen-
funnet som hekkefugl nordøst i
England i 1986. Dette funnet viser at
krykkja også kan etablere seg i kolonier
langt unna der de ble klekt. Høyeste
kjente levealder for en fugl merket i
Norge (inkl. Svalbard) er 19 år. ■
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Det var jo ei krykkje!

Krykkje på Hornøya. 

FOTO: HANNO/WIKIMEDIA
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KONKURRANSE: I forrige konkur-

ranse beveget vi oss over i det

tørre element, nærmere bestemt

fugler, se motsående side.

Vi prøver igjen med to vakre fugler. Ikke
se svart på det selv om fjærdrakten er i

de mørke fargene. Ifølge ornitologene
skulle denne arten finnes langs det meste
av kysten vår. Som vanlig vil vi ha både
norsk og latinsk navn.

Riktig svar på konkurransen sendes
innen utgangen av februar til:
smaafiskern@outlook.com eller per post
til Småfisker’n v/Lars Kongsvik
Sagstadveien 11, 5243 FANA

Merk konvolutten «konkurransen»

Vi trekker ut en fin premie blant dem som
sender inn riktig svar. ■
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Ny sjøfugl, nye vinnersjanser
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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

B
RETURADRESSE:

Tom E. Sollie

Ringshaugv. 18 

3154 TOLVSRØD
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