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På tide å likestille 
oppdrett og olje?

På tur etter storkveita
Førstereisgutter på fiske
Krafttak for kysttorsk
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MENINGER: For oljeindustrien er

det tilnæmern nulltoleranse  med

hensyn til utslipp av kjemikalier.

Nå bør oppdrettsnæringen på-

legges samme krav.

TEKST: LARS KONGSVIK
FOTO: JAN HANCHEN MICHELSEN

Iden siste tiden har det vært mye opp-
merksomhet på oppdrettsindustriens

kjemiske bekjempelse av lakselus. Kitin-
hemmere i foret har uten tvil effekt på
krepsdyr som krabbe, hummer, reker og
krill om de får i seg nok av kitinhemmer-
ne.  Nervegiftene som blokkerer signa-
lene mellom nervecellene virker også på
viltlevende organismer. Hydrogenperok-
sid har uten tvil effekt på viltlevende arter.

Kravene til ojeindustrien
Oljeindustrien har på sin side gjennom-
gått en revolusjon når det gjelder utslipp

av kjemikalier. Fra en situasjon der kjemi-
kalier i stor grad ble pumpet på havet et-
ter bruk, får en i dag ikke lov til å slippe ut
kjemikalier i det hele tatt. Det eneste en
står igjen med av «lovlige utslipp» er det
som er igjen av oljerester etter rensing av
såkalt produsert vann. Dette er vann som
kommer opp sammen med oljen og som
må skilles fra oljen før den pumpes vi-
dere. 
Kjemikalier brukt i prosesser under

produksjonen skal deimot bringes på land
etter bruk.

Er det på tide   
oppdrett og 



Brosme har en smak som minner
om hummer og det faste fiskekjøt-
tet tåler sterk varme. Derfor egner
det seg utmerket til ovnsbaking.
Server med friskt og deilig tilbehør.

• Varighet: 20-40 min.
• Vanskelighetsgrad: Enkelt
• Antall porsjoner: 4

DETTE TRENGER DU:

Fisk: • 800 g brosmefilet, uten skinn og
bein • olivenolje • salt og pepper

Grønnsaker: •1 stk sjalottløk • 250 g
spinat •1 fedd hvitløk •12 stk rosenkål
•30 g valnøtter •2 ss olivenolje • 1 ts
balsamicoeddik • salt og pepper

Tomatsalsa: • 250 g tomat • 0.5 stk
rødløk •3 ss olivenolje •1 ts balsamico-
eddik • salt og pepper

FREMGANGSMÅTE: 
Brosme: • Sett stekeovnen på 180° 
• Skjær opp i serveringsstykker • Pensle
stykkene med olivenolje, og dryss salt og
pepper over • Bak i ovnen i 12-15 m.

Grønnsaker: • Skjær sjalottløk i tynne
strimler, spinat i grove strimler, finhakk
hvitløk og del rosenkål i båter. • Grov-
hakkete valnøtter ristes lett i tørr steke-
panne og avkjøles.•Fres sjalottløk, hvit-
løk og rosenkål i en stekepanne med oli-
venolje til rosenkålen blir brunaktig, 3-5
minutter. • Tilsett spinat, sett på lokk og
la det dampe et par minutter til spinaten
har falt sammen. • Vend inn valnøtter,
avslutt med balsamico, salt og pepper.

Tomatsalsa: • Skjær tomat og rødløk i
små terninger. Bland sammen alle ingre-
diensene til tomatsalsaen. 

Server brosmen med grønnsakene
og tomatsalsaen, og gjerne litt per-
sille drysset over. n
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Ovnsbakt brosme 
med grønnsaker 
og tomatsalsa

Oppdrett bør følge etter

Det er et mål å få ned bruken av
kjemikalier i oppdrett. De første til
å hevde dette er oppdrettsnæring-
en selv, men fiskeriministeren har
gått ut og sagt at det ikke er mulig
å drive oppdrett uten bruk av kje-
mikalier til lusebekjempelse. Ut
fra dagens situasjon har fiskerimi-
nisteren sikkert rett i påstanden. 
Samtidig vil det være mulig å

foreta mye av lusebekjempelse
med kjemikaliebad i brønnbåt. 
Da må man stille krav om at løs-
ningene med nervegift eller hydro-
genperoksid bringes på land for
destruksjon. 
Selvfølgelig vil dette gi økte

kostnader. Spørsmålet er om vi 
har råd til å la være. Per i dag er det
gode grunner til å anta at kjemika-
liebruk skader fisk og skalldyr
utenfor oppdrettsanleggene. 

Dette er en situasjon Norge som
sjømatnasjon ikke kan leve med i
lengden.

Skjerpede krav vil 
gi omstilling

I alle bransjer er det slik at en vel-
ger det billigste av de lovlige alter-
nativene en har i produksjonen.
Hvis kravene skjerpes slik at miljø-
skadelige alternativ blir ulovlige,
øker omstillingstakten. Dette vil
også skje i oppdrettsnæringen.
Oppdretterne selv har helt sikkert
også et ønske om mer miljøvenn-
lig drift. Da er det viktig å endre
regelverket slik at omstillingen går
raskere. 
Det finnes allerede et utvalg av

bekjempelsesmåter uten bruk av
kjemikalier. Skjerpet regelverk vil
sette fart i utvikling og bruk også
av slike metoder. n

   å likestille 
 olje?
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Formannen 
noterer:

n Flott sommer, 
   men ikke for 
   ørreten
Vi har lagt bak oss en fantas-
tisk sommer, eller? Jo vi har
vel det, for de fleste her sør
mener det. Jeg kan bare del-
vis være enig. Det er bl.a.
fordi mye av årets sjøørret
yngel har gått tapt i uttørke-
de bekker. Meste parten har
sikkert kommet seg ut i sjø-
en i tide, men de som ble
klekket sist er nok borte.
Slik er naturen. 

nAlvorlig for 
   Oslofjorden
Verre er det med tilstanden
for fisken i Oslofjorden. Fis-
keridirektøren har tydeligvis

endelig forstått alvoret og
refererer til forslaget i hø-
ringen. Vi var ikke enige i
tiltakene som lå i høringen
vi fikk presentert. Region
sør og øst har jobbet hver

for seg med denne høring-
en. Langs kysten fra Vest-
fold til Rogaland blir det nå
vern av gyte og oppvekst
områder. Verre er det med
Oslofjorden for her ligger
det i forslaget å totalfrede all
torsk. Greit nok det, men
konsekvensene er store og
vil neppe ha noe virkning
for bestanden. Ikke bare er
torsken borte. All annen fisk
ser også ut til å forsvinne. Vi
ser yngel i massevis men den
vokser ikke opp. Hvem tar
yngelen? Vi viser til lysfiske i
vårt høringssvar og ikke
minst den enorme økningen
vi har fått av mellomskarv.
Det gjenstår å se om Fiskeri-
direktoratet vil ta fatt i dette
og påvirke miljødirektoratet
slik at det blir økt jakt på
denne predatoren.

n Hva kan vi 
   fiske på?
Makrell er den eneste fisken
vi kan få på kroken i ytre Os-
lofjord men det er jo ikke
mye makrell du skal spise før
du går lei. Ikke engang flyn-
dre får vi. I sommer har jeg
vært oppmerksom på den

enorme mengden skarv vi
har fått. Det er store
mengder skarv fordelt på
flere flere kolonier. Jeg kar
forsøkt å telle antall unger
som oppholdt seg ved reir-
plassen i en av koloniene på
fuglereservatet Fjærskjær.
Det ligger like i nærheten av
der jeg dorger etter makrell.
Hvitbrystede unger av
mellomskarv står som ping-
viner og venter på mat fra
foreldrene. I alt 50-60 unger
talte jeg da jeg snorklet uten-
for øya. Etter at jeg kom fra
sykehuset, bare fem dager
etter en operasjon tok jeg
med meg en som vet mye om
skarv, for se nærmere på hek-
keområdet på denne øya. Vi
fikk nærmest sjokk da vi på et
område på under et mål
finner ca. 120 reir og en in-
tenst lukt av guano og døde
busker. Se på Youtube-søk på
Arnt Orskaug for å se hva vi
fikk se. En kan lure på hva
denne fuglen lever av siden
vi har så lite fisk. Joda den
spiser småmakrell og leppe-
fisk i store mengder. En
skarv spiser fra 0,4-0,6 kg
fisk om dagen. Med en be-
stand på flere tusen skarv

bare i Oslofjorden blir jo
dette store mengder fisk.
Jammen godt at skarven ikke
spiser hummer, for den har
jeg spist! Og så er det all jule-
maten som venter da, vi er
allerede godt i gang med ju-
lebord. 

n PS: Benytter du 
   deg av Grasrot- 
   andelen?
Alle som spiller i Norsk tip-
ping kan gi sin andel til sin
lokalforening. Andelen ut-
gjør 7 prosent av innsatsen
og vil utgjøre et vesentlig bi-
drag til din lokalforening.
Det er utrolig enkelt å regis-
trere dette hos kommisjo-
nær, men du må ha organisa-
sjonsnummeret til forening-
en. Deretter må du slå pin
koden på kortet. Det er enda
enklere å registrere seg på pc
eller nettbrett, logg inn på
siden din og skriv inn org.nr.
og følg menyen og vipps så
er det gjort. NB! Det er ikke
mulig å benytte org. nr. til
forbundet. Lykke til.

Med dette ønsker jeg alle lesere
en riktig god jul og godt nytt år!

Forbundsformann Tom Sollie • tom.sollie@combitel.no

I slutten av oktober ringte Stig Øst-
enrød fra Onsøy med dette triste

budskapet. Elias døde plutselig og
uventet hjemme i Lervik tirsdag 23.
oktober og han ble begravet i Onsøy
kirke 7. november. 
Elias forlot denne verden der hvor

han likte seg best, med støvlene på,

FRA FORMANNENS PENN 

sammen med sin firehjuling som uad-
skillelig følgesvenn. Jeg vil savne alle
historiene hans og de gode samtaler
om alt mulig. Det var umulig å ha en
kort telefonsamtale med Elias for han
hadde alltid noe å fortelle. 

Vi lyser fred over Elias’ minne. n
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Elias har gått bort
LEDER: Tidligere forbundsformann og forbundets 
æresmedlem, Elias Arvesen har gått bort.
TEKST: TOM SOLLIE

FOTO: THORE HANSEN
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n 14. februar kl 19.00:
    Årsmøte, Tønsberg Kyst-
    kultursenter, Lades-
    tasjonen.
n 5. april kl 19.00:
    Vårfest, Vallø Båtforenings
    Klubbhus. Påmelding til 
    leder.
n 26. september kl 19.00:
    Høstmøte, Tønsberg 
    Kystkultursenter, 
    Ladestasjonen.
n 28. november kl 19.00:
    Julemøte Borge Hotell 
    Husøy. Påmelding til leder.

Påmelding til 
Grasrotandelen:
www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen 
Logg inn på siden med org.
998890667 og registrer deg
med fødselsnummer, alterna-
tiv til kommisjonær med 
tippekortet, benytt da  pin-
koden din.

Aktiviteter 2019: 
Tønsberg & Omegn

.noenmotor.ulvikwww
.noenmotorpost@ulvik

elefon 33 32 53 54T
olvsrød T3150 

Ulvikveien 29

Møtet var denne gang litt spesi-
elt siden leder Leif Karlsen nå

sier takk for seg etter oppnådd alder
hos fylkesmannen i Østfold. Sam-
tidig var det 25 års jubileum og Leif
ble overrakt blomster fra Karsten
Butenskøn, miljøsjef hos Fylkes-
mannen. Flere gjester var også in-
vitert som forelesere, fra Norske
Lakseelver, Miljødirektoratet og
Statens Naturoppsyn, SNO.
Leif Karlsen har vært på restaure-

ringsseminar i Danmark og fått med

seg mye kunnskap. Danskene ligger
langt foran oss med betydelig mer
kunnskap om temaet.

Restaurering av Kureåa
De som trakk mest oppmerksomhet
var karene fra NJFF Moss Rygge
som viste bilder fra restaurering av
bekker i distriktet. Mangel på ned-
bør i sommerhalvåret har satt sitt
preg på flere ørretbekker og mye av
yngelen har ikke overlevd. Dette var

Møte i Fag-
rådet for laks 
og sjøørret
i Oslofjorden
FORVALTNING: 30. oktober var klart for det årlige møtet i Fag-

rådet, denne gang lagt til Støtvig hotell på Larkollen.

TEKST OG FOTO: TOM SOLLIE

DONKEYMAN: Kureåa med Carl Fjerbæk som «donkeyman», eller pumpesjef.
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ikke tilfelle i Kureåa fordi denne bek-
ken fikk tilførsel fra Vannsjø. Vann her-
fra pumpes over for vanning av jordene
som ligger langs bekken og dette be-
gunstiger yngelen her. Dugnadsgjeng-
en hadde også laget en demning i Ku-
reåa for å kunne regulere vannstanden.
Dette har helt sikkert har reddet en del
av årets yngel. 

På jakt etter sjøørreten!

Etter møtet var det ut i felt med innleid
minibuss som tok oss til Kureåa. Der
ventet Carl Fjerbæk som var ansvarlig
for pumping av vann fra Vannsjø. Det-
te var blitt et flott anlegg og Carl var
ikke lite stolt. 
I Evuåa var det veldig grumsete vann

på grunn av mye nedbør, men vi skim-
tet fisk i vannmassene. Turen gikk til
Gunnarsbybekken hvor vi observerte
to hanner som lekte rett nedenfor der vi
sto. Grunnet grumset vann så vi kun
halen på fiskene. Like nedenfor lå det ei
hoe og boltret seg i gytegrusen. Øye-
blikk som dette er ikke lett å beskrive,
dette må oppleves!  
Vel tilbake på hotellet var det dekket

til festmiddag i anledning jubileet.
Karlsen takket for seg og fagrådet ville
fortsette som tidligere kunne han for-
telle. n

Øverst: Fagrådet med gjester. Over: Demnin-
gen som de tre fra Moss Jeger og fisk har 
laget i Kureåa. Under til venstre: Gunnarsby-
bekken som renner ut i Fuglevik Her så vi kilos-
fisk. Til høyre: Leif Karlsen takker for blomster. 
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E tter at Lofotfisket er over og
skreien er i ferd med å tørke på

hjellene rundt omkring i Lofoten, er
det tid for å gjøre forsøk med fiske et-
ter denne ettertraktede flyndrefisken
hvis vitenskapelige navn er Hippo-
glossus.  Personlig har jeg fått best re-
sultat av slikt fiske før sommeren set-
ter inn og senhøstes.

40 krok etter Hippoglossus

Sist i oktober kjøpte jeg fin agnsild
som ble tint lenge nok til at silda kun-

ne deles i tre for deretter å bli tredd på
de store kveitekrokene.  Etter å ha ag-
net kveitevaden på 40 angler, bar det
rett til båten for å dra ut for å sette va-
den på yttersiden av Lofoten.  Det blir
fort mørkt på denne tiden av året, så
jeg hadde ingen tid å miste.
Jeg hadde planlagt hvor jeg skulle

sett vaden, og på tur mot området var
jeg på utkikk etter om andre hadde
satt line i området.  Men jeg kunne
ikke se noen blåser eller flagg, så her
var det bare å la dreggen gå til bunns
og vaden ut.  Settingen gikk greit, og
jeg kom meg til båthavna før det ble
for mørkt.

På kryss og tvers

Der traff jeg min fiskekompis Hall-
geir som nettopp hadde satt flyndreli-
ne.  Han lurte på hvor jeg hadde satt
bruket mitt, og dessverre: da viste det
seg at jeg sannsynligvis hadde satt min
vad over hans flyndreline.  Her var
det bare å være forberedt på proble-
mer dagen etter når bruket skulle dras
opp.
Dagen etter, så snart det ble lyst

nok, dro jeg ut for hente bruket.
Spent var jeg til gangs, både på om det
ble vansker som følge av min tabbe
med å sette over hans line, men også
på om der var storkveite som hadde
tatt agnet på noen av krokene!
Hallgeir var godt i gang med å dra

opp lina, så han bare ba meg starte
med en gang - kanskje kunne jeg kom-
me til der jeg hadde krysset over hans
line samtidig som han kom dit.  Da

kunne vi kanskje lettere løse opp i en
eventuell ’vase’.

Storkveita er der

Jeg gikk til blåsen og startet å dra opp
anglene.  Allerede etter 5-6 angler
oppe kjente jeg skikkelig tunge rykk i
lina.  Det måtte være stor fisk, sannsyn-
ligvis kveite.  Plutselig ‘forsvant’ fisken
i og med at lina ble svært lett på dra.
Men fisken hadde bare gått på tvers av
lina andre veien, for plutselig så ble det
tungt igjen,  virkelig tungt.  Fisken var
der fortsatt, STORKVEITA var der!
Jeg kunne se den 2-3 favn under båten.
Den var nå såpass kjørt at så snart ho-
det til kveita kom over vannflata, fikk
jeg kveitekroken inn kjeften på den slik
at den ikke kunne ‘stikke av’.
Å få kveita inn i båten var lettere sagt

enn gjort, men etter mye strev greide
jeg å få den over båtripa. Det var et
flott syn å se kveita ligge i dørken av
båten der den tømte seg for blod etter
å ha blitt forskriftsmessig bløgget.  

Her er det bare å kappe…

Men det var ikke tid til hvile, for
resten av vaden måtte opp.  Hallgeir så

På tur etter 
storkveita
FOLK: Til tross for at skreien nok er den mest populære fisken å fiske

etter for mange av medlemmene i Lofoten Fritidsfiskarlag, er nok

storkveita den mest spennende fisken for mange av oss.  Stadig flere

har begynt å fiske etter kveite, både ved bruk av jigg og kveitevad.

TEKST OG FOTO: BJØRN STURLA HORN

DRAR UT: Bjørn Sturla om bord på «Sara».             

LOKKENDE AGN: Sild er godt kveiteagn.
Halvtint sida ble delt i tre og festet på de
40 anglene i kveitevaden (kveitelina).
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ut til å plages med vase etter det jeg
kunne se.  Og riktig, der var mye kvei-
tevad/flyndrelineblanding som måtte
ordnes opp i.  Så her var det bare å
kappe!  Og det gjorde vi til gangs.

Men Hallgeir tok med et smil at jeg
hadde satt vaden over hans line, så alt
ordnet seg til det beste. At jeg fikk
svært mye ekstra arbeide med vaden da
jeg kom hjem, det er en annen historie.

Kveita veide 56 kilo sløyd vekt.
Gjett om jeg var tilfreds med det!
Og Hallgeir, han var kjempefor-
nøyd med over 60 kilo rødspette! �

       VELVOKSEN KVEITE: Arbeidshansken blir liten ved siden av kveita. Sløyd vekt 56 kilo.



TEKST: LARS KONGSVIK

FOTO:AUGUST LINNMAN/

WIKIMEDIA COMMONS

Når torsken har magesek-
ken stappfull av sild, kan

det lett gå ut over kvaliteten
hvis store mengder tas på kort
tid og ikke bringes til lands
raskt. I de verste tilfellene kan
torsken knapt nok brukes
som menneskeføde. Det er
arbeidskrevende å ta nødven-
dige forholdsregler i slike til-
feller. Ved hjelp av tre enkle
tiltak kan en imidlertid få
gode resultater:

•  Garna må stå kort tid i 
    sjøen
•  Fisken må sløyes raskt, 
    allerede ute på feltet
•  Rask nedising etter sløying
    er påkrevet
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FORVALTNING: Det er

mange faktorer som

påvirker lønnsomhe-

ten i fiskeriene. De to

viktigste faktorene 

er kvotestørrelse 

og pris.

TEKST: LARS KONGSVIK

Torskefiskeriene er kan-
skje det viktigste norske

fiskeriet. Her har en opp-
levd historisk høye kvoter i
flere år. Av tabellen ser en at

2013 var året med de høyeste
verdiene. Kvoten er på vei
nedover, men det er ingen
dramatikk. Volumet er fort-
satt høyt. Tabellen gir over-
sikt over Norges andel av fis-
ket på nordøstatlantisk torsk
eller skrei som vi gjerne sier. 

Lite nordsjøtorsk

Det fiskes også nordsjøtorsk,
men kvoten er helt bagatell-
messig i sammenligning.
Det forventes at norsk andel
av nordsjøtorsk for 2019 kan
bli knappe 4000 tonn!

Norsk kvote på 
nordøstatlantisk 
torsk 2007 - 2019

År Norsk totalkvote

2007 199 500
2008 202 413
2009 244 100
2010 282 729
2011 337 269
2012 357 196
2013 472 340
2014 466 439
2015 414 920
2016 417 518
2017 414 107
2018 356 418
2019 328 697

Selv om kvotene for 2019
er lavere enn for innevæ-
rende år, er det ikke sikkert
at dette gir lavere lønnsom-
het.  Gode priser kan da
kompensere for lavere kvo-
ter.
Tabellen til høyre viser at

torskeprisen var markert
høyere i 2018 enn i 2017.
Hvis denne trenden fortset-
ter, vil økonomien for tor-
skefiskerne være sikret. 

Sparer på maten!

Lodde er den viktigste ma-

Sildesprengt torsk: 

Et nordnorsk fe 

FORVALTNING: For oss som bor sørpå er silde-

sprengt torsk noe vi sjelden eller aldri ser. 

I Troms er dette en virkelig utfordring for tiden.

Torsken fråtser i sild og det bærer fangstene 

preg av. 

Fortsatt økende torskepriser i 2019?



AA
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NYHET FOR FRITIDSFISKE:

Hobbyblokk KB03ER 
med  teineløftearm

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 740,- eks mva (kr 900,- inkl mva).  

Pris kr 620,- eks mva (kr 775,- inkl mva).   

  
 

5% rabatt til 
medlemmer av

Små�sker’n

I korrek-
tur

ten for torsk i nord. Dersom
loddekvoten er tilstrekkelig,
tillates det et direktefiske på
denne bestanden. Det prio-
riteres imidlertid at torsken

skal få nok mat. Innevæ-
rende år ble det gitt en liten
loddekvote. For 2019 blir
det imidlertid ikke lodde-
fiske. Torsken skal få alt!

Hvis disse retningslinjene
følges kan en levere god kva-
litet selv med sildesprengt
torsk. Dette er en vinn - vinn
situasjon for selger og kjø-
per. Fisken blir bedre betalt
og kjøper får produkter som
er bedre etterspurt.

Slik skulle vi hatt 
det her sør

I arbeidet med å få opp be-
standene av hvitfisk i Oslo-
fjorden og Skagerak har
NFSF utallige ganger på-
pekt at lysfisket som støvsu-
ger fjordene for småsild og
brisling utgjør en trussel for
fisket. Vi får stadig høre at
det gjelder så små mengder
og at torsken ikke spiser sild
likevel. Situasjonen i nord
der torsken fråtser i sild for-

teller med all tydelighet at
sild absolutt står på menyen
til torsk. Vi kunne faktisk
tenkt oss litt sildesprengt
torsk i Oslofjorden. Det
hadde vært godt nytt for tor-
skebestanden her sør. Iste-
den får vi knapt torsk langs
kysten av Oslofjorden. 
Torsken blir selvfølgelig

ikke inne ved kysten når der
ikke er mat å finne. Vi ser
selvsagt at der er flere grun-
ner til svakt torskefiske i sør,
men la oss i alle fall lære av
forvaltningen i nord. Her se-
tes det stopp for fiske på lod-
de dersom torsken trenger
mer mat. 
Hva med å avslutte silde-

fisket langs kysten av Oslo-
fjorden og Skagerak og for-
beholde dette som mat for
hvitfisken? �

  

   nomen

Torskepriser 2017 - 2018



FOLK: Nesten helt vindstille fem

grader og lettskyet er et godt

utgangspunkt for å bli med 

morfar på garnfiske. Slik var 

situasjonen nest siste helg i 

november. Garnkassene stod

klare, og etter å ha tanket litt

drivstoff var vi klare for avgang.

TEKST: LARS KONGSVIK
FOTO: TORBJØRN KONGSVIK FOTLAND

Inn i drømmeland ... med det er ikke     
så godt å si hva slags drømmer de to

pjokkene på to og et halvt og tre og et
halvt år hadde om fisketur, men stem-
ningen var i alle fall god da vi satte
kursen mot Lysevågen der første garn
skulle i sjøen. 
Jonsholmen var neste destinasjon,

og vi gled sakte mellom teineblåser før
garnlenken rolig senket seg mot den
grågrønne sandbunnen som gikk over
i speilblank mørk flate på litt dypere
vann.

Planen var å dra klokka 15 slik at vi
var inne til mørket falt på. Alt ble litt
forsinket og dermed var det skumring
før vi visste ordet av det. Rett etter at
nest siste garn var satt vandret begge
matrosene inn i drømmeland og tok
seg en salig dupp på tilbaketuren. 

Fin fangst i første garn

Morgenen etter var været fortsatt
upåklagelig. Turen gikk først gjennom
det smale Holsundet. Med fjære sjø

Førstereisgutter 
på garnfiske!
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NOVEMBERTUR:
Lars og Jakob er i godt
humør. En flott torsk
kommer opp i båten.
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måtte motoren vippes opp før vi
strøk over sandbunnen med centi-
meters klaring. I første garn kunne
vi se flere fisk allerede da vi løste
tauet fra land. To flotte torsker
kom til syne. Deretter ble det både
makrell, lyr, flyndre og krabbe. I
Lysevågen var håpet å lure av sild
og makrell. Denne gangen var det
magert av disse to slagene, men det
kom til syne en garnball der vi nes-
ten ikke kunne se fisken. Dette er
typisk lysing, og etter utpakkingen
kom denne pølselignende fisken til
syne. 

– Kjør fortere, morfar!

En stille morgen kan det være flott
å sige sakte av sted og nyte utsikten.
De unge vil derimot ha mer fart og
spenning. Kjør fortere morfar,  lød
oppfordringen fra Lars jr. Dermed
var det bare å gi gass fram til neste
garnplass. Vi manøvrerte mellom

røde og gule teinevak og fram til gar-
net vårt. Her ble det torsk og dessuten
en av de største hannkrabbene jeg
noen gang har fått. Et par leppefisk
kom også med opp. De er jammen
heldige som i hele sommer har sluppet
unna leppefiskteinene. Vi lot dem
også få svømme videre. Siste garn gav
oss enda en fin torsk og et par krabber.

Gode opplevelser, fisk til middag

Fetterene Lars og Jakob var godt for-
nøyde da vi la til kai. Fire fine torsker,
tre makreller, to flyndrer, en lyr en ly-
sing og fire krabber ble status etter tu-
ren. De to guttene hadde kjent på fis-
ken, trykket på noen sjøpølser som var
med garnet opp og telt over fangsten
minst 4-5 ganger. Hjemme måtte det
nøye overvåkes at torsken ble delt i
kokestykker og lagt i fryseposer. 

Etterpå ble det makrell til middag
og krabbe til kvelds. Alt i alt ble det
mye læring og opplevelser av det
gode slaget. Forhåpentligvis sitter
gode min-ner igjen som frister til nye
garnturer når den kaldeste vinteren
har passert. �

RUGG: En velvoksen hannkrabbe.

TELLER FANGSTEN: To flyndrer, en makrell og en lyr.

KRABBEKLO: Så stor som en liten neve. SNOP: Kokt makrell av egen fangst.



FORSKNING: Vind, sol og bårer

tærer på plasten som forsøplar

strendene og havet. Plasten blir

delt opp i små bitar som aldri

blir borte, sjølv ikkje når bitane

er så små at du ikkje kan sjå dei

lenger.

TEKST: TORHILD DAHL

–I realiteten blir plasten aldri heilt 
borte, for han blir berre delt opp

i stadig mindre bitar. Til slutt blir han
usynleg for oss, men han blir ikkje
borte.
Dette seier Bjørn Einar Grøsvik,

forskar ved Havforskningsinstituttet.
Grøsvik og forskarkollegaene hans.
Dei stilte på stand under Forsknings-
torget i Bergen. Her kunne folk kome
innom og sjølv leite etter små plastfi-
ber ved hjelp av mikroskop. Kva er

skilnaden på ein planktontråd og ein
plasttråd?

Kan ende opp i kroppen

Dei siste åra har fleire fått augene opp
for problemet med plastforsøpling av
havet. Vi har sett at kval og fisk og sjø-
fugl trur plast er mat, og at plasten en-
dar opp i magen deira. Den store plas-
ten fortrenger plassen som maten
skulle hatt, men den minste plasten er
også eit problem.
Mikroplasten blir ikkje verande i

magesekken eller i tarmen, men han
blir tatt opp gjennom tarmveggen og
kan ende opp i levera, nyrene, blodet
eller i lymfene. Er partiklane små nok
kan dei også kome inn i hjernen.

Byggjer eige plastlaboratorium

Mikro- og nanoplasten kjem både frå
plast som er laga for å vere liten, slik

som i kosmetikk, og i frå plast som har
blitt broten ned. Den viktigaste kjelda
til mikroplast i Norge er bildekk.
Ved Havforskningsinstituttet er ein

i gong med å etablere eit plastlabora-
torium som er skreddarlaga for å for-
ske på mikro- og nanoplast. Laborato-
riet vil få svært avanserte mikroskop
som kan avdekkje sjølv dei minste
plastpartiklar. Her vil dessutan lufta
vere filtrert og med overtrykk for å
unngå at plaststøv i lufta forureinar
dei vitskaplege prøvene. �

MILJØTRUSSEL: Plasten blir broten 
ned av ver, vind, sol og sjø til stadig 

mindre bitar. Også dei plastbitane 
som er så små at du ikkje kan 

sjå dei kan gjere stor skade. 
FOTO:  TORHILD DAHL/ ANDERS JAKOBSEN 

Mikroplast under lupa



FORSKNING: Årets hete sommer

tok knekken på opptil halv-

parten av sukkertaren på 

Havforskningsinstituttets 

målestasjoner i Skagerrak.

TEKST: ERLEND A. LORENTZEN

G jennom hele sommeren har 
havforskerne merket og målt

sukkertare i Skagerrak. Forskerne 
har vært vitne til en omfattende tare-
død langs over fire mil av sørlands-
kysten i fra Homborsund til Tromøy.
Siden april har mellom 20 og 50 
prosent av taren på målestasjonene i
Aust-Agder dødd.
– Dette er uvanlig høye tall, sier

havforsker Karen Elizabeth Filbee-
Dexter

Ga pekepinn på fremtiden

Vanntemperaturen var i sommer 
også uvanlig høy. I Flødevigen målte
Havforskningsinstituttets måler ny

rekordtemperatur for mai på 19,6
grader celsius.
– Vannkvaliteten var likevel god

på grunn av lite nedbør og avrenning
fra land. Sommeren har dermed latt
oss studere hva slags konsekvenser
oppvarming av havet kan ha, fortset-
ter Filbee-Dexter.
Det har tidligere vært antatt at tap

av sukkertare i Skagerrak har skjedd i
år med høy sommertemperatur sam-
men med overgjødsling av kystvan-
net. Årets «fine» sommer har vist at
temperatur alene kan føre til sukker-
taredød.
Stress og konkurranse fra andre 

alger kan være årsaker til at taren dør.

Skjer i flere varme kystområde
over hele verden
– Vi ser at høy sommertemperatur
trolig er den største enkeltfaktoren
for taredød. Det vi ikke vet er hvor-
for taren får problemer med å vokse
opp igjen i flere år etter slike episoder,
forteller havforskeren.

Gjennom flere år har havforskerne
sett at det blir mindre sukkertare, ikke
bare i Skagerrak, men i kystområder
over hele verden med rask havoppvar-
ming.
Karen Elizabeth Filbee-Dexter

kommer selv fra arktiske Canada,
men jobber nå ved Havforskningsin-
stituttets stasjon i Flødevigen. Der
har et team av forskere fra Norge,
USA og Australia nå samlet seg for å
studere hvordan klimaendringer på-
virker kysten vår. 

Vil finne ut hvorfor taren ikke
kommer tilbake
– Tareskogene våre er viktige økosy-
stemer. De gir mat og leveområder til
fisk og sjøfugl. Når de forsvinner, er
det grunn til å rope varsko, sier hun.
Gjennom flere feltforsøk vil for-

skerne nå undersøke hvorfor taren får
problemer med å komme tilbake i
områder der den har dødd etter var-
meperioder. �

Varm sommer kvelte 
sørlandske tareskoger
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NYE ARTER I VARMERE VANN: Der sukkertaren forsvinner, tar trådalger (t.h.) over. Havforskerne målte sukkertaren på faste stasjoner
fra Homborsund til Tromøy gjennom den uvanlig varme 2019-sommeren. I Flødevigen målte Havforskningsinstituttets måler for eksempel
ny rekordtemperatur for mai på hele 19,6 grader celsius. FOTO: STEIN FREDRIKSEN



FORSKNING: Tettheten av laks i

norske fjorder og kyststrøk har

gitt et solid matfat for lakselu-

sen. Dermed er kampen i gang

med alle midler. Bekymringen

for medisin- og kjemikaliebru-

ken er økende. 

TEKST: LARS KONGSVIK

De siste årene har det kommet en
rekke rapporter om døde hum-

mer, krill og reker som settes i sam-
menheng med utslipp etter avlusing.
Lakselus er et krepsdyr på samme
måte som krabbe, hummer, krill og
reke. Midler som skader eller tar livet
av lakselus virker dermed også på an-
dre krepsdyr. Det er også fare for ska-
de på andre organismer som f.eks alle
typer villfisk.

Rapporter om døde krill, 
hummer og reker
I 2015 ble det funnet 35 hummere
døde på to steder etter avlusning hos
Erko Seafood i Øygarden ved Bergen.
Norges Miljøvernforbund mener lak-
selus midlene har drept hummeren.
Fiskeridirektoratet utelukker ikke
sammenhengen. 
I august 2018 ble store mengder død

krill skylt i land i Lekvenvågen i Os

kommune. Mange tror at dette har
sammenheng med avlusing ved hjelp
av kjemikalier uten at der er påvist
noen sammenheng. Det samme skjed-
de bl.a. i mars 2018 i Vefsn kommune
og i Sveio i Sunnhordland i 2014. For-
skerne er forsiktige med å dra bastante
konklusjoner om sammenheng
mellom kjemikalie eller medisinbruk i
oppdrett og konkrete hendelser med
død blant viltlevende krepsdyr. De ser
alltid etter muligheter for naturlige
forklaringer og noen ganger finnes det
slike svar.

Grovt sett tre grupper 
kjemiske lusemidler
En tredeling av bekjempningmidlene
for lakselus gir et bra bilde av situa-
sjonen. Vi snakker om stoff som 
hemmer skallbyggingen hos kreps-
dyr, stoff som slår ut nervesignalene 
i organismen og stoff som har sterk
oksiderende virkning. De to siste
gruppene er absolutt skadelige for 
fisken som behandles. En balanserer
mellom bruk som er kraftig nok til å
drepe lakselusa men som fisken like-
vel overlever. 

Virkningen av kitinhemmerne

Forskere har gjort forsøk der reker og
krill blir utsatt for kitinhemmere. Det-
te er preparater som hindrer utvikling

av nytt skall og som dermed gjør at
krepsdyret dør fordi skallskifte øde-
legges. Kitinhemmerne diflubenzu-
ron og teflubenzuron er legemidler
godkjent av Statens legemiddelverk.
Lakselusmidlene brukes for å hindre
spredning av lakselus i oppdrettsan-
leggene og til villaksen.
Stoffene tilsettes oppdrettslaksens

fôr og tas opp i fiskens blod, som lakse-
lusa får i seg. Når lakselusa eksponeres
for kjemikaliene, hemmes skallveksten
og lusa dør. Lusemidlene spres til van-
net og sjøbunnen via avføring og
rester av fôr. Krepsdyr vil da bli utsatt
for de samme påvirkningene som lak-
selusa. Det er oftest ikke noen akutt
giftvirkning men en langtidsvirkning
som også vil ramme viltlevende kreps-
dyr utenfor oppdrettsmerdene.

Virkningen av nervegiftene

Pyretroider som f. eks. azametifos, cy-
permetrin og deltametrin er egentlig
nervegifter som i passelige doser tar li-
vet av lusen men ikke av fisken. Stof-
fene bryter ned signalstoffene som er
helt avgjørende for overføring av ner-
vesignaler mellom nervecellene. Stof-
fene virker ikke på de umodne stadi-
ene av lus og det trengs gjentatte be-
handlinger for å ta både de voksne lu-
sene og de som er unglus i første be-
handling. Når det gjelder azametifos
står følgende: 

Kampen mot lakselus:

Stadig større uro 
over kjemikalie-
og medisinbruken
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«Produktet er meget farlig for skalldyr og
farlig for fisk og andre vannlevende orga-
nismer. Produktet skal derfor ikke brukes i
oppdrettsanlegg der krabber eller hum-
mere holdes innfanget i nærheten av mer-
dene som blir behandlet. Hyppig bruk
og/eller bruk i større omfang kan føre til
økt miljørisiko. For å sørge for sikker bruk
(inkludert stort omfang og gjentatte be-
handlinger) av produktet under en kombi-
nasjon av ulike miljøforhold (som for ek-
sempel lite strøm i vannet, grunt vann og
kort avstand til land etc) må de lokale mil-
jøbestemmelsene for utslipp, der slike fin-
nes, følges. Ved enhver tvil om sikker bruk,
skal man konsultere kompetent myndig-
hetsinstans eller søke profesjonelle faglige
råd. Den viktigste mekanismen for fjer-
ning av produktet i vann er fortynning.»

Hydrogenperoksid

Dette stoffet er det samme som brukes
ved bleking av hår hos frisøren eller
bleking av tenner for de som er på jakt
etter «soldidoxsmil»! I Felleskatalo-
gen leser vi: 

«Virkemåten ser ut til å være knyttet til
stoffets sterkt oksiderende virkning. Hos
parasitter er det antatt at hydrogenperok-
sid trenger gjennom ytre del av cellemem-
branen eller tas opp etter oralt inntak
(gjennom munnen). Hos ryggmargsdyr
indikerer dyreforsøk og studier på men-
nesker at hydrogenperoksid etter høy grad
av eksponering passerer absorpsjonsområ-
det og trenger inn i tilstøtende vev og blod-
kar. Der degraderes substansen og frigjør

oksygen. Antiparasittærvirkning av
hydrogenperoksid kan skyldes at substan-
sen har sterk oksiderende virkning. I til-
legg er det i studier observert oksygenem-
boli (bobler av oksygen) innvendig i lakse-
lusen. Det antas at disse bidrar til at lusa
må slippe taket på fisken.»

Hydrogenperoksid gir lett midlerti-
dig hjelleskader hos fisken som be-
handles og det frarådes å behandle fisk
dersom sjøtemperaturen er over 14
grader.  
Kjemikaliet har eller blitt regnet

som relativt trygt og fritt for skade-
virkninger på miljøet fordi det brytes
ned til vann og oksygen, altså helt na-
turlige stoffer. Studier gjort på ned-
brytningshastigheten til hydrogen-

SKADER ANDRE KREPSDYR: Lakselusa er et lite krepsdyr og midlene som skader eller tar livet av lakselus vil også ramme bestandeder
av hummer, krill og reker.  FOTO: BJØRN BARLAUP, UNI RESEARCH
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peroksid i sandfiltrert sjøvann viste
halveringstider fra 3,5 dager til 28 da-
ger ved henholdsvis 8,7 ºC og 12°C.
Nedbrytningshastigheten for hydro-
genperoksid var vesentlig lengre ved
lave temperaturer. 

Stor bekymring for kystreker

Rekearten pandalus montagui (blom-
sterreke) har blitt eksponert for
hydrogenperoksid i kar i en time og
seks timer ved ca. 0,5-3,5-45,5 og
171,5 mg/L. Eksponeringer etter en
time med påfølgende gradvis utskif-

ting av vannet ga opp mot 50 prosent
dødelighet ved høyeste konsentrasjon.
Eksponering i  seks timer med etter-
følgende overføring til rent vann og
registrering etter 24 timer recovery ga
ca. 50 prosent dødelighet ved høyeste
konsentrasjon.  
Med disse laboratorieforsøkene bør

en kanskje ikke avfeie rapportene som
mange kystrekefiskere kommer med.
Det rapporteres om stadig minkende
rekeforekomster i områder der det
drives oppdrett og der en år etter år
registrerer at laksen avluses med kje-
miske midler. Noen steder er det blitt
så dårlige fangster av fiskere har valgt
å legge ned fisket etter reker.

Sjømat Norge i spagat

Sjømat Norge, som organiserer både
rekeindustrien og havbruksnæringen,
ser alvorlig på meldingene om dårlige
rekefangster.
Organisasjonen ber Nærings- og

fiskeridepartementet øke forsknings-
innsatsen spesielt på rekebestandene,
men også på flere feltforsøk for å få
fastlagt nærmere lusemidlenes fortyn-
ning, spredning og nedbrytning i mil-
jøet.
Dette kan en lese i svaret som Sjø-

mat Norge har sendt til Nærings- og
fiskeridepartementet angående depar-
tementets forslag til tiltak for å mot-
virke negative miljøeffekter fra be-

handling mot lakselus. Departementet
foreslår blant annet å forby badebe-
handling med legemidler mot lakselus
i merd som ligger i reke- og/eller gyte-
felt eller nærmere disse enn 500 meter.
Sjømat Norge ønsker å løse denne

utfordringen på en måte som ivaretar
livet i havet, fiskernes interesser og
havbruksnæringens behov for å ta vare
på fisken i merdene. 
Nærings og fiskeriminister Harald

Tom Nesvik som har ansvar for fiske-
ri- og havbruksforvaltning, sjømatt-
rygghet, fiskehelse og -velferd, ram-
mebetingelser for sjømathandel og
markedsadgang for norsk sjømat har
signalisert at han vil stramme inn på
bruken av hydrogenperoksid.
Som en ser av tabellen over svinger

bruken av de forskjellige midlene.
Dette henger bl.a. sammen med varie-
rende påtrykk av lakselus, samt utvik-
ling av resistens overfor de ulike mid-
lene og derav behov for å bytte be-
kjempelsesmetode.

Miljøvennlig bekjempelse 
må økes
Som de fleste kjenner til, bruker opp-
dretterne leppefisk og rognkjeks som
luseplukkere for å holde tallet på lus
nede. Nye kjemikaliefrie metoder
seiler heldigvis opp og i neste num-
mer av Småfisker’n setter vi fokus på
dette. �

Preparat/år                      2008          2009         2010         2011        2012           2013        2014           2015         2016        2017

Azametifos                              66             1884           3346          2437         4059            3037         4630             3904          1269           204
Cypermetrin                             32               88              107             48             232              211           162                85              48               8
Deltametrin                             39               62               61              54             121              136           158               115             43              14
Diflubenzuron                           -               1413           1839           704          1611            3264         5016             5896          4824          1803
Emamektin                              81               41               22             105             36                51            172               259            232            128
Teflubenzuron                           -               2028           1080            26             751             1704         2674             2509          4209           293
Hydrogenperoksid                      

               308            3071          3144         2538      8262              31577           43246        26597         9277
(100%) (tonn)                                       

Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2008–2017. Tabellene viser salg av midler mot lakselus. Tallene er basert på
innrapportert salg til Folkehelseinstituttet fra legemiddelgrossister og fôrfirmaer. De forskjellige legemidlene brukes og 
doseres forskjellig, og totalt antall kilo kan derfor ikke summeres.

ØNSKER TILTRAK: Fiskeriminister Harald
T. Nesvik signaliserer at han vil stramme
inn på bruken av hydrogenperoksid.
FOTO: KNUT NEERLAND, INVISO NÆRING

Bruken av 
midler 
mot lakselus 
(kg aktiv substans) 

LAKSELUS: Voksen hunn med eggstrenger. 
FOTO: THOMAS BJØRKAN/WIKIMEDIA COMMONS



Ramotech er eksperter på maritim 
elektronikk og autorisert Simrad-forhandler. 

Vi hjelper kunder i hele landet og har blitt gode på fjernhjelp. God service og 
riktig produkt er viktig for at du som kunde skal få en god opplevelse av ditt 

navigasjonsinstrument eller ekkolodd! Ved kjøp av ekkolodd er det også viktig 
å finne riktig svinger til ditt bruk. Spør oss om hjelp!

KNALLTILBUD 
TIL MEDLEMMER!

Simrad S2009 med Airmar giver

Dette ekkoloddet integreres problemfritt med 
multifunksjonsskjermer. S2009 er solid, men 
kompakt og støtter både brakettmontering og 
innfelt montering, slik at modellen enkelt passer 
om bord på alle fartøyer

•    Simrad S2009 og Airmar 
      B45 50/200khz. 45/12 grader.
•    Simrad S2009 og Airmar B258 50/200khz
•    Simrad S2009 og Airmar SS175M CHIRP,
      75-135khz 16-11 grader.
      Vi må vite skrogvinkel ved bestilling.
•    Simrad S2009 og Airmar B275 Low/
      HighWide CHIRP.
•    Simrad S2009 uten svinger: Kr 9399,-

Ramotech AS holder til i kystbyen i Bodø 
Kontakt oss på post@ramotech.no eller telefon 950 71 281 - 917 77 833
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Unikt samarbeid i Færder og Ytre Hvaler 

Krafttak for kyst 

FORVALTNING: Ytre Oslofjord

har store naturverdier som det

er viktig å sikre for kommende

generasjoner, herunder flere

fiskebestander som er sterkt 

redusert de siste årene. 

TEKST: XX

FOTO: JAN HANCHEN MICHELSEN

Dette er bakgrunnen for prosjek-
tet «Krafttak for kysttorsken»

som ble startet opp i 2017, der Fær-
der og Ytre Hvaler nasjonalparker,
Vestfold og Østfold fylkeskommune,
Havforskningsinstituttet, Fiskeridi-
rektoratet og Miljødirektoratet sam-
arbeider med yrkes- og fritidsfiskere
og lokalsamfunn i regionen. Målet er
økt kunnskap om økosystemet og fis-

kebestandene, og utprøving av tiltak
for om mulig å øke torskebestanden i
fjorden.

Unike naturverdier

Ytre Oslofjord har en unik kystnatur
med et mangfold av naturverdier som
tiltrekker seg turister fra både inn- og
utland og skaper stolthet og glede hos
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       nasjonalparker:

 torsken
Hva menes med «å opp-
rettholde god økologisk
funksjon»?

Økosystemer har som kroppen mange
«organer» (deler) som samarbeider tett
og er avhengige av hverandre. Om
deler av systemet ikke fungerer optimalt
kan det ha innvirkning på hele økosy-
stemet. Ålegrasenger er en viktig del av
økosystemet i Oslofjorden. Når denne
naturtypen har «god økologisk funk-
sjon» gir den mat og skjul til fiskeyngel,
snegler og krepsdyr. Disse smådyrene er
igjen byttedyr for større fisk og fugl
som jakter i ålegressengene. Dersom
ålegrasengene forsvinner eller får redu-
sert økologisk funksjon, kan det gi ring-
virkninger for hele økosystemet, også
for fiskebestandene i fjorden.

Hva er forskjellen på
kysttorsk og annen torsk

«Kysttorsk» er torsk som holder til i
kystnære områder hele livet, og som
har gyteplasser i fjorder eller mellom
øyer, holmer og skjær. Studier av adferd
og bevegelser viser at den er trofast til
et begrenset område, man sier gjerne
at arten er «stedbunden». Genetiske
undersøkelser vister at kysttorsken ut-
gjør lokale bestander som er forskjellige
fra bestander med gyteområder lenger
ute i Skagerrak og Nordsjøen og som
vandrer over større områder. For å gjen-
reise kysttorsken må man sikre at lokal
torsk vokser opp, trives og gyter. Natur-
typene kysttorsken er avhengig av må
være i tilstrekkelig «god tilstand».

fastboende så vel som hytte- og båt-
folket. Færder- og Ytre Hvaler na-
sjonalparker ligger side om side yt-
terst i fjorden, og skal sikre naturver-
diene for kommende generasjoner.
Nasjonalparkene har utformet egne
forvaltningsplaner og -mål, som
gjenspeiler et ønske om å legge best
mulig til rette for at fiskearter, fugler,
planter og insekter skal fortsette å
trives innenfor parkenes grenser. 
Generelle mål for naturverdiene 

er at de skal opprettholdes med god
økologisk funksjon, og et høyt bio-
logisk mangfold.

Fisken som forsvant

Flere fiskebestander er sterkt redu-
serte i Ytre Oslofjord. Dette gjelder
særlig for torskefiskene lyr, sei, hvit-
ting og torsk. Kysttorsk er på et his-
torisk lavmål og arten har gått tilba-
ke langs store deler av kysten i Sør-
Norge. Verst stilt er østlige deler av

Skagerrak inkludert områdene i Ytre
Oslofjord. Det er stor allmenn inter-
esse for å restaurere og bevare et le-
vende og produktivt kystmiljø i Fær-
der- og Ytre Hvaler nasjonalparker.
Et av forvaltningsmålene til nasjonal-
parkene er at bestanden av kysttorsk
skal økes. Styrking av bestander
gjennom «bestandsrestaurering» er
mulig. Sjøørret er en art som har vist
evne til å komme sterkt tilbake i Ska-
gerrak, som følge av treffsikre tiltak.

Et endret økosystem

Omlegging av driften i landbruket
rundt fjorden, befolkningsøkning,
klimaendringer og endret nedbørs-
mønster har medført økt tilførsel av
jordpartikler og næringssalter. Dette
har resultert i nedslamming av hard-
bunn og formørkning av vannmas-
sene. Når mindre lys trenger ned i
fjordvannet trekker tang- og tare-
plantene seg oppover, og trives ikke

MATFATET: Ålegress fungerer som
matfat og skjul til små arter, og til
yngel av større fisk.FOTO: ERLING SVENSEN

FLERE BESTANDER: Torsk består av
flere bestander, med ulike tilpasninger og
vandringsmønstre. FOTO: ØYSTEIN PAULSEN

KRESEN: Sukkertare trives i friskt, rent og kjølig vann med gode lysforhold. FOTO: ERLING SVENSEN



lenger på dypt vann. Summen av alle
menneskelige påvirkninger gjør at be-
tingelsene for fisk i fjorden er endret.
For å lære mer om disse endringene
må vi teste ut muligheten for at fiske-
bestander kan restaureres.

Tiltak som kan virke?

For å nå målene for forvaltning av 
natur er det i noen tilfeller nødvendig
å innføre tiltak, og deretter overvåke
effekten tiltakene har.
«Bevaringsområder» med begrens-

ninger i fiske er et av virkemidlene som
er effektive for å ta vare på kysttorsk.
Bevaringsområder for hummer eksis-
terer allerede innenfor begge nasjonal-
parkene som et forvaltningstiltak.
I prosjektet «Krafttak for kysttor-

sken» skal vi finne frem til områder
som egner seg som bevaringsområder,
og deretter etablere bevaringsområder

innenfor eller i tilknytning til Færder-
og Ytre Hvaler nasjonalparker. For-
skere skal overvåke utviklingen i fiske-
bestandene for å vurdere effekten av
tiltakene. Bevaringsområder er viktige
for å styrke sårbare fiskebestander,
men vil i liten grad bidra til å endre
livsgrunnlaget for fisken. Fjorder har
unike egenskaper som fiskeproduse-
rende områder: her gyter flere arter,
og her finner den unge fisken gode og
trygge oppvekstområder. 
For at fjordene skal fortsette å fun-

gere som fiskeprodusenter må miljøtil-
standen være god. Det vil først og
fremst kreve ytterligere reduksjon av
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n  Et marint bevaringsområde er
et geografisk avgrenset
område i sjøen som er regulert
slik at visse menneskelige

   aktiviteter ikke forekommer
innenfor grensene.

n  Et bevaringsområde der alle

former for fiske er forbudt kal-
les et «nullfiskeområde».

n  Bevaringsområder for hummer
er områder hvor det ikke fore-
går fiske på hummer.

De siste tiårene har bevarings-

områder blitt prøvd ut i stor og
liten skala i en rekke land. Gode
erfaringer har ført til at land som
Australia, Storbritannia, Frankrike,
New Zealand og USA har satt av
store arealer for varig vern. 
Resultatene er gode. En 2009-
studie fra 124 bevaringsområder

viste at den totale biomassen
økte med 446 prosent, tettheten
av vernede arter økte med 166
prosent, størrelsen på vernede
arter økte med 28 prosent og
artsmangfoldet økte med 21 pro-
sent. Dette er gjennomsnittstall
for hele undersøkelsen.

Hva mener vi med marine bevaringsområder?

GRISETANG. 
FOTO: ERLING SVENSEN

Åpent for fiske Bevaringsområde (null-fiske)

Bevegelse av voksne 
individer ut av 

bevaringsområde 
(’lekkasjeeffekt’)

Større tetthet av 
vernede arter over tid

Økning i gjennomsnitt-
størrelse vernede 

arter over tid

Netto eksport av egg 
og larver ut fra 

bevaringsområde 
(’rekrutteringseffekt’)

Hvordan virker 
marine bevarings-
områder?
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jordpartikler og næringssalter som til-
føres fjorden fra elver, bekker og kom-
munal kloakk. Det er fortsatt livs-
grunnlag for fisk i Oslofjorden, også
kysttorsk. Men på grunn av svekket

miljøtilstand er det usikkert om dagens
Oslofjord kan «bære» like store fiske-
bestander som vi hadde i tiårene før
fisken begynte å bli borte på 90-tallet.
«Krafttak for kysttorsken» skal bidra
med råd for bedring av miljøtilstan-
den, på kort og lang sikt. For å styrke
fjordens produksjonsevne vil det
grunnleggende tiltaket være å bedre
miljøtilstanden – i en fremtid med mer
nedbør og mildere vintre.

Du kan være med!

Som en del av dette arbeidet gjen-
nomfører vi en brukerundersøkelse

for sjøområdene i Ytre Oslofjord,
innenfor og i tilknytning til Færder-
og Ytre Hvaler nasjonalparker. 
I denne undersøkelsen har du mulig-
het til å gi informasjon om hvordan
du bruker sjøområdene i Ytre Oslo-
fjord. Informasjonen du gir vil ikke
være offentlig tilgjengelig. Vi vil
sammenstille besvarelsene og lage
oversiktskart som viser hvordan ulike
aktiviteter er fordelt i fjorden og sjø-
områdene. �

Link til brukerundersøkelsen:
http://seasket.ch/yMhfIrMD44

Forventede økologiske effekter
innenfor bevaringsområder:

n  Lavere fiskedødelighet enn i
områder som fiskes

n  Økning i tetthet
n  Økning i alder og gjennom-

snittsstørrelse

n  Større biomasse
n  Større produksjon av egg og

larver

Forventede økologiske effekter
utenfor bevaringsområder:

n  Netto eksport av voksne indi-

vider («spillovereffekt» eller
«lekkasjeeffekt») på grunn av

   tetthetsavhengige bevegelser
(som følge av for eksempel
plassmangel og territorielle
interaksjoner) eller fordi indi-
vider vandrer tilfeldig inn og
ut av bevaringsområder.

n  Netto eksport av egg og 
   larver (rekrutteringseffekt).
n  Resultatet vil være økt for-
   syning av rekrutter til uten-
   forliggende områder.

Forventede økologiske effekter av bevaringsområder i fiskerisammenheng

TARESKOG OG DYKKER. 
FOTO: ERLING SVENSEN

www.vikorsta.no

- God oppdrift med synkefrie pontonger
- Hengsler med lydløse, fjærende gummikoblinger
- Enkel montering og justering
- Fendring med solid innfesting

Besøk oss også på våre nettsider på www.vikorsta.no for mer info om:

Vik Ørsta utriggere

Ørsta Futura™

Classic

- Flytebrygger i stål og betong 
- Utriggere og bommer
- Utstyr for strøm, vann og trygghet 
- Flytekaier til fiskeri og oppdrett

- Bølgedemping
- Landganger og porter 
- Utemiljø og belysning
- Kajakkplattform



 

 

 

 

 

 

 

Nå finner du  
også flere  
av produktene 
våre hos 
Egersund Trål, 
avd. Hvaler 

Tlf: 922 84 091 
E-mail: info@okmarine.no 
www.okmarine.no    

  

Alt til havfiske 

Fisketeiner 

Hummerteiner/Krabbeteiner 

Krepseteiner 
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FORVALTNING: Resultatet av

årets prøvefiske etter hummer i

Kragerøs verneområde viser at

det er fem ganger så mye hum-

mer i verneområdet som utenfor.

Dermed er det liten tvil om at

vernet har en betydelig effekt.

TEKST: ROAR THORSEN

Overveldende resultat av prøvefisket i Kragerø:

Hummeren samler 
seg i verneområdet
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Verneområdet, som ble opprettet
for drøyt tre år siden, ligger på

innsiden av Jomfrulands nordende, og
i september var det klart for det andre
prøvefisket på rad. Resultatet ble gan-
ske så overveldende, selv om man
grunnet mye vindig vær ikke rakk å
gjennomføre mer enn fire trekk.

24 hummere!

I løpet av disse fire trekkene ble det
nemlig fanget 24 hummer i teinene
inne i verneområdet, mens det kun ble
fanget fire i teinene utenfor området.
Den beste dagen ga hele ti hummer
inne i området mens det ble tatt kun
to utenfor.
Akkurat som i fjor ble prøvefisket

gjennomført med 15 teiner inne i ver-
neområdet og like mange utenfor. Og
alle hummerne blir selvsagt sluppet ut
igjen etter måling og registrering.

Forsterket tendens

- Vi ser at tendensen fra i fjor er blitt
ytterligere forsterket i år, så dette er
veldig interessant, sier marinbiolog
Per-Erik Schulze i en kommentar.
Han deltok på flere av trekkene.
Han forteller at årets fangst ble be-

tydelig større enn i fjor.
–Hvordan vil du forklare denne

utviklingen?
–Hummeren i verneområdet har

det åpenbart bra der, og jeg tror vi ser
visse adferdseffekter. Særlig når store
individer får være i fred, så vil det
automatisk trekke til seg andre. Blant
annet vil store hunner blir tiltrukket
av store hanner, sier Schulze.

Også effekt utenfor

Den største hummeren som ble tatt
under prøvefisket, var på hele 38 cen-
timeter.

Schulze er samtidig overbevist om
at økt bestand i et verneområde også
vil slå ut for områdene omkring.
–Når det skjer en så positiv utvik-

ling inne i dette området, så vil det 
etter hvert også få stor effekt utenfor,
mener han. 
Per-Erik Schulze legger ellers til 

at årets prøvefiske viser at hummer-
bestanden virker å være temmelig
nedfisket i området utenfor verne-
området. �

FLOTTE RESULTATER: Årets prøvefiske i Kragerøs verneområde viser at det er fem ganger så
mye hummer innenfor som utenfor område. Her ER Chris Appelby med to fine eksemplarer.
FOTO: PER-ERIK SCHULZE



FORVALTNING: Da Lene Christen-

sen fikk en SMS 01.45 natt til

søndag av en seer som fulgte

med på livesendingen, skjønte

hun hvor populær den var. Nå er

Hummerteina live ferdig for i år.

TEKST: ANDERS JAKOBSEN

Torsdag klokken 13 ble hummertei-
na i Flødevigen trukket for siste

gang denne sesongen. Lene Christen-
sen, forskningsteknikeren som har
røktet årets hummerteine, har merket
stor interesse fra publikum de 11 da-
gene teina har vært i sjøen.
– Jeg fikk SMS kvart på to natt til

søndag fra en person som fulgte med. I
meldingen sto det at nå er det slåss-
kamp mellom de to beistene inne i tei-
na di.
På det tidspunktet var det nemlig to

store hannhummere i teina til Hav-
forskningsinstituttet (HI).

Ikke skadet i teinene

– Det gikk bra med begge. Ingen
hummere er blitt skadet i teinene våre,
og det er veldig bra, sier hun.
Det er ikke bare den nattlige SMS-

senderen som har fulgt med på Hum-
merteina live. Siden sendingen begyn-
te 1. oktober har nettsaken med lives-
treamen hatt snaut 20 000 besøk. I til-
legg har trofaste fans kommentert og
stilt spørsmål på Facebook, og Chris-
tensen har fått e-poster, telefoner og
meldinger av folk som har hatt spørs-
mål om blant annet agn og teina.

Årets største: 40 cm

I fjor kom det kun én hummer i teina,
og da hendte det flere ganger at store
hummere rett og slett ikke om seg inn
i teina. Derfor har HI skaffet en ny og
betydelig større teine i år.
– Det har gått kjempebra. Vi har fått

veldig mye fangst. Vi har hatt ni hum-
mere oppi når vi har trukket teina, og

så er det fire som har gått ut, sier hun.
Før hun slipper hummerne tilbake i
sjøen, blir de undersøkt.
– Vi sjekker kjønnet, måler total-

lengde, lengde på ryggskjoldet og så
måler vi bredden på knusekloen. 
Den største hummeren i teina den-

ne sesongen målte 40 centimeter, og
flere over 35 centimeter.

Viktige tall

Teina i Flødevigen ligger i et hum-
merreservat, hvor forskere fra Hav-

Hummerfest døgnet 
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HUMMERHUMOR: 
Hummerteinas kanskje 
største fans, brødrene
Nyström fra Sverige, 
sendte dette bildet før 
årets livesending startet. 
COLLAGE: BRØDRENE NYSTRÖM
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Registrering: Den som registrerer seg
for fiske vil bli tildelt eit unikt deltakar-
nummer. Teiner som står i sjøen til
fangst av hummar skal ha minst eitt vak
som er tydeleg merkt med fritidsfiska-
rens deltakarnummer, namn og adres-
se. Yrkesfiskarar skal merke med delta-
kernummer og fartøyets registrerings-
merke. Teinene kan framleis settast flei-
re i lenke. 

Eksempel på merking for fritidsfiskar:
Ola Nordmann, Svingen 4, 5550 Kysten
OLA-NOR-168 (deltakarnummer)

Påmeldinga gjeld kun for inneverande
år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk
av deltakarnummeret for dei som også
melder seg på fisket neste år.

Andre viktige reglar

• På Skagerrakkysten (avgrensa mot
vest av ei rett linje frå Lindesnes fyr til
Hanstholm fyr og til svenskegrensa) er
det innført eit maksimalmål for hum-
mar på 32 cm (totallengde). For å
finne totallengde måler du hummaren
frå spissen av pannehornet til den
bakre kant av midtre svømmelapp.

• Minstemål for hummar skal vere
basert på totallengde (frå spissen av
pannehornet til den bakre kant av
midtre svømmelapp). 

• Hummarteiner skal røktast minst ein
gong per veke.

• Det er rapporteringsplikt for hummar
som vert oppbevart i sjøen i desem-
ber. 

• Det er ikkje lenger forbode for fritids-
fiskarar å sette krabbeteiner på grun-
nare vatn enn 25 meter.

• Det er lov å sette/trekke teiner på
søndagar, også på kyststrekninga frå

svenskegrensa til og med Vest-Agder.
(Det er framleis forbode å sette eller
trekke teiner til fangst av hummar på
kyststrekninga Vest-Agder til grensa
mot Sverige frå ein time etter solned-
gang til ein time før soloppgang.)

• Det er forbod mot fritidsfiske med
garn på grunnare vatn enn 25 meter i
Skagerrak i perioden frå og med 1.
juni til og med 15. august.

• Ei hummerteine skal ha minst to sir-
kelforma fluktopningar - éi på kvar
side av reiskapen. Opningane må vere
minst 60 mm. I tillegg skal alle teiner
ha minst eitt rømmingshol, som vert
halde lukka ved hjelp av ein bomull-
stråd/rotnetråd, som er nedbrytbar. 

• Det er ikkje krav om at heile teina er
laga av nedbrytbar bomullstråd, trå-
den skal virke slik at eit panel i teina
fell ut etter ei viss tid. Gamle teiner vil
fortsatt kunne brukast ved å etter-
montere bomullstråden. 

Freding og fangst: Hummar med
utvendig rogn er freda heile året.Frå 1.
oktober klokka 08:00 kan du fange
hummar over heile landet. Frå svenske-
grensen til og med Sogn og Fjordane
kan du fangste t.o.m. 30. nov. I resten
av landet kan du fangste t.o.m. 31.
desember. Hummar er berre tillate å
fiske med teiner tilpassa hummarfiske.
Hummar tatt med annan reiskap skal
settast tilbake i sjøen.

Minstemål: Minstemålet for hummar
er i heile landet 25 cm. Hummar (og
sjøkreps) skal målast frå spissen av pan-
nehornet til bakre kant av midtre svøm-
melapp (halen). 

Informasjon frå Fiskeridirektoratet

SVÆRING: Tom Kremer tar ut en flott hummer på hele 38 centimeter av teina
under årets prøvefiske I Kragerøs verneområde. FOTO: PER-ERIK SCHULZE

Strenge reglar for hummarfiske

forskningsinstituttet merker og over-
våker hummerne. Av de ni hummerne
som ble fanget i teina, hadde syv av dem
allerede blitt merket før, mens de to siste
ble merket den siste uken.
– Disse registreringene blir en del av

statistikken og overvåkningen av hum-
merreservatet. Så da kan vi se hvordan
det går både med bestanden og enkelt-
individer, sier Lene Christensen.
Hun forteller at én av hummerne som

gikk i årets teine ble registrert første
gang i 2013.
– Den hadde vokst 10 centimeter på

fem år. Det er veldig kult. En stor hann
vokser gjerne 2,5 centimeter på et skall-
skifte, så denne har trolig skiftet skall
fire-fem ganger i denne perioden. Det
viser at den har det bra i reservatet. �

STORFANGST: Lene Christensen med
den niende og siste hummeren i teina.
FOTO: KATINKA BLEEKE 

Både fritidsfiskarar og fiskarar som er registrerte i Fiskar-
manntalet må registrere seg før hummarfisket startar. 



Den nye biomassemodellen for
stortare blir et viktig verktøy for

både forskere, forvaltning og industri. 
Biomasse betyr hvor mange tonn

som finnes av en bestand i et gitt om-
råde. For eksempel hvor mange tonn
sild det er i Nordsjøen, eller som her –

hvor mange tonn tare det finnes i et
testområde på Søre Sunnmøre.
Biomassemodellen viser fordeling-

en av tarebiomassen (altså hvor mye)
og hvordan den varierer i et område.  
– Ved å bruke denne modellen kan

vi finne ut hvor det er mye og lite tare-
skog, forklarer prosjektleder Kjell
Magnus Norderhaug ved Havfors-
kningsinstituttet (HI).  
– Videre kan vi finne ut av hvordan

dette varierer etter ulike bunn- og
miljøforhold som havdyp, strømhas-
tighet og størrelsen på bølger. 

Mat og hjem for mange 

Tareskog er rike økosystemer som til-
byr en rekke goder, eller økosystem-
tjenester, for både livet i havet og sam-
funn langs norskekysten. Den tilbyr
mat og levesteder for rike samfunn av
alger og dyr og fisk bruker den som
oppvekst og fødeområde. 

Mange sjøfugler og sjøpattedyr
finner sin næring i den tette taresko-
gen. Tareskogen er et overskuddssy-
stem som forsyner andre av kystens
økosystemer med næring. 
I senere år har man også blitt mer og

mer klar over tareskogens potensielle
betydning i klimaregnskapet. Tare tar
opp betydelige mengder CO2 som til
slutt blir begravet i havbunnen på dypt
vann. Dermed blir mengder av kar-
bondioksid tatt ut av det raske karbon-
kretsløpet. 

Hvordan påvirker vi tareskogen? 

Tareskogen er viktig for oss mennes-
ker, fordi vi høster av den rikdommen
som finnes der. Indirekte gjennom at
vi fisker på arter som lever i taresko-
gen, men også direkte gjennom tare-
tråling. Det tråles etter stortare, fordi
den inneholder alginat. Alginat brukes
i alt fra legemiddel til matvarer. 

Hvor mye 
tare finnes 
det i Norge?
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FORSKNING: Du har kanskje ikke

tenkt over det, men tare er en

viktig ressurs for mange; fra

smådyr, fisk og sjøfugl til oss

mennesker. Men hvilke sjøo-

mråder har rikelig med tare – 

og hvor stor andel tas ut av 

taretrålere? Forskere har utvik-

let en ny modell som gir svar. 

TEKST: KJELL MAGNUS NORDERHAUG, 
THIJS VAN SON, NIKOLAOS NIKOLIOUDAKIS,
HENNING STEEN, JON ALBRETSEN, FRITHJOF
MOY OG JAN ATLE KNUTSEN



–  Vårt samfunnsoppdrag på HI er å
gi råd til myndighetene om hvordan
ressursene i havet kan utnyttes på en
bærekraftig måte, sier Norderhaug.  –
Da må vi vite hvor store resursene er
og hvordan de varierer mellom ulike
områder.  Dermed er den nye model-
len et viktig verktøy for oss. 
Det er Fiskeridirektoratet som for-

valter områdene med tareskog, og be-

stemmer hvor og hvor mye det kan
tråles etter stortare. Taretrålingen
langs norskekysten reguleres gjennom
fylkesvise forskrifter der kystområ-
dene deles inn i høstefelt som er åpne
for tråling hvert femte år, uten at det
foreligger kvotebegrensninger på ut-
taket.
–  Den nye modellen kan for ek-

sempel vise oss hvor stor del av tare-
skogen som tas ut av områdene. Slike
modeller blir viktige verktøy for hvor-
dan vi skal regulere dette fremover,
sier Njål Wang Andersen i Fiskeridi-
rektoratet. 

Store mengder data ligger bak 

Mye arbeid ligger bak modellresulta-
tene. Biomassemodellen bygger på
store mengder data fra videoobserva-
sjoner og dykkerinnsamlinger av tare-
planter, samt data om bunn- og miljø-
forholdene i testområdet. 
Stasjonene der dataene er samlet

inn er plassert rundt i testområdet for
å dekke så mye som mulig av de natur-
lige miljøvariasjonene som finnes
innenfor området. 
Dataene går så inn i modellen – som

så regner ut hvordan biomassen av
tare varierer med bunn- og miljøfor-
holdene. Til slutt kan resultatene pre-

senteres i kartruter som viser tarebi-
omassen i hele området. 

Hvor godt stemmer modellen?

For å sjekke at kartet bokstavelig talt
stemmer med terrenget, har forskerne
undersøkt testområdet med video- og
dykkedata for å se hvor godt den statis-
tiske modellen traff på virkeligheten. 
– Modellen regnet ut at den totale

biomassen i testområdet var 470 000
tonn.  Samsvaret med uavhengige data
fra området, var 84 prosent. Det betyr
at modellen treffer veldig godt, sier
Norderhaug. 

Skal modellere hele kysten 

Modellen dekker bare et begrenset
testområde langs Mørekysten. Likevel
har modellen gitt forskerne en bedre
forståelse av utbredelsen til stortare og
hvordan ressursene varierer mellom
ulike områder. Nå skal forskerne mo-
dellere mer av kysten. 
– Målet vårt er å utvikle en modell

som dekker hele norskekysten. Det
finnes i dag ikke gode anslag over hvor
mye tare som finnes langs kysten vår.
Det trenger vi å vite, slik at vi kan gi
råd som gjør at tareskogen kan forval-
tes på en god og bærekraftig måte. �
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TARESKOGEN: Hvor mye tare finnes det egentlig langs norskekysten? Ny modell vil gi oss
svar på dette viktige spørsmålet. FOTO: JONAS THORMAR

DATA VISUASLISERT: Slik ser modell-
resultatet ut på kartet. Biomassemodellen
for stortare er utviklet gjennom et samar-
beid mellom forskningsinstitusjoner (Hav-

forskningsinstituttet, NGU og Kartverket) og
industrien (Dupont). Modellen som beskriver
bølger og strøm er utviklet av Havforsknings-

instituttet og Meteorologisk institutt. 
Modellen ble blant annet testet ved at 

dykkere høstet kvadratmetere med tare 
for å måle tarens totale vekt.



FORSKNING: I regn og liten 

kuling  følger Terje van der 

Meeren Smøla-torsk gjennom

oppveksten. Mål: å finne ut om 

oppdrettsanlegg påvirker 

torsken i gyteområder.

TEKST OG FOTO: ANDERS JAKOBSEN

-Én lyr og én bergnebb! 
Terje van der Meeren slipper de

to fiskene forsiktig ut i sjøen før han
på nytt tar håven oppi bøtten med bi-
fangst.
– Én lyr, én sei og én piggulke.
Mens det blåser kuling i kastene og

drypper noen regndråper, sitter for-
skeren i baugen på den 20 fot store bå-
ten og teller hvor mye bifangst som er

kommet i rusen. Bakerst noterer tek-
niker Michal Rejmer ned all fangsten.

Tøft vær

Det er imidlertid torsken i rusene som
er mest interessant for forskerne fra
Havforskningsinstituttet (HI). Arbei-
det er nemlig en viktig del av ICOD-
prosjektet, som studerer torsk ved
Smøla over tid. Forskerne vil finne ut
hvordan etablering av oppdrettsanlegg
nær torskens gyte- og oppvekstområ-
der vil påvirke fiskens vandringsmøn-
ster, gyting og rekruttering.
– To, fem, to, null, sier van der Mee-

ren, mens Rejmer noterer ned vekten
på torsken.
Denne dagen skal van der Meeren,

Rejmer og den lokalkjente båtføreren

Bernt Tysnes innom 13 rusesett på
østsiden av Smøla. Totalt har forsker-
ne 30 rusesett stående i sjøen, der
hvert sett består av to åleruser i lenke.
13 av dem står ved gytefelt nær to
oppdrettsanlegg, og det er tallene fra
disse som er mest interessante. De
resterende står på den andre siden av
Trondheimsleia og er kontrollområ-
der, uten oppdrettsanlegg i umiddel-
bar nærhet.
– Hvert rusesett skal stå i sjøen i to

dager, forteller van der Meeren.
– Men noen ganger gjør vær og vind

at de må stå lenger.

Økt bruk av kysten

Med en voksende akvakulturnæring
kan områdene langs kysten bli utsatt

Undersøker torsk nær 
oppdrettsanlegg
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ÅLERUSE: Forskerne bruker åleruse fordi de er særlig interessert i å få tak i årets yngel. Disse er så små at de vil kunne unnslippe de store maskene         
forskerene må tåle vann og vind når man fisker med ruse om høsten.  



for større konkurranse mellom fiskeri,
akvakultur og andre interesser.
– Derfor er det viktig at vi vet mer

om hvordan de ulike aktivitetene på-
virker økosystemet langs kysten, sier
van der Meeren, som også er på Smøla
om våren for å samle torskeegg under
gytingen.
Arbeidet til HI-forskeren er en del

av et stort prosjekt. På gyteområdene
og ved flere oppdrettsanlegg i under-
søkelsesområdene har forskerne plas-
sert ut 34 lyttebøyer. De vil registrere
bevegelsene til 369 torsk som er mer-
ket med en liten akustisk sender.
– Dermed vil vi lære mer om hvor-

dan torsken beveger seg i nærheten av
oppdrettsanlegg. Oppsøker noen av
dem merdene, eller prøver de å unngå
dem, sier van der Meeren.

Sammen med oseanografiske mo-
deller for havstrømmer og informa-
sjon fra eggtoktene om våren, gir disse
lyttepostene forskerne bedre forstå-
else av vandringsmønsteret til kysttor-
sken.

Verdifulle tidsserier

Ved hvert av de 13 stoppene forskerne
drar innom denne dagen er det «same
procedure». Først tar de fangsten ut
av rusene og legger dem i et kar med
saltvann. Fordi det ofte er mye vind i
området, får van der Meeren båtfører
Tysnes til å kjøre dem i le ved nærlig-
gende holmer der det er kort vei til
skjul for fisken som slippes ut igjen.
Det er dessuten enklere å arbeide når
båten vugger litt mindre.

Etter at bifangsten er talt opp og
sluppet ut, sjekker de om torsken er
merket fra før. Deretter veies og måles
den før den slippes uti igjen. Neste dag
gjør de det samme i et av de andre om-
rådene de overvåker, og sånn holder de
på i tre uker hver høst frem til 2020.
– Dette har vi holdt på med siden

2015. Ved å gjøre dette systematisk i
samme område over år får vi verdifulle
tidsserier som gjør at vi kan se en-
dringer over tid, sier van der Meeren.
I tillegg tar forskerne genetiske prø-

ver av i alt 200 torsker.
– Dette kan fortelle oss om det er

ulike typer torsk som benytter gyte-
og oppvekstområdene ved anleggene.
Vi vet jo ikke om vandrende torsk har
en annen atferd enn stasjonær, lokal
torsk, sier HI-forskeren. �
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                            i torskerusen. Og - som man ser: Også 
              

FORSKER: Terje van der Meeren. 

MÅLING: Alle torskene som kommer om bord i forskerbåtenmå en kjapp tur innom måle-
brettet.  

TILBAKE: Etter måling settes fisken ut igjen.



Profilerings-
artikler og utstyr
Det er viktig å være synlig som medlem av 
Småfisker’n. Samtidig kan små, praktiske 
effekter være greit å gi bort til nye medlemmer
samt i diverse kampanjer. 

Listen under viser hva vi har å tilby. Det er lokallagene som
står for salg til medlemmer. Kontakt formann eller kasse-
rer i ditt lag så hjelper de deg. På nettsiden til Småfisker’n
finner du også alle profileringsartiklene.

Teine- og 
garnskilt

• 2 mm med trykk 100 X 210 mm kr. 20,- pr stk.
• 6 mm porøse flyter. Samme str. kr. 35,- pr stk.

Vimpel
kr. 135,- pr stk.

T-skjortemerke You.
Med logo str. Small-2 XL 
kr. 65,- pr stk.

KlebemerkeØ 10 cm 
Logo kr. 9,- pr stk. 

Klebemerke
7 x 15 cm «Jeg er medlem»

kr. 9,- pr stk.

KlebemerkeØ 15 cm «Vern om din rett» kr. 12,- pr stk.

Genser
merke You, 
flosset med 
krave, tykk 

kr. 225,- pr stk

Caps blå
med logo 
kr. 65,- 
pr stk.

Nøkkelring 
med flyter myk skum m/

logo.kr. 15,- pr stk.

Vi har et begrenset antall flytevester med logo til kr 495,-.

Stillehavs  
erobrer
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FORSKNING: Stillehavsøsteren brer seg

langs norskekysten. Nå er østersen på

vei nordover Vestlandet. Forskerne job-

ber på tvers av landegrenser for å kart-

legge den uønskede gjesten, og samtidig

finne ut hvordan man kan bruke den som

matressurs. 

TEKST: STINE HOMMEDAL

PASSER PÅ: HI-forsker Stein Mortensen følger med
fremmedartens innmarsj oppover norskekysten. 
FOTO: ERLEND A. LORENTZEN



For ti år siden dukket en ny art opp
på Sørlandet og i Oslofjorden. Si-

den den gang har stillehavsøstersen
(Crassostrea gigas) etablert seg per-
manent i mange områder. 
Nå er den også på vei oppover Vest-

landet. 
– I sommer har vi fått inn en rekke

registreringer fra Rogaland og Hor-
daland, forteller HI-forsker Stein
Mortensen.  Han mener dette tyder

på at stillehavsøstersen nå også legger
Vestlandet under seg. 

Mulig sjømatressurs
Stillehavsøstersen står på fremmed-
artslisten og er formelt uønsket i norsk
natur. Samtidig er dette en delikatesse
som kan høstes, selges og spises.  
–  Vi står midt i skjæringspunktet

mellom det å skulle bekjempe arten,

og å kunne bruke den som en ressurs,
sier Mortensen. 
HI-forskeren leder et nytt forsk-

ningsprosjekt om skandinavisk stille-
havsøsters, finansiert av Nordisk Mi-
nisterråd.
– Sammen med kolleger i Sveige og

Danmark ser vi på ulike sider ved at
stillehavsøstersen er kommet for å bli i
våre farvann. 

Metode for å rydde strender 

Prosjektet  har et todelt mål.  På den
ene siden er det viktig å gjøre de rette
tiltakene for å holde badestrender, fri-
luftsområder og kanskje marine ver-
neområder mest mulig fri for stille-
havsøsters. Derfor skal forskerne for-
søke å etablere en felles metode for
strandrydding som kan brukes i hele
Norden. Metoden utvikles i samar-
beid med Miljødirektoratet og Statens
naturoppsyn.  
– Vi ønsker også at disse ryddekam-

panjene samtidig skal gi oss vitenska-
pelige data. 
Men på den andre siden skal for-

skerne også vurdere stillehavsøstersen
som en matressurs. 
–  Vi skal overvåke bestandene for å

få forstå bedre hvordan de fungerer.
Hvor stor er dødeligheten under kalde
vintre og varme somre? Hvilke for-
hold som må ligge til rette for gyting
og larvespredning? 

Kan østersen gi magesjau? 

Flere næringsaktører ønsker å utnytte
østersen. Men det er ikke bare å reise
ut, plukke skjell og starte butikk, i følge
Mortensen. Det er fortsatt uavklarte
juridiske spørsmål, og det må sikres at
skjellene ikke gir sykdom. 
– Vi må selvsagt være sikre på at

skjellene som selges er trygge. Det be-
tyr at de må være fri for algegifter, vi-
rus og bakterier som kan gi magesjau. 
–  Mattrygghet er alltid skjellnæ-

ringens «akilleshæl». Vi jobber sam-
men med Mattilsynet for å finne en
god form for å kontrollere dette. Her
trenger vi også skjellbedriftene med
på laget, avslutter Stein Mortensen. 
Det skandinaviske stillehavsøsters-

prosjektet kommer med sin rapport i
første halvdel av 2019. Du kan lese
mer om prosjektet på Nordisk minis-
terråds nettside. �

østersen 
Vestlandet
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E r 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
oppdatert 2016). Den finnes også på
internett under adressen 

fiskeridir.no/brosjyrer/kysten-er-din 

Vær også oppmerksom på at alle re-
guleringer 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. Teiner skal også
være utstyrt med råtnetråd for at de
ikke skal fortsette å fiske ubegrenset
om de blir tapt.
I fritidsfisket er tillatt garnmengde

165 meter. Dette gjelder 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 210 meter garn.
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 ett
av vakene. Har redskapet ikke vak
skal det merkes direkte på redska-
pet.

C. Nedsenking av garn/forbud 
mot nedskapstyper/forbud 
mot fiske

• Det er 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 torske-
ruser på kyststrekningen fra sven-
skegrensen til og med Møre og
Romsdal fylke. Dette er et tiltak
for vern av hummeren.

• Uavhengig av dette forbudet kan
fritidsfiskere likevel benytte torske-
ruser i hummerfisketiden og ut 
31. desember. Antallet hummer-
teiner og torskeruser kan likevel til
sammen ikke overstige 10.

• Fangst av leppefisk ble lukket fra
sesongen 2018. Utenom de som er
tildelt kvote som yrkesfiskere kan

ungdom som ønsker seg inn i fis-
ket søke om å få fiske leppefisk på
ungdomsfiskeordningen.

• Minste maskestørrelse i bunngarn 
S for 62°N er 126 mm (10 omfar)
N for 62°N er minste maskestør-
relse i garnfisket etter torsk 156 mm.

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, laks, sjøørret og sjørøye.

Hummer. Regler om minstemål,
fangsttid og fangstredskap: 

• Fra svenskegrensen t.o.m. Sogn og
Fjordane fylke er det tillatt å fange
hummer i perioden fra 1. okt.
t.o.m. 30. nov. For resten av landet
er fisketiden 1. okt. t.o.m. 31. des.

Felles regler for hele landet:

• Alle som vil fiske hummer må
registrere seg og få et deltakernum-
mer som redskapene skal merkes
med i tillegg til vanlig merking.

• Hummer kan kun fiskes med hum-
merteiner. Hummer tatt med ann-
en redskap skal settes tilbake i sjøen.

• Teiner skal være utstyrt med råtne-
tråd for å hindre at tapte teiner
fortsetter å fiske over lang tid.

• Tteinen skal ha minst én sirkelfor-
met fluktåpning på minst 60 mm i
diameter på hver side av teinen. 

• Hummerteiner røktes minst en
gang pr. uke.

SMÅFISKER’N INFORMERER:

Regler for fritids-
fisket i sjøen 2019
FORVALTNING:Dette er ikke ment som noen uttømmende innføring i reglene, siden der lokalt fin-

nes 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.
TEKST: LARS KONGSVIK

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

• Hummer med utvendig rogn er
fredet hele året og skal settes tilba-
ke i sjøen.

• Felles minstemål for hummer i
hele landet er 25 cm.

• Fra Lindesnes fyr til svenskegren-
sen er det innført maksimalmål på
32 cm for hummer.

• Det er forbud mot fritidsfiske med
garn på grunnere vann enn 25 m i
Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni
t.o.m. 15. august.

• Det er rapporteringsplikt for hum-
mer som blir oppbevart i sjøen i
desember.

• Hummer kan ikke oppbevares i
sjøen mellom 31. des. og 1. okt.

• I teiner som er satt ut for fangst av
krabbe på kyststrekningen fra gren-
sen mot Sverige t.o.m. Tysfjord i
Nordland fylke, skal det være minst
én sirkelformet fluktåpning i red-
skapet. Åpningens diameter skal
være minst 80 mm. Dette kravet
gjelder ikke yrkesfiskere.

• Det er forbudt å bruke torskeruser
på kyststrekningen fra svenske-
grensen t.o.m. Møre og Romsdal
fylke i perioden 1. mai - 31. des.
Yrkesfiskere kan søke om dispen-
sasjon fra denne regelen.

• Uavhengig av forbudet kan fritids-
fiskere likevel benytte torskeruser i
hummerfisketiden og ut 31. des.
Samlet antall hummerteiner og tor-
skeruser kan ikke overstige 10.

• Det er ikke lov å sette eller trekke
teiner for å fange hummer på kys-

ten fra svenskegrensen t.o.m. Vest-
Agder fra én time etter solnedgang
til én time før solnedgang.

Laks, sjøørret og sjørøye
• Vernesoner rundt mange bekker

og vassdrag, kun fiske til spesielle
tider og med spesiell redskap. 

• Garnfangst er forbudt.

E. Minstemål

Det er fastsatt minstemål for en
del fiskeslag. Følgende minstemål
gjelder også i fritidsfiske:

Art Område Minstemål 

Kveite * 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** Hele landet  32 cm 
Rødspette Vest f. Lindesnes 29 cm 

Øst f. Lindesnes 27 cm 
Krabbe Nord f. Rogaland 13 cm 

Rogaland til 
svenskegrensa 11 cm 

Hummer Hele landet 25 cm 
St. kamskjell Hele landet 10 cm 
Sjøkreps Hele landet 13 cm

* Levende fisk under minstemål settes ut
igjen. Kveite under minstemål 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 må omsettes
gjennom eller med godkjenning
av et av salgslagene.

• Fritidsfiskere har en maksimal-
kvote for omsetning av torsk på
1000 kilo sør for 62 grader nord
og 2000 kilo nord for 62 grader
nord.

• Fritidsfiskere etter torsk nord for
62 grader må registrere seg hvis
de vil omsette fangst.

• I noen fiskeri kan det være forbud
mot deltakelse for fritidsfiskere.
Pr. 2012 gjelder dette rognkjeks-
fiske i de tre nordligste fylkene. 

• Ifølge havressursloven kan fritids-
fiskere årlig maksimalt omsette
for en verdi tilsvarende grensen
for momsplikt registrering 
(kr. 50 000 pr. 2012)

G. J-meldinger

Fiskeridirektoratet utsteder hvert
år meldinger som regulerer fisket
for kortere eller lengre tidsrom
for gitte områder eller arter. 

Meldingene kunngjøres i kystavi-
ser og på fiskeridirektoratet sine
informasjonssider. 

Dette gjelder særlig når fisket
innenfor en totalkvote blir stop-
pet, og det ikke lenger er lov til å
fiske denne arten for salg (for
eksempel makrell). �

 

  
   



FORVALTNING: Under Skarve-

konferansen 2018 var fokus på

mellomskarv, som har hatt 

en massiv bestandsvekst og

spredning i Vest-Europa etter 

at EU tidlig på 80-tallet innførte

sitt fugle- og habitatdirektiv.

TEKST: XX

Mellomskarv er en fremmed
underart av storskarv. Den be-

gynte å hekke  i Norge første gang i
1996/97, på kysten ved Fredrikstad og
Jæren. Utover 2000-tallet har mellom-
skarven begynt i økende antall å kom-
me opp i vassdragene fra hekkekoloni-
ene ved kysten.  
Den nasjonale konferansen ble av-

viklet på Hunderfossen Hotell 10. til
11. oktober i regi av Norsk Institutt
for Naturforskning (NINA). Hoved-

temaet var
mellomskavens

spredning til fersk-
vann, beskatning av fisk i

elver og vann, skading av fisk
og spredning av parasitter og for-

valtning gjennom jakt i Norge. 

Bred deltagelse fra hele Norden

Forelesere var forskere og forvalt-
ningsmyndigheter i Sverige og Norge

og forskere fra Danmark, Finland og
Tsjekkia og representanter for Nor-
ges Jeger og Fiskerforbund (NJFF).
Deltakerne på konferansen var foru-
ten alle foredragsholderne - også re-
presentanter for Fylkesmannen i
Oppland, Oppland og Buskerud fyl-
keskommuner og personer knyttet til
sportsfiske og fiskeforvaltning i Inn-
landet og Trøndelag - også Norsk Or-
nitologisk Forening. 

Mange ulike forhold
ble belyst på de to
konferanseda-
gene. Fra
mellomskar-
vens biologi,

bestand, spredning, parasit-
ter, forskningsresultater i felt på skar-
vens predasjon på fiskefaunaen til
internasjonale konvensjoner, direkti-
ver, nasjonale forvaltningslover og
praksis i de nordiske landene. Også
resultatene fra NINAs og NJFFs pro-
sjekt i Lågen 2017 ble lagt fram. 

Ulik forvaltning innen Norden

Det en merket seg hos våre EU-nabo-
er er at mellomskarven er fredet,
mens den i Norge er jaktbar. I EU-
land må det søkes om skadefelling.
Våre naboland har en mangedobbelt

Nordisk samarbeid  
forvaltning av mell
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MELLOMSKARV: 
Til venstre, hode av 

mellomskarv, (P. C. sinensis)
FOTO: CARLOS DELGADO/

WIKIMEDIA COMMONS

Til høyre et bilde fra 
Helgastein nord i 

Strandefjorden i Valdres. 
Skjæret er kvitt av guano.
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hekkebestand sammenlignet med
Norge. Mens Norges hekkebestand
er bare 2 500 par, så har Sverige nå ut-
over 2000-tallet fått rundt 40 000 par.
Danmark rundt 30 000 par og Fin-
land rundt 25 000 par. Sverige og
Danmark - som har hatt mellomskar-
ven lengst i Norden - har forvalt-
ningsplaner og årlig bestandsover-
våkning.  Norge har ikke noe tilsva-
rende. Innvilgning av skadefelling av
skarv i våre naboland gis bare i et me-
get beskjedent antall som er ubetyde-
lig i forhold til bestanden. Derimot
praktiserer Danmark og Finland inn-
grep i hekkekolonier med bl a oljing
av egg. Inngrepene har skjedd bare i
særskilte kolonier og ser ikke ut til å
ha hatt stor virkning på de nasjonale
bestandstallene. Spesielt har særlig
Sverige og Danmark utført forskning
på skarvens predasjon på fisk. 

Skarven  - en grådig predator 

Den svenske forskeren Maria Ove-
gård viste til hvordan kommersielt
fiske i den fiskerike innsjøen Roxen

har stupt de siste årene samtidig med
etablering og trekk av store mengder
mellomskarv. Hun har også gått
gjennom mange tusen forskningsrap-
porter på skarven – en metastudie.
Hva hun fant var, at abbor og harr
pekte seg ut som særlig sårbare for
predasjon fra skarv. 

Skremmende resultater 

Den danske forskeren Niels T. Jepsen
viste til omfattende forskningsresul-
tater med telling og merking av fisk i
danske elver. Dette ga skremmende
resultater med skarv i de små danske
elvene. Største delen av merkene til
smolt av laks og sjøørret ble gjenfun-
net i skarvekoloniene. 
Etter at bestanden av mellomskarv

har vokst så kraftig i Norden og Øst-
sjølandene, har landene på Kontinen-
tet fått store mengder mellomskarv på
vintertrekk.  Dette har gitt stor preda-
sjon både på villfisk og oppdrettsfisk
nedover i Europa. 
På kontinentet er det lange tradisjo-

ner med omfattende oppdrett av kar-

pe i store dammer for salg i fiskefor-
retninger. Den tsjekkiske forskeren
Dr. Jiri Musil, viste mange bilder av
karpe som var stygt skadet av skarv.

Samarbeid over landegrensene 

Siden mellomskarven er så mobil og
forflytter seg over landegrensene, så
mener fiskebiologene at landene må
samarbeide om forvaltningen av fu-
glen. 
Den finske forskeren Markus

Nordback hadde en interessant pre-
sentasjon med sammenligning av
internasjonale avtaler, nasjonale lover,
forskrifter og forvaltningspraksis av
mellomskarven i de nordiske landene.
Han mente de formelle forskjellene
gjorde det vanskelig å få til et praktisk
samarbeide om forvaltningen av
skarv. 
Også det svenske Naturvårdsverket

hadde foredrag om saken, men de fol-
kevalgte glimret også med sitt fravær
på Hunderfossen. Dette var beklage-
lig, fordi forvaltningen av mellom-
skarven tydeligvis vil kreve politiske
grep. �

  om bedre
 omskarv?

DISKUTERER: Forsamlingen på Skarve-
konferansen oktober 2018.

RINGMERKET:  Mellomskarv som 5.
november 2016 på satt på en tømmer-
lensepåle i munningen av Gudbrandsdals-
lågen ved Lillehammer. Skarven ble ring-
merket som mellomskarvunge på reir på
Øra ved Fredrikstad i 2007. 



FORSKNING: Havforsknings-

instituttet rår til både minste-

og maksimalmål for fleire av

leppefiskane i eit råd for neste

års leppefiskeri. Det skal hindre

«kjønnskvotering» i fangsten,

særleg av berggylte.

TEKST OG FOTO: ERLEND A. LORENTZEN

Berggylta er fødd som hoe og blir
kjønnsmoden på rundt 22 centi-

meters lengd. På 34 centimeter skiftar
ho kjønn til hann.
– Når minstemålet i dag er 14 centi-

meter, vil mykje fisk bli hausta før den
er kjønnsmoden, og i andre omgang
før den rekk å skifte kjønn. Berggylta
blir svært gammal og veks seint, for-
klarer havforskar Kim Halvorsen.
I leppefiskverda er hannane viktige,

ikkje berre fordi dei bidrar med sper-
ma, men hos fleire artar er det også
hannane som bygger reir og vaktar
egga.

Vil ha minste- og maksimalmål

Dagens kvote på leppefisk (18 millio-
nar individ) tar ikkje omsyn til art.
Berggylta er den arten med høgast
økonomisk verdi. Dette gjer ho utsett
for målretta fiskeri.
HI føreslår fleire tiltak til Fiskeridi-

rektoratet for å verne om særleg berg-
gyltebestanden. 
– Vi føreslår å auke minstemålet for

berggylta til 22 centimeter, slik at ho-
ene når kjønnsmoden alder. Samtidig
rår vi til å innføre eit maksimalmål på
28 centimeter for å verne om han-
nane, seier Anne Berit Skiftesvik, be-
standsansvarleg ved HI.
– Også dei største hoene med mest

egg vil bli verna av dette.

Raudnebb/blåstål har liknande
kjønnsskifte, og forskarane anbefaler
maksimalmål også for denne arten.

Grøngyltehannen veks raskare

Grøngylte skiftar ikkje kjønn, men
hannane veks raskare enn hoene og
blir seinare kjønnsmodne. Her føre-
slår forskarane anten eit maksimalmål
på 17 centimeter, eller å sette opp
minstemålet for å gi fleire hannar
sjansen til å nå kjønnsmoden storleik.
For den langlivde bergnebben føre-

slår forskarane eit maksimalmål på 14
centimeter.

– Maksimalmål er godt eigna i lep-
pefiskeriet. Fisken har høg overleving
om han blir sleppt ut. I tillegg får fis-
karane betalt per individ og ikkje vekt,
fortel Anne Berit Skiftesvik.

Anbefalar smartare kvote

Forskarane understrekar at kvota er ei
føre-var-begrensing, ikkje eit anslag
for kor mykje fiske som er berekraftig.
– Vi har endå ikkje gode nok data til

å anslå kva bestandane toler av fiskeri,
men pilene vi har for rekruttering og
størrelsesfordeling peiker nedover,
seier Kim Halvorsen.

Ber om vern av 
leppefiskhannane
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Bensindrevne og elektriske kraftblokker med 
regulerbar hastighet. Norsk patent.

Nå med presshjul, kniv og avangler/taustyrer.
Be om et høsttilbud.

HOBBYFISKERENS DRØM 
OG TROFASTE VENN

Se www.kraftblokk.no eller tlf. 976 81 636/905 64 598

Be om tilbud

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

Drammen: Telefon 32 21 33 33 • Telefax 32 83 12 84
          

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

          
          

www.autoutstyr.no
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Forskarane sitt klare råd for 2019 er
at det blir gitt ei eiga kvote for den
mest verdifulle berggylta, mot dagens
ordning med felles kvote på fem artar.
Med minste- og maksimalmål som
føresetnad føreslår dei ei kvote på 80
prosent av mengda berggylte som blei
fiska i år.
For grøngylte og bergnebb kan dei

tilrå ei svak kvoteauke på rundt 10
prosent dersom anbefalinga om mak-
simalmål blir innført.
Dei siste artane er lite brukt som

reinsefisk, og forskarane rår mot kvote
for dei i det heile. �

BEKJEMPER LAKSELUS: 
Mange leppefiskartar er populære

som reinsefiskar i oppdrettsanlegg.



PROFISHER

Produsert i Norge

Hobbyfisher har videreutviklet sine produkter 
og kommer nå med en ny serie

Elektriske fiskehjul, 
teine- og garnhalere med en 

trekkraft opp til 220 kg.

PROFISHER EW

PROFISHER EL

PROFISHER EN

www.garnbua.no  •  Tlf: 950 18 960



Svar på konkurransen i nr 1/18
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Spørsmålet i forrige num-
var norske og latinske navn
på fem ulike saltvanns-
fisker med skjeggtråd.

Fiskene du kunne velge blant ser du
under - merk at bildene naturligvis

ikke viser korrekt, typisk innbyrdes
størrelse mellom artene:

Noe spør seg hvilken funksjon
skjeggtråden har. Det er et ekstra
lukteorgan som fisken bruker når
den svømmer langs bunnen og 

dermed kan oppdage dyr som står 
på menyen til fisken.

Den heldige vinneren denne gangen var
André Munch Aanonsen Willoch,
Fjellveien 49, 6770 Nordfjordeid. 
Premie er tilsendt. 

Torsk (Gadus morhua) 

Skjeggtorsk 
(Trisopterus luscus) 

Alaskatorsk/Berlevågfisk
(Gadus chalcogrammus)

Paddetorsk 
(Raniceps
raninus)

Sypike (Trisopterus minutus)

Lange 
(Molva molva)

Brosme 
(Brosme 
brosme)

Hyse
(Melanogrammus

aeglefinus)

Øyepål (Trisopterus esmarkii)
Femtrådet tangbrosme

«raniceps raninus»

Konkurransen:

Hvordan vet man hvor gammel
fisken er?
Denne gangen handler det om alders-
bestemmelse hos fisk. Du må nevne 
to ulike metoder for alders-
bestemming.

Send svaret innen februar måned på epost til 
smaafiskern@outlook.com eller som pos til Småfiskern 
v/Lars Kongsvik, Sagstadveien 11, 5243 Fana. 
Merk konvolutten med «konkurransen». 
Vi trekker ut en vinner blant de som leverer riktig svar.
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HELE LANDET FRA SYD TIL NORD

NFSF foreningsoversikt
SMÅFISKER’N ONSØY/RÅDE 

Formann: Torbjørn Halvorsen 
Gamleveien 50, 1642 Saltnes
& 97495044
✉ halvorsen.tb@gmail.com

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,
Mellebyvn. 15, 1580. Rygge
& 909 31 816
✉ carfj@online.no

Kasserer: SvennGiske,
Fjordgløtt,1516 Moss
& 907 50 652
✉ svegis@online.no

SMÅFISKER’N TØNSBERG &
OMEGN 

Formann: Frode Hansen, 
Velleveien 29, 3118 Tønsberg
& 404 61 817
✉ frode.hansen1@online.no

Kasserer: Stener Pettersen 
Magnesvei , 3151 Tolvsrød 
& 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 
OG LARVIK

Formann: Helge Henriksen
Larviksveien 109, 3290 Stavern
& 920 36 470
✉ helge.henriksen@lf-nett.no

Kasserer: Gunnar Strand, 
Bekkegata 9a, 3264 Larvik 
& 951 40 359 
✉ gunnar.strand@vfk.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 KRAGERØ & OMEGN 

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

Kasserer: Øyvind Olsen
Revesnaret 15, 3790 Helle
& 975 90 017
✉ oyvindolsen2012@gmail.com

SMÅFISKER’N RISØR/TVEDESTRAND 

Formann: Frank Gustavsen
adresse
& 415 46 674
✉ a-sgusta@online.no

Kasserer: Tanja Haugli Ellefsen, 
Dypvågveien 441, 4900 Tvedestrand
& 974 13 943
✉ tanja@getmail.no

SMÅFISKER’N ARENDAL 

Formann: Kenneth Selås,
Orreveien 8, 4846 Arendal 
& 919 11 112
✉ smafiskeren.arendal@gmail.com

Kasserer: Osmund Fiskaa,
Jens Gjerløwsvei 20, 4841 Arendal
& 916 68 826 
✉ osmund.fiskaa@gmail.com

SMÅFISKER’N HØVÅG 

Formann: Kåre Berglund 
& 919 16 397

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

KRISTIANSAND OG OMEGNEN 

Formann: Stein Otto Andersen,
Sigynsvei 12C, 4631 Kristiansand S
& 913 49 489 
✉ stein-otto.andersen@vegvesen.no

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 FRITIDSFISKARLAG 

Formann: Magnus Lyssand, 
Håvardsvegen 53, 5200 Os
& 56 30 53 69/975 22 586 
✉ magnuslyssand@yahoo.no

Kasserer: Vermund Halhjem, 
Bjørnavegen 19, 5200 Os 
✉ vermund.halhjem@hotmail.no 

www.ossmaafiskarlag.no

NFSF AVD. SOGN OG FJORDANE 

Formann: Ottar Nygård, 6717 Flatraket 
& 918 60 683
✉ ottar.nygård@gmail.com

Kasserer: Kjartan Vetrhus 
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: Bjørn Sturla Horn,
Lillevollveien 18, 8370 Leknes 
& 97640012
✉ bjørn.sturla.horn@lofotkraft.net

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
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Meld deg inn i NFSF

Ja takk!
Jeg melder meg inn som medlem i Norges Fritids- og Småfiskerforbund, 

og får tilsendt informasjon fra nærmeste lokallag. Som medlem mottar 

jeg medlemsbladet «Småfisker'n» gratis to ganger i året.

Navn:   

Adresse:   

Postnr.  Poststed  

Tlf:   

Norges Fritids-  

og Småfiskerforbund

5243 Fana

Gjennom medlemskap i NFSF får du del i en  rekke 
fordeler, og du bidrar til å styrke vår felles sak. 

Er dette noe for deg, så benytt kupongen under og få 
tilsendt informasjon og innmeldingspapirer fra ditt 
lokallag av NSFS. 

Årskontingenten fastsettes av lokallaget  
(for tiden kr 150 - 300).

Vi kan tilby deg:
Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
Juridisk rådgivning
At du gjenom lokalforeninger tre�er sjøens folk med de 
samme interessene som du
At du får anledning til å delta på sosial tiltak som skalldyr-
aftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkurranser og 
småfiskerfestivaler.
At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding, 
garnfelling og redskapstell
At du mottar forbundsbladet «Småfisker'n» helt gratis.
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Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Tlf. 56 30 84 24
www.propellservice.no
post@propellservice.no

- og resultatet blir alltid 
GODT SOM NYTT!

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

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

reparasjon på alle typer PROPELLER, 
uansett størrelse eller skadens omfang

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

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

• FAST PRIS • 
• GARANTERT ARBEIDE • 

• RASK LEVERING •

Vi er forhandler for de fleste propeller: 

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

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

Alle propeller blir kontrollert og balansert før levering.

”Tenk på reservepropell som stepp-hjul”

Vi sender post/ postoppkrav over hele landet.

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

/brukte

  

 

 
 

    

     
  

   
    

  
        

     
    

    
      

     
     

    
    

   

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

       

    

      

   

   

   
  

BRETURADRESSE:
Norges Fritids- og
Småfiskerforbund
5243 FANA

3          

RETURADRESSE:
Lars Kongsvik
Sagstadveien 11
5243 FANA

Svein Orrebakken
5218 Nordstrøno
Mob. 404 08 424 
www.propellservice.no
post@propellservice.no 


