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Velkommen til
FORENINGSLIV: Landsmøtet
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Småfisker’n Arendal som
har påtatt seg å være vertskap for dette landsmøtet.
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andsmøtelokalene blir Thon
Hotell Arendal. Dette er et ny-

oppusset og moderne hotell, med
komfortable rom og meget gode konferansefasiliteter. Hotellet ligger sentralt i Arendal. Les mer her:
thonhotels.no/hoteller/norge/arendal

Program
n

Fredag 26.april er det oppmøte med
en liten felles samling.
n Lørdag 27. april blir det utflukt og
foredrag om et viktig og aktuelt
tema.
n Selve landsmøtet holdes på søndag
28. april.

LANDSMØTEBYEN: Småfisker’n Arendal er vertskap for landsmøter 2020. Da blir det helt sikkert
SØR: Kenneth Selås,
Orreveien 8, 4846 Arendal.
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kenneth.selaas@gmail.com
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OPPSKRIFTEN

Tom takker av
Blant de viktigste sakene som
skal behandles på møtet søndag,
og det kanksje mange er mest
spent på, er valg av ny forbundsleder.
Som kjent takker veteranen
Tom Sollie av etter lang og tro
tjeneste ettersom han i 2020 har
frasagt seg gjenvalg.
Lagene oppfordres til å søke etter gode forbundslederemner og
å levere inn forslag til sentralstyret snarest mulig og innen utgangen av februar 2020.

Velkommen til alle
Sentralstyret ønsker lokallagene
velkommen til en helg der vi får
god anledning til å prate og utveksle erfaringer og meninger.
Selve landsmøtet er som dere vet
strengt regulert gjennom forbundets vedtekter når det gjelder deltakelse og representasjon. Resten
av helgen gir rom for at også andre enn delegatene kan henge seg
på. Lokallag som vil sende flere
enn de vedtektsfestede delegatene er derfor velkommen til å
gjøre dette. n

FOTO: KRISTIN SØYLEN

landsmøtet!
Stekt torskefilet med
chorizo og grønnsaker
Stekt torskefilet med krydret chorizopølse og smakfulle grønnsaker er
et godt valg når du vil lage et festmåltid med vinterens torsk.

• Tidsbruk: 40-60 minutter
• Vanskelighetsgrad: Middels
• Antall porsjoner: 4

DETTE TRENGER DU:
også anledning til å besøke den kjente pollen i sørlandsbyen. FOTO: JARLE KVAM

Fisken: • 1 kg torskefilet med skinn
• 1 dl sukker • 1 dl salt • margarin
Potetpuré: • 400 g søtpotet • 2 ss smør
• 1.5 dl kremfløte • salt og pepper
Grønnsaker: • 2 stk gulrot • 0,3 stk kålrot
•2 stk pastinakk • 150 g chorizopølse
• 1 stk rødløk • 0,5 stk purre • smør

FREMGANGSMÅTE:
Fisken:• Sett ovnen på 80 °C. • Skrap fiskeskinnet godt og skjær torsken i porsjonsstykker. Lag et par snitt i skinnet på
hvert stykke. • Bland sukker og salt, ha
over fisken. La fisken ligge i ca. 30 min.
• Skyll fisken og tørk den godt. • Brun fisken raskt i varm stekepanne med margarin i 1-2 minutter på hver side og legg på
et stekebrett med bakepapir med skinnsiden opp. • Stek i ovn til fisken har en kjernetemperatur på 52 °C, ca. 30 min.
Potetpuré: • Skrell søtpotet, skjær i biter
og kok mør i usaltet vann. •Hell av kokevannet og kjør med en stavmikser til
puré.• Rør inn smør og kremfløte, og
smak til med salt og pepper.
Grønnsaker: • Skjær gulrot, pastinakk,
kålrot og chorizo i terninger. • Skjær rødløk og purre i strimler. • Gi gulrot, pastinakk og kålrot et raskt oppkok i lettsaltet
vann i ca. 3 min. • Surr chorizo i smør i
1 min, tilsett rotgrønnsakene, rødløk
og purre. • Stek til grønnsakene er blitt
varme, ca. 4 min.
Server torsken med søtpotetpuré, chorizo og grønnsaker. Oppskriften kan også
hentes på: www.3iuka.no
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FRA FORMANNENS PENN

– Sju lederperioder bør
være nok!
LEDER: Dere som arbeider for vårt forbund enten
dere sitter i lokalstyret eller bidrar lokalt på grasrota med å informere om bruken av kyst og sjø,
gjør en kjempejobb som betyr mye for allemannsretten! Når jeg nå snart takker av vil jeg
samtidig si at det har vært en ære å være leder
for forbundet i alle disse årene. TEKST: TOM SOLLIE

HØST MED VETT. I sin lange lederperiode har
Tom Sollie vært svært opptatt av klok ressursforvaltning. Her setter han ut en undermåls
hummer som hadde gått i teinen.

Ny leder i Norges Fritids - og
Småfiskerforbund!

Oslofjorden og lysfisket atter en gang!

Medlemsbladene er stadig ute
på ville veier!

Etter sju lederperioder i forbundet er
det vel på tide å få avløsning. Det var i
utgangspunktet meningen å sitte i tre
perioder. Av forskjellige årsaker i saker
og utfordringer som vi sto ovenfor,
mente jeg at det var feil å tre av allerede
da. Jeg har under tiden fått bred støtte
fra sentralstyret og lokallag og da går
det greit. Denne siste perioden har
ikke vært like enkel, men ting faller på
plass etter hvert. Om det nye sentralstyret ønsker det, så kan jeg ta meg av
en del praktisk arbeid som økonomi og
medlemslister. Valgkomiteen arbeider
med å finne en avløser slik et ny leder
kan velges på landsmøtet i Arendal
26. april, og jeg ser frem til å få avløsning.

I forslag til reguleringsmøtet 5. og
6. november kom Fiskarlaget med
forslag om nærmest fritt fram for
lysfisket etter sild og brisling. Vår
representant på reguleringsmøtet,
Magnus Lyssand, forsøkte å få belyst
forholdet i Oslofjorden, men som
vanlig «hugges» vi av når vi forsøker
å ta opp dette.

Dessverre så får vi blader i retur fra
Posten. Noe skyldes adresseendringer
på grunn av flytting og noe på grunn
av en stavfeil i adressen. Det er så, men
denne gang opplever vi mye feil fra
Posten sin side. I lokalforeningen i
Sogn og Fjordane opplever vi at hele
fem medlemmer med riktig adresse
ikke får bladene sine. Posten er ikke
det de engang var med lokalkunnskap
og service. Før hette det «posten skal
fram», men dette slagordet er definitivt historie.

Har det virkelig ikke gått opp for
myndighetene at Oslofjorden er totalt
ute av en økologisk balanse. «Krafttak
for kysttorsk» heter det så fint, men
tiltakene som er gjort har ingen betydning.
Heller ikke at tiltaket med totalforbud mot å sette garn i Oslofjorden
for fritidsfiskere. Tråling fortsetter
som før uten skillerist og snart kommer lysfisker båtene også. Ingen
betydning sier myndighetene for det
fiskes bare i den øvre vannsøylen.
Nettopp her finnes det yngel av forskjellige fiskeslag, skal dette fiskes opp?
Det som er av størst betydning er at
maten til fisken blir borte, noe som er
hovedproblemet ifølge havforskerne.

Solid medlemsverving!
Sist tar vi med en gladmelding nordfra. Saltdalsfjorden Fritidsfiskerlag
har hatt dugnad for å verve flere medlemmer til sin lokalforening og har
som følge av dette økt antallet medlemmer med 30 prosent. Vi tar av oss
hatten for dem!

Da ønsker jeg alle lesere en
riktig god jul og et godt nytt år!
Hilsen Tom Sollie. Redaktør
Lars hilser også! n

Forbundsformann Tom Sollie • tom.sollie@combitel.no
4
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Mer enn 100 år i kystfolkets

TJENESTE

NOGVA NANNI

KAMPANJEPRIS

N3.30 – 29 HK

68.000,-

KAMPANJEPRIS

N4.65 – 59 HK

N4.38 – 37,5 HK

83.375,-

KAMPANJEPRIS

N4.80 – 79 HK

N4.50 – 50 HK

100.000,-

KAMPANJEPRIS

N4.115 – 115 HK
N4.140 – 135 HK

N4.100 – 100 HK

KAMPANJEPRIS N4.115
KAMPANJEPRIS

123.750,-

KAMPANJEPRIS

T4.205 – 200 HK

KAMPANJEPRIS

246.250,-

151.250,-

KAMPANJEPRIS

T4.265 – 265 HK

KAMPANJEPRIS

270.000,-

164.650,-

KAMPANJEPRIS N4.140

6.420 TDI – 320 HK

KAMPANJEPRIS

273.750,-

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

NOGVA MOTORFABRIKK AS

T

+47 70 20 84 00

NO-6280 SØVIK

F

+47 70 20 84 10

E-POST

114.875,-

firmapost@nogva.no
nogva.no

177.375,181.250,-

www.hatlehols.no

N3.20 – 21 HK

2019 kampanje

Kristiansand og omegn Fritidsfiskerlag:

Feiret 30-årsjubileum
FORENINGSLIV: Fredag
13. september var 48
medemmer og ledsagere
samlet for å feire Kristiansand og omegn Fritidsfiskerlags 30-årsjubileum.
TEKST OG FOTO: Konrad Drangsholt

ormannen vår, Stein-Otto Andersen, ønsket alle velkommen til 30års fest.
Etter en kort tale var det duket for
en flott buffet med alle havets delikatesser. Her var det mye godt for enhver smak.

F
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Foreningshistorien
Eiler Schiøtz, som var en av stifterne
av lokallaget og også formann i over
20 av årene kom i sin tale inn på bakgrunnen for stiftelsen av lokallaget.
Den er jo som alle vet bl.a. å ivareta
fritidsfiskernes rettigheter. Foreningens første formann var Helge Hansen.
Deretter fulgte Eiler Schiøtz, Leif
Lindkvist og dagens formann SteinOtto Andersen. Underveis har vi hatt
en navnendring. Lokalforeningen vår
het opprinnelig Kristiansand og omegn Småfiskerforening. Vi synes det
passet bedre å kalle foreningen for fritidsfiskerlag, for det er jo fritidsfiskere vi er.

Fra forbundet møtte regionsformann Kenneth Selås. I sin tale hilste
han fra forbundet og gratulerte med
30 år som lokallag og overrakte et gavekort til foreningen.

Mat, kaker og utlodning
Etter mye nydelig mat og taler, var det
tid for kaffe og deilige kaker. Det var
også tid til konkurranse og hyggelig
prat rundt bordene. Ei stor fruktkorg
ble til slutt trukket ut til en heldige
vinner.
Foreningen er «still going strong»
med om lag 100 medlemmer, og til
vanlig har vi godt besøk på møtene
med et snitt på ca 20 medlemmer. n

Over: Stor trivsel
med mat, drikke
og livlig prat
rundt bordet.
På menyen:
Utsøkte retter
fra havet naturligvis!
Faksimilene er
avisartikler i
Kristiansand fra
foreninges
første tid.

SMÅFISKER’N 2-2019
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HAVVIND: Flytande havvindmølle utanfor
kysten av Frankrike. Havforskingsinstituttet
meiner det ikke er riktig å opne Sandskallen–
Sørøya av omsyn til sårbare økosystem. Også
i Sørlege Nordsjø er anbefalingen å vere varsam, men Havforskingsinstituttet har ikkje
innvendingar mot å opne Utsira Nord.
FOTO: LO83/WIKIMEDIA COMMONS

VI STØTTER NORGES FRITIDSOG SMÅFISKERFORBUND
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Frarår havvind i sårbare
områder
FORSKNING: Havforskingsinstituttet tilrår ikkje å opne Sandskallen–Sørøya av omsyn til sårbare økosystem i havet. Også
i Sørlege Nordsjø tilrår HI å vere varsam, men ein har ikkje
innvendingar mot å opne Utsira Nord.
TEKST: RUNAR BJØRKVIK MÆLAND,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

egjeringa har sendt på høyring eit
forslag om å opne havområda
Utsira Nord vest for Haugesund og
Sandskallen–Sørøya Nord utanfor
Hammerfest. I tillegg ber dei om innspel på området Sørlege Nordsjø II.

R

Dette er dei viktigaste punkta
i høyringssvaret frå
Havforskingsinstituttet:
• Sandskallen–Sørøya bør ikkje
opnast for utbygging. Området
ligg inntil eit av verdas nordlegaste
registrerte korallrev, og innanfor
gyteområda for lodde og gytevandringsområde for torsk.
• Utsira Nord er berre eigna for
flytande vindkraftanlegg på grunn
av djupna. HI har ikkje innvendingar mot å opne dette området.
• Sørlege Nordsjø II overlappar delvis med gytefelt for tobis. HI rår
frå utbygging i konfliktområda,
men har ikkje innvendingar mot å
opne resten av området.

kultur, miljø og teknologi ved Havforskingsinstituttet
– Vi veit ein del i dag, men treng
meir kunnskap for å sikre berekraftig
bruk av havet. Vi tilrår difor fleire effektstudiar og detaljert kartlegging av
områda som blir føreslått opna, samt
overvaking av miljøpåverknaden både
før, under og etter ei eventuell utbygging, seier Taranger. n
Fakta: Lodde, torsk og tobis er nøkkelartar i de viktige økosystemene i
Barentshavet og Nordsjøen. Lodde og
tobis er botngytande fisk, som difor vil
kunne vere spesielt sårbare for påverknad frå vindkraftanlegg. Torsk brukar
lyd under gyting, som kan gjere denne
arten spesielt sårbar for kontinuerleg
støy frå eit vindkraftanlegg.

Aktivitetskalender 2020:
Tønsberg & Omegn
n 13. februar kl 19.00:
Årsmøte, Tønsberg Kystkultursenter, Ladestasjonen.
n 16. april kl 19.00:
Vårfest, Vallø Båtforenings
Klubbhus. Påmelding til
leder.
n 24. september kl 19.00:
Høstmøte, Tønsberg
Kystkultursenter, Ladestasjonen.
n 26. november kl 19.00:
Julemøte. Borge Hotell
Husøy. Påmelding til
leder.

Påmelding til
Grasrotandelen
med PC:
Gå til www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen
Logg inn med organisasjonsnummer 998890667 og registrer deg med fødselsnummer
eller til kommisjonær med
tippekortet , benytt pinkoden
din.

SØNNAK
BATTERIER
fra

Kunnskap om konsekvensar
– Vi er positive til at ein kan produsere fornybar energi frå havet, men
det er viktig å vite korleis slike anlegg
påverkar det marine miljøet, slik at
vi kan minimere eventuelle utilsikta
konsekvensar, seier Geir Lasse
Taranger, forskingsdirektør for akva-

Drammen:
Drammen: Telefon
Telefon 32
32 21
21 33
33 33
33 •• Telefax
Telefax 32
32 83
83 12
12 84
84
Drammen:
32
21
33
33
32
Tønsberg:
83
12 68
84
Telefon
33
31
66
30
•
Telefax
33
31
79
Tønsberg: Telefon 33 31 66 30 • Telefax 33 31 79
68

www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
www.autoutstyr.no
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BRA FANGST: Håkon, byssegutten, fikk endelig hummer i teina si!

FOTO: TORBJØRN BRUNSTØL

Regler og besvær
med hummerfiske
FORVALTNING: Det er ikke
alltid helt enkelt å forstå at
det er forskjellige regler for
hummer fiske i ulike deler
av landet.
TEKST: TOM SOLLIE
FOTO: HÅKON KOLSTAD

eglene som er innført for maksimalmål er fra svenskegrensen til
Lindesnes fyr, men reglene for fisketid
er fra svenskegrensen til Sogn og Fjor-

R
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dane, som er fra 1. oktober til 30 november. I resten av landet, nordover
kan du fiske helt til og med 31. desember. Da minstemålet kom på slutten
av 1950-tallet, ble det hevet fra 21 til
22 centimeter på 1960- tallet. På
1990-tallet ble det økt til 24 centimeter. Minstemålet vi har i dag 25 centimeter kom på 2000-tallet. I fjor kom
så maksimalmålet på 32 centimeter på
øst og sørlandet.
Slik jeg husker det så kunne vi fiske
fra midten av august og fram til midten
av mai på slutten av 1960-tallet. Mener
at denne tida ble endret en gang til før

regelen om 1. oktober kom. Mulig jeg
tar feil men det er i alle fall i nærheten!

Rekordår!
Bare positive tilbake meldinger fra
lokale fiskere og på Facebook hvor
det er en egen side for hummerfiske.
Generelt har dette vært et svært godt
hummerår men vi sliter med krabba.
Det er 30 prosent færre registrerte
fritids fiskere i år i forhold til ifjor,
men for meg personlig har årets fiske
har vært helt utrolig. Aldri før har jeg
opplevd å få sju hummere i den første

God fangst!

Blåhummer målte 33 cm

Noe som rører seg nedi her!

Trillingsøstre med utrogn ble
satt pent ut igjen.

Blåhummer målte 31 cm

Undermåls. I 1990 var det
lov å ta med hjem

teina jeg trakk. Tre måtte ut og fire
ble med hjem. Totalt det første trekket
3. oktober ble 25 opp 15 ut og 10 med
hjem. Også dette er ny rekord.
Etter tre uker er det slutt for da har
jeg fått «kvota» mi. Totalt 78, de fleste
med utrogn, noen undermåls og bare
to over 32 cm. 30 av disse ble med
hjem. Siste trekk, fire teiner som sto
igjen, to hummere og 75 krabber, i
snitt 18 krabber per teine. Da blir det
tungt å få teina om bord og det kjennes i kroppen!
For oss som fisker hummer så får vi
mange hummer med utrogn i teina.

49 cm fisket på Vestlandet.

Denne setter jeg ut igjen på samme
sted. Setter teina tilbake på samme sted
og forventer å se den samme rognhummeren når vi trekker neste gang.

Ingen rognhummere
Men nei, teina har noen vært og trukket før meg og ingen hummer. Neste
gang får jeg hummer men ingen med
rogn. Dette skjer stadig og jeg mener
og tror at de «uærlige» som har forsynt
seg av teina også tar med seg rognhummer og undermåls hummer. Dette er
veldig trist men hva kan vi gjøre for å få

slutt på dette. Jeg ser på kvelden at det
er lys i området hvor jeg har teinene
mine men hva kan jeg gjøre med det?!!!

Mista teine!
Etter første uke oppdaget jeg at det
var ei teine som var borte. Etter noen
dager så befinner vaker seg ved båten
min i båthavna. Den har tydeligvis
vært påkjørt og tauet kappet! Ja da vet
jeg det, teina ligger igjen på bunnen
og venter på å bli plukket opp av vår
nyinnkjøpte drone. Godt å tenke på at
råtnetråden fungerer godt! n
SMÅFISKER’N 2-2019
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På kaikanten
med Tore
Myrseth
FOLK: Selv om mange av medlemmene i Lofoten Fritidsfiskarlag (LFFL)
koser seg på sjøen i sommerhalvåret med fiske etter bl.a. sei, flyndre,
torsk, makrell og kveite, er det utvilsomt vinterfiske etter skreien som
er den store favoritten for de fleste.
TEKST OG FOTO: BJØRN STURLA HORN

år det store skreiinnsiget kommer
fra Barentshavet og inn til kysten
av Lofoten i slutten av februar/begynnelsen av mars, blir det full aktivitet
blant de fleste medlemmene. Dette
har vi ventet på i lang tid, ‘båt og bruk’
er klargjort, og da er det bare å håpe
på godvær med sol og lite vind. Forventningsfulle går vi innsiget i møte!
Småfisker’n fikk en prat med Tore
Myrseth, tidligere styremedlem og nå
‘menig medlem’ i LFFL idet han lå
ved kai i Kræmmervika på Ballstad og
ventet på å få levere dagens fangst på
rundt 300 kilo skrei.

N

Viktig med sterk fiskerforening
Tore ble medlem i LFFL da laget ble
reetablert i 2010 etter noen års stillstand. Han deltok på stiftelsesmøtet
sammen med et bra antall interesserte
fritidsfiskere. Dagens leder i Norges
Fritidsfiskerforbund, gode, gamle Tom
Solli var også tilstede. Han tok turen til
Lofoten for å inspirere og informere i
forbindelse med reetableringen.
– Jeg mener at det er viktig at vi i
Lofoten har en sterk forening som kan
være med på å ivareta kystbefolkningens nedarvede rettigheter til fiske
langs kysten, presiserer Tore.
– Foreningen/Forbundet har en
12
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Over: Ikke noe å si på dagens fangst, 300
kilo skrei! Over til høyre: Tore Myrseth ved
sin trofaste juksamaskin. Til høyre: En stolt
fisker betrakter dagens fangst.

viktig oppgave i bl.a. å være vaktbikkje
overfor myndighetene. Derfor måtte
foreningen tilsluttes NFSF for også å
kunne få del i forbundets slagkraft.
Han forteller om en super og svært
trivelig tur på Lofothavet dagen etter
møtet, der Tom ble med som mannskap. Tom fikk sannsynligvis sin livs
fiskeopplevelse da han på kort tid fisket rundt 100 kilo stor, flott skrei. Vel
hjemme hos Tore ble en fortreffelig
skreimølje med tilbehør fortært!

Skulle gjerne hatt tre tonn

Turistfisket bør strammes opp

Venter fortsatt på kaffetorsken

– De fleste år har jeg greid å fiske opp
den tildelte torskekvote som i dag er
2000 kilo rund fisk. Med de gode prisene som vi har oppnådd på skrei de
siste par år, synes jeg at nåværende
kvote er akseptabel. Men jeg ser gjerne
at NFSF fortsetter å arbeide for igjen å
få en fritidsfiskekvote på tre tonn slik at
den kan benyttes hvis prisene går ned
og vi ikke rekker momstaket på 50 000
kroner.
– Jeg er helst ‘godværsfisker’, så derfor har det et par år hendt at jeg ikke
har greid å ta hele kvoten som følge av
mye uvær, sier Tore.

Sommerstid blir båten brukt en del til
dagsturer og overnattingsturer i nærområdet. Litt fiske kan det og bli, i alle
fall om klubbsei og storsei er i farvannet. Når vi kommer inn på turistfiskeproblematikken med tillatt mengder,
elendig filetskjæring der bare knappe
20-30 prosent av fisken utnyttes, og
smugling grensen, er Tore klar:
-– Jeg er ikke imot turistfiske!! Men
det må kontrolleres mye bedre! Mer
kontroll på anleggene og på grensene,
og større bøter for overtredelse av regelverket. Og aller helst bør turistfiske
bare foregå fra registrerte anlegg.

For øvrig kan det røpes at Tore ikke
har fisket en eneste «kaffetorsk»*
ennå. Hans største torsk så langt var
en skrei på 27 kilo. Men, det er håp i
«hænganes snøre» som vi sier i nord.
Han setter sin lit til kommende vinter
og et nytt Lofotfiske og ser fram til
fine dager på havet og kanskje endelig
en kaffetorsk. Småfisker’n ønsker
lykke til! n
*) Kaffetorsk er torsk på 30 kg eller mer, rund
vekt. Avisa Lofotposten gir ett kilo kaffe og signert diplom til alle som i løpet av Lofotfisket
fisker en torsk på 30 kg eller mer. Fisken må
dokumenteres med bilde.

SMÅFISKER’N 2-2019
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Åpner for kommersiell
høsting av nøkkelart
FORVALTNING: Fiskeridepartementet åpner for kommersiell høsting av en svært
viktig nøkkelart i økosystemet i Norskehavet.
TEKST: LARS KONGSVIK
FOTO: TERJE VAN DER MEEREN (HI)

audåte er en liten hoppekreps,
den måler ikke mer enn mellom
to og fem millimeter, men bestanden
er stor og utgjør en av de største biomassene i norske farvann. Fram til i år
har det vært et forskningsfiske på 5000
tonn i året på arten, men nå har norske
myndigheter åpnet for fiske innenfor
en totalkvote på 254 000 tonn.

R
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Det er enorme mengder av raudåte,
og forskerne mener derfor at det isolert sett ikke innebærer noen fare å
høste på arten. Den svever fritt i vannmassene og i økosystemene har den en
viktig rolle som føde for små fisk.
Raudåte inneholder en vesentlig del
fett bl.a. som omega-3. Fettrike fiskeslag som sild henter mye av fettet sitt
fra den vesle hoppekrepsen. Det kan
nevnes at da en i 2012 fant redusert
fettmengde i sild ble dette satt i sammenheng med nedgang i dyreplankton i Norskehavet.

Ti ganger så høyt utbytte
I økosystemsammenheng befinner
raudåte seg for eksempel på trinnet

under sild. Det betyr at hvis vi høster
raudåte istedenfor sild, så får vi omtrent ti ganger mer biomasse ved å ta
raudåten istedenfor å la silden spise
den og så høste sild.

Er det fritt fram?
Forskerne er imidlertid skeptiske til å
gjøre for store innhogg lenger nede i
økosystemet. Ser en på denne høstingen isolert sett med dagens kvote,
så tror en at det vil gå bra. Men hva
hvis vi får flere negative faktorer som
virker sammen? Da kan en slik inngripen være faktoren som får store systemer ut av balanse.
I neste nummer av Småfiskern ser vi
litt mer på dette. n

Sommerens vakreste
eventyr starter hos oss!
Vi har 30 år med fagkunnskap, service og entusiasme
i ryggmargen. Vi vet hva du trenger. Kom innom butikken
for sikre tips og gode tilbud!

SE VÅR NETTBUTIKK WWW.JAKTOGFRILUFT.NO
Du kan også ringe inn eller sende din ordre på e-post:
ORDRETELEFON 37 06 07 00 - POST@JAKTOGFRILUFT.NO

ARENDAL: Bryggeriveien 4, 4848 Arendal | GJØVIK: Welhavensgate 1, 2821 Gjøvik

Havrettskonvensjonen 25 år
Viktig jubileum:

FORVALTNING: I november
2019 er det 25 år siden havrettskonvensjonen trådte i
kraft.
TEKST: LARS KONGSVIK

å mange som 168 land har tiltrådt
konvensjonene, og det er nærmest
full oppslutning av kyststatene globalt
Gullverdt for kyststatene og for alle
Konvensjonen gav kyststatene suverene rettigheter over naturressursene
innenfor en sone på 200 nautiske mil.
Råderett over ressursene er viktig for
kyststatene økonomisk sett. Enda viktigere er det kanskje at de da fikk hvert
land interesse av å forvalte ressursene
langsiktig. Dette er et viktig grunnlag
for å kunne enes om fiskeriforvaltning
også statene imellom.

S

Status, signaturland:
Fullverdige medlemmer
Vurderer ratifikasjon
Ikke signert
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Kontinentalsoklene
Konvensjonen gir kyststatene rettigheter også ut over 200nm der hvor
kontinentalsokkelen strekker seg
lenger. Norge har olje og gass som
viktige ressurser her, og i fremtiden
ser en også at mineralressurser på havbunnen kan bli viktige. Disse sees
imidlertid på som menneskeheten felles arv.

En konvensjon i utvikling
Det var en lang prosess fra arbeidet
med utforming av konvensjonen
startet til den ble vedtatt og videre at
kyststatene ratifiserte avtalen. I tiden
framover ser en for seg at klima og naturmangfold blir viktige utviklingsområder.
Du får mer utfyllende informasjon i
neste nummer av Småfiskern. n

Oppdrettslaks
tåler ikke
høye sjøtemperaturer
FORSKNING: Forsker Elisabeth
Ytterborg ved Nofima har i en
studie sett på hvilke utfordringer oppdrettslaks kan
møte ved stigende havtemperatur.
TEKST: LARS KONGSVIK

un har tatt for seg de ulike oppdrettsregionene og mulig temperaturstigning fram mot 2070.

H

Oppdrettslaksen har det best ved
temperaturer mellom 8 og 14 grader.
Ved 16 grader påvirkes laksen negativt
og stresses. Ved 23 grader er det stor
fare for at laksen dør. I et av anleggene
som Movi drifter på østkysten av Canada opplevde en stor dødelighet i september i år. Dette var etter en lang periode med temperaturer på rundt 20
grader.

Kan få konsekvenser
Ut fra forskningsresultatene og erfa-

ringer fra drift synes det som om oppdrettsnæringen må ta grep for å møte
utfordringer med høyere temperaturer. Konsekvenser med død er selvsagt dramatiske og må unngås. Samtidig er der fokus på dyrevelferd, og
dersom en får drift i lange perioder på
temperaturer som stresser fisken tilsier etiske standarder at en må ta grep.
Villfisk løser umiddelbart slike situasjoner ved å svømme ned i kaldere
vannlag. Oppdrettslaksen har ikke
mulighet for det, og dermed må oppdretter ta grep. n

SMÅFISKER’N 2-2019
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Krepsefiske
i Oslofjorden!
FOLK: Krepsefisket i Oslofjorden er ikke helt ulikt kysten sør og vestover, men krepsen i Oslofjorden holder seg grunnere. Helt opp til 25 meters dybde vises tydelige spor av «krepseboliger».

TEKST: TOM SOLLIE OG FRODE HANSEN

repsen er gjerne å finne på søle/
leirebunn. Den vanligste dybden
det fiskes på her er rundt 40 til 60 meter. Vi skal ikke lengre ut enn til enden
av Vestfoldkysten mot Stavern og Helgeroa så må du ned på 90 til 120 meter.

K

Redskapen
Det fiskes hovedsakelig med tradisjonelle krepseteiner men det fiskes også
med fisketeiner/ havteiner. Disse er
flere ganger så store og er desto verre å
håndtere men de fisker bra og tar større kreps men anbefales ikke for bruk i
mindre båter. Noen henger gjerne ei
havteine i hver ende av krepslenken.
Det finnes et utall av typer krepseteiner men de mest vanlige er de med soverom, som har innekalv. Altså har



denne teina 3 kalver(innganger) lik de
fleste hummerteiner.

Agnet
For å kunne fiske kreps må det være
noe som lukter inne i teina. Saltet makrell er det vanligste foret men noen
bruker tørrfor som pellets. Alternativet er kattemat eller Tunfisk på boks
som er veldig enkelt. Bare å slå hull
med hammer og spiker. Omtrent på
30-40 meter treffer vi på en merkelig
skapning, Slimålen. Den elsker teine
agn og for å forhindre at den spiser åta
så brukes det agnbokser. Disse må ikke
ha større hull enn 2 millimeter for da
kommer slimålen til.

Tau og arrangement
Du kan gjerne fiske med enkle teiner



men lenker på 3-5 eller 10 teiner er det
mest vanlige. I bunnen av lenka bør det
være flytetau med utløpere på 3-5 meter og mellom teinene ca 15 til 20 meter. I endene av lenken benyttes det
synketau opp til bøyen. Det benyttes
tilstrekkelige lodd i hver ende av krepselenken, slik at den holder seg på plass
i forhold til vær, vind og strøm. Siden
flere gjerne fisker i samme område er
det viktig at det benyttes like vakere i
hver ende av lenken slik at andre kan se
hvordan lenken står. Til en krepselenk
på 10 teiner må du ha 220 meter flytetau til lenken og 220 meter synketau til
haletau. Krepselenker er tunge å trekke, så hjelpemiddel som teinehaler anbefales.
Bifangst i krepseteinene gir noe indikasjon på at det fortsatt er variert
med ulike fiskearter, bla annet småtorsk. n



1: Ikke dårlig dette. FOTO: TOM SOLLIE. 2: Lastet og klart for å sette teiner. FOTO: TOM THØVESEN: 3: Helt nye teiner men fisker, gjør de. FOTO: TOM SOLLIE
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OVER: Den klyper deg ikke, krepsen. FOTO: TOM SOLLIE.
INNFELT: Vi produserer hummermål 25-32 cm, og 25 til 49 cm for salg. Se vår nettside www.smafiskern.no



4: Illustrasjon av krepselenke hentet fra Garnbua, stedet for den proffe fisker www.garnbua.no



5: Liten og stor. FOTO: TOM SOLLIE

SMÅFISKER’N 2-2019
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Du finner flere av
produktene våre hos
Egersund Trål, avd. Hvaler!
Tlf: 386 10 530
info@okmarine.no
www.okmarine.no

ALT TIL HAVFISKE
Kraftige teiner som ligger
stødig selv i dårlig vær!

Hummerteiner/
krabbeteiner

Fisketeiner

Snører

Krepseteiner

Garn

Torske-forsker på høstmøte i Brevik:

– Lysfiske har
en negativ effekt
FORSKNING: – Det er ingen tvil
om at lysfiske etter sild og
brisling har en negativ effekt
på torskebestanden langs
Skagerrak-kysten. Det er
svært viktig å ta godt vare
på mangfoldet av brislingstammene.
TEKST: ROAR THORSEN

et sa forsker Ann-Elin Synnes
ved Universitetet i Agder da hun
var foredragsholder på høstmøtet til
Småfiskeren Grenland 7. november.
Hun pekte på viktigheten av å beskytte mangfoldet av arter og populasjon, og sa at det finnes mange lokale
stammer av brisling i fjordene langs
kysten.
Selve lysfisket, som ennå pågår langs
Skagerrak-kysten, var ikke det hun
hadde jobbet mest med i sin forskning, så da var det en god anledning
for folk i salen å oppdatere henne skikkelig på den kunnskapen. Og det fikk
hun. Og hun hadde ingen problemer
med å slutte seg helt og fullt til den
skepsisen folk i Grenland har hatt til
dette gjennom flere tiår.

D

INTERESSANT INFORMASJON: Alle fulgte spent med på Ann-Elin Synnes’ foredrag,
som faktisk inneholdt noe nytt for oss. Hun kunne blant annet fortelle at genetiske undersøkelser faktisk viser at kysttorsk og nordsjøtorsk blander seg. Forskeren fra Universitetet i
Agder haddeheller ingen problemer med å slutte seg til den skepsisen folk i Grenland har
hatt til lysfisket gjennom flere tiår.

Hun mente både et sterkt overfiske
pluss stor bestand av skarv og sel hadde mye av skylden for elendigheten.

Trålfiske en versting
Av annen negativ påvirkning i forhold
til torsken, kom hun også inn på trålfiske, som hun så på som en svært negativ faktor, fordi dette fisket ødelegger bunnen og sørger for at en stor del
av artsmangfoldet forsvinner.
For øvrig besto hennes foredrag av
forskning som var godt kjent fra før
for de fleste i forhold til den negative
utviklingen for torsken de siste årene.

Historiske svingninger
Interessant var det å høre om at torskebestanden har hatt store svingninger også tidligere, blant annet på
1880-tallet og i årene under 2. verdenskrig. Men hun var likevel tydelig
på at dagens situasjon er en helt annen
enn hva man opplevde på den tiden.
Møtet ble avsluttet med reker og
loff og utlodning. n
SMÅFISKER’N 2-2019
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Uttalelse fra Styret i Lofoten Fritidsfiskarlag:

Turistfisket og
stadig økende
fiskesmugling
FORENINGSLIV: Styret i Lofoten Fritidsfiskarlag behandlet denne aktuelle, og særdeles viktige
saken for litt siden og vil i den forbindelse uttale følgende:

Fra lakselorder til turistfiskere
Turistfiskets spede start i Norge fant
sted allerede på 1800-tallet ved at
bl.a. engelske lorder kjøpte seg rettigheter til laksefiske i norske lakseelver.
Dette ble den gang sett på som en fin
attåtnæring for grunneiere langs elvene, og fisket var alt da en godt regulert og ivaretatt geskjeft hvor deler av
inntektene ble brukt til å kultivere elvene.
Fra slutten av 1900-tallet ble det åpnet for at utenlandske turister i Norge
fikk rett til å fiske i sjøen og lovlig ta
med et begrenset antall kilo fisk ut av
landet. På den tiden var turismen nokså begrenset i Norge, så denne form
for tilbud fungerte greit.
Fra 1990-tallet og frem til i dag
oppdaget mange at dette kunne bli en
næring og oppførte til dels store turistfiskeanlegg langs kysten. Turistfiskerne har siden ‘strømmet’ til i større
og større antall.
Kvantumet som hver turist lovlig
kunne ta med ut av Norge var den
gang satt til 10 kilo fisk, rund eller filet. I tillegg kunne det tas med èn trofèfisk.
Turistfiske blir industri
Mange turistfiskeanlegg langs kysten

har utviklet seg til å bli tilnærmet små
‘industribedrifter’ med utleie av båter
og utstyr, inklusive kartplottere hvor
de gode fiskeplasser var avmerket. Turistfisket foregikk utenfor registrerte
anlegg, og i løpet av de 10-15 siste
årene har dette fisket blitt stadig mer
populært. Stadig mer enn tillatt kvantum fisk ble oppdaget gjennom kontroller ved grensene, avdekket av Tollvesenet gjennom stikkprøver.
De siste 4-5 årene har dette ulovlige
overfisket kommet opp i slike dimensjoner at myndighetene ble nødt til å
regulere turistfisket strengere. Nye
kvantumsregler ble innført slik at turistfiskere som fisket gjennom et registrert turistanlegg kunne ta med 20
kilo fisk ut av landet, mens de som fisket «fritt» fikk ta med 10 kilo ut av
landet. De registrerte anleggene hadde da plikt til å være med på å kontrollere fisket kvantum. Tollvesenet ble
også tilført litt mer ressurser til kontroller ved grenseovergangene.

Tiltak med manglende virkning
Disse tiltakene ser absolutt ikke ut til å
ha hatt ønsket virkning i og med at det
stadig avdekkes større kvantum som
blir forsøkt utført ved de forskjellige
grenseovergangene.

Styret i Lofoten Fritidsfiskarlag mener at oversikten over det kvantum
som turistfiskerne tar opp er illusorisk
og ute av kontroll basert på følgende:
• Hvor mye fisk kastes ut igjen av
små fisk
• Det meste av turistfiske foregår på
tider da det i hovedsak er kysttorsk
og ikke skrei som beskattes
• Hele fisken blir ikke benyttet, svært
ofte bare den verdifulle loinbiten
• En uforholdsmessig stor del av fisken kastes på hav eller blir liggende
igjen der fileteringen har foregått
• Grensekontrollene avdekker stadig
store, alvorlige brudd på regelverket
gjennom forsøk på å komme ut av
landet med frysebokser fulle av filetert kvalitetsfisk
Disse forhold er en alvorlig trussel
mot de kystnære fiskebestandene som
igjen vil kunne ramme både kystfiskere og norske fritidsfiskere som har
nedarvede, strengt regulerte rettigheter!
Turistfisket i denne form må derfor
bringes til opphør så snart som mulig
ved at myndighetene innfører mye
strengere reguleringer for turistfiske i
sjøen, samtidig som reaksjonene for
overfiske og forsøk på ulovlig utførsel

FRYKTELIG SLØSING: Det er skremmende å se ressurssløsingen som foregår
ved filetering på mange turistfiskeanlegg.
Kun loins skjæres ut, mer enn halve fisken
går på havet igjen.

Forslag til nye tiltak
LFFL har derfor følgende forslag som
bør vurderes i forbindelse med innføring av nytt regelverk for turistfiske i
sjøen for å komme uregelmessighetene til livs:

1. Mattilsynet må pålegges, minimum
ved uanmeldte stikkprøver, å kontrollere bl. a. mengden avfall.
2. Tilføre nok ressurser til tollvesen
og politi for å kunne forbedre kontrollmuligheten ved grensene.

3. Turistfiskebedriftene må pålegges å
utføre kontroll med hvor mye fisk
den enkelte turist ved hans anlegg
tar med og journalføre dette.
4..Personer som blir stoppet på grensen med for mye fisk må bøtelegges
betydelig strengere. Kanskje bør de
anleggene hvor fritidsfiskerne har
vært registrert i noen grad kunne
bøtelegges for ikke å ha utført god
nok kontroll
Lofoten Fritidsfiskarlag er fullt ut
klar over at dette er sterke og radikale
forslag som kanskje delvis kan være
vanskelige å gjennomføre. Vi mener
dog at der må sterkere virkemidler til
for å få turistfisket i sjøen inn i mer regulerte, og ikke minst, kontrollerte
former.

blir betydelig strengere! Og så et
apropos: Trofefiske er en uting og bør
absolutt forbys!

Kan få konsekvenser
Lofoten Fritidsfiskerlag ser at streng-

ere regulering av turistfisket også
vil kunne få konsekvenser for turistfiskeanleggene. Men vi tror ikke at
man kan komme et nærmest ukontrollert turistfiske til livs uten også å
pålegge anleggene et strengere regelverk!

Miljøkriminalitet og økonomisk
kriminalitet
Mange turistfiskere driver nok sitt
fiske innenfor loven, men dessverre
er der nok en altfor stor del som ikke
gjør det. Denne delen av turistfiskerne
bryter ikke bare regelverket omkring
turistfiske, men de bedriver også økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Dette må stoppes raskt da det
gjelder kystnære fiskebestander som
over tid kan være truet gjennom et
slikt fiske. n
SMÅFISKER’N 2-2019
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Turistfisket – heilt
FORENINGSLIV: Fiskeri- og
matminister Harald T. Nesvik
møtte 22. oktober turistfiskenæringa og myndighetene for
å drøfte korleis ein kan stanse
fiskesmuglinga.
TEKST: OTTAR NYGÅRD, SOGN OG FJORDANE
SMÅFISKARLAG

å møtet deltok representantar frå
NHO Reiseliv, Yes Seafishing,
Norges Fiskarlag, Tollvesenet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Først ønsker ministeren innspel til ei høyring, deretter vil han legge saka ut på offentleg høyring.
ør utførsel av fisk kun gjelde dei som
fiskar ved registrerte fritidsfiskeverksemder?
Eit av tiltaka dei
drøfta var om det
bare skal vere turistar som har fiska
ved registrerte turistfiskeverksemder
som skal kunne ta
med fisk ut av landet.

P

Vil ha slutt på utkast
av råstoff
Ministeren peika på at turistfisket er
viktig for reiselivsbedriftene langs
kysten, men at det er viktig å få slutt på
den ulovlige aktiviteten som foregår
og få større legitimitet. Han peika vidare på at sjølv om turistfisket definitivt har livets rett, så må aktiviteten
foregå på ein bærekraftig måte og at
ein må utnytte heile fisken. I dag er
det altfor mange turistfiskarar som tar
med seg bare rein filet og kastar verdifullt råstoff, seier han.
Hevd på å høste frå havet
Dette er ei svært viktig sak for alle oss
som bur langs kysten og som nyttar
havet til å skaffe oss fisk på middagsbordet. Å kunne ta båten i lag med fa24
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NOE MÅ GJØRES:
Fiskeri- og matminister
Harald Tom Nesvik (Frp)
vil drøfte korleis ein kan
stanse fiskesmuglinga.
FOTO: FRPMEDIA/BÅRD GUDIM

t ute av kontroll?
VIL SETTE PÅ
BREMSENE:
Styret i Sogn og
Fjordane Småfiskarlag fra venstre: Tor Evjen,
Kjell Fure, Kjartan
Vetrhus og Ottar
Nygård

milien og hale seg nokre fiskar, eller
sette ut garn eller liner, har alltid vore
ein av dei goda vi som kystbebuar har
hatt. Dette har vore ein sjølvskriven
rett og nærast ein hevd vi har hatt.
Retten og mulegheita vi har hatt,
har dei seinare åra blitt ein del innskrenka i form av reguleringar av fritidsfiske. Antall mengde redskap vi
kan ha i havet har blitt redusert, men
dette utan at det har ført til at vi ikkje
lenger kan dra på havet og fangste av
ressursane der. Reguleringane har
vore nødvendige og hatt som føremål
å ha ei bærekraftig forvaltning av havrommet.

med 3 – 4 mann i kvar båt, av til endå
fleire, som ligg dag ut og dag inn i 2 –
3 veker og haler fisk opp av havet. Fisken vert tatt i land, filetert og lagt i
frysaren ved turistfiskeverksemda.
Når opphaldet er over går turen tilbake til heimlandet med fulle frysarar i
tilhengaren som dei har på slep. Turistfisket slik det går føre seg i dag tappar havet i kystområda for svært store
fiskeressursar, noke som vil føre til
endå strengare reguleringar for oss
fastbuande og nasjonen Norge. Det vi
og registrerer er at dei ikkje legg igjen
mykje pengar utanom leige av båt og
hus, det meste av mat og drikke har
dei medbrakt.

dene og rapportering av den daglege
fangsten er korrekt.

Også vi må følgje reglene
For oss som er fritidsfiskarar er det
svært viktig at også vi er lovlydige og
held oss innafor dei reguleringane
som er sett for forvaltninga av fiskeressursane. Å jukse med feil på redskap og for mykje utstyr vil berre slå
tilbake på oss sjølve og føre til endå
strengare reguleringar.
Også det å ha umerka redskap i havet er noko svineri og noko vi må ta
sterk avstand frå. Slike ting fremjar
ikkje vår eiga sak.
I den seinaste tida er det i media vist
til at Kystvakta har tatt fleire fritidsfiskarar med store mengder teiner og
anna redskap. Enkelte har hatt i havet
over 60 teiner i tillegg til andre redskap. Dette er ikkje bra! Ser og registrerer vi slikt bør vi gje beskjed til den
det gjeld dersom vi veit kven det er,
om ikkje så bør vi vurdere å melde frå
til rett myndigheit. n

Ta vare på kystbestandane
Vi har fiskeartar som er truga grunna
overfiske og det er noko vi alle må ta
på alvor og bidra til ikkje skjer. Det er
derfor viktig at vi bidrar med vårt, at vi
sjølve er lovlydige og rettar oss etter
dei reguleringane som myndigheitene
set i verk. Alle vil vi vere tjent med at
t.d. både hummer og kysttorsk fortsatt
har gode levekår og at bestanden tar
seg opp igjen.

Effektive og sparsommelege
fisketuristar
Når no ministeren tar til orde for å sjå
på turistfisket med tanke på å få det
betre under kontroll, så er det ei gladsak og berre å applaudere. Dei fleste
av oss har nok registrert utlendingane

Ja til lokal kontroll og betre
kontroll
Den kontrollen med turistfisket som i
dag stort sett er gjeldande, er stikkontrollar på grensene. Desse kontrollane
har avdekka behov for å reagere og
derfor ønsker no ministeren å sette i
verk tiltak.
Det å berre ha stikkontrollar på
grensene er på ingen måte godt nok.
Slik vi ser det må den mest treffsikre
kontrollen vere der fisken vert tatt i
land og bearbeida, altså på turistfiskeverksemdene. Ved å bruke mest muleg
lokale kontrollørar så vil det vere enklare å ha god oversikt når tid det er
behov for kontroll, kor ofte og hos kva
verksemd. Her er det viktig at skjema
for registrering av turistfiskeverksem-

Ulvikveien 29
3150 Tolvsrød
Telefon 33 32 53 54
post@ulvikenmotor.no
www.ulvikenmotor.no
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Rapport fra regions

FORENINGSLIV: 30.oktober
ble det avholdt regionsmøte
i Tønsberg for region øst.
TEKST: PETTER LANGABØ
FOTO: TOM SOLLIE

Onsøy-Råde, Moss-Rygge, Tønsberg, Sandefjord, Stavern-Larvik,
Grenland og forbundsformann Tom
Sollie var representert. Møtet ble ledet av regionsformann Tom Thøversen og ble holdt i en god tone. Det ble
servert pizza, mineralvann og kaffe.

Ny forbundsformann
Det ble livlig diskutert om forskjellige
emner. Første sak ble ønsket fra forbundsformann Tom Sollie om å fratre
etter landsmøtet i april 2020. Det
fremgår av vedtektene at det er varamennene til regionslederne som utgjør valgkomiteen. Dette har i liten
grad fungert med bakgrunn i geografisk avstand og at vi vet litt lite om
hverandre. Det ble besluttet at det set26
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tes inn et vedlegg i medlemsbladet
hvor valgkomite/medlemmer/regioner kan fremme forslag til ny leder.
Det er viktig at dette er på plass i god
tid før neste landsmøte.

25 meter en uke før og en uke etter
hummersesongen fikk også stor tilslutning.

Som kjent er det lite fisk i vårt område.
Dette gjelder både torsk, sei og lyr,
samt andre arter.Teinefiske har derfor
blitt viktig, både når det gjelder hummer, kreps og krabbe.

Vi må følge regelverket
Det var enighet at alle som fisker med
redskap skal registrere seg på lik linje
med hummerfiskere og slik sette seg
inn i riktig merking, minstemål, fredning etc. Opplysningsskilt som fremmer det samme budskapet bør settes
opp i båthavner etc.

Gjeninnfør dybdebegrensningen

Ja til trålforbud

Sandefjord foreslo å gjeninnføre dybdebegrensningen (som var 25 meter
for krabbefiske) for lettere oppsyn og
bedre bevaring av hummerbestanden.
Region sør skal også uttale seg om
dette og endelig beslutning avventes.
Det var mye for og imot dette forslaget, men et forslag som fikk gehør
var dybdebegrensning på 25 meter i
perioden 1. juni-15. august (krepsefiske unntatt). Dybdebegrensning på

Stavern-Larvik kom med forslag om
tråleforbud innenfor grunnlinja. De
ble anmodet om å fremme det som et
forslag til neste landsmøte.

Teinefiske får større betydning

Bekymring for mellomskarv
Tønsberg kom med forslag for å redusere mellomskravbestanden, som helt
klart forsyner seg godt av spesielt mindre fisk/yngel. n

smøte øst

AA
Standard og
rektangulære
skotteteiner,
oransje

5% rabatt til
medlemmer av
Småfisker’n

■ 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 485,- eks mva (kr 619,- inkl mva).
■ Leveres også i lettmodellen (9 kg) eller king size, king size light.
■ Teinene våre kan leveres både i oransje eller svart nett.

Leder i Onsøy Råde, Torbjørn Halvorsen og Per Tveit, leder i
Grenland.

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

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

Leder i Stavern og Larvik, Jahn G. Gabrielsen.

PERFEKT FOR MINDRE BÅTER:

Hobbyhaler for teine og garn
HBH01 med 100 kg trekkraft!

Regionsleder Tom Thøversen har full kontroll.

    s POST HYDEMANO s WWWHYDEMANO
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Kan miljøundersøkelsen i
Saltdalsfjorden
endelig sikres?
FORENINGSLIV: Jo da. Det er liv og aktivitet i Saltdalsfjor-

dens fritids-fiskerlag. Nå er det ikke akkurat hummer og
krabbe vi arbeider med. Torsk og sei er viktig for oss. Vi
kan også melde om ganske gode kveitefangster her i
Skjerstadfjorden.
TEKST: OLE HENRIK VIK

uar er det derimot lite av i fjorden. Og stor, fin steikesild har
vi ikke sett siden 1980-årene. Småsild,
7 – 8 centimeter, har vi hatt en god
del av de siste årene. Men den vokser
ikke opp her i fjorden. Blir bare borte
som voksen sild. Ingen vet hvorfor.

A

Miljøundersøkelse i fjorden
Den store saken for Saltdalsfjordens
fritidsfiskerlag de siste 3-4 årene, har
vært å få i gang en miljøundersøkelse
av vannkvalitet inne i Saltdalsfjorden,
den innerste delen av Skjerstadfjorden. Vi vil ha kunnskap om fjorden,
sikre utvikling av mangfold for det
som skal leve i fjorden, sikre gode
vekstvilkår for våre fiskearter. Det
handler altså om å ta vare på fjorden
vår for framtidige generasjoner.

Velvilje fra kommune og fagfolk
Vi har hatt et godt samarbeide med
Saltdal kommune og med oppdretter28
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ne i fjorden. I slutten av 2018 bevilget
Salten Akua 750 000 kroner til gjeldende undersøkelse. Dette førte til
at miljøovervåkinga startet 1. januar
2019. Fagfolk i Akvaplan-niva, et
datterselskap av Norsk Institutt for
Vannforskning (NIVA), foretar miljøovervåkinga. Vanndirektivet fastsetter
kriteriene for slike miljundersøkelser.
De skal foregå over tre år, der vannog bunnprøver taes etter oppsatt tidsplan og på faste, utpekte steder.
Undersøkelsen koster 1,5 millioner
kroner. Tilbudet fra Akvaplan-niva er
halvparten av full pris. Dette fordi firmaet foretar to undersøkelser samtidig. Det gjenstår da 750 000 for å få
fullført oppdraget.

Restfinansiering avgjørende
Det er helt avgjørende at vi klarer å
skaffe til veie de resterende 750 000
kronene. Ellers stanser hele prosjektet
opp. Undersøkelsene som er gjennomført i 2019, vil da være helt bortkastet. Vi har hatt møter med ordfører, telefonsamtale med rådmann,

SALTDALSFJORDEN. Fra
venstre øverst: Tron Loge, Rolf
Sigurdsen, Svein Willumsen
Widar Wilhelmsen. Fra venstre
nederst: Hermann K. Meisler,
Petter Kristiansen og
Stein Albrigtsen.

kontaktet fylkesmann m.m. Vi skal
også ha et møte med oppdretterne.

Må bygge på kunnskap
Alle ser viktigheten av å skaffe seg
kunnskap om fjorden. Politikere og
administrasjon i kommunene rundt
fjorden, må jo ha denne kunnskapen
for å kunne ta de riktige avgjørelsene i
videre forvaltning av fjorden. Oppdretterne må kunne dokumentere bærekraftig bruk av fjorden. At deres drift
ikke forurenser. For dem handler det
om noen grønne sertifikater som gir
bedre pris på den fisken de selger.

Nå eller aldri
Vi har ei spennende tid foran oss denne senhøsten har stor tro på å få finansiert resten av prosjektet. Alt annet vil
være en skandale. Det er nå eller aldri.
I hvertfall vil det gå mange tiår før neste mulighet byr seg. Det kan være for
sent, hvis fjorden allerede er utsatt for
overgjødsling eller annen type forurensning. Dette vil vi ha svar på nå. n

REDD FJORDEN: Skjerstadfjorden kan stå i
fare for å bli overgjødslet. Takket være et
samarbeid med Økokyst går det nå an å
sette igang et treårig prosjekt i indre deler
av Skjerstad-fjorden til 1,5 millioner kroner.
- Det er nå eller aldri vi kan gjøre det så billig, mener fra venstre Gisle Sæterhaug i
Forum for natur og friluftsliv, fritidsfisker
Petter Kristiansen, Rolv Sigurdsen og Ole
Henrik Vik i Saltdalsfjorden fritidsfiskerlag.
FOTO: TARJEI ABELSEN

FORENINGSLIV: Om tre år har
vi fagkunnskap om fjordens
miljøtilstand.
TEKST: FNF SALTDALSFJORDENS
FRITIDSFISKERLAG OG SALTDAL ELVEEIERLAG

et er de innerste vikene i Saltdalsfjorden vi ønsker overvåket. Målepunktene ligger utenfor Kinesodden, Saksenvika, Saltdalselva og Vikbukta. Undersøkelsene følger regler
og kriterier i vanndirektivet. Den skal
følgelig foretaes over en treårsperiode
med vann - og bunnprøver på faste
punkter.
Det er Akvaplan-niva, ledet av Gyda
Wuttudal Lorås, som foretar denne
miljøovervåkinga. Dette er et firma,
som sitter på en mangfoldig kompetanse, har en tverrfaglig og internasjonal stab som inkluderer mer enn 50
forskere innen miljø- og akvakultur,
samt Ph.D studenter.

D

OVER: Ole Henrik Vik.
TIL HØYRE: Det ambisiøse prosjektet om miljøovervåking av
Saltdalsfjorden ble utførlig presentert i Småfiskern 1-19. Saltdalsfjorden er en del av en terskelfjord,
og også blant fagfolk hersker det
usikkerhet om fjordens evne til selvrensing. Planen er at det over en
treårsperiode skal foretas vann- og
bunnprøver på faste punkter for å
fastslå fjordens helsetilstand.

Miljøovervåking av
Saltdalsfjorden

Viktig å bygge på kunnskap
FNF (Forum for Natur og Friluftsliv),
Saltdalsfjordens fritidsfiskerlag, Saltdal elvereierlag har i media og sist,
men ikke minst, i høringsuttalelse av
25. febr. 2019 til ny arealplan for
Skjerstad- og Saltdalsfjorden, pekt på
behovet for økt kunnskap om fjordsystemet. Fjorden er en arena for mange
interesser. En ny arealplan for de neste 10 år er i disse dager under utarbeidelse, for ved neste korsveg å bli vedtatt av våre politikere. Vi forutsetter at
hensikten med arealplaner for Saltdals- og Skjerstadfjorden, er å ivareta
alle interesser for framtida, fra havbruk til fiskere og friluftsliv, og kanskje viktigst, naturmangfoldet.
I januar 2019 startet miljøovervåkinga. Akvaplan-niva har en tilsvarende miljøovervåking på oppdrag fra
10

Miljødirektoratet. Et målepunkt i Saltdalsfjorden, og et lengre ute i Skjeerstadfjorden. Det var avgjørende at
overvåkinga i indre deler av Saltdalsfjorden kunne gjennomføres samtidig
som denne. Dette for å få prisen på
oppdraget så lav som mulig. Fagfolk
mener at 1,5 millioner kroner er rimelig for en slik undersøkelse.

Bidrag fra oppdrett og
kommuner
Miljøovervåkinga av Saltdalsfjorden er
altså allerede i gang. Dette ble mulig
fordi oppdretterne i fjorden gjennom
Salten Aqua, bevilget 750.000 kroner
til prosjektet. Det er vi svært takknemlig for. Saltdal kommune, som oppdragsgiver, har nå tida fram til august

2019, med å skaffe fram midler for
resten av prosjektet. 750.000 over tre
år bør være overkommelig. Saltdal
kommune bør dessuten få hjelp hos
våre nabokommuner og hos Fylkesmannen.

Helsetilstanden i
en terskelfjord
Saltdalsfjorden er en del av en terskelfjord. Vi er kjent med at det blant fagfolk hersker usikkerhet om fjordens
evne til selvrensing. Det blir derfor
ekstra spennende å få resultatet av
gjeldende miljøovervåking om tre år.
Vi er også kjent med at Vigdis Tverberg, Nord universitet i Bodø, nå
gjennomfører et forskningsprosjekt
på strømforhold i Skjerstadfjorden.

Her får vi kanskje noen svar
på fjordens evne til selvrensing, eller kanskje noen forklaringer på miljøtilstand i
ulike deler av fjorden.

Ønsker en sunn og
rein fjord
Vi har ved flere anledninger
gitt uttrykk for at politiske
vedtak for all aktivitet i fjorden vår, må være basert på
fagkunnskap. Oppdrettsnæringa, som de selv sier, er helt
avhengig av en frisk og rein
Skjerstadfjord. Dette gjelder
selvfølgelig alle brukerne av
fjorden.
Vi har nå, som skrevet
ovenfor, to viktige forsk-

ningsprosjekt som gjennomføres i fjorden vår. Vi mener
det vil være uansvarlig av
våre politikere, og gjøre vedtak om utvidelser av biomassen ved våre oppdrettsanlegg
med åpne merder, før resultatene av miljøovervåkinga
av Saltdalsfjorden, og prosjektet om strømforhold,
foreligger.
En bærekraftig forvaltning, basert på fagkunnskap,
er en forutsetning for å sikre
fjorden for framtidige generasjoner.
Er det ikke dette all forvaltning av naturressurser
egentlig dreier seg om? I
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Havforskere advarer mot
slamdeponi i Førdefjorden:

Ikke bærekraftig bruk
av fjorden
FORSKNING: Havforskningsinstituttet har flere faglige innvendinger mot deponering av gruveavgang i Førdefjorden.
TEKST: ANDERS JAKOBSEN, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

redag 4. oktober sendte HI en høringsuttalelse til Direktoratet for
mineralforvaltning angående søknad
om driftstillatelse for utvinning av rutil
i Engebøfjellet ved Førdefjorden.
Konklusjonen fra forskerne er klar:
HI vurderer at kunnskapsgrunnlaget
som er lagt ved driftstillatelsen for utvinning har klare faglige mangler. Deponering av gruveavgang i Førdefjorden representerer ikke en bærekraftig
bruk av fjorden.
– Dette bygger på en samlet vurdering av de forventede effektene på
økosystemet, sier forsker Terje van der
Meeren, som har ledet arbeidet.

F

HIs innvendinger mot søknaden:
• Søknaden fra gruveselskapet inneholder ingen overbevisende beskrivelse av hvordan det skal hindre
finpartikulært gruveavfall i å nå
kysttorskens gyteområder nedenfor landdeponiet.
• Søknaden inneholder ingen avbøtende tiltak for kysttorsken når
det gjelder sprengningsaktivitet.
• Det er lagt for liten vekt på episodiske hendelser, som ekstremvær og
varierende strømforhold i fjorden.
• Undersjøiske ras fra deponikjeglen
som vil komme på bunnen av fjor-

OMSTRIDT: Det
har vært mange
protester mot
deponiplanene i
Førdefjorden.
FOTO. MINA RØED,
NATUR OG UNGDOM

30

SMÅFISKER’N 2-2019

FRARÅDER:Havforskningsinstituttets innvendinger mot deponering av gruveavgang
i Førdefjorden bygger på en samlet vurdering av de forventede effektene på økosystemet. På bildet tatt mot øst, er Engebøfjellet til venstre. FOTO ERLEND A. LORENTZEN/HI

den, vil sannsynligvis føre med seg
steinstøv langt utenfor deponigrensen.
• Det finnes flere rødlistede fiskearter,
som uer og blålange, i det aktuelle
området. Ny forskning viser at dypvannsarter i fjordene kan være genetisk forskjellige fra bestandene ute i
havet.
• Det vil ta mye lengre tid å gjenetablere artsmangfoldet enn de 10
årene etter avviklet gruvedrift som
er antydet i driftssøknaden.
• Før driftstillatelse vurderes, bør det
også komme på plass et overvåkningsprogram som kan følge med på
utviklingen til økosystemet i Førdefjorden. n
Denne artikkelen er kun et utdrag av
høringsuttalelsen. Les hele dokumentet her:
https://www.hi.no/resources/HoringDriftskonsesjonen-til-Nordic-Mining-iFordefjorden.pdf

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

Ørs
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Cla
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ra™
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Besøk oss også på våre nettsider på www.vikorsta.no for mer info om:

- 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

www.vikorsta.no
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Fedje-ubåten:

Profileringsartikler 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 kasserer i ditt lag så hjelper de deg. På nettsiden til Småfisker’n
finner du også alle profileringsartiklene.

TEKST: ERLEND A. LORENTZEN,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

en tyske ubåten U-864 blei senka
utanfor Fedje i 1945 med 67 tonn
kvikksølv om bord. Delar av dette blei då
spreidd på havbotnen rundt vraket.
Kvart år tar Havforskningsinstituttet
prøver av brosme og krabbe frå vrakstaden
på vegner av Kystverket, for å sjå om noko
av kvikksølvet har gått inn i næringskjeda.
No er fisk og krabbe fanga i 2018 ferdig
analysert, og resultata publiserte.
Forskarane fann ingen skilnad på
kvikksølvinnhald i brosme frå vrakstaden
og kysten elles.

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

Nøkkelring
med flyter myk skum m/
logo.kr. 15,- pr stk.

Vimpel

Kvikksølv i brosme ikkje frå ubåten

kr. 135,- pr stk.

– Tre av 25 brosmer inneheldt kvikksølv
over EU sin grenseverdi. Nivåa er ikkje
uvanleg høge og skuldast truleg at brosmene var store, og dermed eldre individ,
seier forsker Sylvia Frantzen ved Havforskningsinstituttet.
Kvikksølv hopar seg nemleg opp i organismar over tid (sjå faktaboks).
– Kvikksølvet vi finn i brosmene er ikkje
frå vraket, men stammar frå den generelle
kvikksølvforureininga langs kysten, legg
ho til.
Det kan forskarane seie på bakgrunn av
avanserte metodar for å sjekke kvikksølv
sitt «fingeravtrykk».

Klebemerke
7 x 15 cm «Jeg er medlem»
kr. 9,- pr stk.

Klebemerke Ø 10 cm
Logo kr. 9,- pr stk.

Klebemerke Ø 15 cm «Vern om din rett» kr. 12,- pr stk.
T-skjorte merke You.
Med logo str. Small-2 XL
kr. 70,- pr stk.

Caps blå

Spor av ubåt i krabbe-innmat

med logo
kr. 65,pr stk.

Genser
merke You,
flosset med
krave, tykk
kr. 225,- pr stk
Vi har et begrenset antall flytevester med logo til kr 495,-.
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FORSKNING: Fann auka nivå av
kvikksølv i krabben. – Ikkje berre
frå ubåten, forklarar forskar.

D

Teine- og
garnskilt

32

Sjekka kra

21 krabbar frå vrakstaden blei også undersøkt.
– I innmaten finn vi høgare kvikksølvnivå enn i krabbe frå andre stader. Dette er
mest sannsynleg såkalla metallisk kvikksølv frå havbotnen rundt ubåtvraket, fortel
Frantzen.
– Det er ikkje farlege nivå, men noko
høgare enn tidlegare. Det viser at vi må

abbe og fisk for kvikksølv

UNDERSØKER: Fiskebåten «Vikingfjord» med skipper Helge Torsvik samla
inn prøvane ved vraket saman med HI-teknikarar. Sjå fleire ubåt-illustrasjonar
hos Kystverket.F
OTO KYSTVERKET/HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

halde fram overvakinga for å fange
opp endringar og utelukke tilfeldig variasjon.

Vil følge med framover
Metallisk kvikksølv er mindre farleg
for folk og dyr ettersom det går ut i
«andre enden». Forskarane er derfor
meir uroa over det som heiter metylkvikksølv.
I klørne hadde krabbane også
høgare nivå av metylkvikksølv enn

FAKTA: FEDJE-UBÅTEN
• U-864 blei senka i 1945 med
67 tonn kvikksølv om bord.
• Ubåten rauk i to, og
metallisk kvikksølv enda på
havbotnen.
• Vraket blei funne i 2003.
• Sjømat er overvåka sidan
2004 på vegne av Kystverket.

tidlegare, men ikkje over
grenseverdien. Som i
brosmene var dette truleg
også eit resultat av den
«vanlege» forureininga
langs kysten, og ikkje frå
ubåten. n
Sylvia Frantzen
er forsker ved
Havforskningsinstituttet.
FOTO: IMR.NO

• Forskarane testar krabbe og
brosme frå vrakstaden og
samanliknar med område
4 nautiske mil unna.
FAKTA: KVIKKSØLV
• Giftig tungmetall.
• I miljøet kan metallisk kvikksølv under dei «rette» forhol-

da bli omdanna til den giftigaste forma, metylkvikksølv.
• Metylkvikksølv blir lettare
tatt opp av og akkumulert i
levande organismar enn anna
kvikksølv.
• Konsentrasjonen aukar frå
ledd til ledd oppover i
næringskjeda. Dyr øvst i

næringskjeda vil ha høgast
kvikksølvnivå.
• For å unngå at folk får i seg
for mykje metylkvikksølv har
EU og Norge grenseverdiar
som seier kor mykje det
maksimalt kan vere i ulike
sjødyr viss dei skal kunne
seljast.
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LineOut

gjør fiske med garn og line enkelt og trygt
n Unngå at garn og

line hekter seg fast
under setting

n Kan plasseres

hvor som helst i
båten

n Flyttes enkelt

fra en stamp til
en annen

n Lav vekt

Se vår nettbutikk
www.garnbua.no
n Stort utvalg
n Fast frakt
n Rask levering

SKIFTER KJØNN: Berggylter er først hunner,
men skifter kjønn til hanner når de blir 34–41 cm.
FOTO: ERLING SVENSEN / HAVFORSKINGSINSTITUTTET

Foreslår maksmål i fisket
etter leppefisk
FORSKNING: Leppefisken berggylte bør ikke fiskes når den
blir over 28 cm. – Et slikt
maksmål vil bidra til å opprettholde rekrutteringspotensialet i bestanden, sier forsker
Anne Berit Skiftesvik.
TEKST: BEATE HODDEVIK,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

eppefisker brukes som rensefisk i
oppdrettsanlegg der de spiser lus
av laks. Det finnes flere ulike arter.
Anbefalingen kommer fram i det årlige rådet om fiske av leppefisk som
Havforskningsinstituttet gir til Fiskeridirektoratet.
– Når det gjelder størrelsen på fiskeriet, er rådet å ha samme fordeling
som i år, altså at det kan fiskes fire millioner på Sørlandet, 10 millioner på
Vestlandet nord til 62 grader nord og
fire millioner lenger nord.

L

kan oppnås med å innføre maksmål. I
tillegg vil det foreslåtte maksmålet ta
vare på de største hunnene som produserer flest egg.

Vil ha redusert inngangsåpning
Leppefisk som brukes som lusespisere
fiskes med teiner og ruser. Som en del
av rådet er det også anbefalt å redusere
inngangsåpningen i disse fiskeredskapene.
– Dette er for å unngå at de største
fiskene blir fanget, forklarer Skiftesvik.
For leppefisk er det også minstemål.
Det sikrer at fisken får mulighet til å
gyte minst en gang før den kan fanges.
Dette er spesielt viktig siden forskerne
i liten grad kjenner bestandsstørrelsen
for de ulike leppefiskartene.
– Nå kan berggylten fiskes fra den
er 14 cm, men den kjønnsmodner
først når den er 22 cm. Minstemålet
bør derfor økes til 22 cm, sier Skiftesvik.

Skifter kjønn

Anbefaler også endringer for
andre leppefisker

Berggylter er først hunner, men skifter kjønn når de blir 34–41 cm.
– Hannene hevder revir og vokter
eggene alene, så det er viktig å sikre at
det er nok hanner i bestandene. Det

Berggylte er den mest ettertraktede
leppefisken, mens det tas ut betydelig
mer av de to mindre artene bergnebb
og grønngylt. Også for disse artene
anbefaler HI innføring av maksmål.

– Kvoten for leppefisk er felles for
fem arter, som alle har ulike roller i
økosystemet. Derfor er det veldig viktig at minste- og maksmål er tilpasset
de ulike artenes biologi, ellers kan resultatet bli endringer i artssammensetningen.
Både minste- og maksstørrelse for
berggylte, og at fisket etter leppefisk
fremdeles bør foregå etter gytetiden
slik det gjør nå, er viktige deler av rådet som Havforskningsinstituttet har
oversendt Fiskeridirektoratet. Det er
de som avgjør hvor mye leppefisk som
kan fiskes.

Får data fra referansefiskere
Under fisket på leppefisk gjennomføres det også undersøkelser som brukes
i beregning av de ulike bestandene av
leppefisk.
– En gruppe referansefiskere har utstyr som måler hvor dypt de fisker, og
all fangst registreres, forteller Skiftesvik. n

Anne Berit Skiftesvik
er forsker ved
Havforskningsinstituttet.
FOTO: IMR.NO
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Hva er
polarfronten?
FORSKNING: «Polarfronten» er
et begrep som hyppig blir
brukt i medier og debatt. Men
hva betyr det egentlig? Og
hvorfor er denne fronten viktig? Vi oppsummerer kunnskapen vi har i dag.
TEKST: STINE HOMMEDAL, HI

-P

olarfronten er definert som skillet i Barentshavet mellom
relativt varme og salte vannmasser
som opprinnelig kommer fra Atlanterhavet, og kaldere og ferskere arktisk
vann, forklarer HI-forsker Vidar Lien.
– Fysiske særtrekk ved deler av polarfronten gir vilkår for et rikt dyreliv,
og derfor er polarfronten regnet som
et spesielt verdifullt og sårbart område
i forvaltningsplanen for Barentshavet
og Lofoten, forteller Lien.

Mat og bosted for mange arter
Polarfronten er viktig for en rekke
forskjellige arter på en rekke ulike nivå
36
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i næringskjeden – fra små hoppekreps
til store sjøpattedyr – på ulike måter
gjennom året.
– På vinteren er polarfronten et viktig område for flere fiskearter. Her
kan de overvintre, og de kan gyte, forklarer Lien.
Når våren kommer i nord, er polarfronten viktig også for fugler.
– Hele polarfronten, men spesielt
rundt Spitsbergenbanken, blomstrer
opp om våren. Her er det rikelig med
plante- og dyreplankton, noe som gir
mat til blant annet sjøfugl.
Utover sommeren kommer også
fisk, sel og hval for å beite i det næringsrike området.

forskjellige vilkår for plante- og dyrelivet.
– Høyt oppe på skråningen av Spitsbergenbanken gjør en kombinasjon av
grunt bunndyp, bare mellom 50 og
100 meter, og sterke tidevannsstrømmer, at hele vannsøylen er gjennomblandet til en hver tid. I tillegg setter
det opp en «aktiv» front mellom
vannmassene oppe på banken og
vannmassene rundt. Dette gir planteplanktonet ypperlige vekstforhold,
noe som bidrar til å gjøre Spitsbergenbanken, og fronten rundt denne, til en
«hotspot» for planktonproduksjon,
som igjen gir et rikt dyreliv, forteller
HI-forskeren.

Eet svært variert område

Ligger «fast»

I en nyere rapport har Vidar Lien,
sammen med en rekke andre forskere,
laget en detaljert oversikt over strukturen i polarfronten.
Forskerne beskriver tre fronter
rundt Spitsbergenbanken og Hopendypet, alle med ulik opprinnelse og
struktur.
Det betyr at de ulike frontene byr på

Siden fronten er bestemt av dyp og
strømmer, ligger den «fast» og vil ikke
flytte på seg med klimaendringer, selv
om selve iskantsonen gjør det.
Til sammenligning er den «egentlige» polarfronten, som skiller arktisk
og atlantisk vann, lokalisert omtrent
langs 200 meters dybde rundt Hopendypen.

POLARE STRØK: Bildet viser isfjell i Arktis.
Men hva er egentlig polarfronten?
ILLUSTRASJONSFOTO: AWEITH/WIKIMEDIA COMMONS

– Denne fronten er «passiv», så her
blir det ikke produsert mer «mat»
enn ellers i Barentshavet, i motsetning til f.eks. Spitsbergenbanken.
Men polarfronten fungerer samtidig
som en grenselinje for en del arters
leveområder.

Verdifullt, sårbart område

FOTO: IMR.NO

I rapporten oppsummerer forskerne
at den «aktive» delen av polarfronten
har et særpreg som gjør området
unikt.
– Det er ikke tvil om at dette området er noe for seg selv, og at det for
mange arter, og da spesielt sjøfugl, er
et sentralt beiteområde, avslutter
HI-forsker Vidar Lien. n

Referanse:
Vidar Lien (red.)
«Polarfrontens fysiske
beskaffenhet og biologiske implikasjoner – en
verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i
Barents- havet.» Fisken
og havet 8 (2018)

Iskantsone og polarfront
FAKTA: Ettersom polarfronten definerer skillet mellom relativt varme
vannmasser fra lenger sør og kalde,
arktiske vannmasser, er den også
med på å bestemme maksimum
isutbredelse om vinteren.
Men etter hvert som iskantsonen
trekker seg tilbake grunnet smelting
utover våren og sommeren, skiller
polarfronten (som i hovedsak er styrt
av dybdekonturene på havbunnen
og derfor er mer eller mindre stasjonær) og iskantsonen lag.
Kort fortalt ligger polarfronten stort
sett på samme sted, mens iskantsonen forflytter seg gjennom året.
Faktisk ser forskerne at polarfronten
har blitt liggende mer eller mindre i
samme område selv etter de betydelige klimaendringene som er observert i Barentshavet de siste tiårene.
Dette fordi det har blitt varmere på
begge sider av fronten.
Issmeltingen om våren og sommeren etterlater seg et overflatelag som

er vesentlig mindre salt enn underliggende vannmasser og vannmassene sør for polarfronten. Dette gir
polarfronten en overflatesignatur i
form av en smeltevannsfront – et
skille mellom de relativt varme og
salte vannmassene fra sør og de
kalde, relativt ferske vannmassene
som følger av issmelting.
Tettheten i de to vannmassene er
forskjellige og derfor er smeltevannsfronten et «aktivt» område
som bidrar til en relativt kortvarig
men intens biologisk produksjon.
Polarfronten
• Skillet i Barentshavet mellom
varmt, salt vann fra Atlanterhavet og kaldere, ferskere
vann fra Arktis
• De fysiske særtrekkene gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv
• På vinteren kan fisker overvintre og gyte i området
• På vår og sommer er det mye
mat for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr i området
SMÅFISKER’N 2-2019
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Få uønskede stoffer
marine kosttilskudd
FORSKNING: En undersøkelse
av ti ulike marine oljer som
brukes som kosttilskudd viser
at de inneholder lite uønskede
stoffer.
TEKST: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
FOTO: COLORBOX

P

å oppdrag fra Mattilsynet undersøker Havforskningsinstituttet
hvert år på innholdet av uønskede
stoffer i marine oljer.

Ingen over grenseverdiene
I 2018 ble fire fiskeoljer, tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje), én
krillolje og to oljer av marine mikroalger undersøkt. Oljene ble analysert

for dioksiner, dioksinlignende PCB,
ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.
Analysene viste at ingen av oljene
oversteg grenseverdiene i Norge og
EU for noen av de uønskede stoffene.

Undersøkt for et nytt stoff
Oljene ble for første gang analysert
for en gruppe stoffer som dannes
under raffinering av oljer - på fagspråket kalt 3-monoklorpropandiol (3MCPD), 3-MCPD-estere og glysidylestere. Disse stoffene kan øke risiko
for negative helseeffekter dersom man
blir eksponert for høye nivå over tid.
EFSA, den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet, risikovurder-

te stoffene i 2016. I dag er det ingen
grenseverdi for disse stoffene i marine
oljer, men det vil trolig komme i begynnelsen av 2020.
Analysene viste at innholdet av disse
stoffene varierte mye mellom oljene.
Likevel var alle utenom krilloljen
under verdiene som er foreslått som
nye grenseverdier.
Mattilsynet har fått Folkehelseinstituttet til å lage en eksponeringsberegning for glysidylestere fra marine oljer
inntatt som kosttilskudd. Denne viser
at for de som har en gjennomsnittlig
eksponering for glysidylestere fra kosten, så vil eksponeringen fra krillolje
ha liten betydning. For de som allerede har en høy eksponering fra kosten,
vil krilloljen føre til en liten økning i
risiko for negative helseeffekter.

BRUKTBÅTFORMIDLING

Skal du selge båt?
• Vi hjelper deg å ﬁnne en kjøper og
med formalitetene (salgskontrakt etc.)
• Direkte økonomisk oppgjør mellom
selger/kjøper.
• Ingen kostnad (formidlerprovisjon)
før båten er solgt.

for en
Ta kontakt
tprat
hyggelig bå
04
Tlf. 928 57 0

I tillegg til vår båtformidling er vi eneimportør/
forhandler av følgende
ﬁnske speedsjarker og
fritidsbåter:

Korsø
(21 – 38 fot)
Kulkuri
(21 – 40 fot)

Kulkuri 31
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funnet i
Ettersom dette er prosessframkalte stoffer, er det trolig mulig å
redusere forekomsten ved å justere
raffineringsprosessen. Produsenten
er varslet om funnet. n

De kontrollerte produktene
• Min Første tran
• Rosita Extra Virgin Cod Liver
Oil
• Eskimo-3 Kids Tutti-Frutti
• Eye Q flytende sitron
• Wellvita iQmega
• Complete Omega-3 appelsin
• Romega Arctic caviar oil
• Life k krill oil
• Nycoplus vegetabilsk omega-3
• DFI Vegetabilsk Omega-3
algeolje

Feil i sei-beregningene
FORVALTNING: Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har oppdaget
en feil i modellen som brukes
til å beregne seibestanden
i Nordsjøen.
TEKST: HAVFORSNINGSINSTITUTTET

I

2016 gjorde ICES en metoderevisjon av bestandsberegningsmodellen for sei i Nordsjøen.
ICES har oppdaget at en feil da ble
innført i modellen. Feilen har resultert i at mengden sei ble overvurdert
og påfølgende kvoteråd for høye.
Dette har trolig gitt noe overfiske i
2017 og 2018.
Seibestanden er likevel på et trygt,
biologisk nivå. ICES vil nå gjennomføre en ekstraordinær metoderevisjon
for sei i Nordsjøen for eventuelt å gi
et revidert kvoteråd for 2019. Dette
er planlagt ferdig i løpet februar. n

FAKTA: SEI
Latinsk navn: Pollachius virens
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre navn: Mort, seimort, pale
Maks størrelse: 115 cm og 20 kg
Levetid: kan bli 20 år
Leveområde: Nordsjøen/Skagerrak
Gyteområde: Eggakanten frå vest
av Shetland til Vikingbanken
Gytetid: Februar–mars
Føde: Ungfisk spiser mest krill,
mens eldre spiser mest fisk

• Autopilot • Radar • Navigasjonssystem
• Proffe ekkolodd til sjark og fritidssjark

t

Vi skreddersyr oppsett for våre kunder. Ønsker du å lære mer
om ekkolodd kan du kontakte oss for uforpliktende samtaler.
Svært gode priser nå i vinter på alle autopiloter med GPS-kompass.
Ring Rainer på 95071281 eller send forespørsel på post@ramotech.no

Vi ønsker alle lesere en riktig fin vinter!
Autorisert Simrad-forhandler.
SailorsMate fiskerikartplottere.

SailorsMate

Ramotech AS er lokalisert i kystbyen Bodø og sender varer over hele landet. www.ramotech.no
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Nordmenn fiska
over 322 000 humrar i 2018
Ny berekning:

FORSKNING: - Vi veit ikkje
kor stor del det er av hummarbestanden, men vi veit at
bestanden er historisk låg,
seier havforskar.
TEKST: ERLEND A. LORENTZEN,
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

E

tter at det i 2017 blei obligatorisk
å registrere seg dersom du vil fiske
hummar, har forskarane blitt i stand til
å berekne fangst og innsats i hummarfisket. Resultatet har dei publisert i ein
ny rapport som tar føre seg dei to siste
sesongane. Ifølge anslaget fanga
20916 fritidsfiskarar 11 hummar kvar i
fjor, mens 1438 yrkesfiskarar fanga 66
hummar kvar.

Sidan 2017 har det vore obligatorisk å registrere seg for å delta i hummarfisket.
ILLUSTRASJONSFOTO:ERLEND A. LORENTZEN / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Fanga truleg fleire enn anslått
– I 2018 var det betydeleg færre registrerte fiskarar enn i 2017. Det kan
skuldast at nokon trudde det var nok å
melde seg på éin gong. I tillegg har vi
ikkje tatt med dei som melde seg på
etter sesongstart 1. oktober, seier havforskar Alf Ring Kleiven. Han kan
ikkje seie kor stor del fangsten utgjer
av hummarbestanden.
– Vi har ingen gode metodar for å
berekne kor mykje hummar det er
langs kysten. Men vi registrerer historisk lite hummar i teinene.

Historisk låge fangstar per teine
Frå før har forskarane nemleg ein
HUMMERFISKET 2018
• Det blei gjennomført over to
millionar teinetrekk i 2018.
• I snitt landa kvar fritidsfiskar
11 humrar i 2018. Det var
små skilnader mellom
Skagerrak, Vestlandet og
Nord-Vestlandet.
• I 2018 stod fritidsfisket for
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tidsserie på 90 år med fangsstal frå eit
utval yrkesfiskarar – hummar per teine per døgn. Dei kan bruke fangstala
til å sjå trenden i bestanden.
– Mens ein fiskar måtte trekke fem
teiner for å få éin hummar på 50-talet,
må han i dag trekke 12. Dette trass i at
moderne teiner fiskar betre, forklarar
Alf Ring Kleiven.
Det er dermed den auka innsatsen
som gjer innhogg i hummarbestanden.

Stadig fleire deltar
– Det er vanskeleg å gjenoppbygge bestanden når det ikkje er noko tak på
kor mange som kan delta i fisket. Ryk-

tet om gode fangstar blir bokstaveleg
talt spist opp fordi fleire då vil fiske,
seier han.
I 2016 gav HI eit råd til myndigheitene om å redusere fisketrykket. Men
då var det ingen tal på nettopp kor
mange som fiska eller kor mykje dei
fanga.
– No har vi eit utgangspunkt å bygge vidare på, seier han. havforskar Alf
Ring Kleiven n
Alf Ring Kleiven
er forsker ved
Havforskningsinstituttet.
FOTO: IMR.NO

representativt utval på 579
innan sesongstart. Fiskarane
av dei 36 393 påmelde humblei då kontakta før hummarfiskarane. Fiskarane blei
marfisket starta.
kontakta etter sesongslutt.
• Det reelle fangsttalet kan
• 2018-fangsten er berekna på
vere høgare, ettersom fleire
SLIK HAR FORSKARANE
bakgrunn av fangstdagbøker
melde seg på etter 1. oktoANSLÅTT FANGSTANE:
frå eit representativt utval av
ber. Det kan også vere nokon
• 2017-fangsten er berekna frå
556 hummarfiskarar av totalt
fiska i trua på at dei framleis
ei spørjeundersøking med eit
27.989 som var påmelde
var påmelde frå 2017.
84 prosent av hummarfangsten i Skagerrak, 66 prosent
på Vestlandet, og 64 prosent
på Nord-Vestlandet.

Konkurransen:

Kjenner du
ordet mussa?
Denne gangen er vi rett og slett ute
etter forklaring på et ord. Spørsmålet
er: Hva er mussa for noe?
Riktig svar på sendes innen utgangen av februar til:
Småfiskern’n v/Lars Kongsvik
Sagstadvegen 11, 5243 Fana
Merk konvolutten: «Konkurransen»
Du kan også sende svaret på e-post til smaafiskern@outlook.com
Sett da «Konkurransen» i emnefeltet.
Vi trekker ut en vinner blant de som leverer riktig svar. n
Rolf Wesenlund brukte uttrykket «Mussa på stampen» i en Fleksnes-sketsj.
Nøkkelen til å forstå spøken er å vite hva mussa egentlig er for noe.
FOTO: RIGMOR DAHL DELPHIN/DIGITALTMUSEUM/WIKIMEDIA COMMONS

Svar på konkurransen i nr 1/19
Spørsmålene denne gangen gjaldt ICES.
Det internasjonale havforskningsrådet, International Council for the
Exploration of the Sea (ICES) eller
Conseil International de l'Exploration de la Mer (CIEM) – ble danna
22. juli 1902 i København av åtte
nordeuropeiske kyststater: Danmark, Finland, Nederland, Norge,
Russland, Storbritannia, Sverige
og Tysk-land. Organisasjonen har
sete i København.
ICES har per oktober 2013 i alt
20 medlemsland: Belgia, Canada,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Latvia, Litauen,
Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sverige,
Storbritannia, Tyskland og USA.
To internasjonale ikke-statlige
organisasjoner har fått observatør-

status: World Wide Fund for
Nature og BirdLife International.
I begynnelsen var ICES en vitenskapelig organisasjon som arbeidet
med praktiske fiskerispørsmål, og
et tverrfaglig forum for marine
studier. I dag er ICES en moderne,
mellomstatlig organisasjon for
havforskning, og et rådgivende
organ for fiskeriforvaltninga i
medlemslandene. Det siste arbeidsområdet er delegert til en rådgivende komite for fiskeriforvaltning
– Advisory Committee on Fishery
Management (ACFM).
ACFM har definert nivåer på de
ulike fiskeartenes gytebestander,
der de opererer med en nedre
grense som ikke kan underskrides
uten at bestanden svekkes. Den

definerer
også en
føre-vargrense som
ligger noe høyere,
og der myndighetene ved underskridelse anbefales å iverksette
tiltak som kan få bestandene opp
på et tryggere nivå.
Den årlige viktige oppgaven er å
komme med anbefalinger som gir
grunnlag for regulering av fisket
på de ulike fiskeslagene.
Den heldige vinneren
denne gangen var
Dan Danielsen
Atlesvei 5
3154 Tolvsrød.
Premie er sendt. n
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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 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

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

SMÅFISKER’N RISØR/
TVEDESTRAND
Formann: Frank Gustavsen
adresse
& 415 46 674
✉ a-sgusta@online.no
Kasserer: Iain Keith Williams
Blåbæråsen 90, 4790 Lillesand
& 977 87 091
✉ ikw1972@icloud.com

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: Petter Langabø,
Vesterøyveien 362, 3234 Sandefjord
& 913 27 773
✉ plvito@online.no

Kontakt regionsleder Kenneth Selås
eller forbundsformann Tom Sollie,
se side 2 for kontaktinfo.

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

KRISTIANSAND OG OMEGNEN

SMÅFISKER’N STAVERN
OG LARVIK
Formann: Jahn Georg Gabrielsen,
Askeveien 6, 3274 Larvik
& 924 37 444
✉ jahn.georg.gabrielsen@gmail.com
Kasserer: Per Ivar Gundersen,
Askeveien 11, 3274 Larvik
& 950 66 959
✉ per.ivar.gundersen@sf-net.no

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

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
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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

SMÅFISKER’N MOSS/RYGGE
Formann: Carl Fjerbæk,
Mellebyvn. 15, 1580. Rygge
& 909 31 816
✉ carfj@online.no

OS FRITIDSFISKARLAG

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

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

Meld deg inn i NFSF
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:
t Et høringsorgan som taler din sak overfor myndighetene
t Juridisk rådgivning
t At du gjenom lokalforeninger treffer sjøens folk med de
samme interessene som du
t At du får anledning til å delta på sosial tiltak som skalldyraftener, bacalaofest, bryggefest, fiskekonkurranser og
småfiskerfestivaler.
t At du sammen med andre får delta på kurs i rusebinding,
garnfelling og redskapstell
t At du mottar forbundsbladet «Småfisker'n» helt gratis.

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:

Norges Fritids-

Adresse:
Postnr.

Poststed

og Småfiskerforbund
5243 Fana

Tlf:

Bensindrevne og elektriske kraftblokker med regulerbar
hastighet. Nå også med presshjul, avangler og fiskehjul
som tilleggsutstyr. Norsk patent. Fiskehjulet kan monteres
både på garntrommel og aluminiumskive.

www.kraftblokk.no

og

Kraftblokk
Tlf. 976 81636 eller 905 64598
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RETURADRESSE:
RETURADRESSE:
Lars Kongsvik
Norges
Fritids- og
Sagstadveien
11
Småfiskerforbund
FANA
5243
5243 FANA

B

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

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

SveinOrrebakken
Orrebakken
Svein
5218
Nordstrøno
5218 Nordstrøno
Tlf.Mob.
56 404
30 84
24
08 424
www.propellservice.no
www.propellservice.no
post@propellservice.no
post@propellservice.no

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.

