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Øvde på taleskriving

- Hinder for 
flyktninger
Fiskeribedrifter som sender varer 
som flyfrakt, møter problemer 
dersom de har flyktninger i jobb. 
De nyankomne må nemlig sikker-
hetsklareres av Luftfartstilsynet.

Side 10 Side 7

Side 4 og 5

Da 15 representanter for Fiskeridepartementets ledelse benket seg på Fiskebåts 
årsmøte, var det blant annet fordi enkelte skulle øve seg på å skrive taler.

Det må være 
ut fra en han-

dling man vur-
deres, gjerne av andre, 
og ikke ut fra hva man 
selv mener om egen 
opptreden. Det gjelder 
også for et departe-
ment

Trond Antonsen

Side 18 - 19

Bård Norberg
bygget nytt på det vesle 
stedet som førstemann 
på 50 år. Båten hans er 
ikke som alle andres.

- Feil bruk av 
føringsmdler
Erling Santi Falch i Svolvær mener 
at det er feil bruk av penger, når 
Norges Råfisklag bruker førings-
midler i Øst-Lofoten. Råfisklaget 
avviser dette.

mars 2016  Uke 13    Nr. 12, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

  
  

  
  

VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

Pb. 84, 9691 Havøysund - Tlf: 78 42 48 80 - firmapost@slippen.no - Vakttlf: 908 30 846  - www.slippen.no

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

mobile: +47 918 54 721
e-mail: johan@oso-maritim.no

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

- Sikkerheten må tas på alvor
- Sjøfartsmyndighetene må stille strenge 
krav til bedrifter som leier ut fiskebåter, 
mener Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Side 14 - 15

EFFEKTIV OG BRUKERVENNLIG
STILLEGÅENDE
BYGGET FOR ENKELT RENHOLD OG HØY HYGIENE
OPSJONER: NAKKEBØRSTE - KVERK KUTTING

FLEKKEMASKIN: NFT 110
UTVIKLET OG BYGGET I NORGE

BASERT PÅ LANG ERFARING OG ØNSKER FRA NÆRINGEN

NORDIC SUPPLY SYSTEM AS
6260 SKODJE
+ 47 70 24 45 00
adm@nordicsupply.no
nordicsupply.no

(Foto: Dag Erlandsen)
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Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis
Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presse-
skikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale bes ta kontakt 
med redaksjonen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt 
av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål. Adresse PFU, Rådhusgt. 17, pb 46, Sentrum 0101 Oslo. 
tlf: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, epost: pfu@presse.no

Litt lenger bak i denne avisa 
kan du lese om Fiskerideparte-
mentets deltakelse på årsmøtet i 
Fiskebåt. Vi har omtalt dette tid-
ligere på nett og i papirutgaven.

De stilte med hele 15 repre-
sentanter i møtet.

Etter at Miljøpartiet i Nord-
land tok opp hansken og sendte 
spørsmål til departementet hva 
som er grunnen til at de stilte 
så sterkt, har departementet nå 
svart.

Deler av det som ekspedi-
sjonssjef Vidar Landmark og en 
av hans avdelingsdirektører gir 
av svar, stiller flere spørsmåls-
tegn om hvilke vurderinger som 
gjøres i embetsverket.

Her begrunnes deltakelsen i 
første rekke med at avstanden fra 
departementet til hotellet i Oslo 
sentrum er kort og at det derfor 
ikke påløper reisetid eller reise-
kostnader.

Jeg er rimelig overrasket over 
denne vurderingen.

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Når spillereg-
lene er ulike
Det omkom minst 14 mennesker i Norge i fjor i 
forbindelse med fritidsfiske. Det er mer enn merke-
lig at ordet ‘minst’ blir brukt i denne sammenhen-
gen.

Et stykke lenger bak i denne avisa får du fork-
laringen. Statistikkene og avmeldingen av slike 
ulykker er ofte så mangelfull og ufullstendig at ikke 
alt blir registrert, sier en medarbeider i Sjøfartsdirek-
toratet til vår avis.

Når det gjelder fiskere registrert i manntallet, 
omkom én i fjor under utøvelse av yrket.

Selvsagt kan dette skyldes tilfeldigheter – i alle 
fall til en viss grad.

Likevel må myndighetene innrømme at disse 
mange ulykkene for fritidsfiske kunne vært unngått 
dersom reglene for denne flåten hadde vært sides-
tilt med de som gjelder for registrerte fiskere.

Det er en kjennsgjerning at sikkerhetskravene i 
fiskeriene har blitt betydelig skjerpet de siste årene. 
I yrket som mange karakteriseres av mange som 
Norges farligste har antallet ulykker gått ned.

Utbedringer, opplæring og ny teknologi har spilt 
en stor rolle. Det har også blitt en større og større 
bevissthet i næringen som at mer sikkerhetsforan-
staltninger er bra.

I fritidsflåten seiler de sin egen sjø.
Her kan landkrabber (les: turistfiskere) fra Sen-

tral-Europa uten erfaring til havs, entre en liten plas-
tbåt og gå på havet uten videre.

Det er direkte en hån mot registrerte fiskere at 
turistfiskere, gjerne utlendinger, kan gå på havet og 
ta seg til rette på alle måter uten hensyn til kvoter 
eller annet.

Forskjellsbehandlingen på sikkerhetssiden er 
også stor og det gir seg slike resultater som du kan 
lese lenger bak i denne avisa.

Så kan man jo også spørre 
seg, hvor interessert har sta-
ten vært når oljenæringen og 
«deres» departement møtes? Er 
det slik at det har dukket opp 
2-3 deltakere fra departementet 
under viktige møter der nærin-
gen diskuterer tingenes tilstand 
og egen framtid?

Her har staten selvsagt hatt 
store interesser gjennom sitt eier-
skap i Statoil, men på den andre 
siden er også fisken i havet noe 
som eies av fellesskapet, om enn 
ikke av staten.

Fiskebåt er en meget sterk 
del av Norges Fiskarlag. Mange 
mener at nettopp denne delen av 
Fiskarlaget kan overkjøre andre 
meninger i organisasjonen – og 
gjør det.

Derfra er det ikke lang vei å 
la tankespillet gå dithen – at det 
deltok så mange fra departemen-
tet fordi dette er et av de store 
tyngdepunktene i Fiskarlaget – ja 
trolig det største.

Departementets svar er at de 
vanskelig kan se at de har opp-
trådt på en slik måte at de fram-
står som partiske eller at det skal 
være tvil om at de er uhildet.

Nå er det slik at det nytter 
ikke å si: - Jeg er uhildet.

Det må være ut fra en hand-
ling man vurderes, gjerne av 
andre, og ikke ut fra hva man 
selv mener om egen opptreden.

Det gjøres videre et poeng at 
Fiskebåt er en organisasjon som 
er landsdekkende og at det har 
gjort at departementet har prio-
ritert denne delen av Fiskarlaget 
høyt ikke bare mens Fiskebåt har 
avholdt sine møter i Oslo, men 
også før den tid.

Her kan det kanskje være beti-

For det må jo først og fremst 
være et behov som skal dekkes 
når departementets ansatte reiser 
ut, enten det er en spasertur på 
noen minutter eller en flyreise ut 
av Østlandet.

Det være seg behovet for å 
vite hva som foregår eller be-
hovet for å lytte eller bli infor-
mert om hva som foregår. Eller 
kanskje behovet ute i felten for å 
stille spørsmål til statens forval-
tere en gang i året på et årsmøte.

Det blir som å gå på butikken 
og handle bare tilbudsvarer i ste-
det for å legge til grunn hva du 
egentlig trenger.

Å bruke et økonomisk ar-
gument om det «det var billig» 
eller noe i den dur, blir derfor to-
talt feil og det sender ut et signal 
til denne næringen, at hvis du vil 
bli hørt, ja så hold årsmøtet ditt 
i Oslo, aller helst i sentrum av 
byen.

Nå har det seg slik at fiskeri-
ene er en distriktsnæring. I alle 
fall er de største fiskeriene langt 
unna hovedstaden.

Landmark og hans avdelings-
direktør skriver at tre fra depar-
tementet deltok på årsmøtet i 
Fiskarlaget Nord. Det var den 
største deltakelsen om vi ser bort 
fra landsmøtet i Fiskarlaget i fjor 
der det deltok 11.

Videre «lillelandsmøtet» i 
Nordland, der deltok to, en del-
tok på årsmøtet i Midt-Norge 
Fiskarlag og en på årsmøtet til 
Møre & Romsdal Fiskarlag.

For de tre fiskarlagene lenger 
sør var det ingen som stilte på 
årsmøtene fra departementet.

Er det noen som tenker på 
hvilke signaler departementet 
sender ut ved en slik vurdering?

melig å spørre om departementet 
mener at om denne organisasjo-
nen er landsdekkende betyr at 
den er representativ for fiskeri-
ene i de enkelte landsdelene.

Det blir som å ta på seg rosa 
solbriller ved solnedgang. Noe 
ser du og noe ser du ikke. Blåøyd 
eller ei.

En annen ting som virker noe 
merkelig, er at en del av de som 

deltok, benyttet anledningen til å 
øve seg på å skrive taler.

Jeg lurte et øyeblikk på om 
jeg skulle ringe til Fiskebåt å 
spørre hva de synes om at de-
partementets folk benket seg på 
årsmøtet for så å si å sette seg på 
skolebenken. For å øve seg på 
taleskriving.

Men dette spørsmålet ble for 
banalt så jeg lot det være.

Det fortoner seg likevel mer-
kelig at et antall rådgivere eller 
kanskje seniorrådgivere bruker 
et slikt møte til å øve seg. Jeg 
kjenner ikke til hvilke opplæ-
rings- og oppfølgingsprogram/ 
- muligheter som fins i departe-
mentet, men embetsverket som 
forholder seg til Norges nest 
største eksportnæring burde vel 
ha et system som sikrer slik.

Om det skulle vise seg at de 
ikke er skriveføre ved ansettel-
sen, så vil jeg tro at de har et 
opplegg som sikrer dem – og 
sikrer vedkommende som skal 
lese ordene.

Når Miljøpartiet De Grønne 
har stilt spørsmål vedrørende 
denne deltakelsen og fått de sva-
rene som du kan lese lenger bak 
i avisa, så er det en annen ting 

som det er åpenbart grunn til å 
fundere over.

Når departementet gjør slike 
vurderinger, at de velger å sende 
et helt kobbel av medarbeidere 
på Fiskebåts årsmøte på bak-
grunn av reiseavstand og øko-
nomi, hvilke andre vurderinger 
gjør departementet som det kan 
være grunn til å stille spørsmål 
om?

meninger

Med rosa solbriller 
i solnedgang

KONTAKT
Telefon 78 49 99 00
Kyst og Fjord AS
Strandveien 155
Pb 45, 9790 Kjøllefjord
org.nr. NO 996 598 225 MVA

Post@kystogfjord.no
redaksjonen@kystogfjord.no 
tips@kystogfjord.no
abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no

Per Sandberg er tydeligvis ikke særlig kravstor når han roser 
næringskomiteens innstilling om sjømatindustrien. For denne 
innstillingen er noe helt annet enn den fiskeri- politikken 
regjeringen ba om. Sandberg høres litt ut som en fotballtrener 
som etter å ha tapt cupfinalen 4-1 forklarer hvorfor hans lag 
egentlig var best. Regjeringens forsøk på å liberalisere norsk 
fiskerinæring er stanset. Kanskje Per Sandberg først og fremst 
er glad for at det skjedde? Det blir i alle fall kjekkere å være 
fiskeriminister nå som Stortinget har tatt ansvar og stanset 
regjeringens politikk. 
(Geir Pollestad, leder i næringskomiteen til Framtid i Nord)

Stortingets næringskomité la før påske fram sin innstilling til 
stortingsmeldingen om konkurransevilkårene for sjømatin-
dustrien. Det dramatiske forslaget fra regjeringa om å løse 
opp disse forpliktelsene blir nå ikke vedtatt. I stedet skal det 
gjøres et grundig arbeid gjennom resten av våren og høsten 
for å gå gjennom konsekvensene av å stramme inn pliktene, 
avvikle dem, justere dem, eller eventuelt å finne andre alter-
nativer. Løsningen er en form for utsettelse med et klart mål 
om å vite bedre hva man gjør i neste omgang. Det er et klokt 
kompromiss som flere partier har sett lenge.
(Leder i Bladet Vesterålen)

Nesten 200 kommuner har bestemt seg for å avholde 
folkeavstemning om å slå seg sammen med naboen. I et fler-
tall av kommunene er trolig svaret gitt på forhånd. – Det store 
antallet folkeavstemninger er et signal om at dette prosjektet 
ikke vil lykkes. Det er et uttrykk for den sterke motstanden 
mot sammenslåinger, sier professor Tor Bjørklund ved 
Universitetet i Oslo. Bjørklund er overbevist om at minst tre 
av fire folkeavstemninger vil ende med et klart nei til sam-
menslåing. Årsaken er, ifølge Bjørklund, at diskusjonene om 
folkeavstemning er gjennomlevd av taktiske overveielser.
(Norsk Telegrambyrå)

Trykk Polaris Media Nord AS
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KOMMENTAR
Trond Antonsen
Journalist i Kyst og Fjord

Det var 15 deltakere fra Fiskeridepartementet under Fiskebåts årsmøte. Det er ca dobbelt så mange som departementets deltakelse på Fiskarlaget Nords - , Nordland 
fylkes fiskarlags –, Fiskarlaget Midt-Norges – og Møre og Romsdals fiskarlags årsmøter til sammen. (Foto: Dag Erlandsen)

www.regatta.nofacebook.com/regattaofnorway instagram.com/regattaofnorway

fiskerens favoritt
over 30.000 soLGte 
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Pessimisme blant rederne
6 av 10 norske redere venter svakere resultat i tida som kom-
mer. Det går fram av Norges Rederiforbunds konjunktur-
rapport, som ble overlevert statsminister Erna Solberg (H) 
tirsdag. – Det er allerede svært vanskelig, og det kommer til 
å bli enda tøffere den nærmeste tiden, sier administrerende 
direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund til NTB.

Ser rett inn på do
Det nye servicebygget på Forvik fergeleie på Sør-Helgeland 
byr på mye fin utsikt – også inn på do. Vegvesenet har brukt 
plastfilm for å slippe inn lys, men brukerne mener etaten har 
bommet. Man ser både form, farge og hva folk har på seg, 
skriver Brønnøysunds Avis. Vegvesenet svarer at de som 
klarer å se alt dette, må høre blant de spesielt interesserte. 

Nytt redningshelikopter på vingene
Det første eksemplaret av Norges nye AW101, redning-
shelikopteret som skal erstatte Sea King, har hatt sin første 
luftetur, melder NTB. Milepælen ble nådd like før påske og 
justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) er stor-
fornøyd. Norge kjøper 16 slike maskiner, til en pris av 6,25 
milliarder kroner. Om ett år kommer de tre første til Sola.

Ann-Kristin vurderer å selge
Fiskekjøper Ann-Kristin Kvalsvik i Akkarvik er fortvilt over det 
nye rutetilbudet og vurderer å selge bruket. Kapasiteten på de 
nye båtene er for liten, dessuten kommer båten mandag og ons-
dag så tidlig at Kvalsvik må jobbe utover nettene for å få fisken 
pakket klar. Siden januar har hun tapt nær to millioner i omset-
ning, skriver Finnmark Dagblad.nyheter

Penger til Neptun
Neptun sildoljefabrikk på Melbu får to millioner fra Riksan-
tikvaren. Riksantikvar Jørn Holme, som nylig bevilget fem 
millioner til Henningsvær, har fordelt en lang rekke tilskudd til 
istandsetting og vedlikehold av tekniske og industrielle anlegg. 
Da Neptun ble etablert i 1910, var den landets mest moderne 
sildoljefabrikk, skriver Bladet Vesterålen.

- Taler for seg selv

- Billigere å dra 
på Fiskebåt-møte
Årsaken til at så mange 
fra departementet del-
tok på Fiskebåts års-
møte, var blant annet 
fordi det var lave reiseut-
gifter og en anledning til 
å øve på taleskriving.

Det er tilbakemeldingen fra fis-
keridelen av Nærings- og Fis-
keridepartementet. For en drøy 
måned siden deltok hele 15 an-
satte fra denne delen av depar-
tementet

Miljøpartiet De Grønne i 

Nordland reagerte på den store 
deltakelsen på årsmøtet hos 
dette innflytelsesrike delen av 
Norges Fiskarlag.

Partiet valgte å stille noen 
spørsmål til departementet på 
bakgrunn av dette.

Partilaget har fått svar fra de-
partementet. Det er signert ek-
spedisjonssjef Vidar Landmark 
og avdelingsdirektør Elisabeth 
N. Gabrielsen.

Både Landmark og Gabri-
elsen var deltakere i møtet 17. 
og 18. februar på hotell Bristol 
i Oslo.

Her er noen av grunnene 
ifølge departementet selv til den 
høye deltakelsen fra fiskeridelen 

av Nærings- og Fiskerideparte-
mentet:

- En viktig arena for å møte 
store deler av næringen.

- Flere deltakere fra departe-
mentet deltok for å skaffe seg 
erfaringsgrunnlag til senere ta-
leskriving i forbindelse med fis-
keriministerens tale.

- Siden dette møtet ble av-
holdt i Oslo, påløper det langt 
lavere reiseutgifter og reisefra-
vær enn ved deltakelse i andre 
medlemslags møter som gjerne 
avholdes andre steder i landet.

- Det var ti personer fra de-
partementet som var tilmeldt 
som deltakere på årsmøtemid-
dagen av de totalt 15 som deltok 

i møtet. Det er ikke undersøkt 
nærmere nå hvor mange som 
faktisk deltok.  

- Av åtte invitasjoner fra 
medlemslag i Norges Fiskarlag 
har departementet prioritert å 
være til stede ved seks årsmøter.

- Møtene med høyest antall 
deltakere gir stor spennvidde 
med tanke på kompetanse og 
arbeidsområder. Denne vari-
asjonen gir stor bredde som er 
nyttig for departementet, og det 
vil derfor være naturlig at mø-
tene med høyest antall deltakere 
prioriteres. 

- Fiskebåt organiserer sitt 
flåtesegment i hele landet, mens 
de øvrige medlemslagene orga-

niserer medlemmer i et fylke 
eller en region. Dette momentet 
tilsa at Fiskebåt, også før de la 
sitt årsmøte til Oslo hvert år, 
ble prioritert høyt innenfor de 
ressursene departementet kunne 
sette av til deltakelse på årsmø-
ter i Fiskarlagets medlemslag.  

- Gjennom året er det mange 
møteplasser, ikke bare årsmø-
ter i Fiskarlagets medlemslag 
og andre organisasjoner i næ-
ringen, men også forskjellige 
seminarer og for eksempel 
møter med lokalt næringsliv 
eller folkemøter når fiskerimi-
nisteren reiser rundt i landet og 
embetsverket deltar sammen 
med statsråden. 

Det har alltid vært representan-
ter fra departementet på våre års-
møter, sier Paul Jenssen i Norges 
Kystfiskarlag.

Han forteller at det gjerne har 
vært 2-3 saksbehandlere som har 
deltatt i tillegg til at den politiske 
ledelsen av og til har stilt.

Det gjelder blant annet de tid-
ligere ministrene Peter Angelsen 
og Helga Pedersen.

Arne Røksund, ass. departementsråd
Vidar Landmark, ekspedisjonssjef, fiskeri- og havbruksavdelingen
Elisabeth Norgård Gabrielsen, avdelingsdirektør, fiskeri- og hav-
bruksavdelingen
Stine Hammer, avdelingsdirektør, forsknings- og innovasjonsavde-
lingen
Ingrid Dåsnes, 
kommunikasjonssjef
Astrid Holtan, avdelingsdirektør, næringspolitisk avdeling
Olav Rostad, seniorrådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen
Knut Sverdrup, seniorrådgiver, næringspolitisk avdeling
Mattias Gripsrud, seniorrådgiver, forsknings- og innovasjonsavde-
lingen
Sigrid Dahl Grønnevet, underdirektør, næringspolitisk avdeling
Espen Øvreberg, rådgiver, næringspolitisk avdeling
Martine Werring-Westly, rådgiver, næringspolitisk avdeling
Christian Wormstrand, seniorrådgiver, fiskeri- og havbruksavde-
lingen
Geir Evensen, avdelingsdirektør, fiskeri- og havbruksavdelingen
Lena Brungot, seniorrådgiver, fiskeri- og havbruksavdelingen

«Departementet har 
følgende svar på Deres 
spørsmål:    

1. Når departementet ifølge 
Kyst og Fjord deltar med 15 
personer, på et av Norges 
Fiskarlag sine medlemslag – 
ønsker MDG Nordland å vite 
hvor mange personer fra de-
partementet som deltok på 
Norges Fiskarlag sitt årsmøte 
i år, og i 2015?   

Ulike fiskeriorganisasjoners 
årsmøter er en viktig arena som 
gir departementet anledning til 
å møte store deler av næringen, 
dette gjelder også årsmøtet til 
Fiskebåt. Departementet ønsker 
å presisere at deltakere ikke 
nødvendigvis var til stede under 
hele møtet, men deltok på de 
deler av programmet som var av 
særlig faglig interesse for den 
enkelte. Det var for eksempel 
flere til stede fra departemen-
tets taleskrivergruppe da fiske-
riministeren holdt sin tale, for å 
skaffe seg erfaringsgrunnlag til 
senere taleskriving.   

Norges Fiskarlag har ikke 
landsmøte i 2016, men i 2015 
deltok departementet med 11 
personer.   

2. Hvor mange fra departemen-
tet deltok på årsmøtene til de 
andre åtte medlemslagene i år?  

Da det ikke har vært avholdt 
noen årsmøter hittil i år, har de-
partementet tatt utgangspunkt i 
møtedeltakelsen for 2015:  

- Fiskarlaget Nord   Tre delta-
kere - Nordland Fylkes Fiskarlag 
To deltakere - Fiskarlaget Midt-
Norge  En deltaker - Møre & 
Romsdal Fiskarlag En deltaker - 
Sogn og Fjordane Fiskarlag Ikke 
deltakelse - Fiskarlaget Vest   
Ikke deltakelse - Fiskarlaget Sør   
Ikke deltakelse (her kan vi hel-
ler ikke se at  departementet har 
vært invitert).   

Departementet ser grunn til å 
gjøre oppmerksom på at Fiske-
båts årsmøte holdes i Oslo, mens 
de øvrige medlemslagene (og 
Norges Fiskarlag sentralt) holder 
sine møter på forskjellige steder 
i landet. Det innebærer at det på-
løper reise- og oppholdskostna-

der ved deltakelse på disse, mens 
vi på årsmøtet til Fiskebåt ikke 
vil ha andre utgifter enn tidskost-
naden knyttet til fravær fra andre 
arbeidsoppgaver. Denne vil også 
være vesentlig lavere ved delta-
kelse på (deler av) et årsmøte i 
Oslo enn når deltakelsen også 
krever reisefravær.  

Disse forhold påvirker mulig-
heten til å prioritere deltakelse 
på møtene.  

3. Et årsmøte har en formell/
faglig del, og ofte en sosial del 
etter at den formelle delen er 
avsluttet. Har noen av de 15 
som deltok på årsmøtet i Fiske-
båt i år, også deltatt på en sosial 
del/middag betalt av Fiskebåt 
som en del av årsmøte?   

Det var ti personer fra depar-
tementet som var tilmeldt som 
deltakere på årsmøtemiddagen. 
Vi har ikke undersøkt nærmere 
nå hvor mange som faktisk del-
tok.  

4. Hvordan vurderer Næ-
rings- og fiskeridepartementet 
signaleffekten ut til resten av 
fiskerinæringens aktører, når 
15 departementsansatte deltar 
på et årsmøte i et av Norges 
Fiskarlag sitt medlemslag, og 
sånn sett favoriserer et av ni 
medlemslag?   

Departementet mottar svært 
mange invitasjoner gjennom året 
og må, både av ressursmessige 
og kapasitetsmessige hensyn, 
prioritere hvilke arrangement vi 
deltar på. Av åtte invitasjoner 
fra medlemslag i Norges Fiskar-
lag har departementet prioritert å 
være til stede ved seks årsmøter. 
Dette antallet vitner om at alle 
disse møtene prioriteres høyt i 
departementet.   

Årsmøtene er en møteplass 
hvor en møter store deler av 
næringen, noe som gir nyttig 
informasjonsutveksling og bi-
drar til et godt samarbeid med 
næringen. Møtene med høyest 
antall deltakere gir stor spenn-
vidde med tanke på kompetanse 
og arbeidsområder. Denne vari-
asjonen gir stor bredde som er 
nyttig for departementet, og det 
vil derfor være naturlig at mø-
tene med høyest antall deltakere 

prioriteres. Det er også et mo-
ment her at Fiskebåt organiserer 
sitt flåtesegment i hele landet, 
mens de øvrige medlemslagene 
organiserer medlemmer i et 
fylke eller en region. Dette mo-
mentet tilsa at Fiskebåt, også før 
de la sitt årsmøte til Oslo hvert 
år, ble prioritert høyt innenfor de 
ressursene departementet kunne 
sette av til deltakelse på årsmøter 
i Fiskarlagets medlemslag. 

 
5. Hvor viktig er det for Næ-
rings- og fiskeridepartementet 
å fremstå som upartisk og uhil-
det, og hvordan mener i så fall 
departementets selv at dette 
kommer til uttrykk i praksis?   

Det er viktig for Nærings- 
og fiskeridepartementet å være 
upartisk og ubundet. Dette kom-
mer til utrykk både gjennom 
åpen og gjennomsiktig saksbe-
handling, offentlige høringer og 
gjennom det å følge den fiske-
ripolitiske debatt, herunder ved 
tilstedeværelse på årsmøter og 
andre møter arrangert av organi-
sasjoner i næringen.  

Gjennom året er det mange 
slike møteplasser, ikke bare års-
møter i Fiskarlagets medlemslag 
og andre organisasjoner i nærin-
gen, men også forskjellige semi-
narer og for eksempel møter med 
lokalt næringsliv eller folkemø-
ter når fiskeriministeren reiser 
rundt i landet og embetsverket 
deltar sammen med statsråden. 
Nærings- og fiskeridepartemen-
tet arrangerer også årlig «NFD ut 
i landet», hvor ansatte i departe-
mentet møter bedrifter osv etter 
invitasjon, se informasjon om 
dette: https://www.regjeringen.
no/no/aktuelt/departementsan-
satte-vil-ut-ilandet/id2427917/.  

Vi kan på denne bakgrunn 
vanskelig se at det at vi leg-
ger til rette for at flere av våre 
medarbeidere får anledning til å 
lytte til debatten i organisasjo-
ner, skal svekke oppfatningen 
av at departementet er upartisk 
og uhildet. 

 
Vidar Landmark 
ekspedisjonssjef  

Elisabeth N. Gabrielsen
Avdelingsdirektør»

- Departementets svar 
taler for seg selv, sier 
Toine C. Sannes i Mil-
jøpartiet De Grønne 
Nordland. 

-Det er ikke hovedsakelig ta-
leskrivere som finner vegen til 
Fiskebåt sitt årsmøte, men øver-
ste administrative ledelse. Jeg 
tviler ikke på at det er lærerikt 
for departementsansatte å delta 
på møter og torskemiddag i ho-
vedstaden, men jeg er kritisk til 
den åpenbare favoriseringen av 

enkelte lag, sier hun til Kyst og 
Fjord.

- Det blir spesielt kritikkverdig 
i en tid der Sjømatmeldingen har 
ført til mobilisering langs hele 
kysten i nord, og det overordnede 
spørsmålet er hvem som skal eie 
fisken i havet.  MDG Nordland 
oppfordrer fiskeriministeren til 
å ta denne kritikken på alvor, og 
delta på et av de mindre lagene 
sine årsmøter. Så vidt meg be-
kjent, er det ti år siden en fiske-
riminister tok seg råd til å delta 
på Kystfiskarlaget sitt årsmøte i 
nord, avslutter Sannes.

- Jeg er kritisk til favoriseringen av Fiskebåt, som Fiskeridepar-
tementet gjør, sier Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne.
(Foto: Privat)

Disse deltok fra 
departementet

Dette er hele svaret fra departementet

- Har deltatt også hos oss
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Representanter for Fiskeridepartementet øvet seg blant annet på taleskriving under årsmøtet i Fiskebåt. (Fto: Dag Erlandsen)
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Raser over fergerot
Ordfører Eva D. Husby (A) i Hasvik raser over 
påskas fergerot. Langfredag stod syv trailere fulle 
av fisk fast på Sørøya. Fergemannskapet hadde 
tatt påskeferie. - Ruteplanleggeren viste at ferga 
skulle gå i dag. Det samme fikk daglig leder ved 
anlegget på Sørvær opplyst da han ringte 177. 
Fylkeskommunen skjønner ikke at vi er ei øy, 
skriver hun i klagen.

Bygger fire båter i en smell
Berg Fiskeriselskap i Senjahopen tar skikkelig 
sats, og skifter ut hele flåten i en smell. Sel-
skapet har bestilt tre 11-meters båter, samt 
en 13-metring, som skal fiske på selskapets 
kystfiskerettigheter. Båtene kommer til bære 
navnene «MS Hans», «MS Johan», «MS Reiert» 
og «MS Laila». Samlet investeres det mellom 40 
og 45 millioner kroner, skriver Folkebladet.

Fiskemottak i restauranten
Fisker Jonny Pettersen (52) fra Hammerfest 
bygger restaurant med «nogo attåt». Får han 
det til, blir det også fiskemottak. Lokalet på 
360 kvadratmeter skal ikke bare være restau-
rant, men også en liten «fabrikk». Tidligere 
har Pettersen solgt fisk fra båten og fiske-
bilen, men etter hvert kan fiskebil-konseptet 
bli utvidet, skriver Finnmark Dagblad.

Skrei og kysttorsk samme art
Skrei og kysttorsk er samme art. Det fastslår 
genforskere ved Nofima og NMBU (Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet). De 
mener likevel at dagens kysttorskforvaltning 
må fortsette. - Selv om det nå er vist at skrei 
og kysttorsk er samme art, er det viktig å op-
prettholde gjeldende forvaltningspraksis, sier 
professor Øivind Andersen til NTB Info.

Ble hørt om hull i deltakerloven
Kystfiskarlagets Paul Jensen advarte Stortingets 
næringskomité mot smutthullet i deltaker-
loven - og ble hørt. I komiteens innstilling til 
ny sjømatmelding ber politikerne «regjeringen 
utrede muligheten for, og konsekvensene av, 
å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy 
under 15 meter, eller på annen måte sikre nas-
jonalt eierskap til disse kvotene».

Dramatisk ved Stø
Tre fiskere utenfor Stø fikk assistanse etter at 
sjøen slo inn rutene i styrhuset sent langfred-
ags kveld. Om bord i sjarken tilhørende i Øk-
snes var tre latviske fiskere. Et tankskip la seg 
til slik at den skjermet sjarken fra det verste 
været mens de ventet på hjelp fra redningss-
køyta, melder Bladet Vesterålen. Redningss-
køyta «Knut Hoem» fikk berget båten.

Bråstopp for Magnus (22) - Riktig bruk av tilskuddet

KDS 6000BB: Verdens første
stepp sonar med variabel
frekvens og heldigital mottaker.
Frekvensområde 130-210kHz
Passer i 6" rør, valgfri skjerm.

kr. 104.500 eks moms.
Kontakt oss for nærmeste forhandler:

office@moltech.no 
tlf: 701 02 880

For mer info:
www.moltech.no

Fiskeridirektoratet har 
redusert maksimalkvo-
tene for sjarker i lukket 
kystgruppe. – Synd. Det 
betyr at jeg ikke kan gå 
på havet før i mai, sier en 
skuffet Magnus Ander-
sen (22) fra Andøy.

- Dette betyr i realiteten at vi 
er ferdig med torsken. Skulle 
gjerne brukt disse tonnene til å 
drevet blandingsfiske de neste 
ukene, men uten torsk er du i re-
aliteten utestengt fra alt hav på 
disse kanter, sier den unge rede-

ren, som har båt både i åpen og 
lukket gruppe, samt samfiskebå-
ten «Tobias» på 9,5 meter.

- Vi har tatt det vi skulle ha; 
150 tonn torsk, 100 tonn sei og 
kanskje ti tonn hyse. Nå blir det 
å vente til direktoratet starter 
med innblandingsprosent igjen, 
et stykke ut i mai, sier garnfiske-
ren fra Andøy.  

Og havet rundt Andøya har 
mye å by på akkurat nå. Mye 
torsk, men også mye annet. – 
Det er bare hva du vil ha. Så det 
er synd å ikke få tilgang til dette, 
sier han.

De reduserte torskekvotene 
trådte i kraft mandag i forrige 
uke. 

For fartøy med største lengde 
under 11 meter utgjør reduksjo-

nen 16,6 prosent, mens reduksjo-
nen utgjør 11,1 prosent for fartøy 
med største lengde på eller over 
11 meter.

På Fiskeridirektoratets nett-
sider viser direktoratet til den 
svært høye fisketakten i den 
minste kystflåtens fiske etter 
torsk hittil i år. Ukestatistikken 
per uke 10 viser at det gjenstår 
kun cirka 18 500 tonn av gruppe-
kvoten for fartøy under 11 meter 
hjemmelslengde.

Fartøy med hjemmelslengde 
og største lengde under 11 
meter har i gjeldende regulering 
50 prosent overregulering, mens 
fartøy med hjemmelslengde 
under 11 meter og største lengde 
over 11 meter har 25 prosent 
overregulering. Kvotereduksjo-

Hjemmelslengd Kvotefaktor Maksimalkvote Maksimalkvote
  under 11 m over 11 m 
 
under 7 meter  1,21 27,7 24,9

7 - 7,9 1,43 32,7 29,5

8 - 8,9 1,70 38,9 35,0

9 - 9,9 2,08 47,6 42,8

10 - 10,9 2,25 51,5 46,3

Nye maksimalkvoter for torsk nord for 62°N:

En skuffet Magnus Andersen kan ikke gå på havet før langt uti mai. Her avbildet i hyggeligere omstendigheter sammen med statsminister Erna Solberg og nærings-
minister Monica Mæland. (Foto: Vesterålen Online)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

nen innebærer en halvering av 
overreguleringen til 25 prosent 
og 12,5 prosent avhengig av far-
tøyets største lengde.

Hensikten med overregu-
leringen er å sørge for at hele 
gruppekvoten blir tatt. Overre-

gulering settes ut fra erfaringen 
om at noen fartøyer ikke tar 
hele kvota si. Men i år har altså 
flere enn før utnyttet kvotene 
sine, og det går ut over mulig-
hetene de andre fartøyene har til 
å fiske ekstra. 

Råfisklaget gjør en 
stor feil når de beta-
ler føringstilskudd til 
Øst-Lofoten. Det mener 
fiskekjøper Erling Santi 
Falch fra Svolvær. - De 
må følge med. Bare i år 
har vi fått to nye fiske-
mottak i Vågan, sier han.

Etter år med dårlig fiske lå mot-
taksstrukturen i Øst-Lofoten 
bokstavelig talt nede for telling. 
Da torsken kom tilbake, ble både 
fiskere og fiskekjøpere tatt på 
senga. 

Nå er dette allerede histo-

rie. Austnesfjorden har fått 
eget mottak, vesterålsbedriften 
Sommarøy Produksjonslag har 
startet mottak i gamle Lofoten 
Pelagiske i Svolvær, i fjor ble 
Alf R. Johansen-bruket i Hen-
ningsvær overtatt av polskeide 
Gadus Norway AS og i år ble 
også Stemlandsbruket noen 
meter bortenfor gjenåpnet, med 
Moskenes-bedriften Johan B. 
Larsen Fisk bak spakene. Klep-
stadfisk ble gjenåpnet for noen år 
siden og denne vinteren ble også 
mottaket på Gimsøy gjenåpnet, 
også det med et eierselskap fra 
Øksnes i Vesterålen.

I tillegg har flere av de 
«gamle» mottakene investert i 
sløyelinjer denne vinteren, en 
investering som gir en betydelig 

Mener Råfisklaget gjør feil

Assisterende råfiskdirek-
tør Svein Ove Haugland 
mener det er helt rett å 
betale føringstilskudd til 
Austnesfjorden.

- For at flåten der inne skal slippe 
å gå helt ut til Svolvær. Vi betaler 
laveste sats og tilskuddet subsidi-
erer på ingen måte virksomheten, 
verken på hav eller land, sier han.

Mottaket i Austnesfjorden, 
Nessan Fisk, startet opp i 2012, 
den gang med Falch som kjøper, 
og med føringstilskudd for trans-
porten ut til Svolvær, nøyaktig 
som i år. Året etter var Nessan 
Fisk stengt fordi man ikke fikk 
leveringsavtale , i 2014 gikk 

fisken til Norway Seafoods og i 
2015 og 2016 til Nergård Bø i 
Vesterålen.

- Slik vi forstår det, har det 
vært litt problemer med å få noen 
til å ta denne fisken. Vi har vært 
opptatt av at fiskerne skulle ha et 
mottak der inne, og har ikke sje-
let til om denne fisken har gått til 
et annet bruk i Lofoten eller ut av 
regionen, sier Haugland.

- Vi føler at føringstilskudd 
av denne typen ikke er veldig 
forskjellig fra slik vi gjør det i 
Nord-Troms eller Helgeland. 
Et diskusjonstema kan være om 
alternativ leveranse er så nært at 
vi burde tvunget flåten til å gå 
ut av Austnesfjorden og levere i 
Svolvær. Vi mener vi likevel er 
godt innafor intensjonene med 
føringstilskudd når vi likevel 
velger å betale, sier han.

Burde ikke fått tilskudd, mener Erling Santi Falch.

Nessan Fisk i Austnesfjorden ble startet opp i 2012. Men har slitt 
med å få leveringsavtale.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

kapasitetsøkning.
- Slik situasjonen er nå, har vi 

nok kapasitet til å ta vare på all 
fisken som tas på land her. Mar-

kedet burde fungere, jeg mener 
det blir feil at Norges Råfisklag 
betaler tilskudd for å føre fis-
ken fra Austnesfjorden og til Bø 

i Vesterålen. Etter mitt syn er 
dette bare en måte å finansiere en 
kunstig overpris til fiskerne som 
leverer der inne, sier han.
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Tar ikke avfallet

- Fantastisk stemning. Vi mer-
ker at fiskerne har tro på det vi 
holder på med, sier Jonny Cas-
persen styreleder i Norges Rå-
fisklag. Som ikke kan si helt det 
samme om de første fiskermø-
tene han deltok på, to år tilbake. 
Vinteren da kvota plutselig økte 
med 30 prosent, og råfiskprisen 
gikk rett i kjelleren.

Årelang tradisjon
Det har vært årelang tradisjon at 
Råfisklaget og Fiskarlaget har 
reist rundt til fiskeværene under 
sesongfiskeriene, og valgt litt 
forskjellige møtesteder fra år til 
år. Under årets vinterfiske har de 
vært på Andenes, Myre, Røst, 
Ramberg og Henningsvær.

- Vi har hatt veldig gode 
møter, litt forskjellig fra sted til 
sted. I Ramberg møtte vi ledel-
sen i Kystfiskarlaget, samtidig 
som ledelsen i Fiskarlaget selv-
sagt også deltok. Det ble følge-
lig en tung, politisk debatt, sier 
Caspersen.

Også leder i Norges Fiskar-
lag, Kjell Ingebrigtsen, har satt 
pris på disse møtene. – Vi skulle 
hatt mer tid, samtidig får vi gått 
igjennom en god del av sakene 
som berører grasrota i organi-
sasjonen, direkte med dem som 
blir berørt. Jeg føler det er helt 
nødvendig å ha disse møtene, 
sier han.

- Er det andre saker som tas 
opp her enn de som går igjen-
nom tillitsmannsapparatet?

- Nei, bildet vi får herfra er 
stort sett det samme som det vi 

får gjennom tillitsmennene. Li-
kevel er det veldig viktig å treffe 
fiskerne på hjemmebane. Gå 
igjennom det vi er opptatt av, og 
lytte til synspunktene og reaksjo-
nene.

- Det går rettveien
Og om noen skulle være i tvil. 
Hovedbudskapet er at det går 
rettveien med fiskerinæringa. – 
Over tid peker pilene den rette 
veien. Vi har møtt mange blide 
ansikter de siste to årene, sa as-
sisterende direktør Svein Ove 
Haugland. Som for eksempel 
kunne fortelle de fremmøtte: De 
siste ukene før påske var Rå-
fisklaget oppe i nærmere en halv 
milliard kroner i omsetning – 
hver uke! Nybygde Kystens Hus 
i Tromsø, der Råfisklaget er ho-
vedaktør på eiersida, og der det 

Lokalet var fylt til trengsel da det var duket for feskarmøte i Vel-
ferden i Henningsvær.

Svein Ove Haugland og Jonny Caspersen er ikke i tvil om hvilken vei pilene peker: Oppover

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Levendefisksatsinga 
må stå på egne bein fra 
neste år av. Det krever 
Norges Fiskarlag.

På feskarmøtet i Henningsvær 
ble det spurt om hvor bonusen til 
levendefisksatsinga hentes fra. 
Som kjent vanker det betydelig 

kvotebonus til snurrevadbåter 
som vil ta torsken levende på 
land, for lagring i merd.

Men bonuskvote til noen 
innebærer at andre må betale. 

– Hvor henter dere denne 
fisken fra? Dette er jo urettfer-
dig for de andre bruksartene, 
påpekte en av de fremmøtte fis-
kerne. – Jeg ser dilemmaet, sa 

assisterende råfisklagsdirektør 
Svein Haugland. Som imidlertid 
ikke hadde noe klart svar.

Men fiskarlagsleder Kjell In-
gebrigtsen er krystallklar: - Vi 
mener at denne ordninga må fi-
nansiere seg sjøl fra 2017. Det 
kan ikke være slik at fellesskapet 
skal ta denne belastninga, sa han.

Vaskemaskinene i 
velferdskjelleren går 
uten stopp. Anne-Kari 
Bjørk-Larsen har ikke tall 
på hvor mange poser 
med klær som har gått 
gjennom systemet.

- Det jeg kan si, er at vi har to 
maskiner, og at både de og tørke-
tromlene går konstant. Vasketil-
budet er åpenbart kjærkomment, 
sier hun, og blar i posene for å 
finne rett pose til rett eier. Det 
koster 50 kroner å få vasket og 
tørket en plastpose med klær, og 
posene står nærmest stablet langs 
veggen inne i møterommet.

Mange kommuner tar 
ikke imot avfall fra fiske-
flåten. Men betaler du 
havneavgift, har du krav 
på renovasjon.

- Vi ser ofte at kommunene 
ikke oppfyller forpliktelsen, sa 
fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen, 

da renovasjon og forurensning 
var tema på feskarmøtet. Baktep-
pet er klart; i 2050 vil det være 
mer plast enn fisk i havet, dersom 
dagens tendenser fortsetter. Også 
blant fiskerne finnes det miljøsvin 
og Norges Fiskarlag er opptatt av 
å ta problemet på alvor.

Lofoten Avfallsselskap er 
blant landets fremste på ryddeak-
sjoner og samarbeider blant annet 
med Fiskarlaget. Nærmere 800 

lofotinger var i fjor med på ulike 
ryddeaksjoner, og selskapet job-
ber for å forenkle systemet.

Og forenklinger trengs. Sjø-
fartsdirektoratet krever at alt 
avfall skal journalføres i dekks-
dagboka. Det fikk det til å summe 
i salen. – Overdrevent byråkrati. 
Du journalfører jo ingen ting hver 
gang du går ut av huset med en 
pose avfall, sa en av de frem-
møtte.

Krever fri markedstilgang
70 prosent av Norges 
handel med fisk til EU 
er tollbelagt. Fiskarlags-
leder Kjell Ingebrigtsen 
krever fri markedsad-
gang.

- Dette er vårt hjemmemarked og 
det må fremmes krav. God mar-
kedsadgang og gode handelsav-
taler er avgjørende for at Norge 
skal kunne dra nytte av det store 
potensialet som ligger for verdi-
skaping i sjømatnæringen. Regje-

ringen må prioritere den norske 
sjømatnæringens offensive in-
teresser i handelspolitikken, sa 
Kjell Ingebrigtsen, som spesielt 
ba om fiskeriprioritering i arbei-
det med bilaterale frihandelsavta-
ler og i EFTA-sammenheng.

- Akademisk hengemyr
Superprofitt er en aka-
demisk hengemyr. Det 
mener fiskarlagsleder 
Kjell Ingebrigtsen. Som 
kjent er dette tema i Sjø-
matmeldinga, som rett 
før påske ble lagt fram 
for Stortinget.

Ingebrigtsen mener diskusjonen 

er helt nødvendig, men at det 
blir et valg, om staten ønsker at 
pengene skal gå til flåteforny-
else, eller til skatt. 

- Administrativt er det kre-
vende dersom det skal innkre-
ves slik profitt på selskapsnivå, 
sa han.

Allerede i dag betaler fiske-
rinæringa for mange statlige 
oppgaver som andre næringer 
får gratis, fremholder Ingebrig-
tsen, og ramser opp i fleng; 162 
millioner til lagsavgift, 199 mil-

lioner i fiskeriforskningsavgift, 
167 millioner i markedsavgift 
og 73 millioneer i FoU-avgift, 
til sammen 600 millioner kro-
ner.

- Utad er det vanskelig å 
kommunisere at høstingen 
av fiskeressursene er kostbar. 
Dagens systemer er kompli-
serte og forklares med grådig-
het og adelskap. I det hele tatt 
framsettes det påstander og be-
skrivelser som er uten rot i vir-
keligheten, sier han.

På egne bein i 2017

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Vaskemaskinene går for fullt

Anne-Kari Bjørk-Larsen holder styr på posene. Nede i kjelleren 
går vaskemaskinene uten stans.

- Det er ikke alt man kan få 
med seg i en liten sjark. Som for 

eksempel en god vaskemaskin.

Toppledelsen i Norges Råfisklag gleder seg over situa-
sjonen i fiskeriene for tiden. - Over tid har pilene pekt 
i den riktige retningen og vi har hatt mange blide an-
sikter de siste to årene, sa ass. direktør Svein Ove Haug-
land i Råfisklaget da de møtte fiskere i Henningsvær.

har vært en del fokus på prisen, 
kostet til sammenligning 400 
millioner kroner, eller en snau 
ukesomsetning i laget.

- 2014 ble et rekordår, men 
ble grundig slått av 2015, med 
én milliard kroner. Og nå, i 
2016, ligger vi atter en drøy 
milliard foran fjoråret, det vil si 
at vi har passert tre milliarder 
i samlet omsetning, sa Haug-
land, som kunne «krydre» yt-
terligere: To uker på rad har det 
blitt landet over 20.000 tonn. 
I toppsesongen kommer det 
3000 fangster på land – hver 
dag. 

Samtidig har ikke mengdene 
ødelagt prisbildet. De siste 6-7 
månedene har snittprisen ligget 
på over 20 kroner kiloet.

- Vi har utfordringer i Bra-
sil, Nigeria og Russland, der 

to første er de mest alvorlige. 
Norges Råfisklag har likevel 
et fundamentalt positivt syn på 
markedet, sa han.

Tidenes seipris
Og som om ikke dette var nok. 
Også seien ligger svært høyt i 
pris, og i øyeblikket ligger den 
ferske seien på rundt 11,50, 
mens frossenseien, som var 
over 16 i fjor høst, nå ligger på 
rundt 15 blank. Godt over 2000 
tonn sei ble landet i hver av de 
tre første ukene av året, og det 
tallet er enormt.

Hyselandingene har også 
skutt i været nå må slutten, 
mens prisen stort sett har vært 
fallende det siste året. Fersk-
hysa betales nå med ni kroner, 
fryst hyse med litt over 17 kro-
ner.

Det går bare oppover
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Godt fornøyd på Røst

Gårdsøyveien 23 – 8907 Brønnøysund 
Tlf. 75 02 99 40 

www.trucktek.noNR.1
I NORGE

Vi kan kraner, 
hydraulikk og vinsj

LA OSS KOMME MED TILBUDET!

VÅRE KRANER 
HOLDER DET 
DE LØFTER

Bedrifter som driver 
med flyfrakt av fisk kan 
komme til å velge bort 
jobbsøkere fra nasjoner 
som Syria, Afghanistan 
og andre land som 
Norge nå mottar store 
mengder flyktninger fra. 

Mottaket av flyktninger fra kon-
fliktherjede land i Midtøsten har 
pågått en god stund, og i mange 
kommuner er man nå kommet 
over i bosettingsfasen. I tillegg 
til språkopplæring og andre ting 
er jobb et av de viktigste elemen-
tene for å lykkes, og langs kysten 
i nord er det ofte i fiskerinæringa 
slike jobber er å finne.

Men for bedrifter som dri-
ver med flyfrakt, kan det være 
enklest å styre unna utlendin-
ger utenfor EØS-området. For 
å unngå kostbar og tidkrevende 
sikkerhetskontroll har nemlig de 
fleste bedrifter som jobber med 
flyfrakt søkt om forhåndsgod-
kjenning fra Luftfartstilsynet. 
Det innebærer at man unngår 
inspeksjon av hver eneste kasse 
som skal ut med fly, mot å eta-
blere en sikker kjede helt fra 
produksjonsanlegget og ut til 
flyterminalen. 

Lettere for EØS-borgere
Leder for sikkerhetsavdelingen 
i Luftfartstilsynet, Jørgen Inge-
brigtsen sier at over 250 norske 
bedrifter i mange ulike bransjer 
er registrert som såkalt «kjent 
avsender».

- Jeg ønsker ikke å gå detaljert 
inn på kravene, men det handler 
blant annet om at ansatte som 
skal delta i produksjonen må ha 
kjent CV eller historie fem år til-
bake i tid. Det handler også om 
at varene som skal sendes, skal 
oppbevares og fraktes på en slik 
måte at uvedkommende ikke har 
tilgang. Bedriftene som deltar i 
ordningen, blir kontrollert uan-
meldt av oss, sier Jørgensen.

Han slår fast at bedriftene kan 
ansette hvem de vil i sin øvrige 
virksomhet, men at kravene trer 
inn når det jobbes med varer for 
flyfrakt. 

- Vi legger oss ikke borti 
hvordan drifta skjer utenom 
flyfraktjobben. Men når denne 
jobben skjer, skal bare de med 
dokumentert bakgrunnssjekk 
være med. For å få slik godkjen-
ning må man fremlegge politiat-
test og ha minst fem års botid i 
Norge. Og det vil naturlig nok 
være lettere for EØS-borgere 
er lettere å dokumentere sin 
historie de siste fem årene enn 
borgere fra andre land, sier Jør-
gensen. 

Stengt ute fra hovednæringa
For de som jobber med integre-
ring av flyktninger fra konflikt-
sonen i Midtøsten innebærer 
disse kravene ekstra vanskelig-
heter. I Torsken på Senja har 
kommunen bosatt 43 flyktninger 
de to siste årene. 

- Og de aller fleste av dem 
ønsker å jobbe. Det handler 
selvsagt om norskkurs og andre 
ting først, men vi har allerede 
fått ut to i arbeid, en på filetan-
legget til Nergaard i tillegg til en 
som jobber med lineegning, sier 
flyktningekonsulent i Torsken 
kommune, Linda Wilsgård.

- Hvilket potensiale har fiske-
rinæringa til å sysselsette flykt-
ninger?

- Et ganske godt potensiale, 
vil jeg si. Men problemet rundt 
dokumentasjon av fortid fem år 
tilbake i tid gjør at vi i mange 
tilfeller ikke får det til. Jeg tror 
nok at næringa kunne tatt inn 
flere hvis vi ikke støtte på slike 
problemer, mener Wilsgård. 

- For oss er dette viktig å få 
en løsning på. Vi har et ensidig 
næringsliv her, så skal vegen inn 
til store deler av fiskerinæringa 
være stengt på grunn av noe sånt, 
så blir det vanskelig for oss å bo-
sette disse flyktningene. 

Styrer unna
Daglig leder i Arctic Filet AS 

i Torsken, Ove Magnar Thu 
bekrefter problemstillingen.  
- Hvis vi ikke skulle drive med 
slik forhåndsgodkjenning fra 
Luftfartstilsynet, må vi betale 
ganske mye for kontroll av hver 
enkel forsendelse. Ved Oslo 
lufthavn tar de for eksempel 1 
krone per kilo for scanning av 
lasten, mens man ved flyplas-
sen i Amsterdam bruker hund 
og fakturerer per oppdrag. Og i 
for eksempel England tilbyr de 
ikke tjenesten i det hele tatt. Så 
for oss er det ikke noe alterna-
tiv å ikke ha slik godkjenning 
- Men hva skjer i praksis i for-
hold til nyansettelser? Vegrer 
du deg for å ansette folk du ikke 
kan bruke til alle oppgaver?  
- Ja, i praksis blir det jo sånn. 
Vi kunne tatt inn flyktninger, 
og holdt dem unna akkurat disse 
flyfrakt-sensitive oppdragene. 
Men det er jo vanskelig å skulle 
drive og jage folk inn og ut av 
produksjonen alt etter hvem vi 
produserer for. Det blir utfor-
drende å ha en slik stab, selv om 
det jo er fullt mulig. 

Lavterskel jobbtilbud
Thu understreker at tilgangen på 
annen arbeidskraft så langt har 
vært god for hans bedrift, slik at 
problemstillingen ikke har skapt 
store problemer. 

- Men dette er jo ulikt fra sel-

skap til selskap og sted til sted. 
Det er jo litt synd, for næringa 
har mange steder bruk for folk, 
samtidig som folk har bruk for 
jobb. Og språkutfordringer har 
vi erfaring med. Så dette er et 
lavterskel jobbtilbud vi kan tilby 
hvem som helst som ikke er 
redde for en skvett med slog og 
fiskeblod. 

 
Vil følge med
Direktør for industriavdelingen 
i Sjømat Norge, Sverre Johan-
sen sier at han foreløpig ikke 
har oppfattet problemstillingen 
rundt den siste tilstrømningen av 
flyktninger som et problem ute 
hos medlemsbedriftene. 

– Men det kan jo fort bli det. 
Regelverket er jo ganske kre-
vende, selv om begrunnelsen 
jo kan være enkel å forstå. Men 
i praksis blir det jo slik at man 
unngår å ansette folk man ikke 
kan bruke til alle oppgaver i pro-
duksjonen. 

Johansen mener absolutt at 
sjømatbedriftene langs kysten 
har noe å bidra med i integre-
ringsarbeidet.

- Det å spille en rolle som 
sysselsetter av nye landsmenn er 
jo absolutt aktuelt for vår indus-
tri. Så hvis denne typen regel-
verk gjør at det blir vanskelig, 
må vi se nærmere på det, sier 
Johansen.

Sikkerhetskrav for flyktninger
Flyfrakt blir stadig mer aktuelt for norsk sjømat, men det setter samtidig opp et stengsel for våre sist ankomne landsmenn.  (Illustrasjonsfoto) 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

- Fiskeridirektoratet 
vil ha bort Lofotfisket, 
mener fiskekjøper Ar-
ne-Johan Larsen fra 
Moskenes, skuffet over 
at ferskfiskbonusen ble 
utsatt.

- I fjor holdt mange fiskere igjen 
litt kvote, og satset på bonus-
fiske på slutten av sesongen. I år 
trer ordninga i kraft først etter at 
torsken har forlatt Lofoten. Der-
med er det ikke interessant for 
fiskerne her i området å gjøre 
noe annet enn å få torsken opp, 
fortest mulig, og så forlate oss. 
Det taper vi stort på, sier Larsen 
til Kyst og Fjord.

- Slik legges alt til rette for 
Finnmark. Det ser ut til at det 
er dit direktoratet vil sende fis-
kerne, sier Larsen, som også 
frykter for den planlagte om-
legginga av kvoteåret. 

– Det vil gi samme effekt: 

Mindre fisk til Lofoten.

Hengte mindre
Med rekordtidlig påske holdt 
Larsen bruket oppe i påskeda-
gene, i håp om å få mest mulig 
på land. Men dårlig værmelding 
ødela slutten, selv om det vir-
kelige styggeværet først kom på 
mandag.

- Det er blitt ganske stille 
de siste dagene. Folk er ferdig 
med kvota, eller har gått nord-
over. Vi håper fortsatt vi skal 
få 300-400 tonn ekstra, men nå 
begynner det å se dårlig ut, sier 
Larsen, som priser seg lykkelig 
for at bare 300 tonn er hengt 
denne vinteren, mot det tredob-
belte så seint som i 2013.

- Ingen snø på marka og 
skummelt varmt. Jeg liker ikke 
tendensen.

Per nå ligger de foran fjor-
året, men i fjor fortsatte altså 
fisket i lang tid etter påske, sti-
mulert av ferskbonusordninga.

- Vi regner overhodet ikke 
med samme utviklinga i år, sier 
han.

Røst har vært godt stilt 
dette året, slår Gøran 
Greger fast.

- Vi har hatt fisk rundt hele 
øya, hele tida. Dermed var det 
alltids et sted man kunne gå 
og hente fisken, uansett vind-
retning, sier Gøran, som er 
daglig leder i John Greger AS. 

- Nå skal det vel føyes til at 
været i påska var en lett strek i 
regninga. Men at vårherre står 
bak noen av reguleringene, må 
vi jo bare akseptere.

Fortsatt masse fisk
Spesielt rett før påske var fis-
ket godt for Røst, det var mye 
fremmedflåte på øya og mye 
fisk som kom på land og opp 

på hjell. På denne tida var det 
også en del fiskere som forlot 
Vågan og Henningsvær og 
gikk til Røst. 

- Røst er bankers. Du er ri-
melig sikker på at her finner 
du fisk, mener Greger.

Fortsatt står det mye torsk 
rundt øya og Greger tror fisket 
vil vare 14 dager til. Spesielt 
juksa- og lineflåten har kvote 
igjen, mens garnflåten nå er 
mer og mindre ferdig. 

Heller ikke tørken er det 
vits i å klage på. De høye tem-
peraturene denne vinteren har 
fått mang en tilvirker til å be-
kymre seg, men slikt merker 
de knapt på Lofotens ytterste 
øy. – Her er god tørk og lave 
temperaturer til langt ut på 
sommeren. Ikke er vi særlig 
plaget med frost heller, gliser 
Greger.

- De vil avskaffe Lofotfisket

Skuffet: Fiskekjøper Arne-Johan Larsen fra Moskenes er skuffet over utsatt start ferskfiskbonusen.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

I år har fisken stått rundt hele Røst. Dermed var alltid et fiskefelt 
som lå i le. (Foto: Dag Erlandsen)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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Nå kommer storbåtkrav- 
ene også til fiskeflåten

Hansen Protection AS, Pb 218, 1501 Moss, tlf. 69 00 13 00 

Uansett hva du gjør 
på havet, vi har 
drakten! 

Din beste livsforsikring til sjøs er en redningsdrakt 

Kom trygt hjem!

 ...som er i orden og passer. 

hansenprotection.no

Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

Kortere vei

| 77 66 01 00

ISM står for International Sa-
fety Management, og som man 
raskt gjetter, så er ikke dette noe 
Norge har funnet på selv. Kra-
vet om å ha et sikkerhetssystem 
som dokumenterer rutiner og 
utstyr har blitt innført i fartøy-
gruppe etter fartøygruppe, og 
nå har også turen kommet til 
fiskeflåten. 

- Kravet om et slikt sikker-
hetssystem følger av Skipssik-
kerhetsloven som kom i 2010. 
Frem til nå det ikke vært krav 
til ISM i fiskeflåten, men fra 1. 
juli har de største fiskebåtene 
frist for å få systemene på plass. 
Kravet gjelder i første omgang 
båter over 500 bruttotonn, så 
det begynner i den største grup-

Øvelser og sikkerhetsutstyr er en del av hverdagen for de fleste som jobber på havet, men nå skal oppfølgingen bli enda bedre. 
(Foto: Dag Erlandsen)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

pen. Men myndighetene har 
startet prosessen for å tilpasse 
en forskrift for båter under 500 
bruttotonn, så man kan nok 
vente at det etter hvert også vil 
krype nedover i båtstørrelsene, 
sier Terje Slydahl i selskapet 
Sirkel AS, som leverer denne 
typen systemer. 

Som en avansert HMS
Han sier at de fleste kundene 
han har vært i kontakt med har 
vært klar over kravene en god 
stund, og forberedt seg godt. 
Fristen er 1. juli, og totalt er 
180 fartøy involvert. De fleste 
av disse fisker med trål eller 
ringnot. 

- Kan dette sammenlignes 
med HMS-systemer på land? 

- Ja, for så vidt, men mye 
mer omfattende. I tillegg til å 
beskrive rutiner for hva man 
skal gjøre for å forebygge ulyk-
ker skal man også beskrive 
hvordan hendelser skal hånd-
teres. Og man skal også kunne 
dokumentere vedlikeholdet av 
sikkerhetsutstyret om bord, alt 
fra friflyten på rorhustoppen til 
redningsflåten, vester, drakter, 
lys til drakter og vester. 

Alt skal beskrives
- Enkelte oppfatter disse tin-
gene som vanskelige, men jeg 
bruker å si at det egentlig bare 
handler om å dokumentere det 
de allerede kan og det de alle-
rede gjør. Tingene det handler 
om er kjent, men nå skal man 
plutselig beskrive alt man gjør. 
For eksempel skal man be-
skrive hvordan beredskapen 
skal håndteres, hvordan organi-
sasjonen ser ut og hvordan man 
gjennomfører vedlikeholdet av 
utstyret sitt. 

Fra 1. juli skal også fiskefartøyer ha et sikker-
hetssystem på plass. 

ARCOS – SIKKERHETSKURS 
OG FARTØYSKONTROLLER
Arcos er landsdelens største leverandør 
av kurs og rådgivning innen sikkerhet 
og beredskap. I tillegg er bedriften 
godkjent kontrollforetak på vegne av 
Sjøfartsdirektoratet for båter mellom 
8 og 15 meter. Fartøyskontrollene 
inkluderer krengeprøve og oppmåling 
når behov for det.

For maritime kunder leveres de �este 
relevante kurs for o�serer og mannskap 
i henhold til STCW konvensjonen – 
                        siste oppdatering. 

virksomhet, kyst�åten, utenriks�åten, 
passasjer/cruiserederi og Sjøforsvaret.

For kunder fra o�shoreindustrien/
petroleumsbransjen leveres praktiske 
kurs og lederkurs innen Sikkerhet og 
beredskap – alle godkjent av 
Norsk Olje & Gass.

I tillegg leverer Arcos kurs for 
landbasert virksomhet – industrivern,
brannvern, førstehjelp, 
kjemikaliedykking, røykdykking, etc. 

Arcos har konkurransedyktig
hotellavtale i Tromsø sentrum som
kursdeltakere kan benytte seg av. 
 

Hotellavtalen inkluderer daglig 
transport T/R Arcos-Sikkerhetssenteret.

Arcos leverer kurs og rådgivning for 
petroleumsbransjen, maritim virk-
somhet og landmarkedet. Bedriften er 
godkjent av Sjøfartsdirektoratet og 
Norsk Olje & Gass som opplærings-
institusjon og Sikkerhetssenter. 

Vi tilbyr helikopterevakueringstrening 
(HUET) i nye og moderne fasiliteter.
Arcos er serti�sert av DNV GL i hht.
ISO 9001:2008 og «Maritime Training 
Providers». 

I tillegg er bedriften godkjent foretak 
for fartøysinspeksjoner på vegne 
av Sjøfartsdirektoratet. 

www.arcos.no

Vi tilbyr således kurs
til �skeri, o�shore-
basert maritim 

Spørsmål og bestilling av kurs: Gå inn på
www.arcos.no/Booking eller kontakt oss
på tlf. 459 58 880
Sp.mål/bestilling av fartøysinspeksjoner: 
Fartøysinspektør direkte, tlf. 417 97 100 

Lever fisken hos dine yrkesbrødre.
Hos oss kan du føle deg som hjemme, 
med service i særklasse!
Lyder Fisk er et nyetablert fiskebruk i Veidnesklubben.
Vårt formål er å gjøre det beste for å utvikle fisker og fiskekjøper 
ilag.

Vårt ønske er ikke å være størst, men vi ønsker å være
en garantist for kvalitet, stabilitet og utvikling, både når det gjelder 
fangst, priser og servicenivå.

VELKOMMEN TIL VEIDNESKLUBBEN!

Daglig leder
Svein Vegar Lyder 
Tlf: 941 50 098
E-post: svennevl@gmail.com

Formann
Gentjan Kryeziu
Tlf: 908 42 080
E-post: gk.lyder�sk@hotmail.com

VI KJØPE KRABBA DI!
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Minst 14 fritidsfiskere omkom 

- Må ta sikkerheten mer på alvor

Myndighetene har 
registrert at minst 14 
fritidsfiskere omkom på 
havet i fjor, men tallet 
kan være mye høyere. 
Bare én yrkesfisker led 
samme skjebne.

Tallet fremkommer fra Sjø-
fartsdirektoratets ulykkessta-
tistikk for 2015. Statistikken 
er imidlertid mangelfull, og det 
riktige tallet kan være betydelig 
høyere. Men ikke lavere. 

- Politiets rapporter kan i 
noen tilfeller være mangelfulle. 
For ti av disse dødsfallene er 
det ikke registrert hva slags 
virksomhet det dreide seg om. 
Følgelig kan det være flere om-
komne fritidsfiskere enn de 14 
som er registrert, sier rådgiver 
Kari Stautland i Sjøfartsdirek-
toratet. 

Dyster rekord
Tallet på omkomne i fritids-
flåten økte kraftig i fjor, fra 28 
mennesker i 2014 til 37 i fjor. 
Dette er det høyeste tallet på 
syv år.  Ulykker i forbindelse 
med fritidsfiske er den overle-
gent største ulykkesårsaken i 
Sjøfartsdirektoratets statistikk, 
med hele 14 omkomne. 

Nest størst er såkalt virk-
somhet langs kai, som krevde 
syv dødsoffer. Sportsutøvelse 
krevde ett liv, én omkom under 
avgang fra havn, tre omkom un-
derveis fra ett sted til et annet, 
og den siste omkomne sorte-
rer under kategorien «annet». 
Mens altså ti er uavklart.

Middelaldrende menn
En annen klar tendens er at det 
er middelaldrende menn som 
oftest havner i denne statistik-
ken. Det er altså ikke vettløse 
ungdommer som omkommer 
oftest på havet. Gjennom-
snittsalderen på de omkomne 
var 54 år, og 35 av de 37 var 
menn. Det var ingen barn som 
omkom, yngste var 22 år, eldste 
83 år. Fem av de omkomne var 

utenlandske statsborgere. 
Nesten halvparten av ulyk-

kene skjedde enten i Nordland 
eller i Møre og Romsdal. 23 av 
de omkomne brukte ikke flyte-
vest, går det fram av statistik-
ken.

De siste ti årene har det 
gjennomsnittlig omkommet 33 
mennesker i året i slike ulyk-
ker. Det er oftest åpne motorbå-
ter som er involvert i ulykkene.

Krav til flytevest
Fra 1. mai i fjor har det vært 
krav om at alle som er i fritids-
båter under åtte meter skal ha 
på egnet flyteutstyr når båten er 
i fart. Tall fra politiet viser at 
omlag 1,5 prosent av kontrol-
lerte personer har fått forenklet 
forelegg som følge av man-
glede flyteutstyr. 

- Til tross for dette lave tal-
let ser vi gjentatte dødsulykker 
hvor den forulykkede mangler 
flyteutstyr, sier kommunika-
sjonsdirektør Dag Inge Aarhus 
i Sjøfartsdirektoratet.

Ønsker nøyere gjennomgang
Hvert år fører Sjøfartsdirekto-
ratet nøye statistikk over alle 
dødsulykker med fritidsbåt. I 
tillegg til antall omkomne, blir 
det også registrert om vedkom-
mende brukte vest, informasjon 
om værforhold, om ulykken 
fant sted i havn eller i åpen sjø 
og hvilken type fartøy som ble 
brukt. 

- Dette gir et grunnlag for å 
si noe om hvem som omkom-
mer og om de eksempelvis 
brukte vest eller var påvirket 
av alkohol, sier Aarhus, som 
gjerne kunne ønsket seg mer 
informasjon rundt disse ulyk-
kene.

- Det hadde vært nyttig i det 
forebyggende arbeidet å ha mer 
informasjon om enkeltulykker, 
i form av en gransking eller lig-
nende. 

- Havarikommisjonen for 
sjøtransport har allerede i dag 
en mulighet i sitt mandat til 
også å undersøke ulykker med 
fritidsbåt, men mangler i prak-
sis ressurser til å utføre dette 
arbeidet, sier han.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- 14 dødsfall i fritidsfis-
ket er helt uakseptabelt. 
Myndighetene må be-
gynne å ta disse tallene 
på alvor. 

Det sier leder i Norges Fiskarlag, 
Kjell Ingebrigtsen. Ikke minst 
stiller han spørsmål ved de man-
glende opplæringskravene.

- I dag kan en turist gå rett 
om bord i en båt, kaste tampene 
og gå på havet, uten noen som 
helst opplæring. I fiskerinæringa 
er dette helt utenkelig. Nå må 
myndighetene begynne å stille 
krav om økt sikkerhet i denne 

flåten, sier fiskarlagsleder Kjell 
Ingebrigtsen.

- Jeg har sett mange hårrei-
sende eksempler på at fisketu-
rister ikke vet hva de holder på 
med. En gang så jeg en gjeng tu-
rister med fiskestang ligge oppå 
et fall, uten å skjønne hvor farlig 
dette var. Litt større bølger, og 
de ville gått rundt, sier Ingebrig-
tsen, som mener sjøfartsmyn-
dighetene må ta kontakt med 
turistbransjen, med strenge krav 
til bedrifter som leier ut fiskebå-
ter. 

Tilbake til 1800-tallet
- I fiskerinæringa har vi gått 
nøye gjennom ulykkesforløpene, 
og tilpasset båter og utstyr. Vi 

har fått nødstopp på spill, mann-
over-bord-ordninger, leidere, 
vernutstyr og arbeidsklær med 
flyteelementer. Sjøfartsdirek-
toratets kampanje for å få ned 
ulykkestallene i «Norges far-
ligste yrke» har gitt resultater, 
vi har nesten ikke dødsulykker 
lenger, sier Ingebrigtsen, som 
mener det er forstemmende at 
man ikke velger å bruke de vel-
prøvde sikkerhetsløsningene til å 
spare liv også i fritidsflåten.

- Sikkerhetsmessig minner 
det om det vi holdt på med på 
1800-tallet, med åpne småbåter 
og minimalt med sikkerhetsut-
styr. Og det verste er at myndig-
hetene tilsynelatende mener at 
dette er helt greit.

Sjøfartsdirektoratet savner mer informasjon om ulykkene i fritidsflåten. (Illustrasjonsfoto)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det er forstemmende at man ikke velger å bruke velprøvde sikkerhetsordninger i fritidsflåten, 
mener leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. (Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag)

VI ER KLARE FOR ISM, ER DERE?

FRIST FOR ISM ER 01.07.2016

VI TILBYR SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMER TIL ALLE FARTØYS STØRRELSER

www.sirkel-vs.no
Tlf: 474 54 200
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Mahmoud vil bli fisker
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1. KJØLLEFJORD
    MOSSAKIOSKEN

2. MEHAMN
    MIX JOHANNES NILSEN
    COOP MARKED

3. HONNINGSVÅG
    NARVESEN

4. BERLEVÅG
    NARVESEN
    SPAR J. NILSEN

5. BÅTSFJORD
    NARVESEN

6. VARDØ
    SØNDREVÅG KIOSK AS

7. VADSØ
    NARVESEN

8. HAMMERFEST
    MIX HAMMERFEST

9. SKJERVØY
    WILTON AS

10. TANA
      MIX TIGERN KIOSK

11. TROMSØ
      KAKEKIOSKEN, TROMSDALEN
      NARVESEN, STORTORGET
      NARVESEN, STORGATA

12. ANDENES
      NARVESEN ANDENES

13. SORTLAND
      NARVESEN

14. STOKMARKNES
      MIX ARVID RØNNING

15. SVOLVÆR
      NARVESEN TORVET

16. HAVØYSUND
      VIMO NÆRBUTIKKEN

17. STAMSUND
      COOP PRIX

18. BALLSTAD
      JOKER

19. SØRVÅGEN
      JOKER

20. VÆRØY
      COOP PRIX

21. RØST
      JOKER 

22. LØDINGEN
      NARVESEN 

23. BODØ
      NARVESEN , ROYALSENTRET

24. HENNINGSVÆR
      MIX JOH MALNES HANDLERI
 
25. RAMBERG
      BUNNPRIS

26. MELBU
      MIX PÅ HJØRNE

27. SENJAHOPEN
      TO - SØSTRE AS

28. HUSØY
      JOKER

29. GRYLLEFJORD
      ICA NÆR

30. SØREISA
      COOP PRIX

31. BRØNNØYSUND
      TD PÅ KAIA

Her får du kjøpt 
Kyst og Fjord i løssalg:

2728
29 30

På ei egnerbu i Torsken 
er en nyinnflyttet syrer 
i ferd med å omskolere 
seg fra daglig leder i 
eget transportfirma til 
sjarkfisker. 

Den lille kommunen Torsken på 
yttersida av Senja har siden 2014 
bosatt 43 flyktninger, og mange 
av dem ønsker å prøve seg nede 
på kaia. Det er ikke mange plas-
ser ledig, men 43 år gamle Mah-
moud Saed fra Syria er den som 
har kommet lengst. Etter ett års 
tid som egner og altmuligmann 
for sjarkreder Inge Eide, rykket 
han ved nyttår opp til jobben 
som fast ansatt landmann. Eide 
driver fire kystbåter i linefiske, 
så det er mer enn nok å henge i 
med for støtteapparatet på land. 

Men etter påske er planen at 
han blir med på havet.

- Jeg har trivdes godt i eg-
nerbua, og nå vil jeg prøve å bli 
fisker. Her i Torsken er det ikke 
noen annen type jobb, så jeg 
har lyst til å jobbe på havet, sier 
han til Kyst og Fjord på et ge-
brokkent, men forståelig norsk.  

Skulle ta bussen
Utfordringen til nå har vært sjø-
verken. Læremester Inge Eide 
ler kameratslig av historien om 
da Mahmoud var med første 
gang på havet for å gå en båt 
fra Torsken til Andenes. Da ble 
han liggende sjøsyk på rom-
luka og erklærte at han skulle 
ta bussen heim fra Andenes. 
- Men han så litt på reiseruta 
og fant ut at det var best å bli 
med heim igjen sjøvegen, ler 
Inge, som håper sjøverken gir 
seg etter noen turer på havet.   
For Inge har bruk for folk.  
- Problemet vårt er å få tak i fis-
kere blant folket som bor her. Det 
er jo snart fritt for fiskere her, så 
det handler jo nå om å lære opp 
folk å ha med oss på havet. Og ut 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

På egnerbua i Torsken jobber Mahmoud Saed seg opp igjen fra bunn, etter å ha forlatt alt han hadde bygget opp i Syria.  
(Foto: Ronny Trælvik)

Inge Eide ser frem til å få flere 
i arbeid på havet. (Arkivfoto: 
Bjørn Tore Forberg)

fra det vi har erfart på land, tror 
jeg Mahmoud skal bli en god 
mann å ha med på havet.

Storfamilie
Mahmoud er spent på om sjø-
verken kan overvinnes. Motiva-
sjonen er det uansett ingenting 
å si på.

- Jeg vil ikke leve av staten, 
jeg liker ikke å få penger av 
noen. Jeg vil bare jobbe selv, sier 
Mahmoud med en svært målbe-
visst mine. 

Hjemme har han kone og sju 
barn å forsørge. Han ble gjen-
forent med familien etter en flukt 
som involverte både båtreise fra 

Tyrkia til Hellas og en lang og 
strabasiøs ferd gjennom Europa 
før han og en av sønnene kom 
seg til Norge. 

Drev egen bedrift
Før krigen kullkastet hverdagen 
i Syria drev Mahmoud sitt eget 
transportfirma med tre vogntog. 

Disse ble solgt for en verdi rundt 
300.000 norske kroner, og mes-
teparten av pengene ble ifølge 
Mahmoud brukt til å finansiere 
flukten til Norge. 

Nå starter han på bunnen 
igjen, og hvem vet? Kanskje Ma-
hmouds neste firma er norsk og 
fiskerirelatert? 
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kystfolk

Valgte veiløs bygd 

– Festivalen er helt unik i landet 
Jørgen Nordeng er en av de som føler seg hjemme på Karlsøyfestiva-
len. – Det er faktisk den eneste festivalen jeg skal spille på i sommer. 
Jeg ser vel på meg selv som en del av klubben «Venner av øya», og jeg 
har planer om å være der hele helga. Jeg husker godt da vi kom dit i 
2002 med Tungtvann og vi var vel på topp. Jeg husker vi ble møtt med 
fredsduer, peacetegn og en merkelig blanding av folk. Det var som å 
bli satt 40 år tilbake i tid, sier Nordeng.
(Itromso.no)

En kystens venn har gått bort
En markant personlighet på Haugalandet og Vestlandet, er gått bort 82 år gam-
mel. Magne Misje var i mange år en profilert NRK-medarbeider. Han begynte i 
NRK Hordaland i 1977 før han ble programsekretær i NRK Rogaland. I 1998 gikk 
han av med pensjon. To år senere fikk han diagnosen Parkinsons sykdom. Sam-
men med Dag Indrebø var han ansvarlig for den for den store tv-serien «Evig 
heder». Tv-serien medførte at Misje og Indrebø i 1995 fikk SKUP-diplom for pro-
grammene.
(Haugesunds Avis)

Skal stille ut i tunnel 
Kamilla Sajetz Mathisen (39) skal i forbindelse med Kraftfestivalen i Sørfold 11.- 19. 
juni stille ut figurative skulpturer i keramikk i en gammel tunnel i hjemkommunen. 
– Selv om utvalget til utstillingen ikke er klart ennå, blir den satt sammen relatert til 
stedet der det skal stilles ut, sier hun. Utstillingen finner sted i den gamle tunnelen 
under Kobbelv vertshus. – Ved vertshuset er det en tursti med en påbegynt tunnel 
som ble bygd av slavearbeidere under krigen. Tunnelen ble aldri ferdig, så det er 
egentlig bare en hule, forteller hun.
(Avisa Nordland)

På Lonkan ved innsei-
linga til Raftsundet har 
en pensjonert sjømann 
og skipsutvikler fra Nøt-
terøy funnet sitt paradis.

Under en reportasjetur på Had-
sel Innland i slutten av novem-
ber ble Kyst og Fjords utsendte 
oppmerksom på en kafégjest litt 
utenom det vanlige. Fra det in-
nerste hjørnet i det sesongtomme 
kafélokalet til Møysalen Nasjo-
nalparksenter på Hennes hørtes 
småtravelt kontorarbeid med 
telefonsamtaler på flere språk 
enn hva som i farten lot seg ana-
lysere. 

Nysgjerrigheten tok selvsagt 
overhånd. Vi tok kontakt, og 
skjønte fort at Bård Norberg var 
en returreise verdt. 

- Men nå skal jeg til Sin-
gapore en stund, så la oss høres 
en gang i mars, ba Norberg om 
før han ruslet ned til kaia og satte 
kurs for hytta på vegløse Lonkan 
i et novembervær folk flest lar 
båten ligge fortøyd i.

Den gamle skole
Men så er ikke Bård Norberg en 
båtmann som ser mørkt på litt 
vær og sjøskvett. Med en karak-
terbok som staket ut kursen mot 
en praktisk karriere mønstret han 
på i utenriksfart allerede som 17-
åring, og gikk livets yrkesskole 
på den gamle måten. 

- Vasking av gulv og banking 
av rust er god motivasjon 
for utdanning, mener Bård.  
Så han klatret gradene, tok offi-
sersutdanning og ble sjøkaptein 
før han rundet 30. 

Med praktisk erfaring fra 
årene om bord og en levende 
interesse for teknologi og ny-
tenking ble Bård etter hvert 
engasjert i utviklingen av nye 
teknologier om bord på rederiet 
IM Skaugens gass- og kjemika-
lietankere. 

– Jeg er vel ikke akkurat opp-
finner, men konsept- og idéut-
vikler. Jeg skjønner hva som må 
til for at teknologien skal fun-
gere, men jeg har alltid koblet 
meg opp til dem som er flinkere 
enn meg for å ta prosjektene vi-
dere. Alt for mange oppfinnere 
går rundt og tror de skal klare å 
gjøre og eie alt selv. Da kommer 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

man som regel ingen veg.

Fange gasser
Bård Norbergs prosjekter har 
blitt til i samarbeid med blant 
annet Sintef-miljøet, der flere 
faglige kapasiteter har bidratt. 
I ekstrem kortversjon har det 
handlet om å fange opp og lagre 
avgasser fra gass- og kjemika-
lietanker om bord på skip. De 
første prosjektene handlet om å 
kondensere giftige og miljøfar-
lige kjemikalier som tidligere 
bare ble ventilert ut i friluft etter 
at lasten var levert. 

Teknikken er videreutviklet 
i flere faser, og ble senere laget 
for å ta vare på avkoket fra 
LNG-tanker. Nedkjølt, flytende 
naturgass vil nemlig alltid avgi 
gass under lagring, og på gass-
drevne tankskip brukes denne 
gassen til fremdriftsmaskineriet. 
Norbergs idé handlet om å lage 
et forminsket anlegg som gjorde 
det mulig ikke bare å samle opp 
avkoket, men også å lagre det og 
pumpe det tilbake i hovedtan-
kene. Dermed kunne man unngå 
ressurssløsing av LNG også på 
båter som ikke kunne benytte 
overskuddsgassen i fremdrifts-
maskineriet. 

 
Ofrer ikke alt for jobben
Til sammen var han ansvarlig 

for prosjektering og bygging av 
18 skip for IM Skaugen. Og his-
toriene han forteller om de ulike 
prosjektene kunne blitt en egen 
artikkel for hvert eneste skip. 
Mye av byggingen foregikk i 
Kina, og 300 reisedøgn i året var 
slett ikke uvanlig for den travle 
skipsutvikleren. 

- Det var litt av et race, ja. 
Men jeg bestemte meg heldigvis 
tidsnok for at jobben ikke skulle 
få ta livet av meg, sier Bård.

- Og det var sånn du havnet 
her?

- Ja, i alle fall en del av forkla-
ringen. Jeg kjøpte faktisk tomta 
usett. Det skjedde over en mid-
dag i København sammen med 
en kollega i rederiet, en maskin-
sjef her fra Lonkan. Jeg spurte 
om han ikke hadde ei tomt å 
selge, og joda, det hadde han all-
tids. Han bor rett bakom haugen 
her, ler Bård hjertelig. 

- Og du bare flytta til et 
sted hvor du ikke hadde 
noen tilknytning eller kjente? 
- Ja nettopp derfor! ler han enda 
høyere. 

Fritt liv
Men det har blitt langt fra en-
somt. Bård beskriver det sosiale 
livet som bedre enn noensinne, 
med en lang kø av familie og 
venner som mer enn gjerne kom-
mer på besøk. En av dem var en 
fast forbindelse fra Kina som ble 
så betatt av stedet at han gjorde 
som Bård, og spurte om det ikke 
var noe til salgs i nærheten. Det 
var det tilfeldigvis, for nabohytta 
hadde ligget ute for salg en god 
stund. 

- Han satt her på trappa en 
fantastisk sommerdag, og var 
ikke i tvil da han fikk høre at na-
bohytta var til salgs; Buy it! sa 
han. Så nå sysler jeg litt der borte 
også og hjelper til med oppus-
sing og slikt. Og det mangler 
ikke arbeidsoppgaver på min 
egen hytte heller, så det er på 
ingen måte vanskelig å få dagene 
til å gå her ute.

- Det er «never a dull day». Å 
havne her er noe helt annet enn 
å bli værende sørafor. Det er fint 
der også, men hvor du enn snur 
deg så er det bompenger, kø, 
parkeringsbøter og forbud mot 
alt. Du får jo ikke brenne løv i 
hagen en gang! Nei, her er det 
et annet liv. Og ikke har vi tju-
veradder eller noenting å være 
redde for. Nøkkelen forlater man 

i døra bare for å fortelle folk at 
ingen er hjemme. Og akkurat 
sånn vil jeg ha det. 

Punktum er ikke satt
Sjølivet nytes selvsagt også i 
fulle drag. Og som et ekstra ka-
pittel i historien om båtkonstruk-
tøren fra Nøtterøy, får vi høre 
om hvordan han deltok i et sel-
skap eid av skipsrederne Skau-
gen og Ulltveit-Moe som bygget 
luksuriøse småbåter for privat-
markedet. Byggingen skjedde 
i Kina, mens markedet var i 
Vesten. Prosjektet gikk riktig 
så bra produksjonsmessig, men 
økonomisk kostet det mer enn 
det smakte, og produksjonen ble 
etter hvert lagt ned. Men båtene 
ble noen riktige smykkeskrin, og 
en av dem sikret Bård seg. Nå er 
den i daglig bruk, både for turene 
over til butikken på Hennes og 
til utflukter i nærområdet. 

Til fiskebruk har Bård anskaf-
fet en rimelig Viksund-sjark som 
brukes flittig, ikke minst av fis-
keglade gjester.  

Men selv om han straks run-
der 66 er det ikke bare slaraffen-
liv og hyttesnekring. Drivkraften 
og ønsket om å utvikle nye pro-
sjekter ligger godt forankret, og 
i erkjennelsen av at det tar minst 
6-7 år fra en idé unnfanges til 
den settes ut i livet, kom han 
ikke i mål med sitt siste konsept 
mens han var hos IM Skaugen. 

Resultatet ble selskapet LNG-
newtech, hvor han har overlatt 
alt av drift og ansvar til sønnen 
og andre fremadstormende kref-
ter.

Konseptet handler om å in-
tegrere skrog og gasstank, slik 
at båten er selve tanken. Første 
skip, et 185 meter langt gasskip, 
er nettopp kontrahert. Og skips-
konstruktøren fra Nøtterøy kan 
glede seg over at han har flere 
gode skipshistorier i vente. 

Bosetter man seg på et vegløst sted i Raftsundet bør man være glad i båtliv. 
Og det er Bård Norberg.  (Alle foto: Erik Jenssen)

Bårds hytte er det første nybygget som er reist på Lonkan 
på 50 år. 

I en slik hytte er det lett å trives.  

- Å bo alene på denne måten gjør at man blir litt ekstra oppmerksom på hvor en 
setter foten. Ramler man, er det ikke noen som kommer.  

På veg til nærbutikken på Hennes i Hadsel.   

- Med en slik utsikt må man bare vende naturen ryggen for å få 
gjort det man skal av kontorarbeid, ler Bård. 
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Framtidas valg for sjømatnæringen

 innspill@kystogfjord.no

Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords debattside - der leserne slipper til med store og små inn-
legg. Alle innlegg vil bli lagt ut på kystogfjord.no sin debattseksjon, mens et utvalg vil bli tatt med i  
papiravisen. Vi håper å bli et viktig debattforum og oppfordrer alle som har innspill de ønsker å få 
fram om å sende innleggene til oss. Vi oppfordrer imidlertid til en ordentlig tone, samt å behandle  
motdebattanter med respekt.  Innlegg sendes til innspill@kystogfjord.noinnspill
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Bestill idag og få
12 mnd Kyst og Fjord på
pdf for kun 1499,-
Inkludert sydvest fra Regatta.

Begrenset antall!

Bestill på post@kystogfjord.no 
Eller ring oss på 78 49 99 00

Da det ble gitt dispensasjon fra 
deltakerloven og industrien fikk 
adgang til å eie trålere, ble denne 
dispensasjonen gitt på visse vil-
kår.  Dispensasjonen innebar (og 
innebærer fortatt) visse plikter. 
Disse pliktene omtales som : 
1. Leveringsplikten. Den skal 
sikre dekning av landindustriens 
behov for råstofftilgang gjen-

nom hele året.
2. Bearbeidingsplikten. Den 
skal sørge for at leveringspliktig 
råstoff blir bearbeidet av indus-
tribedriften. 
3. Aktivitetsplikten. Den skal 
sikre at eksisterende virksom-
het og aktivitet opprettholdes 
og knytter fartøy og anlegg 
sammen.

 I «Innstilling fra nærings-
komiteen om en konkurranse-
kraftig sjømatindustri, Meld. St. 
10 (2015–2016)» kan man lese 
blant annet dette:

«Komiteen merker seg at 
aktivitetsplikten gjelder de 

fleste konsesjonene som rede-
riet Havfisk AS innehar. Her er 
forpliktelsene knyttet opp mot 
anleggene i Stamsund, Melbu, 
Storbukt, Hammerfest, Kjølle-
fjord og Båtsfjord. Formålet 
med aktivitetsplikten er at ek-
sisterende virksomhet og aktivi-
tet skal opprettholdes og knytte 
fiskefartøy og sjømatindustri-
anlegg sammen. Dette indus-
trivilkåret er det gitt åpning for 
i reglene om eierkonsentrasjon 
i konsesjonsforskriften. Komi-
teen peker på at vilkåret om 
aktivitetsplikt er et distriktspo-
litisk virkemiddel som skal øke 

sjømatindustriens strategiske 
handlingsrom, muligheter for 
effektiv drift og lønnsom om-
stilling og tilpasning og bidra 
til å opprettholde industrivirk-
somhet i kystsamfunnene. Dette 
råstoffet skal bidra til å strekke 
sesongene slik at man evner å 
produsere større deler av året, 
og på denne måten være til 
stedet i markedet 365 dager i 
året.»

Dette forteller at det er en 
tverrpolitisk enighet på Stor-
tinget som utrykker det syn at 
Røkke har plikt til å sørge for at 
det blir aktivitet på hans fiske-

bearbeidingsanlegg . Dette med 
utgangspunkt i den fisken som 
hans trålere fisker.  Forutsetnin-
gen for at dette skal kunne skje, 
er så selvfølgelig som at fisken 
som hans trålere fisker, blir le-
vert til hans anlegg og at fisken 
blir bearbeidet der.

Det blir interessant å se om 
Røkke vil ignorerer Stortingets 
syn på saken. Og om han ikke 
gjør det, hva gjør myndighetene 
da?  Vil de fortsette å lukke øy-
nene for at Røkke, på arrogant 
vis, velger å se bort fra de plik-
tene som ble gitt da det ble dis-
pensert fra deltakerloven?

Stortingets næringskomité gav 
sist torsdag sin innstilling til re-
gjeringens sjømatindustrimel-
ding. Komiteen gjorde mange 
kloke valg. Med nedgangstider 
i oljenæringen og økende ar-

beidsledighet, er det viktigere 
enn noen gang at vi sørger for 
best mulig lønnsomhet i en 
våre framtidsnæringer. Vi står 
overfor viktige beslutninger i 
norsk fiskeripolitikk fremover.

 Næringskomiteen har sam-
let seg rundt flere fellesvedtak, 
og en rekke av de foreslåtte 
tiltakene er helt i tråd med hva 
regjeringen opprinnelig fore-
slo. Det være seg arbeidet med 
å jevne ut sesongen, ekspertut-
valg for førstehåndsomsetning 

og økt satsing på forskning 
og utvikling. Komiteen står 
også samlet bak ønsket om en 
samlet gjennomgang av de tre 
pliktene – bearbeidingsplikten, 
leveringsplikten og aktivitets-
plikten. Med den debatten som 
har vært om dette kan det være 
fornuftig å utvide kommisjo-
nens arbeid slik at vi får et bre-
dest mulig forlik.

 Komiteen har altså verken 
sagt ja eller nei til regjeringens 
forslag. Hva resultatet blir, 

hvilken innstilling kommisjo-
nen kommer med, og hvilke 
vurderinger jeg gjør for å legge 
frem en ny sak for Stortinget 
vil være en anbefaling med 
utgangspunkt i kommisjo-
nens forslag. Jeg tar sikte på å 
komme tilbake til Stortinget så 
raskt som praktisk mulig. 

Det som nå er viktig er at det 
skapes best mulig lønnsomhet 
for hele sjømatnæringa, og at vi 
har et samlet politisk miljø som 
utarbeider forutsigbare og sta-

bile rammevilkår for næringen. 
 Jeg tror ikke på at vi som 

politikere kan regulere oss fram 
til lønnsomhet. Noen av an-
modningsvedtakene i nærings-
komiteen innstilling mener jeg 
heller ikke akkurat legger opp 
til det. Det er kundene og mar-
kedene som bestemmer hvilke 
produkter som er attraktive. Da 
er det bedre at vi overlater til 
næringen selv, både fiskerne og 
industrien å definere hva som 
vil være lønnsomt fremover.

iNNSPiLL
Per Sandberg
Fiskeriminister

iNNSPiLL
Jarl Hellesvik
Hammerfest

Aktivitetsplikt for Røkke

- Det blir interessant å se om Røkke vil ignorerer Stortingets syn på pliktene som følger med trålerkvotene hans, skriver Jarl Hellesvik i dette innlegget. (Foto: Havfisk ASA)
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Journalist Dag Erlandsen skreiv 
nyleg ein kommentar i «Kyst og 
Fjord» der han drøftar omgrepet 
«kvoteran» og korleis det blir 
brukt i den fiskeripolitiske de-
batten. Sjølv mislikar han ordet 
og hevdar det stemplar ærlege 
og hardt arbeidande fiskarar på 
ein måte dei ikkje fortener.

Etter så mange år der markna-
den i aukande styrer retten til å 
fiske, kvoteprisar, deltaking og 
rekruttering i fisket, vil fiska-
rane sjølsagt tilpasse seg dette 
systemet. Og det er ingen tvil 
om at mange er dugande, og at 
dette kjem til sin rett i ein vinter-
sesong som den vi har hatt. Men 
kvotesystemet har vore omstridd 
lenge. Lite tyder på at debatten 
er slutt, og ut av det folkelege 
engasjement blir det også eit 
folkeleg språk.

Om vi skal leite etter opp-
havet til ord som «kvoteran», 
«kvotebaron», «konsesjonsa-
del» og liknande, tippar eg at 
dei første som laga og brukte 
desse orda sjølv var fiskarar. 
Mest sannsynleg er det bitre er-
faringar på eigne eller andre sine 
vegne som har utløyst trongen til 
å setje ord på dette.

Det er alltid kjekt når ein 
gamal og god kollega kjem på 
visitt, men på eit punkt i Dag 
Erlandsen sin artikkel må eg få 
korrigere han. Eg er sjølv kritisk 
til bruken av omgrepet «kvote-
ran». Først og fremst fordi det 
i held på å bli ein floskel med 
sterkt preg av slitasje etter bruk 
i mange ulike kystaksjonar. For 
å hindre at boka mi; «Kvoteba-
ronar. Privat rikdom – utarma 
fiskevær» som kom ut i 2014 
skulle bli stempla som eit taler-
øyr for andre enn forfattaren og 
han åleine, unngjekk eg å bruke 
ordet. Eg synes dessutan det har 
eit dårleg presisjonsnivå. Etter 
kommentaren i «Kyst og Fjord» 
frykta eg for at her kunne det 
ha skjedd stygge glipptak, men 
eit søk på «kvoteran» i bunden 
og ubunden form i manuset gav 
framleis null treff. Eg brukte 
heller ikkje dette omgrepet i 
intervjuet med Aftenposten Inn-
sikt som Erlandsen er kritisk til.

Likevel deler eg ikkje Dag 
Erlandsen sin frustrasjon over 
omfanget bruken av omgre-

pet «kvoteran» har fått. Ser 
vi tilbake på dei siste 30 åra 
er det mange enkeltsaker og 
utviklingstrekk vi kan henge 
ordet på. Dei fleste resultat av 
mangelfull politisk styring og 
slapp forvaltning som mange i 
næringa har greidd å utnytte til 
beste for seg sjølv. 

Dag Erlandsen spør på vegne 
av fiskarane; «Får de takk for 
innsatsen?» og svaret til oss 
andre er eit refsande «nei». Det 
trur eg folk på kysten som ikkje 
står i manntalet skal ta med 
knusande ro. For dette handlar 
om ei næring som høglydt sa 
frå seg samfunnsansvaret tidleg 
på 90-talet. Erlandsen hevdar 
at fisket er miljøvenleg og sub-
sidiefritt. Begge deler kan vel 
diskuterast med tanke på at næ-
ringa årleg nyt godt av cirka ein 
milliard i drivstoffsubsidiar og 
at fråveret av ressursrente tru-
leg er meir verdt for fiskeflåten 
i dag enn det dei fekk i subsidiar 
for 30 år sidan då fiskeriavtalen 
med staten framleis var ei stor 
inntektskjelde.

Dei fiskarane som i 1990 kom 
med på A-laget i torskefiskeria 
då cirka 3.500 båtar fekk ein ga-
rantert fartøykvote bør også vite 
at dette aldri kunne skjedd der-
som ikkje langt fleire båtar var 
blitt nekta den same eksklusive 
retten. Slik vart 3.500 torske-
kvoter over natta verdipapir og 
gullkanta spekulasjonsobjekt. 
Men fisken på desse kvotene 
vart altså ikkje henta frå lause 
lufta, men frå eingong likever-
dige yrkesbrør med same rett til 
torskefiske nord for 62-graden. 
Mange måtte blø for at andre 
skulle bli rike, lønsame og ef-
fektive. Den takka som Dag Er-
landsen etterlyser: kven skal den 
gå til her? Til dei mange tusen 
fiskarane som let seg ofre? Eller 
til samfunnet, styresmakter og 
organisasjonar som let det skje?

Her starta historia om «open 
gruppe». Eit kjenneteikn ved 
norsk fiskeripolitikk er at mange 
overlever og klarar seg godt, 
ikkje på grunn av den, men på 
tross av den. Mange fiskarar i 
denne gruppa er, saman med dei 
ustrukturerte sjarkane under 11 
meter, gode eksempel på det. I 
Aust-Finnmark, der kvoteba-
ronane var tidleg ute i jakta på 
strukturkvotar, har mange sjark-
fiskarar funne ein god leveveg i 
kombinasjon med torsk og kon-
gekrabbe. Dette gjer vilkåra for 
den lokale fiskeindustrien litt 
lettare, det er positivt for bu-

Annonsér i Kyst og Fjord

Den nordnorske fiskeriavisen

På øverste hylle
21-åringer tar inn 

lærlinger
William Sagen og Dag-Øyvind Ingilæ 

har så vidt passert 20, men har fått 

godkjenning som opplæringsbedrift 

og søker etter lærlinger.

side 28

Misjonerer for torsken

Paul Hauan og hans kolleger i 

Stamsund kaller seg for torske- 

misjonærer. Norway Seafood skal 

forsyne Norge med fersk torsk 

hele året.

side 16 og 17

Side 14 og 15Når Helge Haugs produkter plasseres i italienske butikkhyller, havner 

råskjæret hans sammen med trøfler og gåselever. – Samarbeidet med 

Halvor Hansen i Tromsø gir resultater, fastslår fiskekjøperen på Ball-

stad.

side 2 og 3 

I løpet av en tiår-

speriode brukte 

Bodø kommune 

og Tromsø kommune en 

prosent av sine investeringer 

i utkantene, der ti prosent av 

befolkningen bodde. 

Trond Antonsen

Lisbet Kristine Hansen

i Lødingen i Nordland har 

fått båt innført i Fiskerid-

irektoratets register over 

fiskefartøy.

side 24 - 27

Olafur Fridbert 

Einarsson
er en annerledes kvoteflykt-

ning. Han er bosatt i Tana, på 

fiske i Vesterålen.

side 18 og 19
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Frykter at de ikke 
blir hørt

Side 4 og 5

Fiskere i Tromsø frykter at de ikke blir hørt, når kommunens kystso-neplan skal vedtas. Høringsperioden er midt under vinterfisket og i høringsbrevet konkluderer kommunen med at «det er lite fisk» på gode fiskeplasser.

Skreiinnsig
for fullt
Leif Heløy er blant de som 
gleder seg over at innsiget 
av skrei i Lofoten har tatt 
seg kraftig opp. 

side 20 og 21

Trond Inge Ludvigsen
på Sommarøy i Troms har fått 
båter innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.

side 28 - 31

Jan Tore Enoksen
solgte huset for en båtdrøm. 
Lykken heter «Laila» og er 35 
fot og 79 år.

side 22 og 23

side 2 og 3 

Jeg tror sentrale politik-
ere kan ha mye å lære av 
lokalpolitikerne i Kvænan-

gen. Nemlig å tørre og ta valg 
som kan virke helt ufornuftige. 

Møller’s tran
kommer herfra
Når du kjøper ei flaske tran på bu-
tikken, er det stor sannsynlighet 
at råstoffet kommer fra anlegget 
hvor Vigilija Svezikiene er sjef.

side 16 og 17
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Skreifest til tusen

Vil holde lenger åpent
Det er store forventninger til mer 
aktivitet i Vardø etter at Svartnes-an-

legget nå får en ny start. Oscar De La 

Cerda (bildet) satser på å motta fisk 

og skalldyr større deler av året.

side 6 og 7

- For tidlig refordeling
Roar Arne Robertsen mener det 
var altfor tidlig å refordele for 
flåten under 11 meter. – Det har 
vært mest dårlig vår og land-
ligge.

side 4

Side 10 og 11

Ole Jack Grimestad (tv) og Trond Myklebust har god grunn til å 

smile. Med kort gangtid til feltet og skrei i store mengder er dette 

en skikkelig lofotsesong – når været tillater det.
side 2 og 3 

Gjennom en 
kommunal 
strategi har altså 

Hasvik laget et virksomt 
alternativ til dagens nas-
jonale fiskeripolitikk.

Ragnar Elias Nilsen

Daniel Sørensen
på Rebbenes i Troms har 
fått båt innført i Fiskerid-
irektoratets register over 
fiskefartøy.

side 18 og 19

Morten Jentoft
på Napp mener at fiskeluk-
ta er den beste som fins.

side 14 og 15
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…og få alt i én pakke 
– ukentlig papir-avis, PDF-utgave og nettavis!

Innfører kvoter

Sitter du på en god nyhet!

– Tips 

Telefon  78 49 99 00  
eller   

redaksjonen@kystogfjord.no

Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords debattside - der leserne slipper til med store og små 
innlegg. Alle innlegg vil bli lagt ut på kystogfjord.no sin debattseksjon, mens et utvalg vil bli tatt 
med i papiravisen. Vi håper å bli et viktig debattforum og oppfordrer alle som har innspill de øn-
sker å få fram om å sende innleggene til oss. Vi oppfordrer imidlertid til en ordentlig tone, samt å 
behandle motdebattanter med respekt.  innlegg sendes til innspill@kystogfjord.no

 innspill@kystogfjord.no

Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords debattside - der leserne slipper til med store og små inn-
legg. Alle innlegg vil bli lagt ut på kystogfjord.no sin debattseksjon, mens et utvalg vil bli tatt med i  
papiravisen. Vi håper å bli et viktig debattforum og oppfordrer alle som har innspill de ønsker å få 
fram om å sende innleggene til oss. Vi oppfordrer imidlertid til en ordentlig tone, samt å behandle  
motdebattanter med respekt.  Innlegg sendes til innspill@kystogfjord.noinnspill

JANGAARD EXPORT AS

FISKEMOTTAK:

2

1

3

4

1

Andenes

Torbjørn tlf. 90 54 80 69

1

2

FISKEMOTTAK :
Ring for avtale, vi er glad i fisk! 

JANGAARD EXPORT AS

FISKEMOTTAK:

2

1

3

4

1

Andenes

Torbjørn tlf. 90 54 80 69

1

2
Jangaard Export AS 
Pb 155
6001 Alesund
Tlf. 480 94 000
mail@jangaard.no

Reidar tlf. 97 11 15 21

Torbjørn tlf. 90 54 80 69

Reidar tlf. 97 11 15 21

Ragni tlf. 96 51 52 70
Stein tlf. 95 89 86 70 

Andenes

Lødingen

Lofoten

Vesterålen
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DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen

9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

Moloveien 3, 
9790 Kjøllefjord, 
tlf. 78 49 81 01

Boks 283, 9991 Båtsfjord
Tlf. 78 98 55 90
Fax. 78 98 55 91

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00

Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

      
Tlf: 78 49 68 01

www.skjaanesbruket.no
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Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150

www.frydenbø.no

Selskap du har bruk for:

BÅTSFJORD 
SENTRALFRYSELAGER

  
  

 

   
     

 

                            

   
 

 
    

   
 

 

mehamn@norlines.no
Tlf 784 77 800
Postboks 343
9770 Mehamn

Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com
www.froystadas.com

6095 Bølandet

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
   

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av �sk og krabbe -  

Filet produksjon

Båts�ord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

   

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

firmapost@slippen.no

-RRDOKK TØØRRDOKK GGET BY- OVER

eddersøm etter Skr
erv og ønskundens behok

efast materialeRustfritt og syr

firmapost@slippen.no

Strandveien 153, 9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 86 85, Fax 78 49 99 10

NORDKYN APOTEK
- kystens apotek

Garn, teiner, plastkar, etc

KogF_Malsider_Oppdatert18.10.12_Kyst og Fjord  23.10.12  11.51  Side 11

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVN KF
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.kommune.no

Ombygging av far tøy

Maskinering
Hydraulikkservice

Alu- og stålsveising

Volvo Penta-forhandler

Motorverksted
Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00
Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

Garn, teiner, plastkar, etc

6095 Bølandet - Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com
www.froystadas.com

Ror du på 
Lopphavet og Kvænangen?

– Vi kjøper alt av �sk!

Tlf: 992 26 240/920 34 235

Tlf. 76 08 13 90 - Mob. 913 81 390
www.johansensgarnservice.no

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK 

1991 - 2016
25 ÅR

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

MØRENOT FISHERY AS  |  T: 70 20 95 00  |  fishery@morenot.no

MØRENOT FISHERY
 TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP!

DELIVERING THE DIFFERENCE™

 

Autorisert 
bruktbåtmegler

Kontakt: 
Harstad Marina as
Tlf:. 77 00 25 30
Web:. harstadmarina.no

Autorisert Volvo Penta 
Serviceverksted
• Salg 
• Montering

iNNSPiLL
Gunnar Grytås
Tromsø

Skal «open gruppe» på nytt bli ein salderingspost i rekneskapen mellom kvotebaronane og sam-
funnet som gav dei privilegia? Eller vågar Stortinget å vere meir aktive no enn dei var då dei let 
seg parkere på sidelinja i 1990-åra, spør Gunnar Grytås i dette innlegget.  (Illustrasjonsfoto)

Kvoteran -  ikkje snakk om?

Fiskeridirektoratet innfø-
rer totalkvoter på leppe-
fisk. Samtidig strammer 
de inn åpningstidene.  

Fisket etter leppefisk, som bru-
kes som rensefisk i oppdrett, har 
tatt seg opp, og skapt ei ny næ-
ring for fiskerne. Men presset på 
bestandene er stort, direktoratet 
frykter konsekvensene og skjer-
per inn regelverket.

Tre soner
Det innebærer blant annet at fis-
ket starter noe seinere i år enn i 
fjor. Samtidig innføres det total-
kvoter, som gjelder alle arter av 
leppefisk.

Fisket etter leppefisk er delt 
inn i tre soner; Sørlandet, Vest-
landet og Midt-Norge, der sist-

nevnte i realiteten gjelder alle 
fylker fra Møre og Romsdal og 
nordover.

• Fra Møre og Romsdal og 
nordover åpner fisket 25. juli, 
med totalkvote 4 millioner lep-
pefisk.

• På Vestlandet (Rogaland – 
Sogn og Fjordane) åpner fisket 
11. juli, her er totalkvoten 10 
millioner leppefisk.

• Også på Sørlandet (svenske-
grensa – Vest-Agder) åpner fis-
ket 11. juli, og med en totalkvote 
på 4 millioner leppefisk.

Leveringsavtale
Som før må alle fritidsfiskere 
som fisker leppefisk ha en le-
veringsavtale for å kunne drive 
fiske. Men fra 2016 gjelder denne 
ordninga også yrkesfiskere som 
fisker med teiner og ruser.

Leppefisk er blitt en populær kar for oppdretterne. Nå frykter 
Fiskeridirektoratet for bestanden. (Foto: Fiskeridirektoratet)

Velkommen til Veidnesklubben!

Hos oss blir både mannskap og
fangst behandlet med respekt!

Daglig leder
Svein Vegar Lyder 
Tlf: 941 50 098
E-post: svennevl@gmail.comVi kjøpe krabba di!
Formann
Gentjan Kryeziu
Tlf: 908 42 080
E-post: gk.lyder�sk@hotmail.com

setjinga i kystkommunane og 
fisket har ei opning for nyrekrut-
tering utan at det må investerast 
på millionnivå i kvote og båt. Er 
det ei gruppe fiskarar som for-
tener ros og takk frå resten av 
samfunnet er det desse jentene 
og karane, og eg er nokså sik-
ker på at Dag Erlandsen ikkje er 
usamd i det. 

Vinteren 2014 skjedde det 
noko interessant. For første gong 
var «open gruppe» i ein privile-
gert situasjon. Med ein rekord-
høg torskekvote vart det for ein 
gongs skuld sett av ein så stor 
maksimalkvote at dette B-laget i 
praksis hadde utsikt til fritt fiske. 
Dette utløyste avis- og blogginn-
legg frå nokre av kvotebaronane 
fordi reguleringa var urettferdig 
mot dei som hadde kjøpt struk-
turkvoter for å få fiske meir enn 
andre, og i kampanjen mot små-
sjarkane vart det også hevda at 
dei landa fisk av svært dårleg 
kvalitet – noko som i alle fall 
på den tida var eit problem som 
heile flåten sleit med.

Evna til å gle seg over at 
fiskarkameratar i ei hardt pressa 
flåtegruppe endeleg fekk opp-
leve eit normalt vinterfiske var 
fråverande. Men når det å vise 
solidaritet blir ein risiko for 
eigne posisjonar, så vil dette 
også prege den fiskeripolitiske 
debatten og valget av ord blir 

sjølsagt hardare.
«Open gruppe» vart resulta-

tet av ei dramatisk omfordeling 
av både fiskekvotar, inntekter 
og økonomisk makt tidleg på 
1990-talet. Om ikkje så mange 
år skal det truleg fastsetjast ein 
ressursskatt som skal gje noko 
tilbake til samfunnet. Her skal 
mange års inntekter, for mange 
også ein superprofitt, av ein pri-
vatisert ressurs vegast opp og 

balanserast mot betalingsevna 
til dei som framleis måtte prøve 
å overleve ved å ta det gamle 
samfunnsansvaret på alvor. Skal 
«open gruppe» på nytt bli ein 
salderingspost i rekneskapen 
mellom kvotebaronane og sam-
funnet som gav dei privilegia? 
Eller vågar Stortinget å vere 
meir aktive no enn dei var då 
dei let seg parkere på sidelinja 
i 1990-åra?
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Tom Arne Pettersen
i Bodø kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Christian Johnsen
i Bø kommune i Nordland har blitt tatt 
opp på blad B i fiskermanntallet.

Albert Thor Jonsson
i Gildeskål kommune i Nordland har 
blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Lasse Skogli
i Meløy kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Jarle Skjellnes
i Narvik kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Nerijus Sabockis
i Røst kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Finn Hanssen
i Vega kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Sarunas Darcianovas
i Vevelstad kommune i Nordland har 
blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Jann-Hugo Hanssen
i Vågan kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Ben Robin Kristiansen
i Øksnes kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Willy Gunnar Olsen
i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har 
blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Ole Steinar Måsøval
i Trondheim kommune i Sør-Trønde-
lag har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Tommy Ellingvåg
i Averøy kommune i Møre og Roms-
dal har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Phillip Lillevold
i Giske kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Norbert Winczewski
i Haram kommune i Møre og Roms-
dal har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Even Antonsen
i Smøla kommune i Møre og Roms-
dal har blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Eirik Johnsen
på Reine i Moskenes kommune i 
Nordland har fått båten «Reine-
fjord» innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde 
på 27,15 meter som ble bygget i 
1993, ombygget i 2002.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den tre ekstra ad-
ganger gjennom strukturkvoteord-
ningen for kystflåten.
Eierskapet er organisert i selskapet 
Reinefjord AS hvor ovenfornevnte 
har alle aksjene.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke er 
N-220-MS.

John Karl Ottesen
på Tomasjord i Tromsø kommune 
i Troms har fått båten «Lillebakk» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Det er en 
plastbåt med fartøylengde på 7,88 
meter som ble bygget i 2006.
Eierskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad A.
Båtens fiskerimerke er T-97-T.

Magnus Alvestad
og Truls Henrik Johansen på Myre 
i Øksnes kommune i Nordland 
har fått båten «Skogsøy» innført 
i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med far-
tøylengde på 13,65 meter som ble 
bygget i 1994.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet 
Alvestad Kystfiske AS hvor først-
nevnte er majoritetsaksjonær med 
liten margin.
Båtens fiskerimerke er N-14-Ø.

Daniel Berthinussen
på Myre i Øksnes kommune i 
Nordland har fått båten «Røstad» 
innført i Fiskeridirektoratets regis-
ter over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde 
på 14,85 meter som ble bygget i 
2001.  Den har deltakeradgang i 
fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for kon-
vensjonelle fartøy under 28 meter. 
Den har også adgang i fiske etter 
norsk vårgytende sild.
Den har videre adgang i fangst av 
kongekrabbe i lukket gruppe.
Eierskapet er organisert i selskapet 
Røstad & Sønn AS hvor ovenfor-
nevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet.
Båtens fiskerimerke er N-23-Ø.

Thore Jansen
i Alta kommune i Finnmark har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Bjørn Ragnarsson
i Hammerfest kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Marius Meskauskas
i Hasvik kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Steinar Olsen
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet, har meldt flytting fra 
Nordkapp kommune i Finnmark 
til Måsøy kommune i samme 
fylke.

iwona Lubowicz
i Nordkapp kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Børre Bjørkli Olsen
i Porsanger kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Mikal Rafael Molnes
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet har flyttet fra Giske 
kommune i Møre og Romsdal til 
Vardø kommune i Finnmark.

Tom Magne Nilsen
i Harstad kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet

Knut Marvin Johansen
i Lenvik kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet

Mats Kramvig
i Lenvik kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet

Unn Bjørkli Dahl
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet

Tommy Are Hansen
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet

Magid Saedi
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet

Kristian Kristoffersen
i Alstahaug kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet

Butsarin Longsin Carrel
i Bodø kommune i Nordland har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet

Stavlia AS
i Fjordgard i Lenvik kommune i Troms har fått båten «Årviksand» 
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt 
driftsgrunnlag. Det er en trebåt med fartøylengde på 21,07 meter 
som ble bygget i 1980, ombygget i 2001.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konven-
sjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den to ekstra adganger gjennom strukturkvote-
ordningen for kystflåten. Den har også kvote i fiske etter norsk 
vårgytende sild. Også i dette fisket har den to ekstra adganger 
gjennom den nevnte strukturkvoteordningen. Det er en aksjonær 
i selskapet, Fjordgard Invest AS. Dette selskapet har en aksjonær, 
Halvar Kristian Oddmar Larsen (bildet). Han er oppført på blad B 
i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-220-LK.
Avgivende fartøy var «Hanna W» (N-120-V) eid av Willassen Se-
nior II AS som nå er trukket ut av alt fiske.

Mirsel AS 
i Sørvågen i Moskenes kommune i Nordland har fått båten «Ro-
wenta II» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy 
med nytt driftsgrunnlag. Det er en trebåt med fartøylengde på 16,00 
meter som ble bygget i 1973. Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. Det er Kristian Pantaleon Benonisen (bil-
det) og Kristian Magnor Benonisen som står bak dette selskapet. 
Førstnevnte er majoritetsaksjonær. Begge er oppført på blad B i 
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-139-MS.
Avgivende fartøy var «Elin-Toril» (N-150-VV) som nå er trukket 
ut av alt fiske.

Lofotskrei AS
på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Vårheim» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 14,20 meter som ble bygget i 1962.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 
28 meter. I dette fisket har den en ekstra adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også kvote i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
Båtens har også deltakeradgang i fiske etter kystmakrell med garn/ snøre for garnfartøy under 13 meter.
Det er to aksjonærer i selskapet, Sten Arthur Angelsen og Steinfjordfisk AS.
Det er to aksjonærer i Steinfjordfisk AS, Sten Arthur Angelsen og Jan Erik Angelsen, der førstnevnte som er oppført 
på blad B er majoritetsaksjonær med en viss margin.
Båtens fiskerimerke er N-376-VV.

Havbør AS
med postadresse i Straumsjøen i Bø kommune i Nordland har fått båten «Åsanøy» innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en stålbåt med fartøylengde på 27,47 meter som ble bygget 
i 1978, ombygget i 1992. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den syv ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for 
kystflåten. Det er en aksjonær i Havbør AS og det er Bø Trans AS. Dette selskapet er heleid av Jon-Edvard Johnsen. 
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-39-BØ.
Avgivende fartøy var «Kransvik Junior» (N-29-MS) som eies av Knut Olav AS i Sørvågen i Moskenes kommune 
i Nordland.

https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=16838447
https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=16838447
https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=16838447
https://www.oep.no/search/resultSingle.html?journalPostId=16838447
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Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-183-K.

Kjetil Sivertsen
i Vadsø i Finnmark har fått 
båten «Holmen» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 12,20 meter som ble 
bygget i 1988.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter.
Den har også kvote i fangst av 
kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-49-VS.

Jørn-Ove Sørensen
på Vebostad i Kvæfjord kom-
mune i Troms har fått båten 
«Minibanken» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,21 meter som ble 
bygget i 1981.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
T-10-KF.

Johannes Mortensen
i Vadsø i Finnmark har meldt 
seg på fiske med tilleggskvote 
etter torsk med fratøy i åpen 
gruppe registrert i virkeområ-
det til Sametingets tilskudds-
ordning.
Han fisker fra båten «Doggen».
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,66 meter som ble 
bygget i 1986.
Den har deltakeradgang i fangst 
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-17-VS.

Mikal Steffensen
på Myre i Øksnes kommune 
i Nordland har fått båten 
«Skogsøy» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 13,65 meter 
som ble bygget i 1994.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Eierskapet er organisert 
i selskapet Klotind AS hvor 
ovenfornevnte er eneste eier.
Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-14-Ø.

Repparfjord 
Kystfiske AS
i Rypefjord i Hammerfest 
kommune i Finnmark har fått 
båten «Repparfjord» innført 
i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy med ny eier-

sammensetning og ny delta-
keradgang. 
Plastbåten som er 10,62 meter 
lang, ble bygget i 1988. 
Den har deltakeradgang i 
fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap 
for konvensjonelle fartøy 
under 28 meter. 

Bjørn-Egil Gamst
i Skårvågen (bildet) i Bø kommune i Nordland har fått båten «Vikskjær» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,45 meter som ble bygget i 1978. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-99-BØ.

Daniel Benjamin indstø Kleveland
i Alsvåg i Øksnes kommune i Nordlanmd har fått 
båten «T.O. Senior» innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,38 meter 
som ble bygget i 1981, ombygget i 2016. 
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og 
eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-191-Ø.

Sigfred Skjalg Berg
på Engeløya (bildet) i Steigen kommune i Nordland har fått båten «Lomwi» innført i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 9,40 meter som ble bygget i 1973. Eieren er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke er N-38-SG.
(Foto: Wikipedia)

Ken-Tore Nilsen
i Kiberg (bildet) i Vardø kommune i Finnmark har fått båten «Andre» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefar-
tøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,5 meter som ble bygget i 1974, ombygget i 1978. Den har deltakeradgang 
i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-95-V.

Den har også adgang i fangst av 
kongekrabbe i lukket gruppe.
Det er nå to eiere i selskapet, 
Tommy Ronald Pettersen og 
Jonny Pettersen.
Sistnevnte er majoritetsaksjonær 
med liten margin.
Begge oppført på blad B i fisker-
manntallet. 
Båtens fiskerimerke F-8-KD.
Avgivende fartøy var «Havørna» 
(F-29-H).
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 14,96 meter som 
ble bygget i 1998.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. 
Eier er Jonny Pettersen gjennom 
selskapet Jonpe AS.
Båtens fiskerimerke er F-29-H. 

Mantas Gelunas
på Sommarøy i Øksnes kom-
mune i Nordland har fått båten 
«Vilma» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 8,93 meter som ble 
bygget i 1999.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-117-Ø.

Arto Laukkanen
i Stø i Øksnes kommune i 
Nordland har fått båten «Lottas 
Fangst» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.

Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 10,02 meter som ble 
bygget i 1975, ombygget i 2002. 
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-44-Ø.

Willassen Senior AS
i Digermulen i Vågan kommune 
i Nordland har fått båten «Wil-
lassen» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en stålbåt med største 
lengde på 36,99 meter som ble 
bygget i 2004, ombygget i 2013.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter norsk vårgytende sild. 
I dette fisket har den fire ekstra 
adganger gjennom strukturkvo-
teordningen for kystflåten.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den fire ekstra 
adganger gjennom strukturkvo-
teordningen for kystflåten.
Det er en aksjonær i selskapet og 
det er Willassen Holding AS.
Dette selskapet har to aksjonæ-
rer, Otto-Harold Willassen og 
Hans Magne Willassen og de 
eier halvparten hver.
Begge er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-260-V.

John Gundersen
på Sandset i Øksnes kommune i 

Nordland har fått båten «Straum-
bøen» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 10,52 meter som 
ble bygget i 1975.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-182-Ø.

Simon Alexander Hoff
i Langhamn i Dyrøy kommune 
i Troms har fått båten «Lang-
hamn» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 4,40 meter som ble 
bygget i 1984.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er T-5-D.

Stein Roald Larsen
på Hansnes i Karlsøy kommune 
i Troms har fått båten «Alf-An-
dre» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 8,63 meter som ble 
bygget i 1977.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selska-
pet Fiskelykke AS hvor ovenfor-
nevnte har alle aksjene.
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År     Mill. kroner

2014    2.826
2015   2.805
2016  3.927

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (29.03.2016)

En slik kombivogn har 
du neppe sett før. Det 
hadde ikke foreldrene til 
Norges yngste sjarkre-
der heller. 

Da det ble kjent at Aase Refs-
nes og Jon Vegar Strømsnes fra 
Steigen ventet småfolk, bestemte 
en gammel venn seg for å gjøre 
ekstra stas på paret. 

Sammen med broren Alf, 
trakk Harry Myrvold inn i ga-
rasjen i slutten av november og 
startet arbeidet med det som først 
skulle bli en ganske grovskåret 
sjark-inspirert konstruksjon. 

- Jeg tok mål og bilder av 
Jon Vegars båt «Poseidon», så 

meningen var hele tida at den 
skulle ligne. Men at vi skulle gå 
så langt i detaljeringsarbeidet var 
ikke planlagt. Det ble jo bare ar-
tigere og artigere dess mer små-
ting vi fikk på plass, sier Harry, 
som ikke tør anslå hvor mange 
timer som gikk med.

Så da skuta var klar for 
overlevering, var det både lys 
i lanternene, ultralydbilde på 
ekkoloddet, bilde av familien i 
styrhustaket, og logoene til fami-
liens foretrukne fotballag på me-
sanen. Og selvsagt nystrikkede 
sjyvotter til lille Jenny. 

Søker rekrutteringskvote
Undervegs i prosessen fikk 
båtbyggerne innspill om at det 
hadde vært lurt å lage et ekstra 
understell med meier på, slik at 

sjarken også kunne gjøre tje-
neste som innendørs vugge. Den 
tilpasningen ble umiddelbart tatt 
inn i prosjektet, til glede for alle 
parter.

- For den er jo både for fin og 
for åpen til at vi kommer til å 
trille den så alt for mye utendørs, 
særlig nå som Jenny er så lita. 
Det blir kanskje helst til 17. mai 
hvis det blir godvær, så det er 
nok som vugge den kommer til å 
bli brukt mest, sier den stolte far. 
- Det var uansett en utrolig flott 
gave, vi ble veldig overraska og 
rørt. 

Nybåten har selvsagt eget 
fiskerimerke, så om Jon Vegar 
skulle ønske seg ekstra kvote-
grunnlag burde alt ligge til rette 
for samfiskeordning.

- Ja, eller så tenkte jeg jo at 

At Aase Refsnes er fiskerkone trenger hun ikke lenger å fortelle folk hun møter langs vegen.   (Alle foto: Privat)

Byggebilde fra verftet.  Her er sjarken i «slippsatt» 
versjon som innendørs vugge. 

Fem uker gamle Jenny på dekk om bord i 
miniutgaven av «Poseidon». 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

jeg skulle søke rekrutterings-
kvote. Det gjelder vel å begynne 
tidlig hvis søkeren skal komme i 
betraktning, ler sjarkrederen fra 
Steigen.

Rett stjernetegn
Og dekksjenta sjøl, fem uker 

gamle Jenny, ble selvsagt født i 
fiskenes tegn da hun kom til ver-
den 25. februar, seks dager etter 
termin. 

Avslutningsvis må det også 
legges til at båtbyggerne har 
overlevert skuta med kvote på 
ett barn i 2016, med muligheter 
for økning til to i 2017. Alt ligger 
dermed til rette for mannskapsø-
kning dersom rederiet bestem-
mer seg for det. 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

