
Side 6 og 7

Åtte båter pluss fire kvoter ut av fylket. Det er status fire måneder et-
ter at fylkesbindingene ble opphevet. Dersom utviklingen ikke snur 
raskt kan situasjon bli katastrofal for landets mest avhengige fiskeri-
fylke.
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Nå tappes
Finnmark
for kvoter

Spår gigantiske smell
Instituttleder Katrine Tveterås 
ved UIT, Norges Fiskerihøg-
skole, spår framtidige gigants-
meller for de fleste store 
oljeprosjektene i arktiske 
farvann.

Side 22 Side 14

Side 2 og 3 

Råfisklaget tar 
en sjanse som 

er 75 ganger 
større enn Sildelaget.

Dag Erlandsen

Side 30 og 31

Geir Liland
har ikke gått helt under 
jorda, selv om det er 
lenge siden sist. Fort-
satt har han krutt som 
han håper å få bruke 
– nå som han er i ferd 
med å få bukt med 
sukkersyken.

Torskekutt vil svi
Dersom torskekvote kuttes 
ti prosent som forskerne an-
befaler, vil hvitfisktilgangen 
globalt falle med to prosent, 
sier Ingrid Kristine Pettersen i 
Sjømatrådet.
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”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Hammerfest 
- Servicesenteret for petroleumsaktiviteten i Barentshavet

Se mer på side 21

BAADER 59

SKINNEMASKIN FOR HVITFISK
Ekstremt god kvalitet på skinnejobben.
Overflate glatt som et speilbilde.
Ikke ”skjegg” på spordende av filet.
Behandler bløt fisk optimalt i forhold 
til kvalitet og skinneresultat.
Filet går ”straight in” og kommer ”straight out”.
BAADER 59 krever ikke operatør bak maskin
BAADER 59 kan stilles opp sammen med en
rekke fileteringsmaskiner.
Kan skinne filet med ørnebein.

Hovedkontor i Ålesund
BAADER NORGE AS
Vasstrandv. 71
Boks 8019 Spjelkavik
6022 Ålesund
Tlf.: 70 16 98 20
Fax: 70 16 98 21
E-post: baader@baader.no
www.baader.comN
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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

Hensynet til sjarkfiskerne har 
alltid vært viktig under de år-
lige prisforhandlingene. Min-
steprisene måtte bli så høye som 
mulig, for bare slik kunne de 
minste unngå å tape i møte med 
fiskekjøpere i grisgrendte strøk. 
Nå skal forhandlerne ut, kalkula-
torene inn, og spørsmålet er om 
sjarkflåten vil tape på det nye 
systemet. 

Du har sikkert registrert det. 
For to uker siden innførte Nor-
ges Råfisklag dynamisk min-
stepris på torsk. Systemet er en 
prøveordning, men dersom dette 
blir varig, betyr det slutten for 
de tradisjonelle prisdrøftelsene i 
Tromsø. Alt partene heretter vil 
drøfte, er om kalkylene treffer 
godt eller dårlig. Dersom de vel å 
merke bestemmer seg for å gjøre 
ordninga permanent.

La oss kikke nærmere på dette:
Dynamiske minstepriser er 

det motsatte av de statiske, eller 
skal vi si stabile, minsteprisene, 
som vel har vart helt siden Rå-
fiskloven ble vedtatt og fiske-

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Plikt-tanker uten 
tvangstrøye
Med tanke på at striden om leveringsplikten 
berører rundt ti prosent av det norske torskekvan-
tumet, og en enda mindre del av norsk fisker-
inærings totalkvantum, har  den skapt utrolig mye 
støy. Det er ikke rart om folk utenfor næringa har 
oppfattet den som fiskeripolitikkens viktigste sak. 
Det er den så definitivt ikke.

Men saken er likevel viktig fordi den irriterer på 
så mange plan. Kystordførere er irriterte fordi sam-
funnet deres taper historiske rettigheter, fagforen-
ingsfolk er irriterte fordi arbeidsplasser forringes, 
rederkolleger er irriterte fordi Havfisk fikk tilgang 
på billige trålkonsesjoner andre har måttet betale 
blod for. Og politikerne er helt sikkert irriterte over 
å måtte høre om det samme gamle gnagsåret fra 
nord. Om og om igjen.

Slik historien om leveringspliktene har fått 
utfolde seg fremstår saken som en uløselig 
knute. Partene står i hver sin virkelig med hvert 
sitt ufravikelige krav. Skal knuten skjæres opp 
er noen nødt til å bli skadet. At alle parter synes 
misfornøyde med pliktkommisjonens forslag kan 
derfor være et godt utgangspunkt for den videre 
diskusjonen.

Med forslag om inndragning av kvoter fra trål-
gruppen for overføring til en statlig kvotebank 
som igjen skal drive utleie av fiskerettigheter til 
landindustrien kastes det inn mange nye tanker. 
Det er lenge siden et regjeringsoppnevnt utvalg 
satte så mange freske tanker på papir.

Men problemet kan bli at kommisjonen har 
levert et så frittenkende innspill, at den i realiteten 
fristiller fiskeriminister Per Sandberg i sin jakt på 
den endelige løsningen for å avvikle siste rest av 
industritrålernes plikter mot landsida.

salgslagene ble opprettet. Det nye 
prissystemet innebærer at minste-
prisen endres ofte, basert på en 
formel der snittprisen for fersk 
torsk, fryst torsk og eksportprisen 
legges til grunn. 

Formelen ble fastsatt for tre 
uker siden, og vi kan gjerne 
gjenta detaljene her: Ny minste-
pris beregnes hver 14. dag ved å 
summere 80 prosent av snittpris 
for fersk torsk mellom 2,5 og 6 
kilo, 70 prosent av snittpris fryst 
og 60 prosent av snittpris eksport 
i samme vektgruppe, og deretter 
dele summen på tre. Snittprisen 
for fersk og fryst torsk skal gå 
fram av Råfisklagets egen om-
setning, mens eksportprisen skal 
beregnes av Nofima. 

Et par detaljer til; det skjer 
ikke noe med minsteprisen så 
lenge utslaget er på under 25 øre 
kiloet. Dessuten avrundes prisen 
alltid til nærmeste 25-øring når 
den skal endres. Beregning av 
minsteprisene for rund fisk og for 
levende fisk skjer fortsatt på gam-
melmåten.

Teknisk sett er dette gan-
ske annerledes enn det gamle 
systemet, der forventet tilførsel 
av torsk de kommende månedene 
er en av de viktigste faktorene. 
Når påfølgende års torskekvote 
var klar utpå seinhøsten, falt eller 
steg prisen ved forhandlingsbor-
det noen uker senere, alt etter-
som det var mye eller lite torsk 
som skulle sluses inn, i tillegg 
til at forhandlerne selvsagt også 
la eksportstatistikk og snittpriser 
til grunn. Mens det nye systemet 
altså kun baseres på fortida, på 
hva prisen var for 1-2 uker siden.

Det blir jo litt mer kjedelig å 
følge dette. Systemet betyr slut-
ten for de tradisjonelle desem-

bertildragelsene i Fiskernes Hus 
i Tromsø, der partene til sist rei-
ser seg fra bordet med anstrengte 
miner og går hver til sitt, hvorpå 
Norges Råfisklag ensidig fastset-
ter prisen i etterkant, slik loven 
gir dem anledning til. Det blir 
slutt på spekulasjonene i og uten-
for pressen, om hva som egentlig 
skjedde, både der inne og i korri-
dorene utenfor. Og det blir i hvert 
fall slutt på krav fra fiskerne om 
at styreleder i Råfisklaget må gå, 
slik vi opplevde i januar 2013. 

Men det blir også slutt på det 
motsatte, forgapelsene, slik vi 
opplevde i 2009, der man langt 
uti januar innså at minsteprisen 
var satt for høyt og satte den ned 
– til panikkalarm for dem som al-
lerede hadde kjøpt til minstepris. 
Nå måtte de selge med tap.

Råfiskloven har vært under 
kraftig press siden 1970-80-tal-
let - for så vidt helt siden 1938 
- men da loven for tre år siden 
ble erstattet av Fiskesalslagslova, 
klarte aldri politikerne å rokke 
ved grunnfjellet som loven byg-
get på. Selv om mange ville. Nå 
ser vi fiskerinæringa gjør egne 
grep som kan være vel så om-
fattende. I det hele tatt har vi det 
siste året sett at partene har lagt 
vekk stridsøksa og gått inn på fre-
deligere løsninger. Og med nye 
tekniske grep og nye metoder bør 
de i hvert fall ikke lenger beskyl-
des for å være gammelmodige.

Det er Sildelaget som har gått 
foran i denne saka, laget innførte 
dynamiske minstepriser allerede i 
fjor. Det begynte med NVG-silda, 
i år fulgte nordsjøsild og makrell 
etter, og alt tyder på at systemet er 
kommet for å bli. Det applaude-
res, blant annet fra de minste, som 
ikke lenger kan rammes av skam-
bud på små fangster som ingen 
orker å by på. Markedet har fått 
et solid gulv, som løfter seg i takt 
med markedsprisen. Systemet har 
svakheter, det skjer for eksempel 
ingen ting med prisen mellom 
sesongene, så når sildenøtene for 
alvor går i havet de neste ukene, 
er det fortsatt prisen fra februar 
som gjelder i startfasen. Dessuten 
klarer ikke systemet å fange opp 
dramatiske fall. Det skjer jo med 
ujevne mellomrom, det er nok å 
nevne 2013, da kvota økte med 
30 prosent og prisen falt som en 
stein. At det hele tida er fortidas 
priser som legges til grunn er i 
det hele tatt et problem, spesi-
elt når prisen faller, og visstnok 
himles det med øynene over dette 
systemet på andre råstoffbørser. 
Men fortsatt står det mennesker 
bak, partene i pelagisk kan selv-
sagt gå inn og justere om det 
skulle bli for galt, og det samme 
vil Råfisklaget kunne gjøre. 

Det er visse grunnleggende 
forskjeller mellom Sildelaget og 
Råfisklaget som kompliserer bil-

det. I Sildelaget skjer hele 86,5 
prosent av omsetninga via auk-
sjon, minsteprisen har altså bare 
betydning for 13,5 prosent av 
totalomsetninga, som for øvrig 
nådde 6,92 milliarder i fjor. I 
Råfisklaget er det motsatt; bare 
22 prosent av verdiene fra nor-
ske fartøy, som i fjor beløp seg 
til nesten 7,8 milliarder, går over 
auksjon. Dette er kun frossenfisk, 
og tar vi også med kontraktsfis-
ken, snakker vi om 35 prosent. 
Resten, det vi si fisk for rundt 
fem milliarder kroner, går ut med 
basis i minsteprissystemet.

Sagt med andre ord: Råfiskla-
get legger fem milliarder kroner 
i den dynamiske vektskåla, Silde-
laget snaut én milliard. Råfiskla-
get tar altså en sjanse som er fem 
ganger større enn Sildelaget. Eller 
skal vi like gjerne si det enda mer 
presist; det er torskefiskerne som 
tar denne sjansen. Spesielt de 
minste er utsatt, de som er av-
hengig av høye minstepriser for å 
kunne tjene penger. Mens Silde-
laget og sildfiskerne ikke har det 
samme forholdet til sitt minste-
prissystem.

Ser du på fiskeriene, er for-
skjellen enda mer åpenbar: Til-
førselen av sild, makrell, lodde og 
kolmule kommer i overveidende 
grad fra store pelagiske fartøyer 
langt til havs, med enorme las-
terom og ditto rekkevidde. Med 
ferdig fylte lasterom ute på feltet 
kan det være bare noen få graders 
forskjell for navigatøren når han 
skal stake ut kursen mot Værøy 
eller Karmøy. Konkurransen 
mellom kjøperne er høyst reell, 
byr de høyest i Karmøy, går de 
dit, byr Værøy høyere, går de dit, 
og for rederiet er transportutgif-

meninger

Fem milliarder 
i vektskåla

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

ten til lands omtrent den samme. 
Mens sjarkfiskeren i Finnmark i 
praksis bare har ett alternativ når 
han fisker tett ved land, kommer 
daglig opp til bygdas kjøper med 
fangsten og det er seks timers 
gange til neste bruk. Kjøperen 
har monopol, og er selvsagt ikke 
interessert i å betale overpris for 
fisk han uansett får. Jo større og 
raskere båten er, dess mer er den 
frigjort fra dette monopolet.

Og her er vi ved selve skapel-
sen, av Råfiskloven. Vi hadde 
Klondyke under første verdens-
krig, krise når freden kom og pri-
sene falt, vedvarende og stigende 
krise utover på 20-tallet, endeløse 
utredningsprosesser i Stortinget 
med hele åtte innstillinger over 

tre år for hvordan krisa skulle 
løses, fiskerstreik i Finnmark i 
september 1937, hastebestem-
melse om førstehåndsomsetning 
av torsk bare to måneder senere 
og så den endelige Råfiskloven 
i januar året etter. Kortversjonen 
over er for øvrig hentet fra Fiske-
rihøgskolens glimrende resymé 
til regjeringa i 2011.

Tilbake til nåtida, der det store 
spørsmålet er langt enklere. Og 
det lyder slik: Blir minsteprisen 
høyere eller lavere når kalkula-
torene overtar? Vil 80 prosent, 
70 prosent og 60 prosent delt på 
tre gi en pris som alle er fornøyd 
med, eller blir det justering på 
justering på justering, inntil for-
melen til slutt fyller flere sider? 

Vil sjarkfiskerne tape terreng og 
bli stående alene ved klagemu-
ren, mens alle andre nyter godt av 
overpris?

For meg virker formelen for 
enkel, der prosenter desimaler og 
avrundet til nærmeste tier bærer 
bud om at dette er aller første for-
søk. Min erfaring tilsier at det blir 
bråk rundt dette. Det neste halvå-
ret vil vise om jeg har rett.

Et tredje oppdrettsalternativ er landbasert oppdrett. I det 
nye systemet kalt Super-Intensive-Farming-Technology 
(SIFT) står fisken motstrøms i lukkede lengdestrøms-
renner, med sirkulerende vann som går rundt og rundt. 
Anlegget er lukket og skjermes for rømming, angrep og 
spredning av fiskelus og infeksjoner fra det omkringlig-
gende miljøet. Dessuten reduseres forurensningen ved 
at fiskens avføring kan samles opp og deponeres for 
videre utnyttelse. Samlet blir produksjonskostnadene 
meget konkurransedyktige.
Professor Torbjørn Trondsen, kronikk i Nordlys

I klartekst betyr det at kommisjonen vil tillate 
ran av fiskekvotene som er knyttet til steder som 
Melbu, Hammerfest og Stamsund. Usikkerheten 
for disse stedene vil bli større, og utsikten til et ras 
av arbeidsplasser og bosetting vil være dramatisk. 
Forslaget fra pliktkommisjonen har ei tilnærming 
som i utgangspunktet er positiv, men er kommet til 
konklusjoner som kan ødelegge lokalsamfunn. Det 
vil ikke være til å leve med. Tross forsikringene fra 
pliktkommisjonen er intensjonene ikke etterlevd.
Leder i Bladet Vesterålen

For å si det sånn, debatten burde tas flere steder enn i stua 
vår. For når medier lenger nord skriver om utviklingen i 
landsdelen, stopper de gjerne med Salten som sørligste re-
gion. Og enkelte opinionsdannere, institusjoner og kommun-
er på Helgeland tilnærmer seg Trondheim, som om det er der 
vi hører til. Dialogen mot nærings-, kunnskaps- og politiske 
miljøer lenger nord kunne med vært bedre, og da mener 
jeg ikke bare mot fylkeshovedstaden Bodø. Men også mot 
regioner og byer i nordre Nordland og Troms og Finnmark.
Adm. dir. Per B. Brochmann, Mosjøen, kronikk 
i Avisa Nordland

Trykk Polaris Media Nord AS
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KOMMENTAR
Dag Erlandsen
Journalist i Kyst og Fjord

Men det blir 
også slutt på 
det motsatte, 
forgapelsene

Det blir slutt på 
krav om at styre-
leder i Råfiskla-

get må gå

Vil det dynamiske minsteprissystemet slå godt eller dårlig ut for sjarkflåten i distriktene, spør Dag 
Erlandsen i denne kronikken. (Foto: Øystein Ingilæ)

Råfisklaget tar en 
sjanse som er 75 

ganger større enn 
Sildelaget
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1. Gjesvær
2. Skarsvåg
3. Kamøyvær
4. Honningsvåg
5. Smørfjord

6.  Veidnes
7.  Kjøllefjord
8.  Dyfjord
9.  Trollbukt
10. Nordvågen

Våre havner:«Det mørkne mot vinter som længe skal vare»
Nordkappregionen havn tilbyr kystflåten de beste 
fasiliteter som gjør mørketiden litt lysere. 
I alle kommunene finnes det gode havneforhold og fasiliteter til 
både fritidsbåter, fiskebåter og losseforhold til større båter. 
Både Lebesby, Nordkapp og Porsanger har kort vei til 
fiskefeltene i Barentshavet.
Her finner du flytebrygger, fiskernes-velferd, bunkringsanlegg, variert 
næringsliv som tilbyr god service, kultur og idrettsaktiviteter.
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Widerøe vant
Du kommer deg ikke frem, sånn helt uten Widerøe de fem 
neste årene heller. Det hvite og grønne selskapet vant denne 
uka anbudet for driften over 13 nordnorske kortbanefly-
plasser. – Dette var en viktig avklaring for driften vår de 
neste fem årene, og det er mange medarbeidere som i dag er 
både glad og lettet, sier direktør Stein Nilsen til NTB.

Oljesøksmål mot staten
– Vi har saksøkt den norske staten fordi vi mener at tilde-
lingene av nye leteområder til oljeindustrien i Barentshavet 
er grunnlovsstridig. Det er veldig viktig at vi får prøvd par-
agrafen om miljøvern, særlig siden det er så mye kontrovers 
rundt saken, sa Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom da de 
presenterte sitt søksmål mot staten. 

Lovende loddefangst
Årets årsklasse med loddeyngel er blant de største som 
er registrert. Den er nesten like tallrik som de to sterkeste 
årsklassene som hittil er registrert, melder Havforskning-
sinstituttet. I tillegg til at det var store mengder var også 
yngelen stor. Lengden varierte fra to til syv centimeter, og 
mesteparten var på fem centimeter. 

Ivrige strandryddere
Mange har deltatt i årets strandryddeaksjon, men det er nok 
ikke alle som har vært like ivrige som June Grønseth og sam-
boer Kyrre Pettersen på Gjersvoll i Vågan kommune. Siden 
mai har de to stått på og gjennomført sin private strandryd-
deaksjon nord på Austvågøya, skriver Lofotposten. Ifølge 
avisa de to samlet inn hele 37 kubikk søppel. nyheter

Lerøy tvangsinnløser småaksjonærene
Etter at Lerøy inngikk avtale om å kjøpe 64 prosent av aks-
jene i rederiet Havfisk fra Røkkes Aker, har selskapet tegnet 
avtaler med ytterligere 28 prosent av aksjonærene i selskapet 
om frivillig salg. Lerøy har dermed passert 90 prosent av aks-
jekapitalen, og kan etter loven tvangsinnløse de siste småaks-
jonærene, noe de har varslet at de vil gjøre.  

Branntilløp i Nordvågen

Heiser opprørsfanen
Steinar Eliassen håpet 
å være i gang med kjøp 
igjen allerede onsdag, 
etter en brann  ved 
Nordvågen AS mandag 
ettermiddag.

Brannen oppstod i et kjølela-
ger, men ble oppdaget før det 
fikk utviklet seg. Brannen tok 
likevel tak i en del isolasjons-
masser og ga en stor røykutvik-
ling.

- Vi har derfor måtte starte 
en omfattende vasking av an-
legget, sier Eliassen.

Han håpet imidlertid at de 
skulle være i mål med dette al-
lerede i løpet av tirsdagen – slik 

at de kunne ta imot fisk igjen 
fra onsdag.

Deler av varelageret
Varelageret som ble utsatt for 
røyk må destrueres. Hvor store 
verdier det er snakk om, har 
Eliassen foreløpig ikke oversikt 
over.

- Men det var bare deler av 
varelageret som ble ødelagt, 
siden vi har flere lagerområder 
ved anlegget.

Tre som kom til stedet like 
etter at brannen ble oppdaget, 
ble sendt til rutinemessig lege-
sjekk, men ble utskrevet etter en 
kort sjekk. Hva som er årsaken 
til brannen er ikke kjent. Eli-
assen antar likevel at det er en 
elektrisk kortslutning, ettersom 
brannen skjedde i tilknytning til 
et kjøleaggregat.

Salget av Berlevåg-bå-
ten «Soya» er avlyst. 
Etter å gått en ekstra 
runde med seg selv, 
trakk Ronny Erlandsen 
båten fra markedet.

- Jeg tenkte meg om noen ek-
stra ganger, og lurte på hva jeg 
egentlig skulle gjøre dersom 
båten ble solgt. Dermed lan-
det jeg på at det er for tidlig å 
gå i land, sier skipper og reder 
Ronny Erlandsen (49) til Kyst 
og Fjord.

Fristende
Han legger likevel ikke skjul 
på at det var fristende å selge 
seg ut, da fylkesbindingene 
ble opphevet tidligere i år. 
Derfor vurderte han sterkt 
å selge «Soya» som har fire 
kvoter, og åpenbart ville ha 
innbragt flere ti-talls millioner 
kroner.

For Erlandsen ville salget 
gjort ham til mangemillionær 
i kroner, men for Berlevåg og 
Finnmark ville salget resultert 
i et betydelig innhugg på kvo-
testatistikken.

I løpet av den korte tiden 
båten lå ute for salg, man-
glet det ikke på interessenter. 
Flere fra Nordland tok umid-
delbart kontakt og var klare til 

Brannen ved Norrdvågen AS mandag ettermiddag ble stanset 
før den tok tak. Dermed ble det bare et par dagers stans.

Ronny Erlandsen har trukket «Soya» fra markedet. Dermed mister Finnmark ikke ytterligere en 
stor kystbåt.

- Fikk tenkt meg om

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Onsdag ettermiddag sam-
let rasende fiskere fra hele 
Øst-Finnmark seg i Nesseby til 
protestmøte mot å øke fangs-
kravene fra 100.000 kroner til 
500.000 kroner som er antydet 

i fiskarlaget.
- Dersom Norges Fiskarlag 

ikke jenker seg, så kan de bare 
avskrive Sværholt Fiskarlag, 
sier Svein Lyder.

Distriktsfiendtlig
Han mener en dramatisk 
oppjustering bare ett år etter 

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Raser mot nye forslag om krabbekvalifisering. Fra venstre Steven Norstrand, Matvidas Lukosevicius, Svein Lyder og Kirill Svendsen. 

å overta den 20,95 meter store 
båten.

- Jeg hadde sikkert fått en 
god pris, men hva skulle jeg 
gjort etter det? Det ble det av-
gjørende for at jeg nå fortsetter 
fisket som før, sier Erlandsen 
på telefo fra fiskefeltene uten-

for Berlevåg.
Akkurat nå er det svært 

ujevnt over hele linjen. Han 
har både hyse, og ikke minst 
fortsatt rundt 100 tonn torsk 
igjen ettersom han fisket en 
havarikvote tidligere i år.

- Men det blir vel neppe 

noe særlig med fisk før det blir 
hvitt i fjellene. 

I og med at han fortsatt har 
mye torsk til gode, tror han det 
kan bli en solid avslutning på 
året. I sær med tanke på pris-
nivået fiskerne for tiden får for 
torsken.

at de første aktivitetskravene 
kom, er noe av det mest dis-
triktsfiendtlige forslagene som 
er lansert på mange år.

- Endelig har fjord-distrik-
tene i Finnmark fått mulighet 
til å leve av havet. Kongekrab-
ben har sørget for at flere unge 
har søkt yrket. Båter kommer 
inn og går ut fjordene. Kjerrin-
gene har fått arbeid, det hand-
les lokalt og industri bygges 
opp. Dette vil mange tydelig-
vis ha til livs, sier en rasende 
Svein Lyder. Han har mange 

med seg. Fra Varangerfjorden 
til Porsangerfjorden hersker 
det opprørsstemning, spesielt 
blant yngre fiskere som fryk-
ter at de regelrett vil bli hevet 
ut av næringen som de har fått 
mulighet til å etablere seg i.

- Dette er egentlig helt vilt. 
Endelig ser vi en oppsving i de 
mest ressursfattige distriktene, 
så skal det sparkes bein for oss, 
sier Lyder som det siste året 
har bygd opp en krabbeindus-
tri med et gryende fiskerimiljø 
rundt seg på Veidnesklubben i 

Laksefjord.
 Størst raseri vekker det at 

det er de «store» sjarkfiskerne 
som nå tar til ordet for at regel-
verket strammes så mye inn at 
fjordfiskerne kastes ut.

- Fiskere som først og fremst 
ønsker å sette opp aktivitets-
kravet, har millioninntekter 
på ligningslistene. De skryter 
gjerne på facebook at de selv 
tar kvoten på ett sjøvær, men 
så unner de ikke folkene inne 
i fjord-distriktene å gjøre seg 
et anstendig utkomme. Her er 

Sværholt fiskarlag legges i potten for å opprettholde 
dagens kriterier for krabbefiske. – Helt uakseptabelt 
å øke kravene som nå foreslås fra fiskarlagshold, sier 
Svein Lyder.

noe som ikke hører på greip 
– og som står for det totalt 
motsatte av den kampen 
som er ført av det Fiskarla-
get jeg kjenner, sier Svein 
Lyder.

Men han lover at siste 
ord ikke er sagt. Fiskerne vil 
kjempe for sin rett til siste 
bokstav.

- For fjordfiskerne hand-
ler det om langt mer enn 
bare fangst. Det handler om 
selve eksistensretten. Den 
gir vi aldri fra oss frivillig.
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Åtte båter og fire kvoter ut av Finnmark
Dette har skjedd på 
båtfronten i nord 
siden oppheving av 
fylkesbindingene 
16. juni:

Et par storbåter og en 
håndfull små kystbåter 
har blitt solgt ut av Finn-
mark etter at fylkesbin-
dingene ble opphevet 
16. juni i år. Men det har 
også gått andre vegen, 
dog ikke i samme om-
fang.  

Seksjonssjef ved forvalt-
ningsseksjonen i Fiskeridi-
rektoratets region nord, Ernst 
Bolle sier de har merket fyl-
kesbindingene godt. 

- Det er jo en større rota-
sjon på ting etter 16. juni, 
og så langt har det handlet 
mest om små båter, opplyser 

Bolle.

Flest går sør
Direktoratet har ingen lø-
pende overvåkning av situa-
sjonen, men på oppfordring 
fra Kyst og Fjord utarbeidet 
region nord en oversikt over 
ståa per uke 40. Denne viser 
at det flyttes båter både nord-
over og sørover, men at de 
fleste har gått sørover.  

Mest fokus har det vært på 
storbåtsalgene til Mikal Sol-
haug i Båtsfjord og kompan-
jongene Arnt Harald Wang 
og Leif Johnny Isaksen i 
Hammerfest. Betydelige 
kvoterettigheter fulgte med 
på de to fartøyene som hav-
ner henholdsvis på Husøy i 
Senja og Myre i Vesterålen. 

Men oversikten viser at båt-
meglerne har hatt en betyde-
lig mengde oppdrag også på 
småbåtfronten. 

Ser på før og nå
Ernst Bolle sier at utfor-
dringen nå blir å se hvordan 
flyttemønsteret etter opphe-
vingen av fylkesbindingene 
utvikler seg i forhold til 
hvordan ting faktisk foregikk 
før reglene ble justert. 

- Dette er Fiskerideparte-
mentet veldig interessert i å 
få kunnskap om, og vi utar-
beider nå en rapport på hvor 
mange flyttinger som har 
skjedd 5- 10 år tilbake i tid 
gjennom såkalte «tilpasnin-
ger» der folk fra Finnmark 
flytta ut og tok båten med 

seg, eller folk utenfra flytta 
inn til Finnmark for å kjøpe 
båt, og så flytte hjem igjen 
når de oppfylte kravene. 

Korridorvirksomhet
Bolle mener det er liten tvil 
om at det foregikk en storstilt 
båttrafikk også før fylkesbin-
dingene ble opphevet, ikke 
minst gjennom den mye om-
talte «nordtromskorridoren» 
der Bolle mener mange ut-
nyttet muligheten for fri han-
del med båter langt ut over 
intensjonene bak regelverket.  
- Dette var et problem, og vi 
i forvaltningen var ikke flink 
nok til å se på hvordan selska-
pene var satt sammen, hvem 
som hadde reell majoritet og 
kontroll. Så vi har nok blitt 

Ut av Finnmark:
5 båter til Nordland 
3 båter til Troms 
3 kvoter til Nordland
1 kvoter til Troms

Ut av Troms
3 båter til Nordland 
2 båter til Finnmark  
2 kvoter til Nordland 
2 kvoter til Finnmark
Ut av Nordland:
1 båt til Troms 
5 kvoter til Troms 
1 kvote til Finnmark

 
Kvotene og båtene er av ulik 
størrelse, men domineres av 
mindre fartøyer. Oversikten 
mangler data på enkelte av 
transaksjonene, så vi velger i 
denne omgang å kun telle an-
tallet kjøler og kvotesalg. 

I tillegg til sakene som er 
registrert her, er det kjent at 
den store kystbåten Solvær-
skjær fra Hammerfest selges 
fra Hammerfest til Myre. I 
tillegg opplyser direktoratet 
at de har behandlet 3 sjarks-
aker etter at statistikken ble 
kjørt ut. 

Flere båter går nå ut fra Finnmark enn det som kommer inn etter at fylkesbindingene ble opphevet.

Finnmark
1 Nordkapp 3566 tonn
2 Båtsfjord 3506 tonn
3 Hammerfest 3493 tonn
4 Berlevåg 3263 tonn
5 Måsøy 3083 tonn
6 Gamvik 2186 tonn
7 Lebesby 1386 tonn
8 Hasvik 1330 tonn
9 Alta 1293 tonn
10 Vardø 1170 tonn
     

Slik fordeler kyst-
flåtens torskekvote 
seg kommunevis:

 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

lurt opp gjennom årene her, 
de har vært et smertens kapit-
tel, disse korridorene. 

Strengere
Selv om fylkesbindingene 
er endret slik at Nord-Norge 
nå er ett båt/kvotemar-
ked vil det fortsatt kunne 
oppstå lignende tilpas-
ningstrender i fremtiden.  
- Finnmark og Nord-Troms 
vil fortsatt stå i en særstilling 
med at de får lov å kjøpe inn 
båter fra region sør, mens 
andre ikke får det. Pluss at 
man kan få en ny korridor 
i grensa mellom Nordland 
og Nord-Trøndelag. I dag 
føres en ganske annen kon-
troll med slike båtflyttinger 
enn tidligere, der vi går mye 

grundigere inn i materien for 
å avdekke bruk av stråmenn 
og den typen metoder, sier 
Bolle. 
Enkel forskning
Men uansett om det også 
før opphevingen av fylkes-
bindinger ble flyttet en del 
båter, er ikke Bolle i tvil om 
at farten har økt etter 16. juni.  
- Jeg tror jo at turnoveren 
blir større når man opphever 
dette, for de tilpasningene 
folk måtte gjøre tidligere 
for å få med seg en båt over 
grensa var jo en omstende-
lig affære. Så man trenger 
jo ikke være atomforsker for 
å se at farten går opp, og at 
prisene øker fordi man nå 
plutselig får et fritt marked å 
selge i. 

    

 Nye Sonic Kaijo Denki KCS-60:
n	Mest avanserte sonar for 8" rør.
n	Eneste 360° småsonar med full
 20°stabilisering på sending/mottak.
n	Eneste småsonar med 512 elementer.
n	Gir stor uteffekt og god skillevne.

“For the optimum catch“

Kontakt oss:
office@moltech.no

tlf: 701 02 880
www.moltech.no

VARMEPUMPEHUS
• Impregnert trevirke
• Gir huset finere fasade
• Beskytter varmepumpa

Kjøpes hos
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TLF  74 22 69 20 
MOB 991 26 991
WWW.RETRONIC.NO 

• LANTERNEKONTROLLER
• BRANNALARM
• BRYTERPANELER
• INSTRUMENTPANELER

PRODUSERES I NORGE

STORT UTVALG  AV SKIPSUTSTYR OG BÅTUTSTYR
• STYRINGSSYSTERMER
• LANDSTRØM
• NØDSTRØM

Kystflåten fnyser av 
Havfisk-direktørens på-
stand om at det bare er 
trålerne som kan forsyne 
industrien med råstoff 
utover høsten.

 

Havfisk-direktør Webjørn Bar-
stad mener pliktkommisjonen 
skyter bom dersom intensjonene 
med omfordeling av kvoter skal 
være å sikre industrien råstoff. 

- Komitèlederen sier at de 
vil auksjonere bort kvotene 
til noen som kan ta dem på en 

tid da industrien trenger dem 
mest, nemlig om høsten. Men 
det er det jo bare trålerne som 
kan gjøre. Og det gjør vi jo 
i dag, med fisk som må hen-
tes langt nord i Svalbardsona, 
sier Barstad til Kyst og Fjord. 
- Det er ikke andre enn trålerne 
som kan ta denne fisken, så hvis 
de tror det skal være kystflåten 
som ivaretar intensjonen om å 
levere ferskt råstoff utover høs-
ten, så mener jeg de bommer.

Kunne levert 
Kyst og Fjord kontaktet et par 
aktører i store kystrederier for 
å høre hva de mener om saken. 

Skipper på 55 meter lange 

«Asbjørn Selsbane», Knut Hen-
riksen mener det nok er Hav-
fisk-sjefen som skyter bom. 

- Han kommer med en på-
stand som ikke holder mål. Vi er 
kompatibel til å fiske torsk hele 
året, vi kan like gjerne fiske den 
om høsten slik trålerne gjør det. 
Ikke minst for de større båtene 
som kan gå langt til havs er ikke 
dette noe problem. Vi har vært 
oppe på 78-graden, og har serti-
fikater for å gå enda lengre nord 
om det blir nødvendig. 

- Og dere kunne levert i store 
nok kvanta til å holde industrien 
i gang? 

- Absolutt, absolutt. Vi har 
nok vel så gode båter som fersk-

fisktrålerne, ikke minst i forhold 
til båtene som i sin tid hadde 
disse forpliktelsene. Så hadde 
vi bare fått lov og fått kvoter, så 
hadde vi nok sagt ja takk. Og det 
er det nok flere andre som også 
ville sagt, sier Knut Henriksen 
på «Asbjørn Selsbane». 

Lite miljøvennlig 
Reder og skipper på 35 meter 
store «Arnøytind» fra Skjervøy, 
Svein Roger Karlsen, er heller 
ikke i tvil om at kystflåten ville 
vært i stand til å forsyne indus-
trien. Men han tviler på hvor 
lurt det ville være, og viser til 
at kystflåten jo vil møte samme 
utfordringen som trålflåten når 

man jakter lite tilgjengelig fisk.  
- Vi snakker vi jo mye om miljø 
for tida. Og det er vel i så måte 
ingen annen fisk vi bruker så 
mange kilo Co2 for å få i land 
som fisken om høsten. Så det å 
ta den mens den er tilgjengelig 
om vinteren, og så heller lagre 
den frossen eller levende til høs-
ten må jo være mye bedre. Så 
her mener jeg det også må være 
opp til industrien å stille seg 
sånn at de kan nyttiggjøre seg 
det råstoffet som er tilgjengelig.  

Direkte omfordeling
Karlsen har heller ingen stor 
sans for forslaget om å avkorte 
Havfisk-kvotene, for så å tildele 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

55 meter store «Asbjørn Selsbane» er en av de største båtene i kyst-gruppa.   Foto: Selsbane.no  

Peter Ørebech mener trålrederiene ikke har noe å forhandle om 
i spørsmålet om hvordan leveringsplikten avvikles.  

Pliktkommisjonens leder Lars Mat-
hiesen forutsetter ikke frivillighet i 
løsningen som blir foreslått.  
Foto: Norges Handelshøyskole 

Jurist Peter Ørebech 
mener pliktkommisjo-
nen roter seg inn i reson-
nementer som er helt 
unødvendige. - Staten 
kan gjøre som den vil, 
man trenger ikke disku-
tere erstatning. 

Pliktkommisjonens resonnement 
rundt hvor mye fisk som skal om-
fordeles mot at Havfisk-trålerne 
fris fra leveringsforpliktelsene 
har fått mye oppmerksomhet. 
Sinte kyst-ordførere mener alle 
kvoter må legges på kaia, mens 
rederiet mener ethvert varig kvo-
tekutt blir vondt å svelge.  

Kommisjonen har foreslått en 
avkortning på mellom 15 og 25 
prosent ut fra verdiforskjellen på 
en trålkvote uten forpliktelser, 
kontra en leveringspliktig kvote. 
Og ettersom verdien av pliktene 
er uthulet gjennom ulike poli-
tiske vedtak opp gjennom his-
torien, har kommisjonen kommet 
frem til sitt tall. 

«Kardinalmisforståelse»
Dette mener Peter Ørebech er en 
helt unødvendig øvelse, selv om 
han skjønner hvorfor kommisjo-
nen har tenkt slik. 

- Økonomene har ofte en 
annen plattform enn juristene, og 
som jurist blir mitt utgangspunkt 
veldig forskjellig. Økonomene 
begynner ofte med blanke ark og 
regner ofte med alt det de fore-
slår kan vedtas. Men man lever 
ikke i et samfunn der en bare kan 
starte med blanke ark, vi har en 
forhistorie og et lovverk å ta hen-
syn til. Man kan ikke bare hoppe 
bukk over dette og konstruere et 
nytt system. Å tro det, er en kar-
dinalmisforståelse, sier Ørebech.

Et unntak
Jusprofessoren ved Fiskeri-
høyskolen i Tromsø påpeker 
at historien er full av eksem-

pler på at myndighetene trekker 
inn kvoter fra private aktører. 
- Fiskekvoter kan når som helst 
trekkes tilbake. Man trenger 
ikke å forhandle med noen om 
dette, myndighetene har klar 
myndighet til å omdisponere 
kvoter slik de mener er fornuf-
tig. De trenger ikke å gå inn i 
noen diskusjon om at man må 
kjøpe kvoterettigheter tilbake.  
Ørebech påpeker at vi har 
en bekreftet rettstilstand i 
Norge som slår fast at fis-
ken i havet eies av folket.  
- Kvotene er i så måte bare et ut-
trykk for fiskerettigheter. En ret-
tighet er i så måte bare et unntak 
fra et forbud, og et slikt unntak 
er det ingen som eier. Vi trenger 
ikke å kjøpe tilbake noe fra re-
dere noe de ikke eier. 

En fiksjon
- Men likevel gjør pliktkommi-
sjonen grundige vurderinger 
som minner sterkt om en ekspro-
priasjonssak der staten plasse-
res i en erstatningsplikt rolle. 
Dette kunne de bare spart seg?  
- Ja. Snakker vi rent juridisk er 
lovverket klinkende klart, det 
er ikke noen grunn til å ikke 
å forholde seg til lovverket. 
Og det sier at myndighetene 
til enhver tid kan gjøre som 
de vil med utdelte rettigheter.  
- Men nå snakker du jo ren 
teori. Det vil jo i praksis 
ha en politisk omkostning å 
gripe inn på denne måten?  
- At dette har store politiske kost-
nader er bare en fiksjon de oppar-
beider seg innad i kommisjonen. 
Disse rederne representer ikke 
store velgergrupper, det burde 
være enkelt å gripe inn. De burde 
heller se hvilke velgergrupper 
som ville være for en slik inngri-
pen, sier Ørebech. 

Jussen er klar
- Så du mener at myndighetene 
med utgangspunkt i jussen kan 
se bort fra alle tilpasninger og 
uthulinger som er gjort av ulike 
ministre opp gjennom tidene, og 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

OPPDAG Marel`s nyutviklinger innenfor bearbeiding 
av hvitfisk. Bli med oss 10. November i Progress Point, 
København, Danmark.

For mer informasjon:
marel.no/whitefishshowhow 

GÅ IKKE GLIPP
AV DETTE!

 

- Politikerne står fritt til å gjøre som de vil

Ikke et frivillig tilbud 
Havfisk-direktør We-
bjørn Barstad forutsetter 
at plikt-kommisjonens 
forslag må ses på som et 
tilbud rederiet kan velge 
å benytte seg av. Den 
forutsetningen deler 
ikke plikt-kommisjonens 
leder Lars Mathiesen.

Havfisk-direktøren har en rekke 
innvendinger mot rapporten fra 
pliktkommisjonen, blant annet 
størrelsen på avkortningen av re-
deriets kvote, tukling med forde-
lingen trål/ kyst og innføring av 
nye tanker som statlig kvoteutleie. 

Men viktigst; han oppfatter at 
eventuelle endringer fra staten må 
ha karakter av frivillighet. 

- Rederiene må selv få vur-
dere om de vil benytte seg av 

tilbudet eller ikke. Vi kan ikke si 
hva vi kommer til å gjøre, dette 
må vi vurdere grundig. Vi har jo 
også fått nye eiere, og det kan jo 
hende de har et større industrielt 
perspektiv på det de vil gjøre i 
forhold til hva de forrige eierne 
hadde, sier Barstad. 

Fisk eller penger
Dermed antyder han at rederiet 
kan være mer fornøyd med å kjøre 
videre som i dag istedenfor å rive 
seg fri fra pliktene mot å legge 
igjen kvoter på kaia.  

Men det valget forutsetter ikke 
pliktkommisjonens leder Lars 
Mathiesen at Havfisk vil få. 

- Nei, vi forutsetter ikke at det 
fremsettes som et tilbud. Vi dis-
kuterer i rapporten om oppgjøret 
skal skje i fisk eller i penger, og 
det har sitt utgangspunkt i jussen. 
For om det er slik at man velger 
et engangsoppgjør i penger slik 
Nergård gjorde med en del kom-

muner, så må det inngås en avtale 
med rederiet. En slik avtale må 
løses gjennom en eller annen form 
for enighet.

Kan miste rettighet
Men kommisjonens anbefaling 
handler om oppgjør i fisk, ifølge 
Mathiesen fordi et slikt oppgjør 
ivaretar intensjonene bak leve-
ringsplikten bedre enn et penge-
oppgjør. 

- Og når det gjelder å inndra 
noen en rettighet de har, så kan 
man ifølge jussen gjøre dette 
mot en hensiktsmessig kom-
pensasjon. I motsetning til opp-
gjør i penger, snakker vi her om 
inndragning av en rettighet til 
å disponere en viss del av fel-
lesskapets ressurser, og en slik 
rettighet kan staten ensidig frata 
en aktør. Det er som kjent ingen 
som har eiendomsrett til fisken, 
rederiet har kun en disposisjons-
rett. Og den kan de miste.

For puslete?
Størrelsen på rederiets avkortning 
er av pliktkommisjonen anslått til 
15- 25 prosent, regnet ut som en 
differanse mellom hva kvotene 
er verdt med dagens aktivitets-
plikt kontra hva de er verdt uten 
denne plikten. Avkortningen har 
blitt kraftig kritisert, blant annet 
av ordførerne i de berørte kom-
munene. Mange mener prosenten 
skulle vært 100.

- Jeg har fått med meg at folk 
på kysten mener vi har vært for 
puslete når vi bare vil omfordele 
litt av fisken. Men vi kan bare for-
holde oss til det som er tilstanden 
i dag, vi kan ikke gå tilbake til til-
standene slik de var før politikerne 
grep inn og endret forskriftene. 
Om vi tenker at om vi skulle tatt 
kvoten fullstendig, måtte vi betalt 
et betydelig mellomledd kontra 
det oppgjøret vi nå skisserer, sier 
Mathiesen. 

- Mange analyser nå går ut på 

at alle parter er like misfornøyde? 
- Det er greit. Ministeren sa jo 

også at han håpte folk var misfor-
nøyde på begge sider. Hvis det 
var ujevnt fordelt, hadde det vært 
verre. Nå har vi fordelt det sånn 
høvelig likt. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Pris kun
kr 349,-

 

Fiskebåter fra hele 
Nord-Norge, med historikk.

Tegnet av Per-Roger Vikten.

Boka kan bestilles fraktfritt fra
www.bokinord.no
eller telefon 915 85 007
post@bokinord.no
Fås også i bokhandelen

Ny bok ute nå!

gjøre det inngrep man finner best? 
- Vel, du har jo grunnlovens be-
stemmelser som sier at man ikke 
skal tape privat eiendom uten 
rettmessig erstatning, og para-
grafen om lovers tilbakevirkende 
kraft. Og disse to paragrafene ble 
jo prøvd i Vollstad-dommen, som 
handlet om at Helga Pedersen 
opphevet Svein Ludvigsens ved-
tak om evigvarende kvoter. Her 
slo høyesterett fast at rederen ikke 
hadde noe vern. Flertallet sa at 
rettighetene Vollstad trodde han 
eide ikke var rettigheter – de var 
faktisk bare et fritak fra forbud.  
- Og du mener at det i praksis er 
samme situasjon Havfisk nå står i? 
- Ja, og da blir spørsmålet: skal 
det virkelig være slik at man skal 
kunne eie et fritak fra forbud. 
Kjører du bil? Ja, da har du fått 
fritak fra et generelt forbud mot 
å kjøre bil. Men eier du dette fri-
taket slik at du senere skal kunne 
selge det? Vi finner masse slike 
eksempler rundt om i samfun-
net. Og mitt poeng er at Lars 
Mathiesen og resten av gjengen 
i pliktkommisjonen, ikke tenker 
gjennom konsekvensene av det 
de foreslår. 

- Yes we can!
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- Levendelagringa kunne fungert 

10 prosent foran fjoråret

For at levendelagringa skal 
fungere bedre trengs nye 
grep, mener Andre Rein-
holdtsen i Myre Havbruk.

Midt i oktober skriker markedet 
etter fersk torsk, og de 90 tonnene 
i merden til Myre Havbruk er blant 
den siste norske levendetorsken 
som finnes fra vårfisket. Mulig 
markedspris har for lengst passert 
40 kroner kiloen, og i løpet av en 
ukes tid venter slaktekniven. Da 
har fisken nådd 12-ukersgrensen 
som definerer hvor lenge torskeho-
tell uten akvakulturtillatelse kan ha 
fisken stående. 

Dokumentasjon
Torskehotelldirektør André Rein-
holdtsen sier de ligger an til å tjene 
gode penger på leveransen, og han 
skulle gjerne sett at det sto mye 
mer fisk i merden både hos ham og 
andre aktører i bransjen. 

Men aktørene i levendelagrings-
bransjen tar et steg av gangen, og i 
år har mye av energien i Myre Hav-
bruk gått med til å få forsikrings-
bransjen med på dansen, slik at det 
skal bli mulig å sove godt i hotell-
bransjen selv med store kvantum 
fisk i sjøen.

Ifølge Reinholdtsen har for-
sikringsbransjen hatt mye skepsis 
i seg etter erfaringene med tor-
skeoppdrett noen år tilbake, og at 
Myre Havbruk har måttet bruke 
mye tid på å dokumentere sine an-
legg og rutiner før forsikringspri-
sene kom ned på levelige nivåer.  

Dødfødt regel
Reinholdtsen ønsker seg bort fra 
modellen der det er båten som eier 
fisken mens den står i havet, slik det 
er vanlig i dag. Styrken ved dagens 
modell, er at den fremstår med min-
dre risiko ved at fisken ikke regnes 
av kvoteregnskapet dersom den 
rømmer. Svakheten er at fisken ri-
sikerer å ikke bli tatt vare på, med 
både verdiforringelse og presset dy-
revelferd som resultat. 

- Jeg har lenge ment at 12-ukers-
regelen som Mattilsynet har satt 
som grense egentlig er dødfødt. 
Fisk vi fanger på Finnmarka i april/
mai er klar til å begynne å spise 
etter tre uker. Og har ikke den fått 
mat etter fire- fem uker så begynner 
den å bli i dårlig forfatning. Men 
den tillates altså å stå inntil 12 uker 
før man etter loven må starte fôring. 
Det har vi sett resultatet av; svært 
dårlig kvalitet med fisk som stort 
sett bare består av bein når den ble 
slakta ut. 

Koker bort 
Mattilsynets regler for levende vill-
fisk i sjø sier at fisken skal følges opp, 
og «tilbys» mat hvis den selv vil ha.  
- Men hvis det er båten som eier fis-
ken, så er det ikke hotellets ansvar å 
treffe tiltak.  Så selv om fiskehotel-

let sier at fisken de har stående her 
bør fôres, så trenger ikke fiskeren 
gjøre noe med det. Jeg har ingen 
hjemmel for å si noe på dette. Jeg 
kan alltids ringe mattilsynet og si at 
fisken ikke har det bra, men da er det 
så mye byråkrati at de 12-ukene er 
gått før man får gjort noe som helst.  

Rasjonell drift
Istedenfor 12-ukers regel mener 
Reinholdtsen at det må være opp til 
veterinæren å gjøre en løpende vur-
dering av hvor lenge fisken kan stå.  
- Vi kunne underlagt næringa en 
løpende kontroll med hyppigere 
veterinærbesøk enn i dag. Det 
vil koste litt mer, men det mener 
jeg må til, sier Reinholdtsen.  
Med en endring av 12-ukers regelen 
kan et torskehotell ikke bare ha fis-
ken stående lenger av markedshen-
syn, de kan også engasjere seg langt 
sterkere i oppfôring og vektøkning 
på småfisk. 

- Det som hadde vært optimalt 
for oss, var å overta fisken når den 
leveres, og sortere ut småfisken for 
seg til videre oppfôring på lengre 
sikt, og sette den store fisken til 
side for slakting på kortere sikt. Da 
må vi drive stort og blande fisk fra 
mange landinger, og det sier seg 
selv at det blir vanskelig å operere 
med ulike tidsfrister når fisk blan-
des i samme merd. 

Forsikringa definerer standar-
den
Reinholdtsen mener dessuten at 
myndighetenes krav til levendela-
grerne ikke er relevante når man 
kommer over i et regime der torske-
hotellet kjøper fisken i første hand 
og får ansvaret for den straks den 
har havnet i merden. 

- Det vi opplever nå gjennom 
de rundene vi har gått med forsi-
kringsselskapet, er at det uansett 
er forsikringa som setter rammene 
både for utstyret vi bruker og for 
fiskehelse. Både diskusjonen om 
12-ukersregl for foring og akvakul-
turregelverk vil da være irrelevant 
fordi forsikringskravene er stren-
gere enn myndighetenes krav. 

Fungerer ikke
Levendebonusen som gir fiskerne 
mulighet til å fiske dobbelt opp så 
lenge fisken leveres i live har vært 
en viktig drivkraft bak volumene 
som har vært levert de senere årene. 
Ordningen løper ut i 2017, og 
Andre Reinholdtsen er blant dem 
som mener at dagens system ikke 
fungerer etter hensikten. 

- En bonus må det nok fortsatt 
være, men jeg mener den kunne 
vært plassert hos selskapene som 
driver lagringen, og så kunne vi 
fordelt kvantumet på de båtene som 
deltar. Samtidig kunne det vært satt 
betingelser om når man tidligst fikk 
lov å starte utslakting på fisken. Det 
ville eliminert muligheten for å spe-
kulere i kortest mulig oppholdstid 
i merd bare for å utnytte systemet, 
og vi hadde fått flytta kvantum som 
monner over til høsten.

Til nå i år har det blitt satt inn 
6.500 tonn levende i merd. Det 
aller meste var slaktet ut innen 
august.  

Ifølge rådgiver ved omsetningsavdelingen 
i Råfisklaget Charles Aas sto levendefisk 
for 40 prosent av det omsatte ferskfisk-
kvantumet i juni måned, og når man kom 
til midten av august var hoveduttaket over.

- Det var noen små kvanta som ble tatt ut 
i slutten av august og begynnelsen av sep-

tember, men hoveddelen ble slaktet ut før. 
Og ennå gjenstår det en slump av leven-

debonusen på 4.000 tonn. Ordningen fun-
gerer slik at båtens kvote blir belastet 50 
prosent i forhold til hva som leveres. Der-
med kunne ordningen stimulert til levende 
lagring av hele 8.000 tonn, og så langt har 
levendebransjen nådd 6.500 tonn. Kvantu-
met ligger ifølge Charles Aas 10 prosent 
over nivået til samme tid i fjor. 

- At så mye fisk er tatt ut før høsten 
er vel tidlig i forhold til målsetningen? 
- Ja, men det handler om at 12-ukersregelen 
slår inn fordi ganske mye av denne fisken 
ble tatt tidlig i vinter.Her går halvannet tonn sild i merda. Oppfôring av villfanget småtorsk i merd tilfører fangsten stor verdi, men dagens regelverk gjør denne virksomheten kronglete.  

Foto: Erik Jenssen 

Her svømmer slakteklar finnmarkstorsk i en merd på Myre.  Foto: Erik Jenssen 

Veterinærattest for at fisken fortsatt har det bra bør definere hvor lenge fisken skal stå, 
mener Andre Reinholdtsen i Myre Havbruk.  Foto: Erik Jenssen 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no
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Kvoten klar i dag

TosLab AS selger mikrobiologiske og kjemiske analyser av drikkevann, 
avløpsvann, næringsmidler, hygiene og miljø. Vi har et bredt spekter av 
akkrediterte analyser.
 

TosLab AS bidrar med kompetansestøtte til å utarbeide internkontroll-
system, bestemme kritiske kontrollpunkt, kjemisk og mikrobiologisk 
rådgivning og kvalitetssikring etter regelverk og interne spesifika-
sjoner. 
TosLab AS tilbyr tjenester med høyest mulig kvalitet og er akkreditert 
av Norsk akkreditering i henhold til ISO 17025.

TosLab – din leverandør av laboratorietjenester

T o s L a b  A S ,  S j ø l u n d v e i e n  3 ,  P o s t b o k s  2 0 6 4 ,  9 2 6 6  T r o m s ø  •  T l f :   7 7  6 2  4 3  6 0  •  F a x :  7 7  6 2  4 3  6 1  •  E p o s t :  p o s t @ t o s l a b . n o

www.toslab.no
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Resultatet av neste års torskekvote 
legges sannsynligvis fram i dag. 
Fiskerne håper på økning, eller opp-
rettholdelse av dagens nivå, mens for-
skerne har anbefalt kutt.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har sittet 
i forhandlingsmøter i Moss siden mandag, og vil 
sannsynligvis ha torskeresultatet klar til signering 
i løpet av torsdag.

Størst spenning knyttes det til størrelsen på tor-
skekvoten, særlig siden forskerne har anbefalt et 
kutt på ti prosent.

Viktigste avtale
Uansett det endelige sluttresultatet, så dreier det 
seg om store verdier.

- Jeg tror få er klar over hvor stor fiskerinasjon 
dagens Norge er og hvor store verdier vi forhand-
ler om med russerne, sier fiskeriminister Per Sand-
berg i en pressemelding om forhandlingene.

Norge har fiskeriavtaler med flere land, men 
forhandlingene med Russland den kommende 
uken er de aller viktigste. Her skal det forhand-
les om den verdifulle torsken i Barentshavet, som 
er avgjørende for både skreisesongen og tørrfisk-
eksporten.

- Vi forhandler om selve livsgrunnlaget for alle 
som lever av fiske, så klart at dette er viktig for 
veldig mange samfunn langs kysten. Men også 
for nasjonen. Sjømateksporten gir betydelige ek-
sportinntekter til landet, og har de siste årene satt 
stadig nye rekorder, sier Sandberg.

40 års samarbeid
Forhandlingene fastsetter hvor store kvoter som 
skal fiskes, og Norges andel av disse. Det skal for-
handles om kvoter for torsk, hyse, lodde, uer og 
blåkveite. Alt i alt vil det handle om langt over en 
million tonn fisk.

Når russerne inntar Moss mandag morgen er 
det også et aldri så lite jubileum. I år er det nem-
lig 40 år siden daværende fiskeriministere Eivind 
Bolle og Alesandr Isjkov undertegnet den aller 
første fiskeriavtalen mellom Norge og Russland.

- Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russ-
land er sterkt og godt. Det har overlevd både kald 
krig og Sovjetunionens fall og vi høster stor aner-
kjennelse i resten av verden for hvordan vi klarer 
å samarbeide om en felles ressurs, sier fiskerimi-
nister Per Sandberg.

Det opplyser forsker ved Gjert 
Endre Dingsør ved Havfors-
kningsinstituttet til Kyst og 
Fjord.  

Minus 10 prosent
Rådet som er gitt er et totalt 
torskeuttak på 805.000 tonn, 
mot dagens uttak på 894.000 
tonn, en nedgang om utgjør 10 
prosent. For inneværende år er 

hyse satt til 244.000. Rådet som 
er gitt er en nedgang til 233 
000 tonn, dette betyr en ned-
gang på fem prosent. Seikvo-
ten er derimot satt litt høyere 
neste år enn for inneværende 
år der kvoten er 140.000 
tonn. Rådet er en økning 
med 10.000 tonn, til 150.000 
tonn, opplyser Dingsør.  
Forsker Gjert Endre Dingsør 
har ledet en arbeidsgruppe for 
arktiske bestander i ICES (Det 
internasjonale råd for havfors-
kning), som nå kommer med 

Havforskerne står på kvoterådet

Bjørn Hildonen
redaksjonen@kystogfjord.no

Kvoterådet fra Havforskningsinstituttet står fast, 
selv om resultatet etter det nylig avsluttet tokten i 
Barentshavet ikke var ferdig analysert. Men rådet er 
klart; nedgang i totalkvoten både for torsk og hyse, 
en liten økning for sei.

kvoteråd for nordøstarktisk 
torsk, nordøstarktisk hyse, 
nordøstarktisk sei, kysttorsk 
nord for 62° nord og vanlig uer. 
Han tidligere uttalt at det står 
bra til med bestandene i Ba-
rentshavet. Også historisk 
sett - fra 1946 og til i dag - er 
konklusjonen at torske- og hy-
sebestanden er i særdeles god 
forfatning, selv om de to be-
standene nå er forbi toppen.

Nivået i kommende år 
Store bestander har gjenspeilt 
seg i gode fangster på både 
nordøstarktisk torsk og hyse 
de siste årene.  Det er nå tre år 
siden det ble gitt et rekordhøyt 
kvoteråd på torsk på nesten en 
million tonn. De følgende tre 
årene har bestandsutviklingen 

snudd, og for 2017 er det altså 
gitt et råd på 805 000 tonn. 
- Vi ser for oss at det er her – 
mellom 700 000 og 800 000 
tonn – at kvoterådene vil ligge 
de to, tre neste årene. Det er 
fremdeles snakk om relativt 
høye nivåer, uttalte Gjert Endre 
Dingsør etter toktet tidligere i 
år. Han forklarer da at nedgan-
gen i torskebestanden nok skyl-
des en noe lavere rekruttering. 

Bifangstreduksjoner
Bestandsutviklingen for nord-
østarktisk sei er positiv og re-
krutteringen for sei de siste 
årene ligget rundt middels. 
For vanlig uer og kysttorsk 
er det ingen bedring å spore. 
Rådet for vanlig uer er null 

fangst for de neste tre årene, 
og ICES minner om at det er 
viktig å begrense all fangst og 
bifangst av denne bestanden 
så mye som overhodet mulig.  
Havforskningsinstituttet støt-
ter rådet, og legger til at det må 
innføres ytterligere bifangstre-
duksjon i trålfisket. I tillegg 
tas det til orde for et rapporte-
ringssystem for fritidsfisket som 
også inkluderer vanlig uer. For 
kysttorsk er det også anbefalt 
at det innføres vesentlige til-
tak for å redusere fiskepresset. 
Det internasjonale havforskings-
rådet (ICES) tilrår at det ikke 
blir fiska lodde i Barentshavet i 
2017. ICES går også inn for at 
rekekvote settes til 70.000 tonn i 
Barentshavet.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Det knytter seg stor spenning til torskeresultatet, som sannsynligvis legges fram i dag. 
(Foto: Bjørn Tore Forberg)

Markedslederen i sløyelinjer på landMarkedslederen i sløyelinjer på land
Mottakslinje / sløyelinje med eller uten hodekappereMottakslinje / sløyelinje med eller uten hodekappere

 
Med mulighet for veiing av både biprodukter og fisk, nå også med registrering av eksaktvekt pr fisk

Velkommen til våre anlegg i 
Båts�ord, Vadsø og Vardø!

948 85 000
frank.kristiansen@bats�ordbruket.no
  

Vi tilbyr:
- Egnesentral
- Boliger
- Kaiplass
- Teknisk hjelp
- Sløying på land
- Levende lagring
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Vi har oppgradert flere av våre 
kjøpestasjoner for å sikre at din levering blir så effektiv som mulig. 
I tillegg kan vi garantere markedspris for fisken din. 

Ta kontakt med et av våre anlegg langs hele kysten!

VI ER KLARE TIL Å 
TA IMOT FISKEN DIN!
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Mot nye høyder

ARCOS – SIKKERHETSKURS 
OG FARTØYSKONTROLLER

 

www.arcos.no

Arcos er landsdelens største leverandør 
innen sikkerhet og beredskap, kurs for 
fiskeri og havbruksnæringen er viktige 
satsningsområder. Bedriften er godkjent 
kontrollforetak på vegne av Sjøfarts-
direktoratet for båter mellom 8 og 15 
meter. Fartøyskontrollene inkluderer 
krengeprøve og oppmåling når behov 
for det.

For maritime kunder leveres de fleste
relevante kurs for offiserer og mann-
skap i henhold til STCW konvensjonen 

– siste oppdatering.

Vi tilbyr således kurs 
til fiskeri, offshoreba-
sert maritim  

virksomhet, kystflåten, utenriksflåten, 
passasjer/cruiserederi og Sjøforsvaret.

For kunder fra offshoreindustrien/
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.

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

Arcos leverer kurs og rådgivning for
petroleumsbransjen, maritim virksomhet 
og landmarkedet. Bedriften er godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet og Norsk Olje & Gass 
som opplæringsinstitusjon og Sikkerhets-
senter.

Vi tilbyr helikopterevakueringstrening 
(HUET) i nye og moderne fasiliteter.
Arcos er sertifisert av DNV GL i hht. ISO 
9001:2008.

Arcos tilbyr også dronekurs i samarbeid 
Norut Northern Research Institute.

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

RYDDESALG
 

Tel 77 85 05 00 · post@refa.no · voninrefa.no

Polar Line Mono m/Aluminiumstoppere Pris pr kveile
Polar Line Mono N 220 167 SWL  457,00
Polar Line Mono N 220 200 SWL 643,00
Polar Line Mono N 220 250 SWL 695,00
POLAR LINE MONO N220 300 SWL  842,00
 
Polar Line Mono m/plastik stoppere Pris pr kveile
Polar Line Mono N 225 250 Swl Plastic Stopper 745,00
Polar Line Mono N 225 300 Swl Plastic Stopper 878,00

 
Prisene gjelder så lenge lagerbeholdningen rekker

 Alle priser eks. mva og frakt

Den nordnorske fiskeriavisen
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Karl Glad Nordahl

Stanset 
instruksen

Flere har møtt

kveitetyven 

Flere fiskere opplever nå at 

hval som stjeler blåkveite fra 

lina. – Jeg er opptatt av å løse 

problemer for fiskerne, sier 

forsker Tiu Similä.

Side 6 og 7

Side 9

Side 4 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (innfelt) fikk en enstem-

mig næringskomité på Stortinget til å vingeklippe Per Sandbergs 

kvoteinstruks. - Jeg mener at dette er et gjennombrudd, et vendepunkt 

i forhold til den avpolitiseringen av fiskerinæringa vi har sett den 

senere tid, sier han.

Side 2 og 3 

Det kunne bare 

skje med uop-

pmerksomme, 

og i tillegg kunnskapsløse 

myndigheters velsignelse.

Ove Alvestad

på Sortland har fått båt in-

nført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 20 - 23

Paavo Pirtimäki

skulle bare en rask tur til 

Norge for å klatre i fjell. Fire 

år senere er turen ennå 

ikke avsluttet.

Side 12 og 13

juni 2016  Uke 24    Nr. 23, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Rekordinteresse

for kystfiskekvote

Tidligere år har kystfiskekvoten 

i torskefisket ikke blitt fisket 

opp av kystfiskere. Nå er det 

dobling i antall fiskere i forhold 

til 2015.

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

Side 4 og 5
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Tar tak i turistfisket

- Viktig å suge litt 
på karamellen
- Vi vet at det svinger i fisker-
iene, men det er viktig å suge 
litt på karamellen når det går 
som nå, sier styreleder Johnny 
Caspersen i Råfisklaget.

Side 6 og 7 Side10 og 11
Arild Aasjord
ga ikke opp da byg-
das stolthet gikk tapt 
i storbrann for tre år 
siden.

Side 12 og 13

Side 2 og 3 

Det viktigste 
er innskjerp-

ing av sikkerhet-
en for turistfiskerne 
og en registrering av 
oppfisket kvantum.

Trond Antonsen

juni 2016  Uke 22    Nr. 21, 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

- Må ta hensyn til
generasjonsskifte
Tørrfiskprodukter fra Norge, må 
ta høyde for at det er andre og 
yngre konsumenter i Italia nå 
enn tidligere, sa Elisabeth Meyer 
på tørrfiskkonferansen i Bodø.

Velkommen til våre anlegg i 

Båts�ord, Vadsø og Vardø!

948 85 000
frank.kristiansen@bats�ordbruket.no
  

Vi tilbyr:
- Egnesentral
- Boliger
- Kaiplass
- Teknisk hjelp
- Sløying på land
- Levende lagring

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) vil ha et regelverk for turistfisket på 

plass innen utgangen av denne måneden. I rekordfart skal det bringe 

næringen inn i mer ordnede former. – Det skal være en viss størrelse på 

anleggene som registreres, sier han til Kyst og Fjord.

SKIPSMEDISIN FOR BÅTER 8 - 15 METER 
Medisinkiste godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Leveres fraktfritt over hele landet.
Introduksjonspris KUN 2700,-

78 49 86 85 nordkyn@dittapotek.no

- Spennende       
kvalfangst

(Foto: Dag Erlandsen)
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Trond Antonsen

Ingen støtte fra
Fiskarlaget Nord
Per Sandbergs trekk ved å gjøre 

landsdelsbindinger av fylkes-

bindinger i torskefisket, faller på 

stengrunn i Fiskarlaget Nord. – Det 

blir helt galt, sier Roger Hansen.

Side 6 
Side 14 og 15

Side 4  og 5

Håkon (tv) og storebror Stian Wærstad har vært på kvalfangst i Barents- 

havet i fire uker. – Det har vært fine dager og mye mer spenning enn når vi 

er på hysa, sier Håkon etter titalls timer i tønna. Side 2 og 3 

Det er så en lurer 

på hvorfor Per 

Sandberg setter 

ned et utvalg når han ikke 

har tid til å vente på at de 

skal komme med en inn-

stilling.

Bjarne Henrik 
Johansen 
i Tana i Finnmark har fått båt 

innført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 24 - 27

Eli-Kristine Lund
valgte å forske på Norges 

triveligste yrke.

Side 18 og 19

juni 2016  Uke 25    Nr. 24, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Myke garn ga
hvitere filet
Et Sintef-prosjekt viser at torsk 

som fanges med multimonogarn, 

har høyere overlevelsesevne. – 

Garntypen kan påvirke kvaliteten, 

sier forsker Guro Møen Tveit.

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.noISM sertifisert for fiskefartøyer

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

Alle er spente på Norge 
Hvis Norge og Russland 
følger havforskernes 
råd, vil det merkes på 
den globale tilgangen av 
hvitfisk. 

Under torskefiskkonferansen i 
Tromsø torsdag legger Sjømatrå-
dets analytiker på hvitfisk, Ingrid 
Kristine Pettersen, frem en over-
sikt over forventet tilbud av hvit-
fisk i 2017. En vesentlig del av det 
hun vil presentere baseres på siste 
nytt fra det nylig avholdte 2016-
møtet i The Groundfish Forum.

Forumet samler hvert år 250 
sentrale aktører i den globale 
hvitfiskbransjen for å dele infor-
masjon og gjøre felles analyser 
av hvordan markedet vil se ut til 
neste år. Årets samling ble holdt 
i Hamburg. 

 
Svinger marginalt
Hovedkonklusjonen fra forumet 
er at den globale tilførselen av 
hvitfisk fortsatt vil være stabil, 
men at det knytter seg spenning til 
utfallet av det denne ukens møte 
i den norsk- russiske fiskerikom-
misjonen. Det er ventet at kommi-
sjonen legger frem sin beslutning 
i dag, torsdag.

- Og hvis man beslutter å følge 
anbefalingen fra det internasjo-
nale havforskningsrådet ICES 
om en 10 prosent reduksjon, vil 
det bety at den globale tilførselen 
av hvitfisk reduseres med rundt 2 
prosent, sier Pettersen.

- Men dersom de gjør det 
samme som i fjor, holde kvoten 
uendret, vil det globale utbudet 
av hvitfisk bli omlag like stort i 
2017 som i år.

 
Mange variasjoner
Svingninger i tilførsel vil som 
regel ha innvirkning på pris, men 
Pettersen vokter seg vel for å 
komme med spådommer om pris.  
- Vanligvis er det lett å sette lik-
hetstegn mellom tilførsel og pr-
isutvikling, men det er så mange 
ting som spiller inn når det gjel-
der prisdannelsen på villfanget 
fisk. Tilførselen kan variere gjen-
nom sesongen, og forholdene i 
markedene er også viktig for pri-
sen.

Norge er uansett en le-
dende aktør på atlantisk 
torsk, der vi står for rundt 
30 prosent av leveransene.  
- Men når all hvitfisk ses under 
ett, står ikke Norge for mer enn 
rundt 9 prosent av det totale kvan-
tumet, påpeker Pettersen.

 
Fersk øker mest
For Norges del står de konvensjo-
nelle torskeproduktene tørrfisk, 
klippfisk og saltfisk for halve ek-
sportverdien, mens ulike varian-
ter av fersk og frossenfisk står for 
resten. En mye omtalt trend de se-
nere årene er oppsvinget i ekspor-

Den årlige torskefiskkon-
feransen i Tromsø setter 
deltakerrekord hvert 
eneste år.

Også i år meldes det om re-
kordpåmelding til Sjømatrådets 
torskefiskkonferanse i Tromsø.  

- Vi har registrert 368 delta-
kere, og det tikker inn nye hele 
tiden. Så jeg regner med at vi 
runder fjorårets 380 deltakere, 
sier konferanseansvarlig Ørjan 
Olsen til Kyst og Fjord. 

Han tilskriver mange 
års godt arbeid med opp-
bygging av konferansen 
som årsak til suksessen.  
- Vi har over tid utviklet et godt 

program, med en del faste pos-
ter fra våre utsendinger, samt 
gode bidrag fra ulikt hold som 
både underholder og informe-
rer. I tillegg er dette en viktig 
møteplass for torskenæringa, 
og nytt av året er at vi tilbyr 
gratis møterom i kystens hus 
for deltakere som avholder 
møter i forbindelse med konfe-
ransen, sier Olsen .

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Torskekonferansen i Tromsø er landets største arena for torskeprat. Her fra fjorårets konferanse.   
Foto: Erik Jenssen 

Analytiker Ingrid Kristine Pettersen sier denne ukes forhandlinger med Russland blir viktige for den totale hvitfisktilførselen. 
Foto: Sjømatrådet

Slik er sammensetningen av 
det norske torskekvantumet i 
verdi. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

ten av hel, ubearbeidet ferskfisk 
som har skutt i været siden 2012.  
- Det er særlig i de europeiske 
markedene vi har hatt stor økning 
på fersk eksport, mens de tradi-
sjonelle markedene for klippfisk 
i Portugal og Brasil er våre stør-
ste avtakere av konvensjonelle 
produkter. England er en stor 
avtaker av fersk og frossen filét, 
mens Italia og Nigeria er de vik-
tigste tørrfiskmarkedene; Italia på 
hel fisk, mens Nigeria også er en 
viktig kjøper av tørkede hoder og 
rygger.
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Enorme besparelser

«Bestiller» ny sløyemaskin

 

 

HOVEDKONTOR/HOVEDLAGER:
Fiskernes Agnforsyning SA, postboks 732, 9257 TROMSØ

Telf.  +47 77 60 01 50 - Faks: +47 77 60 01 55

 

•	Makrell,	sild,	sei,	akkar	reker,	lodde	og	saury.

•	Størrelsesbestemt	agn	for	kyst-	og	autolineåten.

•	Utlevering	gjennom	ca.	30	kommisjonærer/lager

	 langs	hele	kysten	av	Nord-Norge	og	Trøndelag.

•	Sentrallager	i	Tromsø.

•	Fryselagerutleie	i	Tromsø	gjennom

	 TROMSØTERMINALEN.

Lagets formål er å skaffe agn til
fiskerne i fylkene Finnmark, Troms,
Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag som er lagets virkeområde.
Foretaket har enerett på salg av
agn i de 3 nordligste fylker.

75 år 
1941-2016

Gevinst på effektivitet, 
kvalitet, økonomi, sik-
kerhet og ikke minst et 
kraftig løft for den min-
ste flåten. Forskerne er 
entydig positive etter 
å ha gransket veie-
systemet i det såkalte 
Hovdenprosjektet.

I dag torsdag legges konklusjo-
nene på prosjektet «Nye tekniske 
systemer for mottak og innveiing 
av rund fisk» fram på et møte i 
Tromsø. Nofima, i samarbeid 
med Fiskeriparken i Vesterålen, 
har det siste året gransket alle 
sider ved det nye innveiingssys-
temet, som er installert i Hovden 
Fiskeindustri i Bø i Vesterålen 
og Tobø Fisk i Havøysund, og i 
Fiskeri-Norge knyttes det stor in-
teresse til prosjektet. 

På dispensasjon
På dispensasjon fra landingsfor-
skriften, og under overvåking 

av forskerne og Justervesenet, 
har man benyttet dynamisk om-
regningsfaktor og brukt den til-
gjengelige teknologien til å få 
maksimal flyt i de to anleggene, 
uten å måtte stoppe og starte 
båndene for å skille mellom hver 
enkelt sjarkfangst, slik forskriften 
krever. Kyst og Fjord har omtalt 
prosjektet flere ganger, både før 
det ble vedtatt iverksatt i fjor høst 
og underveis i prosjektperioden, 
sist fra et seminar om saken på 
Norfishing i august. 

- Vi har dokumentert at de 
tekniske systemene fungerer som 
forutsatt. I tillegg har vi doku-
mentert de betydelige gevinstene, 
sier Frank Jakobsen, fagsjef i 
Fiskeri - og havbruksnæringens 
forskningsfond (FHF).

Sparer millioner
Og det er ikke småpenger som 
spares inn. Tobø sparer inn 3,5 
millioner kroner, ved mottak av 
500-600 tonn. Hovden sparer inn 
6-7 timeverk hver dag i vinterse-
songen, i perioder der cirka 40 
sjarker leverer torskefangstene.

- For begge bedrifter der det 

snakk om vesentlig reduksjon av 
ventetid for fiskerne, sier Jakob-
sen.

Bedre kvalitet
Forskerne har også dokumentert 
økt kvalitet ved begge bedriftene. 
Her er mye bedre flyt i anleggene, 
truckene er erstattet med trans-
portbånd og fisken utsettes ikke 
lenger for slag og spark. Også det 
at fangstene går raskere igjennom 
anlegget øker kvaliteten, samt det 
at når fisken leveres rund, priori-
teres bløgging på havet annerle-
des. Når fangster skal sløyes på 
havet, blir utblødninga dårligere, 
konkluderer forskerne. 

- Ved produksjon av fersk-
fiskfilet er fremskrittet vesentlig, 
Tobø prissetter kvalitetsgevin-
sten alene til rundt to millioner 
kroner, sier Jakobsen.

Sikrere arbeidsmiljø
Prosjektet dokumenterer også at 
arbeidsmiljøet blir bedre og sik-
rere, blant annet fordi truckene 
forsvinner. 

– Færre farlige steder i bedrif-
ten. Vi snakker om betydelige 

Fiskeri- og Havbruksnæ-
ringens forskningsfond 
utlyser fire millioner til 
den som kan utvikle en 
mer skånsom sløyemas-
kin.

Utlysningen er en del av 
forskningsfondets satsing for 
å utvikle automatiserte og ef-
fektive linjer for produksjon 
av hvitfisk, og er del av FHFs 
Prosjekt-i-Bedrift ordning. Søk-
nadsfrist er 18. november.

FHF har prioritert arbeidet 
med å utvikle fullautomatisert 

filetering av hvitfisk. Det vil 
ha stor betydning for utvik-
ling av lønnsom bearbeiding i 
Norge.  Fullautomatisert vil si at 
alle ledd i produksjonsprosessen 
må adresseres og FHF har flere 
prosjekter gående. Nå skal skån-
som sløyemaskin utfordres.

Målet er å oppnå automati-
sert sløying som bedre ivaretar 
restråstoff og reduserer svinn. 
Begge deler vil øke lønnsom-
heten.  Utlysningen forutsetter 
samarbeid mellom sjømatbedrift 
og teknologileverandør og er del 
av FHFs Prosjekt-i-Bedrift ord-
ning.

	Hovdenprosjektet er evaluert   	Sparer 3,5 mill. på 5-600 tonn

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Lønn for strevet: I flere år har daglig leder Jon Edvard Johnsen kjempet for å få bruke sitt moderne innveiingssystem. Det ble installert allerede i desember 2012, da dette bildet ble tatt.

De siste årene har flere mottak 
av hvitfisk langs kysten instal-
lert moderne sløye- og innvei-
ingssystemer. Dette er gjort 
for å effektivisere og redusere 
kostnadene ved mottak av fisk, 
ivareta ønsker fra fiskerne om 
effektiv og rask levering, og 
ivareta hensynet til fiskens 
kvalitet. Da er driften på dette 
punktet i verdikjeden endret. 

Det kan medføre at måten 
innveiing og kontroll skjer på 
også kunne endres for å ivareta 
effektiv drift, dersom det sam-
tidig ivaretar myndighetenes 
behov for sikker kontroll. Der-
for igangsettes et prosjekt for å 
analysere om det finnes alterna-
tiver som kan effektivisere og 
forbedre driftsprosessen knyttet 
til innveiing og registrering, og 

samtidig ivareta kontrollbeho-
vet.

Resultatmål: Å undersøke 
om nye sløye- og innveiings-
systemer kan brukes for å 
registrere og dokumentere res-
sursuttak i kystfiske, vurdert i 
sammenheng med dagens an-
vendelse av omregningsfaktor. 

(Fra FHFs prosjektbeskri-
velse)

gevinster innen helse, miljø og 
sikkerhet, sier Frank Jakobsen.

Løft for sjarkflåten
- Ikke minst betyr denne måten 
å veie inn fisk på et viktig frem-
skritt for den mindre flåten. Det er 
ikke tvil om at landingsforskrif-
ten har ført til en favorisering av 
store fangster, fordi det er så mye 
formaliteter per fangst. Da blir 
fangster på 500-1000 kilo ikke 
verdsatt. Det er her den virkelig 
store gevinsten ligger, sier Jakob-
sen.

Godkjenningsordning
Utstyrsleverandørene, i dette til-
fellet K2 og Marel, har lenge et-
terlyst et godkjenningssystem for 
denne type utstyr. På seminaret i 
august ble det stilt spørsmål ved 
om hvor lenge leverandørene kan 
holde på å utvikle nytt utstyr - og 
fiskeindustrien kjøpe det – uten å 
vite hva Fiskeridirektoratet egent-
lig krever. 

– Vi ønsker en pekepinn fra 

fiskeridirektør Liv Holmefjord, 
på hvor veien går videre, sa Stein 
Erik Jøllanger i Marel, en av de 
bedriftene som har vært på offen-
siven for å utvikle nytt utstyr.

- Ingen anbefaling
Formelt vil ikke Frank Jakobsen 
anbefale systemet. - FHF anbefa-
ler ingen ting, dette må myndig-
hetene ta stilling til på egen hånd. 
Det vi har gjort, er å dokumentere 
alle sider ved bruk av systemet, 
som er betydelige, sier han.

- Ved eventuelt vedtak om 
videreføring, vil det være sann-
synlig at også andre fiskeindustri-
bedrifter kan ta i bruk utstyr som 
er godkjent av Fiskeridirektora-
tet og Justervesenet, og der man 
eventuelt prøver det ut en gang til, 
sier Jakobsen.

Det ettårige prosjektet har en 
kostnadsramme på nær 1,7 milli-
oner kroner, der FHF har stått for 
drøyt 1,4 millioner, og Hovden og 
Tobø for henholdsvis 150.000 og 
60.000 kroner.

Om Hovdenprosjektet:

FHF vil betale fire millioner kroner til den som kan utvikle en mer 
skpnsom sløyemaskin enn dagens.

  

Kaldt nok  
er ikke alltid  

nok
La Huurre være med allerede i planleggingen.   

Vår  kunnskap og erfaring vil spare deg for både tid og kostnader.
Huurre har vært den ledende entreprenøren på kjøle- og fryse- 

markedet for næringsmiddelindustrien i over 70 år.  
Vi vet alt om lave temperaturer.

Det er de kalde fakta.

- Vi har kjølt ned landet siden 1946

huurre.no

For mer info, kontakt: 
Project Manager Hilmar Bastesen 
Mobil +47 92411126
Mail: bastesen@arcticnavigation.no
 

Vi trenger godkjente �skerikyndige! 
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Hvor bærer struktureringen hen?

Nise-dusør funket

Vi leverer komplette linjer

til fiskeindustrien

Ordre telefon 76 13 34 00 / 478 33 401
alf@importeksport.no – Havnegata 18, Myre

Brukte Baader maskiner til salgs.
Flere på lager, kontakt oss idag!

Et forskningsprosjekt 
skal bruke 2,6 millioner 
kroner på å beskrive hva 
struktureringen i fiske-
flåten har ført til så langt, 
og hvor den videre utvik-
lingen vil føre oss. 

Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfond (FHF) har bevil-
get 1,8 millioner, mens Nofima 
som er ansvarlig for prosjektet, 
har bevilvet 800.000 kroner til 
prosjektet. Ifølge prosjektomta-
len skal man analysere effekter 
av strukturutviklingen hele ver-
dikjededen i villfangstnæringen, 
med særlig fokus på offentlige 
virkemidler som kan påvirke ut-
viklingen. 
 
Stor usikkerhet 
Ifølge prosjektomtalen fra FHF 
råder det i dag «stor usikkerhet 
om konsekvenser av fremtidige 
strukturtiltak og andre forhold 
som leder til endret struktur i 
norsk fiskerinæring, både på sjø 
og på land. Gode modeller som 
kan forutsi effekten av eventu-
elle justeringer av dagens virke-
middel være viktig.» heter det i 
prosjektomtalen. 

Nofima har prosjektlede-
ransvaret, med Universitetet i 
Troms og Universitetet i Stavan-

Havfisk-trålerne hadde mindre 
fisk igjen på kvotene ved utgan-
gen av tredje kvartal i år enn i 
fjor. Selv om Havfisk-trålerne 
har fisket mer kvitfisk og mindre 
reke enn til samme tid i fjor, skal 
det likevel være nok kvoter til å 
holde båtene i gang ut året, sier 
rederisjef Eldar Farstad til Bla-
det Vesterålen. 

Av rederiets rapport for tredje 
kvartal fremgår det at rederiets ti 
trålere fisket 22.050 tonn torsk i 
de tre første kvartalene i år, mot 
15.930 tonn til samme tid i fjor. 
Nå gjenstår 7.834 tonn av tor-
skekvota, tilsvarende 26 prosent. 

Etter tredje kvartal i fjor gjensto 
45 prosent av torskekvota, mel-
der Bladet Vesterålen. 

Ifølge Farstad skyldes for-
skjellen mellom fjoråret og årets 
sesong at 2015 var spesielt. 

– I fjor ble det hektisk for å få 
opp alt, og det ble faktisk gjen-
stående noe. Det var såpass dår-
lig fiske i september, oktober og 
november i fjor at vi ikke klarte 
å ta alt, sier Farstad.

Totalt gjenstår over 12.000 
tonn hvitfisk av årets kvote, og 
Farstad mener dette vil være til-
strekkelig for å holde aktiviteten 
på båtene i gang ut året. 

Et tjuetalls frivillige, samt red-
ningsskøyte, brannmannskap, 
politi og sivilforsvar ble satt inn 
i søk etter en savnet fisker på 
Myre i helga. Men han hadde 
bare gått og lagt seg i en annen 
båt. Foto: Redningsskøyta var 
blant innsatsetatene. 

Leteaksjonen ble ifølge Bla-
det Vesterålen satt i gang etter 

at en fisker ble meldt savnet fra 
en båt i Myre havn. Fiskeren i 
20-årene hadde ikke kommet 
tilbake til båten han tilhørte 
som avtalt, og kameraten hans 
fryktet da at det hadde tilstøtt 
ham noe. Men klokken 07.45 
ble mannen funnet i god behold 
i en annen båt som lå ved kai i 
Myre havn. 

– Han lå og sov i en båt der 
han ikke skulle være, sier inn-
satsleder Jørn Karlsen til Bladet 
Vesterålen. 

– Det er kritisk når vi får 
slike meldinger, så da har vi 
ikke annet å gjøre enn å sette inn 
full styrke. Denne gangen gikk 
det bra, og det er vi veldig glade 
for, sier Karlsen.

Per Sandberg er denne uka i 
Chile og Brasil. 

Oppholdet i Brasil foregikk 
17. og 18. oktober, og her del-
tok Sandberg blant annet på 
Sjømatrådets klippfiskseminar i 
São Paulo, der han også profilerte 
norsk klippfisk i et supermarked i 
storbyen med omlag 20 millioner 
innbyggere, skriver Fiskeride-
partementet i en pressemelding. 
19.-20. oktober besøkte fiske-

riministeren havbruksmessen 
Aqua Sur i Puerto Montt i Chile. 
Her møtte Sandberg blant annet 
norske selskaper som er etablert 
i Chile. Nesten 60 norske sel-
skaper er nå etablert her og hav-
bruks- og fiskeselskaper utgjør 
en betydelig andel. Sandberg 
hadde under Chile-besøket po-
litiske samtaler med viseminis-
ter for fiskeri- og oppdrett, Raul 
Súnico Galdámes.

Råfisklagets skalldyransvar-
lige, Tor Edgar Ripman slår 
fast at omleggingen av kvo-
teåret har vært en ubetinget 
suksess på markedsfronten. 
- Det har vært er en fantastisk 
vellykket endring i regulerin-
gene med kvoteår fra 1. januar 
istedenfor oppstart om høsten. 
Det har blitt noe mer arbeid for 
fiskerne i vintermånedene med 
sortering på kjøttfylde og over-
levelsesevne, men fordelene 

med god pris og ingen konkur-
ranse i markedet oppveier dette, 
sier Ripman til Kyst og Fjord. 
Landet volum i kvoteregulert 
område passerer i disse dager 
1.900 tonn og da gjenstår det 
kun små kvanta hankrabbe å 
fiske før det blir stopp i fisket. 
Verdien har for lengst pas-
sert en kvart milliard i første-
håndsomsetning, mot drøye 
100 millioner kroner til samme 
tid i fjor. 

Fiskerne var ikke seine med 
å melde inn bifangst av nise 
da Havforskningsinstituttet i 
midten av september tilbød 
tusen kroner per eksemplar inn-
levert til forskningsformål. Før 
helga gikk instituttet ut med 
beskjed om at de har fått inn 
bortimot 70 niser fra Rogaland 
i sør til Vest-Finnmark i nord. 

- Mesteparten av dem kom-
mer fra Lofoten, Vesterålen og 
Troms.  Nå skal dyrene oppar-
beides i laboratoriet, det vil si 
vi skal ta mage-, blod- og vev-
sprøver, sjekke alderen og gjøre 
en del andre undersøkelser, sier 
havforsker Ulf Lindstrøm i en 
melding fra Havforskningsinsti-
tuttet.

– Niseundersøkelsene inn-
går i et større prosjekt hvor 
flere forskningsinstitusjo-
ner skal kartlegge kyst-
økosystemene og det som 
påvirker dem, sier Lindstrøm. 
Det anslås fra Havforskningen at 
det hvert år blir tatt rundt 3.000 
niser som ufrivillig bifangst i 
ulike typer fiske, hyppigst i garn. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Forskerne fikk raskt inn nok niser til forskning.  Foto: Imr

Per på reisefot igjen

Leteaksjon endte lykkelig 

Har fisket mer 
enn i fjor

Krabbekvota 
nesten oppfisket

Omleggingen av krabbeåret har vært en suksess, mener også 
Råfisklaget. ger som støttespillere. 

Disse sitter i prosjektgruppa: 
Bjørn Inge Bendiksen, Nofima 
AS - Forsker
Ragnar Tveterås, Universitetet 
i Stavanger (UiS) - Professor 
Frank Asche, Universitetet i 
Stavanger (UiS) - Professor
Øystein Hermansen, 
Nofima AS - Forsker
John R. Isaksen, Nofima AS 
- Forsker

Audun Iversen, Nofima AS - 
Forsker
Petter Holm, Universitetet i 
Tromsø (UiT) - Professor

Det er også utnevnt en sty-
ringsgruppe, med følgende 
medlemmer:
Sverre Johansen, Sjømat Norge 
- Direktør industri
Arne E. Karlsen, 
Nergård AS - Økonomidirektør
Otto Gregussen, Norges Fiskar-

lag - Generalsekretær
Ivar Andreassen, Andreassens 
Rederi ANS - Skipper/ reder
Kathrine Tveiterås, Norges 

fiskerihøgskole (NFH) 
- Instituttleder
Stener A. Hepsø, Stener Hepsø 
Fiskebåtrederi AS

Ifølge prosjektomtalen fra FHF råder det i dag «stor usikkerhet om konsekvenser av fremtidige strukturtiltak.

Sæplast Norway AS
Telefon 71 40 19 00

sales.norway@saeplast.com • www.saeplast.com
 

SÆPLAST NORWAY AS

Nysalg, service og vedlikehold på alle 
typer kjøle- og frysesystemer

• Innfrysning • RSW • Ismaskiner • kjøle- og fryse-
lager • varmepumper • Ammoniakk • Co2 • F-gass

Automasjon, kuldeteknikk og varmepumper for 
Handel, Industri og Fiskeri

Landsdekkende kuldeentreprenør med base i Lofoten og Sør-Troms
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Svak oljeøkonomi bekymrer

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Velkommen til Hammerfest og konferansen Arctic Operations

All kjent petroleumsaktivitet i Barentshavet de neste 10 – 12 år vil skje med 
utgangspunkt i Hammerfest, der baseselskapene Polarbase og Asco base sammen 
med en av Nord-Norges største industriklynger er sentrale aktører.

Hammerfest er rigget for videre vekst med hensyn til næringsarealer, boliger, skoler 
og barnehager, samt godt utbygde havnefasiliteter og annen nødvendig infrastruktur.

Skal du posisjonere din bedrift som leverandør til fremtidig aktivitet i Barentshavet, 
er Hammerfest det naturlige etableringssted.

Hammerfest – Servicesenteret for 
petroleumsaktiviteten i Barentshavet

Man trenger ifølge oljemot-

standerne i Andøy Fiskar-
lag, Monica Amsen Åsen og 
Yngve Larsen ikke å være 
konspiratorisk kystfisker for å 

Yngve Larsen har ikke tillit til 
at alle uhell blir registrert. 

Andøy-fisker Monica Amsen Åsen mener oljebransjen fremstår med svekket troverdighet i sikkerhetsspørsmål.   Foto: Dag Erlandsen

Bekymret
- Vi ser jo stadig saker i media 
om både små og store uønskede 
hendelser. Og at dette skjer 
i bransjen som vil inn i våre 
områder gir helt klart grunn 
til bekymring.  Den norske ol-
jenæringa tegner jo et bilde av 
seg selv som langt sikrere enn 
virksomheten som skjer andre 
steder i verden, så når jeg hører 
at bransjen ønsker å harmonisere 
kravene med internasjonale krav, 
blir jeg bekymra, sier Åsen. 

Ansvar pulveriseres
- Det kommer jo frem i media 
og gjennom folk vi selv kjen-
ner i næringa at også de som 
jobber i oljenæringa er bekym-
ret for manglende prioriteringer 
på HMS-sida. De som jobber i 
næringa snakke ikke i riktig så 
rosenrøde vendinger som Karl 
Eirik Schjøtt-Pedersen og hans 
like gjør, sier Yngve Larsen.

Han peker på at oljenæringa 
nå går inn i lignende prosesser 
som i landindustrien, der det 
inngås anbud med selskaper som 

Fiskerne lar seg bekymre av stadige meldinger om 
nestenuhell og fagforeninger som protesterer mot 
tilpasninger til felles standarder lavere enn de man 
driver på i dag.

frykte konsekvensene av dår-
ligere økonomi i oljebransjen. 
- Dette har jo blant annet Fag-
forbundet vært ute og advart 
mot, og det er klart at også vi er 
bekymret for at innsparinger og 
dårligere økonomi i oljenæringa 
kan komme til å gå på sikker-
heten løs, sier Monica Amsen 
Åsen. 

bemannes opp av vikarbyråer, og 
at man til syvende og sist ikke 
har den samme garantien som 
før for at folk som skal operere 
systemene mestrer de norske for-
holdene. 

- Ser man i kvartalsrappor-
tene fra petroleumstilsynet så er 
det ingen bedring å spore. De har 
sine nestenulykker og hendelser, 
og de har det ikke blitt færre av. 
Men så er det jo ikke alt som blir 
rapportert, hører vi fra folk som 
jobber i næringa. Og det bekym-
rer, sier Larsen.

Omdømmeproblem
Monica Amsen Åsen peker også 
på at oljenæringas generelle om-
dømmeproblem ble forsterket 
av NRKs nylige dokumentar 
om oljelobbyisten Karl Eirik 
Schjøtt-Pedersen. Her plukket 
NRK sund argumentasjonen om 
at norsk oljeutvinning fremstår 
så mye mer klimavennlig enn 
andre lands oljeindustri. 

- At oljenæringas talsmenn 
har en løselig omgang med 
sannheta i noen saker som for 
eksempel den med klimautslipp, 
svekker jo også tilliten på andre 
felt, avslutter Monica Amsen 
Åsen. 
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Tar beredskapen
et skritt framover

- Stadig flere av fartøyene er 
allerede på planleggingsstadiet 
blitt designet for oljevern. Der-
med beveger vi oss kontinuerlig 
framover, vi bryter barrierer hele 
tida og er i stand til å gjøre ting 
vi ikke kunne før, sier Hilmar 
Gerhardsen, leder i NOFO Ham-
merfest. De 150 fiskerne som er 
involvert i ordninga er topptrent, 
og Gerhardsen nøler ikke med å 
kalle dem «verdens beste».

Nye 50-fotinger
Den som følger med i fiskeri-
ene i nord, ser fort at det byg-
ges svært mange 50-fotinger for 
tida; kompakte fartøy på 14,99 
meter med solid teknisk utrust-
ning. Men ved siden av å være 

effektive fangstmaskiner utgjør 
båtstørrelsen også grunnstam-
men i den spesielle beredskapen 
som nå er etablert på kysten av 
Vest-Finnmark, i forbindelse 
med oljefeltet Goliat på Trom-
søflaket. Nofo, Norsk Oljevern-
forening For Operatørselskap, 
har bygget opp en stamme av 
30 ulike kystfiskfartøy, som vil 
gå rett inn i oljeverntjeneste den 
dagen en eventuell oljekatastrofe 
skulle skje. De kommer fra de 
fire kommunene Hasvik, Ham-
merfest, Måsøy og Nordkapp, 
men Gerhardsen er villig til å se 
utover de fire på fremtidige kon-
trakter, kanskje mot Alta eller 
Kjøllefjord/Mehamn, dersom de 
ikke får inn gode nok tilbud. 

Hvert fartøy øver minst to 
ganger i året, i kulde, i mørke, 
utaskjærs, kort sagt i de elemen-
ter hvor de har sitt daglige yrke 

«T.A. Senior» vil være med på å heve oljevernberedskapen når den settes inn i løpet av neste år.

- Fiskerne i Vest-Finnmark er 
verdensmestere i oljevern, sier 
Hilmar Gerhardsen i NOFO.

Dag Erlandsen og
Og Øystein Ingilæ
redaksjonen@kystogfjord.no

Den kystnær oljevernberedskapen i Vest-Finnmark 
får inn stadig bedre fartøy, i takt med fornyelsen i 
fiskeflåten. Etter nyttår kommer 50-fotingen «T.A. Se-
nior», som tar beredskapen enda et skritt framover.

og hvor de eventuelt må inn og 
jobbe oljevern, dersom det skulle 
bli nødvendig.

- Ingen er bedre egnet til dette 
oppdraget enn fiskerne.

Infrarødt kamera
Ordninga ble etablert for 5-6 år 
siden, og i starten måtte samt-
lige fartøyer igjennom mindre 
ombygginger for å tilfredsstille 
kravene. Nå legges disse kra-
vene inn allerede på tegne-
brettet. Og mer til; når båtene 
bygges med oljevern for øye, 
utnyttes muligheter som ellers 
ikke ville vært der. 

– Noen utstyres med infra-
rødt kamera, avansert sam-
bandsutstyr, oljeradar og rigges 
for å kunne frakte en såkalt 
current booster, et system som 
slepes etter fartøyene og jakter 
på oljen. Nye fartøy kommer 
også med 70-130 kubikkmeters 
tanker og skal kunne ta opp olje-
søl fra havflaten og fylle den på 
disse tankene. Planen er at «T.A. 
Senior» skal godkjennes for 
dette formålet, og dersom Mat-

tilsynet og Sjøfartsdirektoratet 
sier ja til forskriftsendringen, 
betyr det samtidig startskuddet 
for å søke om godkjenning 
for en rekke av de andre far-
tøyene vi har inne, sier Gerhard-
sen til Kyst og Fjord.

- Jeg kaller flere av disse bå-
tene for tekniske underverker. 
Nå snakker vi selvsagt om en 
helt annen virkelighet enn for 
noen år siden.

Nyvinningen «T.A. Senior» 
er kontrahert av Morten Inge-
brigtsen i Akkarfjord. Fartøyet 
er designet av Seacon AS i 
Måløy og har en lengde 14,99 
meter og bredde 8 meter. Skro-
get er  bygd i Polen og utrustes 
nå ved Stadyard. Nybygget skal 
avløse dagens «T.A Senior» 
som er bygget i 2001. 

Seacon har jobbet med ut-
vikling designet over flere år, 
og utført flere modellforsøk ved 
Stadt Towing Tank for å opti-
malisere drivstofføkonomi og 
fart innenfor dette lengdeseg-
mentet. Det er videre lagt stor 
vekt på sikkerhet og komfort 

for mannskapet. Inne i prosjek-
tet har både Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge engasjert seg 
sterkt.

Differensiert flåte
50-fotingene er ikke alene om 
å være ønsket i beredskapen. 
Nofo vil ha en differensiert flåte 
mellom 35 og 90 fot. Noen sle-
per lenser, her er speedsjarker 
som frakter mennesker, støt-
tefartøy som transporterer ut-
styr ut og inn, og noen som tar 
opp oljen og får den vekk. Kun 
fiskefartøy inngår i ordninga, ei 
ordning som har vakt oppsikt 
langt utover Norges grenser.

Vi optimaliserer hele tida det 
vi holder på med. Det er ikke 
bare i fiskeriene at fiskerne ef-
fektiviserer. Det samme gjør de 
i oljevernet.

I disse dager går det ut inn-
bydelse til nye kontrakter. Ger-
hardsen tror og håper på svar 
som betyr nok en opptur for ol-
jevernet. – Jeg håper vi får inn 
enda flere topputstyrte fartøy 
med topp mannskap.

Salg og rep. av Motor/Aggregater. 

Oppdrettsprodukter

Vi er nå forhandler for Frydenbø Industri AS og motormerkene deres.

Ta kontakt for informasjon!

- Moderne vektsystem som sikrer god dokumentasjon
- Konkurransedyktige priser og løsninger på alle typer avfall
- Egen hall for næringslivavfall
- Vi tar imot alle typer avfall

AVFALL FRA 
BEDRIFT 

Over 100 års erfaring

• Kjøp og salg av skipsutstyr.
• Mottak av jern og metaller
• Kjøper fartøy til hugging

Mandag- fredag: 07.30 - 15.30
Kirkholmen Industriområde, 7177 Revsnes
Tlf: 72 53 44 30 knut@fosengjenvinning.no

En av få godkjente for 
skipsopphugging i Europa.
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- Det må gå galt

UNIKT OG INNOVATIVT 
VERKSTEDTILBUD 
“MIDT I LEIA”

...Når de tradisjonelle løsninger 
ikke lengre er gode nok

  

Pb 84, 9691 Havøysund - Telefon: 78 42 48 80 -  Vakttelefon: 908 30 846 -  �rmapost@slippen.no

      www.slippen.no

Det må gå galt med de 
nyskapende megapro-
sjektene i Arktis. Det 
mener Kathrine Tvei-
terås, instituttleder ved 
UIT, Norges fiskerihøg-
skole. Hun mener det er 
umulig å unngå gigan-
toverskridelsene - som i 
ettertid blir fortellinger 
om fiaskoer. 

- I stedet for å jakte på synde-
bukker, må vi jakte på nyttever-
diene, sier Tveiterås til Kyst og 
Fjord.

Gode og dårlige overskridel-
ser
Tveiterås har tatt doktorgrad på 
Snøhvitutbygginga og mener det 
er mye lærdom å hente ut av det 
delvis utskjelte gigantprosjektet. 
Hun innfører to nye begreper: 
Dårlige overskridelser. Og gode.

- De dårlige overskridelsene 
er de som kommer av at ingeni-

ørene lyver, av underslag eller 
av overskridelser på grunn av 
bevisst underbudsjettering. 

- De gode overskridelsene 
kommer fordi man rett og slett 
ikke var i stand til å sette en 
eksakt pris og eksakt omfang 
i forkant, og prosjektledelsen 
deretter tar ansvaret med å løse 
utfordringene som dukker opp, 
selv om prosjektet både blir for-
sinket og dyrere enn budsjettert. 
Til tross for grundige utrednin-
ger og beregninger er det ikke 
mulig å ha full oversikt over 
det som skal utvikles. Dermed 
kan streng budsjettstyring fak-
tisk føre til at man gjør et dårlig 
prosjekt, sier Tveiterås, og un-
derstreker at hun ikke dermed 
mener at man skal slutte å bud-
sjettere gigantprosjektene. Eller 
slutte å bry seg om budsjettene.

- Selvsagt ikke, de virker 
disiplinerende. Men vi må se 
svakheten i budsjettenes natur, 
sier hun. Og mener vi må ha en 
annen tilnærming til disse pro-
sjektene. 

- Hva prosjektet har skapt er 
kanskje mer interessant enn om 
det kostet det vi en gang trodde 

det skulle koste.

Banebrytende megaprosjekter
Nå er ikke totalsummen alene 
nok til å bestemme at dette er 
et prosjekt som «må gå galt». 
Tveiterås skiller mellom ulike 
typer megaprosjekter. – Vi har 
megaprosjekter som kommer 
som en av mange liknende pro-
sjekter, og så har vi de som er 
banebrytende, med overvekt av 
nye og usikre dimensjoner. Snø-
hvit var av det siste slaget, sier 
hun, og fortsetter:

- De to typene prosjekter er 
svært forskjellige, likevel er 
beslutningsprosessene som be-
nyttes de samme, inkludert kal-
kylene som ligger til grunn for 
lønnsomhetsvurderingene.

Og her kommer to poenger 
fra Tveiterås: For det første; 
det var de samme grepene som 
skulle til for at prosjektet ble 
lønnsomt nok til å bli realisert - 
som var årsak til kostnadsover-
skridelsene. 

- Det kan jo framstå som litt 
ironisk. Økonomiske styrings-
verktøy er avhengig av så nøy-
aktige beregninger som mulig. 

Men jo mer nøyaktig du plan-
legger noe som er usikkert, jo 
mer sannsynlig er det at du bom-
mer. I megaprosjekter er det lag 
på lag med slike beregninger. 

Det andre poenget er en sam-
menheng som nødvendigvis må 
være der. Hvis man tar med alle 
eventualiteter, vil et så stort pro-
sjekt aldri kunne realiseres, fordi 
kostnadene ikke kan forsvares i 
kalkylene. Det vil framstå som 
ikke lønnsomt. Derfor står val-
get i innovative megaprosjekter 
mellom et overskridende pro-
sjekt - eller ikke et prosjekt i det 
hele tatt.

- Det tok mer enn 20 år fra 
funnene ble gjort i Hammer-
festbassenget til de ble bygget 
ut. Hovedleverandøren skulle 
levere noe dette selskapet ikke 
hadde levert før. Ny teknologi 
måtte utvikles. Det sier nesten 
seg selv at det ikke er mulig å 
sette et eksakt beløp på kostna-
dene.

På grensen til et eventyr 
Det var i 2012 at Tveiterås for-
svarte doktoravhandlingen «På 
grensen til et eventyr», om øko-

nomiseringa av LNG-gassen fra 
Snøhvit. Her tok hun for seg hva 
som egentlig skjer i megapro-
sjekter, som gjør at «planer om 
suksess blir til fortellinger om 
fiasko». 

Megaprosjektenes megaover-
skridelser og megaforsinkelser 
har fått stor oppmerksomhet 
både i offentlige institusjoner, i 
media og i faglitteraturen. Tvei-
terås peker på at de skisserte 
løsningene for å endre på denne 
utviklingen gjerne har dreid seg 
om å forbedre bruken av sty-
ringsverktøy, med sterkere krav 
til nøyaktighet i beregninger 
og gjennomsiktighet i beslut-
ningsprosessene. Tveiterås har 
problematisert denne resepten, 
og argumentert for at fokuset 
på mer nøyaktighet i megapro-
sjekter samtidig overser hvilken 
innvirkning dette kravet i seg 
selv har på hvordan prosjektene 
presterer. 

Studien flytter med andre ord 
fokuset fra bruken av styrings-
verktøy til verktøyene selv, og 
spør om hva som egentlig er 
verktøyenes rolle i megaprosjek-
tenes dynamikk.

Utskjelt: Snøhvit og andre megaprosjekter blir utskjelt for forsinkelser og store budsjettoverskridelser. Kathrine Tveiterås mener samfunnet heller må fokusere på 
nyttverdiene.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

For
  deg 
 som
ror

For
  deg 
 som
ror

Vi hjelper  
deg som er  
selvstendig  

næringsdrivende

INDUSTRI 
ENERGI 
selvstendig

www.ieselvstendig.no

O.M. Rønning Skipselektronikk 
Brenneriveien 15
9600 Hammerfest

Telefon: 784 11 785
Epost: post@omronning.no 
Web: www.omronning.no

Vi har alt du trenger av elektronisk utstyr 
for fiskeri, navigasjon og kommunikasjon.

Vi utfører også rask og profesjonell
installasjon og service.

Velkommen til oss!
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Får dokumentere 
bærekraften selv Petter Olsen

Tre av forskerne som har jobbet med å utvikle den nye standarden, Petter Olsen, Kathryn Donnelly og Kine Mari Karlsen, besøker frysetråleren «Hermes». Foto: 
Lars-Åke Andersen.

En ny europeisk stan-
dard åpner for at mindre 
sjømatbedrifter selv 
dokumentere hvor bære-
kraftig fisken deres er. 

Ved hjelp av standarden kan 
bedriftene dokumentere miljø, 
velferd og økonomisk bærekraft 
samt nøyaktig hvor mye CO2 
som slippes ut per kilo fanget 
fisk, skriver Nofima i en fersk in-
formasjonsrapport.
Fylle ut selv
På sikt kan dette føre til lavere 
utslipp av klimagasser fra fiske-
båter.

Den enkelte bedrift må selv 
fylle inn opplysninger som vekt 
og type fiskebåt, opplysninger 
om fiskeredskapen samt hvordan 
fisken er kjølt ned under trans-
port. Man må også oppgi hvor 
mye drivstoff og olje man har 
brukt samt hvor mye fisk man 
har fanget.

Resultatet er et tall som viser 
hvor mye av klimagassen CO2 
som er sluppet ut per kilo fanget 
fisk for en spesifikk periode.

Slipper konsulenter
– Store firmaer kan bruke mye 
penger på å leie inn konsulenter 
for å dokumentere bærekraft. 
Denne nye standarden gir små 
og mellomstore sjømatbedrifter 
anledning til selv å lage denne 
dokumentasjonen på en rimelig 
måte. Dermed får de tilgang til de 
samme markedene som de store 
bedriftene. Mange innkjøpere et-
terspør denne informasjonen før 
de vil kjøpe fisken, sier seniorfor-
sker Petter Olsen i Nofima.

Den nye standarden er et re-
sultat av et stort forskningspro-
sjekt kalt WhiteFish.

15 forskere fra hele Europa 
samt representanter fra bransje-
organisasjoner har over tre år ut-
viklet metoden som ligger bak for 
å dokumentere torsken og hysas 

miljøbelastning og bærekraft. 
Nofima har ledet prosjektet og 
Petter Olsen har vært prosjektko-
ordinator.

Prosjektet har vært finansiert 
av EU gjennom EUs 7. ramme-
program for forskning.

Noe ekstra
-Pris og kvalitet er ikke det eneste 
innkjøpere og forbrukerne bryr 
seg om i dag. Alle matprodusen-
ter må tilby noe ekstra, dersom 
de vil oppnå en god pris for pro-
duktene sine. Det er ikke innly-
sende hvilke produkter som er 
bærekraftige og hvilke som ikke 
er det. Produsenter som kan do-
kumentere at deres produkter er 
bærekraftige, får dermed forde-
ler, sier Olsen.

Rederiet Hermes i Tromsø 
driver en frysetråler som fisker 
utenfor kysten av Norge. De er 
i ferd med å ta i bruk den nye 
standarden.

– Et seriøst rederi må jobbe 

aktivt for å blir mer miljøvenn-
lig. Den nye standarden vil gi 
oss bedre oversikt og kontroll 
over vår bærekraft og samtidig 
fortelle oss hvordan vi kan bli 
enda bedre, sier daglig leder Jan 
Roger Lerbukt i Hermes AS, som 
mener standarden passer til alle 
båter fra de aller minste til de 
største trålerne.

Lavere utslipp
Når store bedrifter leier inn kon-
sulentselskaper for å dokumen-
tere bærekraft, går de gjennom 
hele produksjonen over en lengre 
periode. Det er ikke gjennomfør-
bart å vise til utslippstall per tur 
eller fangst med hver enkelt båt.

Dette er enklere med den nye 
standarden.

«Forrige mandag tok vi fisken 
nært land og det førte til lavt 
utslipp av CO2 per kilo fanget 
fisk. Uken etter måtte vi dra 
lenger til havs i uvær, og det 
medførte større utslipp per kilo 

fanget fisk».
-Rederne kan bruke resulta-

tene for å se identifisere hvilke 
dager man har større utslipp enn 
normalt fra fiskebåtene. Dermed 
kan rederne vurdere hvilke for-
hold som fører til høyere utslipp, 
og for eksempel velge å la fiske-
båten ligge til kai når spesifikke 
forhold inntreffer. Dette kan på 
sikt føre til lavere klimagass-
utslipp per kilo fanget fisk, sier 
Olsen.

Trafikklys
I tillegg til informasjon om ut-
slipp av klimagasser, lar den nye 
standarden bedriftene selv doku-
mentere sosial bærekraft.

Ved hjelp av et «trafik-
klys-system» må bedriftene 
dokumentere forhold som ar-
beidstid, overtidsbetaling, 
lønnsnivå, regelmessighet ved 
lønnsutbetalinger, pensjonsord-
ninger, antall ulykker og antall 
sikkerhetsøvelser.

Garn, teiner, plastkar, etc

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

Autorisert 
bruktbåtmegler

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

Autorisert Volvo Penta 
Serviceverksted
• Salg 
• Montering

- et klart førstevalg på mekaniske tjenester

Båtsfjord

Vi leverer plaststøpte paller, kar 
og containere til næringsmiddelindustrien

Sæplast Norway AS • Telefon 71 40 19 00
sales.norway@saeplast.com • www.saeplast.com

Skips og redningsutstyr
Trosser og tauverk
Alt i løfteutstyr

Verneutstyr og bekledning
Ståltau
Brannutstyr
Flåteservice

LEVERANDØR AV:  Leirvikbakken 8, 
 9610 Rype�ord
       78 41 18 88    
       hammerfest@haug.no

KONTAKT OSS: 

HOVEDKONTOR/HOVEDLAGER:
Fiskernes Agnforsyning SA, postboks 732, 9257 TROMSØ

Tlf:  +47 77 60 01 50 - Faks: +47 77 60 01 55
Mail: �rmapost@�skernes-agnforsyning.no

Moskenes, 8392 Sørvågen • Telefon: (0047) 91 16 32 27
E-post: post@latech.no • www.latech.no

et forslag på linje 
som er skredder-

sydd for deres 
lokaler.

Nå har vi også 
veiing for sjekk av 
omregninsfaktor 
ved kjøp av rund 

sk.

Vi hos Latech AS vil gladeligkomme med 
tilbud på Latech moderne sløyelinje til 

Ring oss for en uforpliktende prat, så 
kommer vi med et forslag på linje som er 

skreddersydd for deres lokaler.
Nå har vi også veiing for sjekk av 

Moskenes, 8392 Sørvågen • Telefon: (0047) 91 16 32 27
E-post: post@latech.no • www.latech.no

Hovedkontor Vonin Refa AS
Strandveien 68  //  NO-9300 Finnsnes

Norge  //  Tel + 47 77 85 05 00
post@refa.no  //  www.voninrefa.no

Vonin Refa har avdelinger i Svolvær, Finnsnes og Tromsø, samt salgskontor i Honningsvåg
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www.selstad.no Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 / 76 06 89 80 
 gudmund@selstad.no • Selstad, avd Svolvær

• Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen)
• Lankaliner
• Knoppa forsyn

GARN, LINER OG JUKSA

Selskap du 
har bruk for:

Førstehjelp
Kjetting,tauverk etc.
Jotron produkter
Arbeidstøy

Elektromotorer
Personlig vern
Verktøy og maskiner
Renhold og hygiene

DINE BEHOV-VÅRE LØSNINGER

      post@seasolution.no
      78 44 90 90
Besøk gjerne vår nettbutikk: 
www.seasolution.no

www.smvas.no

www.pmh.no

Ørveien 18, Lenangsøyra,  9064 Svensby 
Tlf. 777 11 030 / 905 78 318  -  www.lyngenreker.no

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVN KF
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.kommune.no

Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!
Telefon  78 49 99 00 

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

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK 

1991 - 2016
25 ÅRBistår med skatt, regnskap og rådgiving

Tlf. 76 05 42 00 • post@vvregnskap.no

Eidkjosen 9100 Kvaløysletta
Telefon: 77 66 21 90 Faks: 77 66 21 99

firmapost@maritimsd.no

ALT AV MEKANISK
OG SVEISEARBEID.
Våre dyktige fagfolk 

står til din disposisjon.
• Skipsreparasjoner
• Motormontasje
• Motoroverhaling
• Klassifisering
• 2 slipper
• 200 m. flytekai

Ta kontakt med oss
det kan lønne seg!

Salg • service • deler

www.maritimsd.no

Julegave tips!
Proft regntøy for 

proffe fiskere.

Kraftig kvalitet - nesten 
umulig å rive i stykker.

Finner du ikke produktet 
hos din lokale forhandler

gå inn på
stormline.no

Anbefalt av Tromstrygd
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Tre nye mottak i Vest-Finnmark

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

Konkurransen om råstof-
fet i regionen strammer 
seg til, med tre nye aktø-
rer i fiskekjøpet. 

Brukene på Sørøya og Kvaløya 
kan vente hardere kamp om 
råstoffet i regionen. Fra før er 
det kjent at Polarctic Seafoods i 
Øksfjord starter opp hvitfiskjøp 
i stor skala denne sesongen, og 
i forrige uke ble det kjent at et 
knippe fiskere i Kvalsund gjen-
åpner Kvalsundbruket. I tillegg 
har Storbukt Fiskeindustri i 
Honningsvåg meldt seg på i kon-
kurransen med kjøp av det gamle 
mottaket på Storekorsnes. 

Konvensjonell drift
Planene er backet opp med 1,8 
millioner i tilskudd fra Alta 
kommune, og daglig leder for 
Storbukt Fiskeindustri, Bjørn 
Ronald Olsen ser for seg at det 
skal være mulig å komme i gang 
med mottak allerede kommende 
vintersesong. 

- Det er i hvert fall 30 år 
siden det ble tatt i mot fisk der, 
så det er en del ting som må 
gjøres med anlegget før det 
blir klart. Vi har ikke satt noen 
åpningsdato, men vi håper å 
være klare til nyttår, sier Olsen.  
Han ønsker ikke å gå i detaljer 
om planene eller målene for an-
legget, men sier det kan bli snakk 
om konvensjonell produksjon, 
blant annet henging av fisk. 

- Kjempegreier!
Fiskere Kyst og Fjord har snak-
ket med, er samstemt positive 
til etableringsiveren på land.  
Magnor Moen i Korsfjord Fiskar-
lag sier mottak på Storekorsnes 
vil gi en enklere hverdag.

- Ja, det er jo kjempegreier 
hvis det blir fiskebruk der, vi 

Makrellfisket går nå mot 
slutten. Ved inngangen 
av uken gjensto det kun 
15 000 tonn av årets 
kvote. 

Gjennomsnittsprisen så langt er 
på hele kr.11,03 pr kilo mot kr. 
8,39 i fjor.

Fisket for den norske flåten 
foregikk sist uke i norsk sone 
og det er rapportert fangster fra 
Bergensbanken, Oseberg til øst 
av Tampentunga, melder Fiske-
båt som refererer til Norges Sil-
desalgslag.

Størrelsen på den fisken som 
havflåten har meldt inn er fra 363 
til 430 gram og med et snitt 390 
gram. Dette er noe høyere enn 
forrige ukes 374 gram.

For den flåten som har låssatt 
på kysten er det meldt inn 

knappe 200 tonn med fisk av 
størrelse 250 gram på snitt. Det 
er fisket i kommunene Bømlo, 
Sund og Fjell.

Kommende uke forventes at 
de norske fartøyene i hovedsak 
fisker sine siste respektive kvoter 
og at det blir mer makrell fra 
utenlandske fartøy, skriver sil-
delaget.no

Det ble tatt en del mer nord-
sjøsild i forrige uke, totalt 7 140 
tonn ble meldt inn til Sildelaget. 
Havflåtens kvantum, knappe 7 
000 tonn er fisket både i norsk 
sone og i EU- sonen . Det er stor 
variasjon i størrelsen på de for-
skjellige fangstene, fra 136 gram 
til 220 g. og med et snitt på 173 
gram. 

Denne uke kom høstens 
nvg-sildefiske for havflåten i 
gang. Talbor var først ute med 
en fangst på 840 tonn.

Røde prikker markerer eksisterende mottak, blå prikker markerer det nyåpnede hvitfiskmottaket i Øksfjord samt Kvalsund og 
Storekorsnes som ventelig åpner til førstkommende vintersesong.  

Makrellen er nesten i boks

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

har jo ikke fiskebruk igjen i 
Alta kommune. Tilbake til 70- 
80-tallet hadde vi ni mottak her 
i kommunen, minnes Moen.  
Uten lokalt mottak har han selv 
tatt med seg båten til Snefjord og 
fisket for Havøysund sist vinter.  
- Driver man hjemme må man 

jo levere på Sørøya eller Forsøl, 
og det er jo i alle fall fem timers 
stiming herifra, sier Moen, som 
driver med 31 fots sjark. 

Midt mellom alt
Sondre Kristoffersen i Alta 
Fiskarlag deler gleden, og 

håper det kan bidra til opp-
sving i den lokale flåten.  
- I dag er det mange som las-
ter på henger og kjører etter 
vegen, så det vil jo bety en 
lettere hverdag og kanskje at 
flere mindre båter ser det likt å 
drifte. Storekorsnes passer vel-

dig bra, det ligger midt mellom 
alt, så det er nok ikke så dumt 
å få et mottak her, sier Kristof-
fersen.

Som skipper på kystnotbåt 
har han selv satt stor pris på 
åpningen i Øksfjord, der det er 
mulig å levere seinotfangster.  

RING 78 49 99 00
Post@kystog�ord.no

SISTE SKRIK FRA FISKERINÆRINGEN 
FINNER DU I KYST OG FJORD
SOm abonnent får du mye mer

enn bruddstykkene som
presenteres på nett.

Bestill avisa
 idag! 

PRISER : 
Papir og e-avis: 1920 ,- 
Kun papir: 1592,- 
Kun e-avis:  1280,- 

Følg oss på 
facebook!
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kystfolk

- Jo, det er fortsatt liv i lørvan

Vil ha strøm til Sør-Gjæslingan og Nordøyan
Sterke krefter jobber nå for å få strøm ut til Sør-Gjæslingan og Nordøyan 
i Vikna kommune, men Nord-Trøndelag E-verk tror dette kan bli dyrt. I 
1962 ble det lagt strømkabel til øygruppa Sør-Gjæslingan. 20 år senere ble 
kabelen ødelagt og Nord-Trøndelag E-verk mente de ikke hadde levering-
splikt lengre fordi det ble fraflytningssted. Dette fikk de medhold ifra myn-
dighetene, og siden har området vært uten strøm. Det var i etterkant etter 
at kabelen røk, at NTE søkte om fritak fra forsyningsplikten med fraflytting 
som begrunnelse.

Vil gi bedre kystkulturforståelse
Mausund oppvekstsenter og Trøndelags Kysthistoriske Museum har 
inngått en partnerskapsavtale som innebærer et fast samarbeid mellom 
skolen og museet. En god forståelse for hva kystkultur er, både i fortid og 
nåtid, er en viktig målsetting i samarbeidet, som ble signert denne uka. 
- Hensikten er å gi barna innsikt i kystkulturen og styrke deres identitet 
knyttet til denne, virksomhetsleder Håvard Holte Os ved  Mausund op-
pvekstsenter og leder ved Trøndelags Kysthistoriske Museum, Arnstein 
Antonsen til Hitra-Frøya.

Avisaksjon ble suksess
Dugnadsinnsamlingen Lofotposten i sitt 120. jubileumsår satte i gang i høst 
til Vågan Kystlag sin jakt «Anne Bro», er en suksess. Det sørger ikke minst 
reiselivsaktøren Event Lofoten for. Den 106 år gamle jakten er eid av Vågan 
Kystlag. Målsettingen da innsamlingsaksjonen LpDugnad for september ble 
startet i regi av Lofotposten, som selv i år fyller 120 år, var å nå en halv mil-
lion kroner i aksjonsbidrag til det verna fartøyet.
Først og fremst slik at man kunne få utbedret det lekke skipsdekket, og 
forhindre fartøyet fra å forvitre rent teknisk.

Tre år uten et pip fra den 
gamle pekallen. Har Geir 
Liland gått helt under 
jorda?

- 34 år har gått siden jeg stumpet 
røyken. Damene mistet interes-
sen for meg for 12–13 år siden. 
Og nå har legen bedt meg kutte 
ut brennevinet! 

Geir Liland er i sitt åttiende 
år kraftig svekket til beins, men 
tunga er det intet i veien med. 
Han vet å svare for seg på spørs-
mål om hvordan det går, når han 

vinker oss inn i stua i Dyfjord.
Nede for telling
Helt siden vinteren 2013, da han 
sist framførte sitt etter hvert le-
gendariske foredrag «Fattig på 
verdens beste fiskeplass», på 
Nordpol kro i Vardø, har det 
vært stilt fra den gamle rabulis-
ten. Selv om han de siste årene 
delvis har ligget nede for telling, 
er det fortsatt liv i kroppen. De 
siste ukene har han  faktisk fått 
trua på litt lysere tider – etter at 
legen omsider fant ut hva som 
var galt.

- Det viste seg at jeg var full-
gått av sukkersyke. Nå har jeg 
lagt om kostholdet og holder meg 
stort sett til reinkjøtt. Og det ser 

faktisk ut som om det har begynt 
å virke, forteller Geir Liland op-
timistisk.

Farlige tendenser
Med fjæresteinan rett utenfor 
stuevinduet har han panoramaut-
sikt over fiskeværet på andre 
siden av vågen. Videre har han 
full oversikt  innover Laksefjor-
den som de siste årene har gitt 
lokale fiskere eventyrlige lotter 
fra krabbefisket.

Men han frykter denne tida 
snart er over og vil bli stanset av 
øvrigheten.

- Når fattigfolk tjener pen-
ger, ja da er det farlig. Så nå vil 
nok myndighetene sørge for at 

det ikke skjer. Vi kan jo ikke ha 
sjarkfiskere som tjener like mye 
som en statsråd, fastslår Liland i 
kjent stil.

Egentlig hadde han tenkt seg 
på taket for å skifte papp før vin-
teren, da vi avtalte et intervju 
med ham. Men selv om blodsuk-
keret er i ferd med  å stabilisere 
seg, er ikke motivasjonen helt på 
topp.

- Jeg satte opp stillaset tidli-
gere i år, men det er bare pusk 
med meg. Jeg har likevel et ørlite 
håp om å få gjort det i løpet av de 
kommende ukene.

Brukte tre år
Gjennom Lilands fortelling om 

den gyldne vei til velferd, har 
mange fått seg en skikkelig vek-
ker etter å ha hørt ham dosere 
om hvordan statlige tiltak til alle 
tider er brukt for å holde den 
økonomiske utviklingen nede 
blant finnmarkingene.

En gammel banknestor, Axel 
Damman fra Oslo som tilfeldig-
vis var i Vardø sist han framførte 
budskapet, ble så berørt at han 
nesten brukte to år og adskillig 
tusener av kroner på lage en rap-
port på bakgrunn av foredraget. 
Det endte i en omfattende rapport 
om det norske kvotesystemet 
som tidligere i år ble levert som 
et innspill til Eidisen-utvalget.

Om det blir flere foredrags-

Geir Liland har ligget nede for telling de tre siste årene. Men nå har legene funnet feilen. Han har derfor et håp om å komme seg på beina igjen.

Geir Lilands arkiv består ikke av datafiler, men esker fylt av dokumenter.

Sist Geir Liland holdt sitt foredrag, «Fattig på verdens beste fis-
keplass», ble den Banknestoren Axel Damman (t.v.) så grepet 
at han brukte to år på å lage en rapport basert på Lilands teser.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

runder fra Liland, nå som han 
øyner et helsemessig håp, har han 
ingen formeninger om. Men han 
har finpusset ytterligere på fore-
draget i mellom slagene der han 
har hatt mer enn nok med å stable 
seg fysisk  på beina. 

Enkelt har det imidlertid ikke 
vært med kroppen i ubalanse. 
Men aviser og tidsskrifter fra 
inn- og utland har holdt ham 
oppdatert og sørget for at hodet 
fortsatt henger med.

Født invalid
Dårlig helse er ikke noe nytt for 
Geir Liland. Da han ble født i 
Vardø i 1937, ble han erklært 
hundre prosent invalid på grunn 

av medfødt hoftefeil. De første 
årene tilbrakte han i gips – og 
stort sett i ei vogn som kompi-
sene drog ham rundt i. I 1941, 
valgte familien å rømme fest-
ningsbyen mens bombene raste 
rundt dem – og endte i Godvika 
på vestsiden av Laksefjorden. 
Her ble de tre år, før de ble hen-
tet med makt av tyskerne og 
tvangsevakuert sørover mens 
husene brant i bakgrunnen.

Etter å vendt tilbake til et 
nedbrent Finnmark, valgte faren 
som var lærer, å bosette seg på 
Veidnesklubben. Noen enkel 
oppvekst i det naturskjønne 
området fikk ikke unge Geir Li-
land. Angrepet av tuberkolose 
ble han lenket i flere år, blant 
annet med nærmere ett år på 
sanatorium.

Han planla å bli fisker som 
alle andre unggutter rundt ham, 
men helsa sendte ham i stedet 
på skole. Mens barndomskom-
pisene dro ut på fiskefeltene 
endte Liland først på realskole 
i Kjøllefjord, før han som 15-
åring pakket kofferten og la 
ut i verden og sjekket inn som 
gymnasiast i Rouen i Frankrike. 
Hans skarpe hode sørget for at 
en realskolelærer fikk ham til 
Frankrike med fullt stipend. 

Etter tre år i den nordfran-
ske byen, fortsatte han studiene 
og endte opp med mellomfag 
både i historie og fransk pluss 
grunnfag i Latin. Deretter ble 
det mange år med lærergjerning 
sørpå, familieliv med tre unger, 
før han nyskilt havnet i Lebesby 
og tok løs på det han egentlig 

hadde drømt om som guttunge, 
nemlig fiskaryrket.

Pekallsfisker
I starten gjorde han stor suksess 
som akkarfisker på Laksefjor-
den. Helt til motoren havarerte. 
Lokale eksperter kastet seg over 
problemet og stilte den ene di-
agnosen mer fantastisk enn den 
andre. Før han omsider  fikk den i 
gang igjen ,ble han drevet tilbake 
til kateteret av ren nød.

- Jeg hadde jo bidrag å betale. 
Tre barn og ei ekskone. Med en 
havarert sjark hadde jeg  egentlig 
ingen valg.

Motoren fikk han orden på 
etter at han fikk kastet de lokale 
pellementmakerne på land, men 
herfra ble det kun på si at han 
drev fiske. Han ble en klassisk 
pekallsfisker.

Etter noen år i Lebesby trakk 
han lengre ut i fjorden, og be-
gynte som lærer i Dyfjord. Ut-
fartstrangen fra hans unge år 
var imidlertid ikke dekket. Etter 
noen år i Dyfjord pakket han sa-
kene og flyttet til Russland hvor 
han endte som universitetslektor 
på Moskvas språkuniversitet – 
full av fremtidstro for den nye 
nasjonen som var i ferd med å 
reise seg fra ruinene av Sovjet-
unionen.

I dag har han gitt opp all håp 
for Russland, så lenge de har 
Putin.

- Tidlig på 1990-tallet, var det 
mulighetenes land som kunne 
hatt ei stor framtid foran seg. Nå 
er det eneste håpet at Putin for-
svinner.

Politikk og historie
Tilbake i Norge ble hans po-
litiske engasjement for kysten 
vekket. Det startet med et tilfel-
dig møte med Steinar Bastesen 
på Karl Johan i Oslo. Resulta-
tet var at Liland reiste hjem til 
Finnmark og startet jakten på 
500 underskrifter for å få stille 
liste for Kystpartiet til fylkestin-
get samme år. Men det hastet.

- Vi klarte det med et nøds-
krik og litt juks, fastslo Liland 
den gang.

I dag bedyrer han at samtlige 
av hans underskriftsliste var 
reell, men han stoler ikke helt på 
at de andre partistifterne hadde 
helt rent mel i posen. 

Han endte dermed som fyl-
kestingsrepresentant, og deretter 
sametingsrepresentant.

- Ei fin og lønnsom tid. Jeg 

har aldri tjent så godt som da 
jeg var politiker, ler Liland. 
100.000,- fra fylkeskommunen 
og 60.000,- fra Sametinget for 
noen få ukers arbeid. Det var et 
solid tilskudd til lærerlønna.

I tillegg ble han mer og mer 
kjent for sine retoriske ferdig-
heter, sin fortellerglede og ikke 
minst sitt historiske kunnskap-
snivå. Han ble stadig invitert 
som foredragsholder både til pri-
vate og offentlige arrangement – 
hvor han doserte om fiskerienes 
betydning for landet.

Om helsa nå tar seg opp etter 
hvert som sukkerverdiene har 
stabilisert seg, ser han ikke bort 
for at det kan bli nye opptrede-
ner. 

For fortsatt har han litt krutt 
igjen. Og replikken er like skarp 
som før.
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Hekktråler-eventyret på Nord-Møre

Øystein Rysst
redaksjonen@kystogfjord.no

I «klippfiskbyen» på Nord-Møre 
var det nemlig ved to skipsverft 
at det aller meste av den mo-
derne norske hekktrålerflåten, 
og da spesielt ferskfisktrålere, 
ble konstruert og bygget  i årene 
fra 1965 og frem til tidlig på 
1980-tallet.  

Seriebygging
De to skipsverftene  Storvik 
Mek. Verksted og litt senere 
Sterkoder Mek. Verksted,  
bygde i løpet av 15 år tilsammen 
82 hekktrålere, fordelt på 43 
fra Storvik og 39 fra Sterkoder. 
Her er det altså  snakk om en 
seriebygging  av slike trålere. 
Dette ga  stor aktivitet, know-
how, mange arbeidsplasser og 
ringvirkninger for hele Nord-
Møre. De fleste hekktrålerne 
ble levert til havfiskerederier og 
fiskebåtredere i Nord-Norge og 
på Vestlandet, men noen også 
utenlands,  til  Island, Færøyene, 
Irland og Canada. 

Startet ved Storvik
Det var ved Storvik Mek. Verk-
sted, grunnlagt 1876, det hele 
startet  i mai 1965 med overle-
veringen av den aller første hek-
ktråleren bygget i Kristiansund. 
N.  Den 47 meter lange kom-
binerte ferskfisk/frysetråleren 
«Røeggen» til reder og skipper 

Olav Røeggen, bosatt i Ham-
merfest ( opprinnelig fra Kris-
tiansund). Storvik var i sin tid 
et av de viktigste skipsverftene 
mellom Bergen og Trondheim, 
og var sentralt i industrialiserin-
gen av Nordmøre/Romsdal, også 
som leverandør av dampmaski-
ner,  diverse maskineri, kjeler 
og lignende. Skipsbyggingen på 
Storvik begynte med sundbåten 
«Presto» i 1906. Damptråleren 
«Borgenes» som lenge lå i Kris-
tiansund med tanke på restaure-
ring, men som nå er hugget, ble 
ombygd fra krigsskip til fisketrå-
ler på Storvik i 1947.   

Fra naboverftet Sterkoder 
Mek Verksted var første hekk-
trålerleveranse i 1968 med M/
Tr. «Nord-Rollnes» til rederiet 
Ytre Rolløya i Ibestad. Ster-
koder tok utgangspunkt i det 
gamle Bjørnehougens verft og 
drev betydelig motorproduksjon 
og reparasjon i tillegg til skips-
bygging, blant annet med egen 
«Sterkoder»-motor.

Ledende i Norge
Etter hvert fulgte så tråler på 
tråler fra beddingene hos Stor-
vik og Sterkoder.  Og Storvik 
bygde  de fleste. Verftet ble 
i denne perioden pionerbe-
drift og sammen med Sterko-
der et av de ledende verft for 
bygging av trålere i Norge. 
Den såkalte Storvik-tråleren 
ble etter hvert et begrep i fis-

lere», nemlig «Hessagutt» og 
«Hessatrål» fra Ålesund, bygd 
ved Aukra Bruk rundt 1960. 
«Hekktind» og «Vågtind» ble 
tatt ut av fiske i 1982/83  og 
opphugget i Stokksund på 
1990- tallet. 

Ulønnsomme i drift
De to BMV-bygde hekktrålerne  
var teknisk sett bra båter, men 
økonomisk må vi vel kunne si  
ikke så særlig vellykkede. De 
var for store i bruttotonnasje 
og kunne derfor -  i følge re-
gelverket, ikke fiske inn til fire 
nautiske mil av kysten. De to 
første lofottrålerne ( fra 1963) 
«Lofottrål 1» og «Lofottrål 2» 
på 190 fot var den gang både for 
store i bruttotonnasje og også 
rent fysisk. Det samme gjalt for 
Harstad-trålerne «Hans Egede» 
og «Kr.Tønder» på hele 220 fot.

Det var altså frem til 1963/64 

i Norge bygget noen få fersk-
fisk-hekktrålere, men ingen av 
dem kunne sies å være særlig 
vellykkede av hensyn til øko-
nomisk drift.  

Storvik-tråleren
Høsten 1963 var den spede be-
gynnelsen på det som skulle 
vise seg å bli et industrielt 
eventyr i Kristiansund. Da inn-
ledet to personer, trålskipper 
Olaf Røeggen og skipsingeniør 
Alfred Bech ved Storvik et 
nært samarbeid som resulterte 
i utvikling og bygging av den 
første vellykkede norske fer-
skfisk-hekktråler, allerede da 
også med frysemuligheter.  Rø-
eggen hadde lang erfaring med 
tråling. Han begynte på slutten 
av 1950-tallet å interessere seg 
for ideene og eksperimentere 
med hekktråling. Med denne 
kunnskapsmessige ballast var 

det at 
Røeggen kom til 
Storvik. Siden Røeggen var fra 
byen, og Storvik Mek i 1960 
hadde startet opp med skips-
bygging igjen etter krigen, var 
det naturlig for ham å hen-
vende seg til dette verkstedet 
for å utvikle en ny type hekk-
tråler. Målet var å få bygget en 
slik tråler. Disponent ved verf-
tet dengang, John Storvik, tok 
utfordringen. Koblingen mel-
lom Røeggen og Bech var der-
med etablert. Alfred Bech var 
i 1963 nyansatt skipsingeniør 
med erfaring i å konstruere 
mindre skip fra et dansk skips-
verft, da særlig fiskebåter og de 
såkalte «paragrafbåter», størst 
mulig skip - minst mulig brut-
to-registertonn (rommål) og til-
hørende stabilitetsberegninger. 
To kriterier som skulle vise seg 
å bli helt avgjørende for det 

n y e 
trålerprosjektet. 

Harde krav 
Røeggen hadde utformet seks 
hovedkrav som måtte utfylles: 
Fartøyet skulle være minimum 
150 fot langt, trålgiret skulle 
kunne ligge i en lengde på trål-
dekket, bruttotonnasje under 
300, (betingelsen for å kunne 
fiske inntil fire nautiske mil av 
land), videre størst mulig laste-
rom,  med plass til minimum 150 
tonn fersk fisk iset i kasser. Far-
tøyet måtte minst kunne gjøre 
12 knops fart og med bekvem-
meligheter for 22 mann og enkel 
behandling av bruk og fisk. 
Disse kriterier var den gang så 
tøffe å oppfylle, at de fleste fag-
folk og «forståsegpåere» mente 
det var umulig. Husk på at  dette 

«Røeggen» dannet grunnlaget for det moderne trålereventyret. Her utenfor Hammerfest 1965. 

Sterkoder ble et begrep, da trålerflåten ble bygd opp. Til 

sammen bygde verftet 39 hekktrålere.

«Jergul» av Sterkoder-typen, 46 meter lang, bygd 1972, ble som den 

siste av de  ni såkalte Findustrålerne, tatt ut av fiske for noen få år siden. 

Den tilhørte på slutten det Røkke-eide Aker, senere Havfisk - rederiet.

Tråleren Sortland fra Sterkoder ble levert til Vesterålen Havfiskeselskap 
a/s, Melbu, høsten 1975. Senere eid av A/S Havfisk på samme sted. 

Kondemnert og hugget i 2006. 

keri-Norge. Den siste trå-
ler-leveransen fra Storvik til 
Nord-Norge var M/Tr «Kåg-
tind». Den eies i dag av Nergård 
Havfiske a/s,  men ble i 1980 le-

vert som 
M / T r  

«Anny Kræmer» av Tromsø.   

Først i Bergen
Det var likevel ikke i Kristians-
und den norske hekktrålerhis-
torien begynte aller først.  Det 
var i Bergen i 1961, ved Ber-
gens Mek Verksteder, avdeling 
Laksevåg. Her ble prototypen 

på en 150 fots norsk-

tilpasset større ferskfisk-hek-
ktråler «født» etter grundige 
studier av  utenlandske fa-
brikk-hekktrålere. Fødsels-
hjelper til den mer  tilpassede 
mindre norske typen var in-
geniør og direktør ved Lak-
sevåg-avdelingen hos BMV, 
Sverre Møller. Han  konstru-
erte den første, en 46 meter 
lang hekktråler som fikk navnet 
«Hekktin» og levert til rederiet 
A/S Melbutrål,  Melbu i Vest-
erålen i april 1961. Året etter  
fulgte så et søsterskip, dog 
med en del forandringer etter 
erfaringene med «Hekktind»,  
bygget for BMV,s egen reg-
ning og risiko og fikk navnet 
«Vågtind».  Senere ble også 
denne kjøpt av A/S Melbutrål.  
Disse to første ble benevnt som 
større norske hekktrålere fordi 
det fantes på den tid allerede to 
små såkalte «lommehekktrå-

Kristiansund fiskerne var de første som 
tok i bruk trål. Men det var først da trå-
lerboomen startet på 1960-tallet at det 
tok av for byen. Men da som bygger 
av hekktrålerflåten som ble bygd opp i 
landet.

var før data-al-
deren og alle skipstekniske 
beregninger ble således utført 
med hånd, enten ved hjelp av 
regnestav eller ved større krav 
til nøyaktighet, av den såkalte 
«kaffemølla», en manuell me-
kanisk regnemaskin. Et stort og 
tidkrevende arbeid som for et 
slikt pionerprosjekt varte i flere 
måneder. 

Køyene for brede!
Prosjektet ble satt i gang, og ut-
over høsten og vinteren 1963 
ble det på tegnebrettet utfor-
met en tråler som oppfylte 
alle de seks hovedkrite-
riene på følgende 
måte: 155 fot lang, 
27,6 fot bred, 299 

BLA 
OM
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bruttotonn, 280 kubikkmeter 
lasterom – plass for 160 tonn 
fisk, hovedmotor som utviklet 
1200 hk, 12,3 knops fart, 22 
manns besetning, enkel be-
handling av bruk og fisk. 

En liten datalj som viser 
hvor viktig at teori og praksis 
arbeider sammen kom frem 
under utformingen av innred-
ningen. Ingeniør Bech tegnet 
ut køyene med en bredde på 80 
cm, noe Olav Røeggen mente 
var  altfor bredt. Han ville ikke 
ha større bredde enn 60 cm, og 
med høye køyefronter! Forkla-
ringen var lett og forstå når en 
får vite at det er nødvendig å 
låse kroppen (stabilt sideleie) 
i dårlig vær slik at en ikke blir 
slengt ut av køya! 

Basert på dette materiale og 
tilhørende spesifikasjon ble det 
innledet forhandlinger mellom 
partene. Kontrakt på verkste-
dets byg-

genummer 22 ble underskrevet 
i februar 1964, og i følge kon-
trakten skulle tråleren overleve-
res 15. mars 1965. 

Kjølen ble strukket i juli 
1964 og sjøsetting og dåp fore-
gikk den 21. november  samme 
år. Olaf Røeggens kone Olga ga 
nybygget navnet M/Tr «Røeg-
gen». Det var en flott seremoni 
med hornmusikk og hurrarop. 
Ved en festlig tilstelning ble 
det uttrykt stor anerkjernnelse 
til verksted og skipper. Det 
ble også sterkt understreket at 
denne tråleren var en nyskaping 
i Norges hekktråler-flåte. 

Fisket for Hammerfest
Den 13.mai 1965 ble M/Tr. 
«Røeggen» overlevert fra verf-
tet  og  prøveturen med inn-
budte gjester fra fjern og nær 
gikk rundt Freiøya med en 

snartur innom Kvalvika til ære 
for familie og kjenninger av 
skipper Olaf Røeggen. Flagg-
skiftet foregikk på Freifjorden. 
Partsrederiet ved Olaf Røeggen 
overtok tråleren fra verftet. På 
fartsmila logget fartøyet 12,6 
knop. Noen dager etterpå gikk 
ferden nordover til Hammer-
fest med ankomst 17. mai 1965. 
«Røeggen» skulle levere sine 
fangster til Findus-anlegget og 
var chartret for perioder på 5 
år. Fartøyet var ikke bare en ren 
ferskfisktråler. Den var som den 
første i landet også utstyrt med 
blokkfrysingsanlegg for rund-
frysing/lagring av fisken om-
bord. Et helt nytt eksperiment. 
Innfrysingskapasiteten var 15 
tonn fisk  i døgnet. Historien om 
tråleren «Røeggen», drevet av 
partsrederiet Røeggen, tok slutt 
i 1980. Da ble tråleren solgt 
til Fi-No-Tro i Honningsvåg 

og seilte ei tid under navnet 
«Menes». Et pussig 

sammentreff, 
dette var 

nem-

En av Storvik -trålerne som ennå er i full drift, 50 meter lange «Kågtind» ( Ex «Anny Kræmer») fra 1980, i dag tilhørende Nergård Havfiske A/S. Her ligger tråleren ved kai på Melbu.

Nabo-verftet Sterkoder hadde 
først på 1970 tallet storoppdrag for 
Findus i Hammerfest da de skulle 
skiftet ut sin flåte av eldre stim-si-
detrålere. Hele ti ferskfisk-hekktrå-
lere ble kontrahert av Hammerfest 
Industrifiske a/s, og ni av dem le-
vert fra 1970-74.  Vi husker godt 
noen av navnene på disse trålerne 
fra Sterkoder:   «Skaidi», «Rairo», 
«Doggi», «Masi», «Jergul» osv.  
Etter moderniseringer og oppgrade-
ringer på 1990 tallet, ble «Jergul», 
bygd 1972, som den siste tatt ut av 
fiske for få år siden. 

På denne historiske bakgrunn, 
som det i denne artikkelen er gitt 
glimt fra, vil Kristiansund så desi-
dert stå som den store hekktråler- 
byen i Norge. Men tidene skifter 
fort. I dag er skipsbyggingen ved 
Storvik og Sterkoder-verftet blitt 
historie. Kristiansund har fått andre 
bein å stå på, og er for tiden mest 
kjent som basen for aktiviteter i 
forbindelse med  olje, gass  og offs-
hore-virksomheten i havet utenfor 
Nordvest-landet.

 
Kilder: Særtrykk av artikkel i årbok 
for Nord-Møre 2002, «Storviktrå-
leren» av Alfred Bech, skriftlig in-
formasjon fra Nordmøre Museum,  
boka «Melbutrålerne 50 år»  2003 , 
utgitt av A/S Havfisk og  Norsk Fis-
keindustrimuseum. 

lig samme året som Storvik le-
verte sin siste tråler.

Solgt og ombygget til offsho-
re-fartøy
 I 1983 ble «Menes», ex «Rø-
eggen» tatt ut av fiske, solgt 
til Myre i Vesterålen og fikk 
navnet «Myre Seadiver». Den 
skiftet navn igjen i 1985 til 
«Donn Myre». Året etter solgt 
til Møksterrederiet og gikk (pr. 
2002) som diving support/sur-
vey vessel under navnet «Stril 
Tender». I forbindelse med dette 
siste salget ble det utført omfat-
tende ombygninger, og båten er 
neppe til å kjenne igjen fra sin 
storhetstid som tråler. Skroget er 
det samme, men båten måler nå 
541 br. tonn. Hovedmotoren, en 
8 sylindret MWM 4-takts diesel-
motor på 1200 bhk, er også den 
samme.  

Bare en igjen
M/Tr. «Røeggen» viste altså vei 
og ble prototypen på en helt ny 
generasjon hekktrålere.  I  dag 
er det visstnok bare M/Tr «Kå-
gtind» igjen av Storvik-typen 

som ennå er i full drift.  
Fartøytypene fra de to 

Kristiansund-be-
driftene viste 
seg meget vel-
lykkede både i 

teknisk konstruksjon, sjødyktig-
het og i driftsikkerhet. De aller 
fleste fartøyene ble bygget som 
rene ferskfisktrålere og vel noe 
forandret etter erfaringene med 
«Røeggen». De hadde en lengde 
på vel 46 meter og bredde på 10 
meter og en bruttotonnasje på 
rundt 300. Hovedmaskineriet ut-
viklet fra 1200 - 2500  hk og var 
vanligvis av typene Wichmann, 
MaK, Deutz, Bergen Diesel og 
MWM. Lasterommet hadde kjø-
ling og plass for opptil vel 2500 
kasser iset fisk.

Det ble i tillegg bygget noen 
få av en litt større type, vel 50 
meter, spesielt fra Storvik. Typen 
var beregnet både på saltfiskturer 
og i hovedsak også for rundfry-
sing av fangstene om bord . Den 
første av disse var M/Tr  «Ole 
Wirum» på 53 meter (175 fot), 
levert til reder Gunnar Wirum 
fra Kristiansund i 1967. Fartøyet 
ble i 1974 solgt til et selskap i 
Melbu og Fosen (A/S Hafotrål) 
og gitt navnet «Ståltind».

Lofoten og Findus
Til slutt må vi nevne at Storvik 
på 1970 tallet leverte åtte trålere 
av sin type til Br. Aarsæther i 
Ålesund og sju trålere  til  den 
gang landets største trålerrederi, 
Lofoten Trålerrederi A/S i Stam-
sund.  
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Mye loddeyngel 
i Barentshavet

Innfører kvoter

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

MØRENOT FISHERY
 TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP!

DELIVERING THE DIFFERENCE™

Kjøp og salg

O.S Solhaug AS
Vi leverer det meste innen 
skipsutstyr til gode priser.
Besøk vår hjemmeside 
www.solhaug.as
Tlf: 73 98 10 00

NOGVA NANNI
    2016 kampanje
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Alle motorer fra og med N4.38 
leveres med sluregear. Alle priser 
forstås EX. WORKS Søvik inkl. moms.

NOGVA MOTORFABRIKK AS
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F +

� rmapost@nogva.no

      nogva.no
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160323-03 Ann. 2016-kampanje 44x275.indd   1 18.03.16   13:08

NOGVA NANNI
    2016 kampanje

N3.21 – 21 HK
 61.250,-

N3.30 – 29 HK
 76.250,-

N4.38 – 37,5 HK
 92.500,-

N4.50 – 50 HK
 106.250,-

N4.60 – 60 HK
 113.750,-

N4.85 – 85 HK
 142.500,-

N4.100 – 100 HK
 152.500,-

N4.115 – 115 HK
 163.625,-

T4.165 – 165 HK
 193.750,-

T4.200 – 200 HK
 205.250,-

T4.270 – 265 HK
 248.750,-

T6.420 TDI 
– 320 HK
 252.500,-

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

NOGVA MOTORFABRIKK AS
NO-6280 SØVIK

T +47 70 20 84 00

F +47 70 20 84 10

E-POST fi rmapost@nogva.no

      nogva.no

w
w

w
.hatlehols.no

N4.140 – 135 HK
 169.375,-

160323-03 Ann. 2016-kampanje 44x275.indd   1 18.03.16   13:08

To stykk juksamaskiner 
selges.
King Fisher type C1. 24 volt.
Kr 10.000,- pr. stykk + mva.
Tlf: 975 71 458

Henvendelse til Freddy  

Telefon: 99525436
 

E-post: freddy@vskas.no
  

Cleopatra 36 fot med kvote 10-11 m 
NN Kvote og bruk kan selges atskilt. 
Utstyrt for garn og line 
Prisantydning båt 3,9 mill 
Kvote 2,2 m ill

Grimsøy sjark 26 fot 
Kommer snart på hjemmesiden 

Aluminiumssjark 34 fot m kvote 10-11 m NN 
Kvote og bruk kan selges atskilt. 
Utstyrt for garn, line, jukse og teiner 
Prisantydning båt 1,2 m ill
Kvote 2,2 m ill

 Prospekt på vår hjemmeside www.vskas.no og 
www.finn.no    

Båter for salg :

Malo 30,35 fot med kvote 9-10 m NN
Båt selges med eller uten kvote
Utstyrt for linedrift
Prisantydning båt 700.000
Kvote 1,5 mill (fisket i år)

Prospekt på vår hjemmeside
www.vskas.no og www.finn.no

For salg båt:

Kvote 8-9 m - 1,2 mill
Kvote 9-10 m - 1,5 mill
Kvote 10-11 m - 2,0 mill
Alle tilhørende Nord-Norge

Prisene er kun prisantydning.
Alle priser er NOK og eks mva.

Alle interessenter bes om å gi bud, 
gjerne på e-post til 
freddy@vskas.no

Henvendelse til Freddy
Telefon: 995 25 436
E-post: freddy@vskas.no

For salg fiskerettigheter:

TOPPFLYT
markedets beste flytetau?

KONTAKT OSS: 
Mail:. post@froystadas.com
Web:.www.froystadas.com 
Tlf:. 70 30 06 90

Krabbeteiner
Plastkar fra 

50 til 1000 liter,
 gode tilbud. 

TORSK OG SEIGARN PÅ LAGER
 -TOPP KVALITET

  Monterer på nytt og brukttau.

Finnmark Arbeiderparti 
mener fiskerihavnene ned-
prioriteres av regjeringen.

- Stortingets vedtak i NTP om fiskeri-
havner følges ikke opp fra regjeringen 
i forslag til statsbudsjett for 2017, skri-

ver Finnmark Arbeiderparti i en pres-
semelding.

De begrunner dette med at verken 
Breivikbotn havn eller Kamøyvær 
havn som etter Stortingets planer skulle 
startet opp i 2017, ikke tildelt midler .

- H/FRP-regjeringa har ønsket at 
kommunene, ikke staten skal stå som 

eiere og utbyggere av fiskerihavner. 
De manglende midler til fiskerihavner 
i 2017 forsterker inntrykket av at re-
gjeringen vil sende regninga til kyst-
kommunene.

Finnmark Arbeiderparti mener at 
fiskerihavneutbygging fortsatt skal 
være statens ansvar.

Årets årsklasse med 
loddeyngel er blant 
de største som er 
registrert. 

Den er nesten like tallrik som 
de to sterkeste årsklassene som 
hittil er registrert. Det kan love 
godt for loddebestanden i årene 
som kommer, rapporterer Hav-
forskningsinstituttet.

Høstens økosystemtokt i 
Barentshavet er avslutta. Tre 
norske og ett russisk forsknings-
fartøy har gjennomført toktet, 
og observasjonene viser at det 
er mye årsyngel (nullgruppe) 
av lodde i dette rike havområ-
det.  

Store mengder loddeyngel
Lodda er viktig mat for de store 
bestandene av fisk, sjøpattedyr 
og sjøfugl. Lodderekrutteringen 
har vært svært god de siste 10 
årene, og det har aldri før vært 
registrert så mange sterke og 
middels årsklasser på rekke og 
rad. Siden 2006 har mengdein-
deksene for lodde vært høyere 
enn langtidsmiddelet i alle år, 
med unntak av 2014. 2016 føyer 
seg inn i denne gode rekka. 
Årets loddeyngel er tallrik og 
litt lavere enn de to sterkeste 
årsklassene (2008 og 2012). 
Det er observert tette konsen-
trasjoner av loddeyngel over 
store områder i Barentshavet, 
spesielt i de sentrale og nordlige 
områdene.

Store og fine loddelarver
I tillegg til at det var store 
mengder loddeyngel, viste det 
seg også at lengden på yngelen 
var stor. Lengden varierte fra to 
til syv centimeter, og mestepar-
ten var på fem centimeter.  Den 
største loddeyngelen ble funnet 
i det nordlige området, noe som 
tyder på at den ble klekket i sør 
og ført nordover med strøm-
men.

Loddeyngelen spiser små 
dyreplanktonorganismer og 
vokser fort fra noen få millime-
ter til tre–syv centimeter i løpet 
av den første sommeren.  Dette 
øker sjansene for å overleve vin-
teren. Den minste loddeyngelen 
er stort sett gjennomsiktig, men 
den blir mer synlig når den ble 
større. Om høsten står loddeyn-
gelen vanligvis i slør i de øver-
ste 50 meterne i sjøen. I høst 
ble det observert at årets yngel 
sto i stim sammen med ettårin-
ger, det vil si at de var store og 
sterke nok til å være sammen 
med de større fiskene. Fisk i 
stim er ettertraktet for store pre-
datorer. Derfor var fjorårets (de 
var også store) og årets yngel 
mer utsatt for beiting fra store 
predatorer. Vanligvis er lodde-
yngel mat for småfisk og fugl.  

- Nedprioriterer fiskerihavnene

1
2

3 4
5

6

7

8

9

11

10

12

13
14

1617
18

20
21

19

22

23

2425
26

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
    NARVESEN

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

16. SVOLVÆR
      NARVESEN TORVET

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. GRAVDAL
      NARVESEN

27. SENJAHOPEN
      TO - SØSTRE AS

28. HUSØY
      JOKER

29. GRYLLEFJORD
      ICA NÆR

30. SØRREISA
      COOP PRIX

31. BRØNNØYSUND
      TD PÅ KAIA

32. MYRE
      ESSO

Her får du kjøpt 
Kyst og Fjord i løssalg:

2728
29 30

32
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Kleven (blad B), Erik Inge Kleven 
og Kim Andre Henden som aksjo-
nærer.

Tommy Johan 
Pettersen
i Sandnessjøen i Alstahaug kom-
mune i Nordland har fått båten 
«Fjordvåg» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 12,99 meter som ble bygget i 
1978.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
Eierskapet er organisert i selskapet 
TP Fiskeri AS hvor ovenfornevnte 
er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet.
Båtens fiskerimerke er N-29-AH.

Sommarøy 
Kystfiske AS
på Myre i Øksnes kommune i Nord-
land har fått båten «Mulegga» inn-
ført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 9,72 meter som ble bygget i 
1977.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
Det er to aksjonærer i selskapet, 
Øksnes Kystfiske AS og Sævar 
Gudjonsson.
Førstnevnte aksjonær som eies av 
Tom Grande og Ted Endresen, har 
knappe to tredeler av interessene i 
selskapet. De er begge oppført på 
blad B i fiskermanntallet.
Gudjonsson som eier resten av sel-
skapet, er også oppført på blad B i 
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-71-Ø.

Frank Harald Bensvik
og Einar Færseth på Værøy i Nord-
land har fått båten «Rundfisk» inn-
ført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde 
på 13,35 meter som ble bygget i 
1965. Eierskapet er organisert i sel-
skapet Sørvik Fisk 2 AS som  igjen 
er eid av Sørvik Fisk AS hvor først-
nevnte er majoritetsaksjonær med 
minst mulig margin.
Begge eierne er oppført på blad B i 
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-1-VR.

Bjørnar Gundersen
i Digermulen i Vågan kommune i 
Nordland har fått båten «Risvær» 
innført i Fiskeridirektoratets regis-
ter over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 10,66 meter som ble bygget i 
1980, ombygget i 1985.
Eierskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-349-V.

Ulrik Martin Dragsnes
i Dyrvik i Frøya kommune i 
Sør-Trøndelag har fått båten 
«Valøyskjær» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiske-
fartøy.Det er en aluminiumsbåt 
med fartøylengde på 9,70 meter 
som ble bygget i 1985.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er ST-
39-F.

Lorentz Gåsvær 
Hunnestad
i Rørvik i Vikna kommune i 
Nord-Trøndelag har fått båten 
«Vito» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,65 meter som ble 
bygget i 2003.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
NT-246-V.

Hans Robert Fauske
på Nordstranda i Giske kom-
mune i Møre og Romsdal har 
fått båten «Valderøy» innført i 
Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,40 meter som ble 
bygget i 2005.
Eierskapet er organisert i ko-
mandittselskapet Valderøy hvor 
det er to aksjonærer.
Den ene er ovenfornevnte, den 
andre er Valderøy AS, hvor 
samme person er eneste eier.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er M-2-G.

Tor Gunnar Otterlei
på Ekkilsøya i Averøy kommune 
i Møre og Romsdal har fått bå-
tene «Stime» og «Olav Viking» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy.
Førstnevnte er en plastbåt med 
fartøylengde på 7,20 meter som 
ble bygget i 2015. Båtens fiske-
rimerke er M-14-AV. 
«Olav Viking» er en alumini-
umsbåt med fartøylengde på 5,99 
meter som ble bygget i 2015.
Denne båtens fiskerimerke er 
M-15-AV.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.

Sten Rune Solli
i Berlevåg i Finnmark har fått 
båten «Kenneth Johan» innført i 
Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,00 meter som ble 
bygget i 2007.
Den har deltakeradgang i fangst 
av kongekrabbe i åpen gruppe.

Solli har også meldt seg på fiske 
med tilleggskvote etter torsk 
med fartøy i åpen gruppe regis-
trert i virkeområdet til Sametin-
gets tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i sel-
skapet Kenneth Johan AS hvor 
ovenfornevnte er eneste aksjo-
nær. Han er oppført på blad B i 
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-17-B.

Rolf Bjørnar Tøllefsen
på Husøy i Lenvik kommune i 
Troms har fått båten «Simen» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 7,20 meter som ble 
bygget i 1985.
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 Senjen Invest AS hvor oven-
fornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet.
Båtens fiskerimerke er T-66-LK.

Thorleif Skotheimsvik
på Ørnes i Meløy kommune i 
Nordland har fått båten «Skå-
ren» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 16,52 meter som ble 
bygget i 1938, ombygget i 1976.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. 
Den har også kvote i fiske etter 
norsk vårgytende sild i kystfar-
tøygruppen.
Eierskapet er organisert i sel-
skapet Torleif Skotheimsvik AS 
hvor ovenfornevnte er eneste ak-
sjonær. Han er oppført på blad B 
i fiskermanntallet. Båtens fiske-
rimerke er N-199-ME.

Halvorsen ANS
på Reipå i Meløy kommune i 
Nordland har fått båten «John-
Ivar» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy med 
nytt driftsgrunnlag.
Det er en stålbåt med fartøy-
lengde på 14,99 meter som ble 
bygget i 1990.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. 
Båten har nå også adgang i fiske 
etter kystmakrell med garn/snøre 
for garnfartøy under 13 meter.
Det er tre eiere i selskapet, Tor-
geir, Ørjan og Kjell-Ivar alle 
med etternavnet Halvorsen. De 
eiere hver sin tredel av selskapet 
og alle er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-13-ME.
Avgivende fartøy var «Bratt-
holm» (M-65-AV) som eies av 
selskapet Kleven Marine AS. 
Her finner vi Mats Erik Sandø 

Sigurd Henrik Sandnes 
(bildet) på Napp i Flakstad kommune i Nordland har fått båten 
«Ocean» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,65 meter som ble bygget 
i 2008. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. 
Eierskapet er organisert i selskapet Ocean Kystfiske AS hvor oven-
fornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskermerke er N-18-F.

Kenneth Mikkelborg
(bildet) i Neverdal i Meløy kommune i Nordland har fått båten «Varangerjenta» innført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,87 meter som ble bygget i 1986.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-18-ME.

Ballstadværing AS
på Ballstad i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Vikberg» innført i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 15,94 meter som ble bygget i 1949.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 
meter.  Det er tre aksjonærer i selskapet som er hjemmehørende på Ballstad i Vestvågøy kommune. Det er Tor Inge 
Holding AS, Karl Johan Nilsen og Tor Inge Nilsen (bildet). Førstnevnte aksjonær har en knapp halvpart av interessene, 
mens nummer to har en drøy firedel og siste en knapp firedel. De to siste aksjonærene er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Tor Inge Holding AS er heleiet av samme Tor Inge Nilsen.
Båtens fiskerimerke er N-310-VV.

Leif Einar Karlsen
(bildet) i Svolvær i Vågan kommune i Nordland har fått båten  
«Unni M» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,80 meter som ble bygget 
i 2010. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. 
Karlsen eier båten gjennom selskapene PR Sofie DA og Sofie Svol-
vær AS. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-4-V.
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kystogfjord.no
Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00 
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

Vil ha trebåten 
på universitetet

kr/kg

AprilFeb. Juni Aug. Okt.Des.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd

Kilde: Rå�sklaget, 18.10.2016

Mars Mai Sept.Nov. Jan. Juli
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Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år

Kilde: Rå�sklaget, 18.10.2016

22

23

År     Mill. kroner

2014    6.430
2015   7.949
2016  9.668

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (18.10.2016)

Det blir færre og færre 
som kan kunsten å 
bygge tradisjonsbåt. Nå 
vil Forbundet KYSTEN al-
liere seg med Universite-
tet i Tromsø for å redde 
kunnskapen.

 
Kunnskapen om hvordan man 
bygger tradisjonsbåter har 
vært overført fra generasjon 
til generasjon langs norske-
kysten, men nå er det kun et 
lite knippe fagfolk igjen som 

mestrer kunsten. Derfor jobber 
Forbundet KYSTEN på flere 
fronter for å sikre kunnskapen 
for fremtiden, og nå kan det se 
ut som de har fått en tungvekter 
med på laget, skriver forbundet 
i en pressemelding. 

Trebåtkonferanse
Sammen med Universitetet 
i Tromsø arrangerer de en to 
dagers konferanse 17. – 18. 
oktober, hvor de spør: Skal 
man anerkjenne slik håndbåren 
kunnskap som kompleks nok 

til å gjøre den til universitets-
fag og forskningsfelt? Hvordan 
kan vi knytte denne kunn-
skapen tettere til Universitetet?

- Vi ønsker oss et senter 
for tradisjonsbåtbygging, hvor 
man både lærer videre den 
praktiske kunnskapen, og lar 
fagfolk komme sammen for å 
videreutvikle faget. Om dette 
kan realiseres ved UiT, går 
denne viktige kulturarven en 
tryggere fremtid i møte, sier 
Tore Friis-Olsen fra Forbundet 
KYSTEN.

Har båtbygger  
Tanken er ikke ny hos Univer-
sitetet i Tromsø. Siden 1993 
har de hatt båtbygger Gunnar 
Eldjarn ansatt i full stilling ved 
seksjon for kulturvitenskap. 
Nå ønsker Forbundet KYS-
TEN å bygge videre på denne 
tanken. Eldjarn skal snakke på 
konferansen om båtbyggerens 
teoretiske betraktninger og fa-
gets tilknytning til akademisk 
tankegang. Programmet samler 
også fagfolk fra flere nordiske 
land.

Forbundet KYSTEN vil alliere seg med Universitetet i Tromsø for å bevare trebåtbyggingen. (Foto: Arne-Terje Sæter)
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