
Fra Bugøynes til
Kina på ett døgn

Side10-12

22 timer etter at kongekrabben er pakket i Bugøynes er den vel framme i 
Beijing. – Vi er i ferd med å nå våre målsetninger om å kunne levere levende 
kongekrabbe verden rundt hver dag, sier  daglig leder Rebekka Ingilæ An-
derssen og salgsdirektør Svein Ruud i Norway King Crab.

Bronse til Måsøy
I løpet av få år har Måsøy kommune 
i Finnmark blitt landets tredje største 
på hvitfisk. Ordfører Anne Karin Olli er 
stolt over plasseringen, men sier at de 
sliter tungt med rekruttering til yrket.

side 24

Kjetil Guttormsen 
i Rustefjelbma i Tana kom-
mune i Finnmark har fått 
båten «Anita» innført i 
Fiskeridirektoratets regis-
ter over fiskefartøy.

side 50 - 51

Vigdis Helen Unstad
aksepterte ikke at 
fiskeværet Ure skulle leg-
ges død. Da Ure Fiskesam-
virke la ned fikk hun hele 
familien med på å ruste 
opp fiskeværet.

side 16 og 17

Natur og ungdom
har hentet inn ungdommer fra hele 
landet til Andenes, hvor de får lære 
om fiskeri. – Hvis ungdom ikke får 
kunnskap om fisk, har næringen ingen 
framtid, mener organisasjonen.
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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

Med tanke på alle nordmennene i Iowa 
og Minnesota så skulle en tro at vi kunne 
ha funnet en ambassadør som har vært i 
Norge, en som har litt norsk blod i seg, 
og en som forstår viktigheten av forholdet 
mellom landene våre. Norge fortjener en 
ambassadør som liker lutefisk.
Kongressmannen Steve King, 
Iowa, USA

Vi har alle muligheter om vi hadde hatt en 
handlekraftig regjering og storting, noe vi ikke 
har hatt siden 60-/70-tallet for øvrig, som ville 
vært villig til å legge til rette for en positiv vekst 
og utvikling ved å satse på en næring som går 
ut på å høste av fornybare ressurser, en næring 
vi kan lave med og av i all fremtid med riktig 
forvaltning, noe Norge har vist at vi kan. 
Per Roger Vikten

Flere tiår med distriktspolitikk har 
trolig vært bortkastet. Mens byene og 
sterke næringsregioner opplever vok-
sesmerter, sliter andre deler av landet 
med stagnasjon og attraktivitetsut-
fordringer, viser NHOs Kommune-NM. 
Slik har det vært år etter år i lange 
perioder.
VA Nytt

Alarmklokkene har kimt i ett 
sett siden statsminister Dmi-
trij Medvedev kunngjorde at 
Russland iverksetter en ettårig 
sanksjon mot blant annet 
norsk fisk. Men hvor alvorlig 
er egentlig den russiske bloka-
den? 

For det første; den er alvor-
lig, selvsagt er den det. I følge 
Sjømatutvalget eksporterer 
vi sjømat til Russland for 6,6 
milliarder kroner. Landet er 
enkelt og greit det viktigste 
eksportmarkedet for norsk 
sjømat, et marked som har 
økt voldsomt de siste årene. Å 
stenge denne krana, brått og 
uventet, rammer.

Men som flere har bemer-
ket; fiskerinæringa, og særlig 
laksenæringa, er blitt vant 

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Vi tar hatten av for 
Natur og Ungdom
- Hvis ungdommen ikke kan noe om fiskeri har ikke fisker-
inæringen noen framtid. 

Utsagnet kommer verken fra fiskerimyndighetene, ut-
danningsinstitusjonene, fiskarlagene eller produsentene 
selv. Av alle ting er det miljøvernsorganisasjonen Natur 
og Ungdom sin holdning. Helt på egenhånd har de påtatt 
seg å lære norske unge om fiskerinæringens fortrinn og 
muligheter.

Målet er at ungdom skal få mulighet til å jobbe innen-
for næringen og ikke minst spre kunnskap om fiskeri som 
en framtidsrettet næring.

Derfor har de for andre år på rad gjennomført en 
«fiskericamp» på Andenes - der ungdom fra hele landet 
er hentet inn for både å få ta del i den praktiske delen av 
fiskerinæringen, samt få teoretisk kunnskap om hvordan 
man kan utvikle fiskeriene til å bli en enda viktigere del av 
landets framtid.

Innsatsen er intet mindre enn imponerende. Vi tar 
hatten av for engasjementet og mener at prosjektet un-
gdomsorganisasjonen har gått i gang med fortjener full 
oppbakking fra en samlet sjømatnæring.

Her har vi en interesseorganisasjon bestående av en-
gasjerte ungdommer som ivrer for næringen som i årtier 
har vært preget av forgubbing. Faktisk finnes det ingen 
tilsvarende tiltak der ungdom selv heiser fanen for nærin-
gen. Normalt er alle rekrutteringsprosjekter igangsatt av 
offentlige instanser, men har rent ut i sand. Derfor mener 
vi det er svært viktig at næringen gir organisasjonen  sin 
fulle tilslutning. Både økonomisk og moralsk. For her lig-
ger det utvilsomt muligheter til å jobbe med rekruttering 
på en helt annen måte enn den historiske – som dessverre 
har ført til stadig mindre oppslutning om landets kanskje 
mest spennende næring.

Derfor oppfordrer vi sjømatnæringens egne organis-
asjoner til å etablere en enda tettere kontakt med Natur 
og Ungdom. Selv om man sannsynligvis har forskjellige 
verdensanskuelser, vil en tettere kontakt utvilsomt være 
fruktbart. Man skal ikke se bort fra at ungdomsorganisas-
jonen sitter på ideer som kan være gull vært for næringen 
i framtiden.

Og han vet det. Russernes 
egen råstoffproduksjon er be-
skjeden, og russerne er helt 
avhengige av import. Dermed 
må de være ytterst nøyaktige 
når lista over «forbudte varer» 
skal utarbeides. De har ikke 
råd til å trå feil.

Ikke dermed sagt at bloka-
den er en bagatell. Kortsiktige 
norske tap kom bare timer 
etter kunngjøringa; børsen 
reagerte kontant og sendte 
sjømatselskapene til bunns. 
Det er også grunn til å frykte 
lavere etterspørsel og lavere 
førstehåndspriser på flere fis-
keslag, spesielt på sild, der 
Russland er helt dominerende 
og hvor det finnes få alterna-
tiver. Også FHL-direktør Geir 
ove Ystmark trekker fram sil-
desektoren som spesielt sår-
bar. Små sildesamfunn som 
Værøy, Træna, Lødingen og 
Senjahopen kan gå en uviss 
framtid i møte. Sildeprisene 
ligger allerede langt nede på 
prisskalaen, og ytterligere 
prisnedgang vil merkes i store 
deler av den norske fiskeflå-
ten. Den russiske blokaden 
kan ramme sildesektoren har-
dere enn andre sektorer.

Da står det bedre til med 
laks og ørret, som har flere 
alternativer å spille på. De 
vil også kunne oppleve pris-

med russiske handelshind-
ringer. Fisken har en tendens 
til likevel å finne veien til 
sine vante stoppesteder, uan-
sett hva Medvedev og andre 
politikere bestemmer. Reisen 
blir bare litt mer kronglete. 
Kunsten å omgå handelshind-
ringer er omtrent like gammel 
som klodens sivilisasjoner, og 
mange av oss kan regnes som 
eksperter på høyt nivå. Som 
da laksen fikk njet på grunn 
av nye russiske veterinærkrav 
i 2006, og eksporten til enkelte 
av Russlands naboland skjøt i 
været, land som verken slet 
med handelshindringer eller 
hadde tradisjoner for å kjøpe 
norsk fisk. Laksen ble så re-
eksportert videre til Russland, 
og for Norge ble resultatet 
omtrent det samme; fisken 
ble solgt og pengene klinget i 
kassa. Tilsvarende har skjedd 
rundt det kinesiske markedet 
hver gang Midtens Rike har 
innført lignende sanksjoner.

Årsaken er åpenbar; gi-
gantnasjoner som dette har 
konstante utfordringer når det 
gjelder å brødfø seg selv, ut-
fordringer lille Norge har vært 
forskånet fra siden Napoleon-
skrigene. Store, folkerike re-
gioner balanserer i perioder på 
en knivsegg, og hendelser som 
en feilslått kornsesong, små 
endringer på rismarkedet eller 
en litt kraftigere El Nino-sy-
klus i Stillehavet enn vanlig 
kan forrykke denne balansen. 

Derfor skyter han seg selv 
i benet, Medvedev, når han 
stiller seg foran mikrofonen 
og kunngjør handelsblokade. 

fall, men oppdrettsnæringa 
vil samtidig kunne få billi-
gere fôr, som følge av den 
førnevnte prisnedgangen 
på pelagiske sektor, hvor jo 
fôrråstoffet hentes fra. Dette 
råstoffmarkedet er globalt, 
og lavere pris på sild og 
lodde trekker også arter som 
sør-amerikansk ansjovetas 
nedover. Uansett kan lak-
senæringa se tilbake på en 
serie med gullår, pengebin-

gene er velfylte og de aller 
fleste oppdrettsbedriftene - 
om ikke alle - vil kunne takle 
året som nå ligger foran.

Og med torskeboomen 
friskt i minne; det er lett å 
hente fram de mange mulig-
hetene som nå ligger foran 
oppdretterne, og som også 
lanseres av Sjømatrådet, 
FHL og regjeringa. I fjor 
økte som kjent torskekvota 
med 30 prosent fra det ene 
året til det andre, boomen 
skapte umiddelbart ubalanse 
i torskemarkedene og sendte 
prisene til bunns. Dermed 
dukket de opp, mulighetene 
for at flere markeder kunne 
stifte bekjentskap med tor-
sken; markeder som ville like 
sin nye oppdagelse så godt at 
de bare ville fortsette å kjøpe 

meninger

Hvor alvorlig er den russiske blokaden?

Trykk Polaris Media Nord ASTrykk Polaris Media Nord AS

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

KOMMENTAR
Dag Erlandsen
Journalist i Kyst og Fjord

Å stenge denne 
krana, brått og 

uventet, rammer

torsk, også etter at prisen var 
gått opp igjen. Det samme 
argumentet ble brukt under 
prisforhandlingene i Tromsø: 
Fiskerne måtte kjenne sin be-
søkelsestid, ikke bare klage. 
For det lå gevinster der 
framme. 

Tiltakene som Nærings- 
og handelsdepartementet nå 
lanserer, er til forveksling lik 
torsketiltakene fra i fjor, med 
mer markedsføring i kjente 
markeder hvor man allerede 
er etablert, samt satsing på nye 
markeder, som deler av Frank-
rike, Spania, Italia, Tyskland, 
Japan og USA. Særlig sist-
nevnte er interessant, etter at 
straffetollen ble fjernet i 2012. 
Her vil man satse på raske og 
massive investeringer, blant 
annet innenfor markedsfø-

ring. Reklamepenger som var 
øremerket Russland blir nå 
flyttet til mer vennligsinnede 
land. Resepten er den samme 
som når EU-markedet til tider 
blir problematisk: Vi må satse 
på nye markeder. Bare at nå er 
det EU som er løsninga, ikke 
problemet. I denne næringa 
blir ting fort satt på hodet. 
Veldig fort. 

Uansett; for norsk fiske-
rinæring er det viktig å ha 
mange bein å stå på. Fiskeri 
er det mest internasjonale vi 
holder på med i dette landet, 
der fisken per dato går ut til 
137 forskjellige nasjoner. 
Lista kan fortsatt bli lengre, 
der såkalt fattige land kan bli 
nye satsningsområder.

Nå kjenner vi ikke detal-
jene rundt den russiske ek-

sporten, men volumet som 
nå eventuelt bortfaller, kan 
umulig være på 30 prosent. 
Hestekuren torskenæringa 
nettopp har gjennomgått, var 
trolig langt verre enn det opp-
dretterne nå står overfor. Og 
om oppdretterne mangler råd, 
kan det være mye å hente på å 
spørre torskenæringa til råds.

Som sagt; i denne næringa 
blir ting fort satt på hodet. 
Veldig fort. 

Øysten Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no
975 81 812

Kari Krogh
Økonomikonsulent
kari@kystogfjord.no
954 36 569

Dag Erlandsen
Journalist
dag@kystogfjord.no
906 00 270

Trond Antonsen
Journalist
trond@kystogfjord.no
958 27 911

Tommy Sørensen
Markedssjef
tommy@kystogfjord.no
402 16 380

Elin I. Holand
Markedskonsulent
elin@kystogfjord.no
948 66 873

Bjørn Tore Forberg
Journalist
bjorn.tore@kystogfjord.no
951 51 439

Ørjan Larssen
Markedskonsulent
orjan@kystogfjord.no
472 59 568

Den russiske blokaden kan ramme sildesektoren hardere enn andre sektorer, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Dag Erlandsen)

Bare at nå er det 
EU som er løs-

ninga, ikke pro-
blemet

Tiltakene som 
nå lanseres, er 

til forveksling lik 
torsketiltakene 

fra i fjor

Gigantnasjoner 
har konstante 

utfordringer når 
det gjelder å 

brødfø seg selv
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Dropper industripark i Lyngen
Lyngen kommune skrinlegger industriparken på Furuflaten. 
Det sier Svein Eriksen, næringssjef og tidligere styremedlem 
i selskapet, til Framtid i Nord. Ingen eksisterende bedrifter 
på stedet har forpliktet seg til å leie seg inn, og nå vil selska-
pet Lyngenfjord Industripark fokusere på andre oppgaver, 
blant annet tilrettelegging av et mindre næringsareal.

Ny sjøledning til Senjahopen
Sjøledninga for drikkevann til Senjahopen er så dårlig at 
den ikke vil holde en vinter til. Nå setter rådmann Bjørn 
Fredriksen av 10,35 millioner kroner for å skifte den ut al-
lerede i høst. – En katastrofe for befolkning og særlig for 
fiskeribedriftene om det oppstår havari på den 38 år gamle 
ledninga, skriver han i saksfremlegget, i følge Folkebladet.

Bråstopp for ferge
Turistruta over Andfjorden mellom Andøy og Senja fikk en 
brå stopp da MF «Skutvik» måtte på verksted mandag grun-
net motortrøbbel. Nå jobber det privateide Fergesambandet 
Andøy-Senja med å skaffe erstatningsferge. – Største prob-
lemet er å finne mannskap som kjenner ferga vi tenker å sette 
inn, sier daglig leder Kolbjørn Adolfsen til Bladet Vesterålen.

Nordmenn på norgesferie
Nordmenn har vært på norgesferie denne sommeren. Og reise-
livsnæringa jubler. – Vi er blitt mye flinkere til å feriere i eget 
land, sier administrerende direktør Rune Myklebust i reiselivs-
selskapet Classic Norway, som eier en rekke hoteller på Nord-
vestlandet og i Lofoten. – Denne sommeren har vært en «all time 
high» hele veien, sier Myklebust til NRK. nyheter

Så månefisk i Oslofjorden
En halvmeters månefisk er både filmet og fotografert i 
Oslofjorden. Den er ikke vanlig i norske farvann, men det er 
gjerne nå på sensommeren den dukker opp – og kanskje oftere 
enn før. Eventuelt er vi flinkere til å oppdage den. De tre 
dykkerne fra Project Baseline var i ferd med å kartlegge un-
dervannsmiljøet da de tilfeldigvis oppdaget månefisken. (NRK)

Går knalltøff tid i møte

DELIVERING THE DIFFERENCE™

KAMPANJE DYRKORNLINE FLØYTSESONGEN 2014

# 1014073         DYRKORNLINE SC 3,5MM 1,3/415/540M urigget kr    950,00 eks. mva < sjekk prisen!!!!
# 1014069         DYRKORNLINE SC 3,5MM 1,1/490/540M urigget kr 1 075,00 eks. mva < sjekk prisen!!!

# 1014069178  DYRKORNLINE SC 3,5MM/1,1/490/540M rigget kr 1 525,00 eks. mva < sjekk prisen!!!

Gode priser på rigg, be om tilbud!

Mørenot Dyrkorn AS
Avd. Båtsfjord  |  T:90 87 26 01

www.dyrkorn.no |   th@dyrkorn.no

Endelig er utbyggingen 
av den nye fiskerihavna 
i Kjøllefjord i gang. Stine 
Akselsen tror det kan re-
sultere i opp mot 20 nye 
arbeidsplasser.

- Kjøllefjord har allerede et 
smykkeskrin av ei havn med nye 
moloer og flytebrygger som får 
mye skryt av fremmedfiskerne. 
Men vi skal videre. Allerede 
denne uka er anleggsfolkene i 
gang med mudring i forkant av 
etablering av nytt industriområde 
med 50 meters betongkai med 
seks meters dybde i hele havne-
området, forteller Lebesby-ordfø-
rer Stine Akselsen. 

Kaia ferdig til jul?
Hun legger ikke skjul på sin glede 
over fiskerihavnutbygginga som 
nå settes i gang etter tre og et 
halvt års intenst arbeid. 

- Det nye kai- og industriom-
råde skal ligge på andre siden av 
fjorden i forhold til Norway Sea-
foods sitt anlegg. Mudringa skal 
være ferdig til mars/april neste år, 
men kaibyggerne kan starte alle-
rede 1. september og vi har fått 
signaler om at kaia kan være fer-
dig ved årsskiftet, sier Akselsen.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Potensielle brukere
Lebesby kommune 11 millioner 
kroner til mudring og litt over 
åtte millioner kroner til kai av 
den forrige . I tillegg har fylkes-
kommunen bevilget ytterligere 
to millioner kroner til utfyllings-
arbeid, slik at man har over 20 
millioner kroner til utbyggingen.

- Som kommune håper vi at 
vi får en fiskeindustri på om-
rådet som forhåpentligvis vil 
generere 15-20 arbeidsplasser. 
Infrastrukturen vil nå ligge til 
rette for flere arbeidsplasser på 
land.  Vi har dialog med flere 
industriaktører, men ingenting 
er avgjort. Kommunen tilbyr å 
sette opp bygg dersom de som 
skal drive industrien ønsker det, 
sier Akselsen.

Gode fiskeforhold
Industriområdet vil bli på 10.000 
kvadratmeter. Det ligger et me-
kanisk verksted i tilknytning/
like ved det nye industriområdet 
– dette legges ut for salg i løpet 
av august.

- Kjøllefjord ligger midt i 
krabbeland og vi har gode fiske-
felt. Det vi har behov for er ei 
industrikai og en bedrift til som 
kan gi flere arbeidsplasser og 
en sunn konkurranse. Aker Se-
afoods har betydd mye for plas-
sen, men vi har merket at antall 
ansatte ved denne bedriften over 

Ordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune, er svært glad for at utbyggingen av den nye fiskerihavna i Kjøllefjord endelig er i gang. Hun håper det vil bidra til nye 
arbeidsplasser. (Foto: Hanna Kaarby)

noen år er redusert fra 120 til 20 
ansatte. Vi har ellers ei positiv 

utvikling der antall fiskere øker,  
antall båter øker og alderen på 

fiskere går ned, sier Stine Ak-
selsen.

Håper på 20 nye 
arbeidsplasser

Det russiske importfor-
budet kan få alvorlige 
konsekvenser for mange 
fiskerisamfunn de kom-
mende månedene.

- Jeg tror ikke det har gått opp 
for mange innenfor næringen 
hvor hardt importforbudet kan 
slå ut spesielt i nord, sier daglig 
leder Arne Mathisen ved Lofo-
ten Viking på Værøy.

Han viser til det faktum at 
store deler av den havgående flå-
ten i Nord-Norge har basert en 
vesentlig del av driften på sild.

- Når det russiske markedet 
faller ut på to sekunder, må det 
få konsekvenser, sier Mathisen 
til Kyst og Fjord.

Stengte kjøpet
For egen del, stengte Lofo-

ten Viking all sildekjøp bare få 
timer etter at importforbudet var 
et faktum.

– Jeg har vært med på å selge 
pelagisk fisk til Russland siden 
markedet ble åpnet på 1990-tal-
let, men jeg har aldri vært borti 
en mer alvorlig situasjon enn 
denne. Det er soleklart at denne 
situasjonen kan få svært store 
konsekvenser for norsk eksport 
av sild, makrell og lodde. For 
det er ikke bare å snu seg å finne 
nye markeder som kan erstatte 
Russland, sier Mathisen

I hvert fall ikke om man skal 
opprettholde sildeprisene. 

- Det blir helt umulig, fram-
holder Lofoten Viking-sjefen.

Knalltøft
Utover høsten frykter Mathisen 
at det vil bli knalltøft for fiskeflå-
ten. Alternativet til det russiske 
markedet er nemlig land som Ni-
geria, eller at silda males opp til 

mel eller olje.
Det vil bety en prisreduksjon 

på 30 – 40 prosent.
- Vi vil alltids klare å selge 

unna silda. Men uten det rus-
siske markedet vil prisbildet for 
fiskeflåten fort ramle fra 5 – 6 
kroner til 2 – 3 kroner. Det vil 
gi enorme utslag ikke bare for 
fiskeflåten, men sannsynligvis 
for hele fiskerisamfunn, sier 
Mathisen.

Dårlige alternativer
Foreløpig ser han ingen rask løs-
ning på markedskrisen som opp-
sto umiddelbart etter at Russland 
stengte dørene for en knapp uke 
siden.

- Vi har brukt flere ti-år på å 
bygge opp dette markedet. Det 
har vært grunnpilaren for hele 
sildenæringen og vært svært 
stabilt gjennom en årrekke. Nå 
det ramler ut helt uten videre er 
det helt umulig snu seg etter et 

tilsvarende godt betalt marked. 
Derfor vil det svi på pungen for 
alle oss som har sild som hoved-
produkt. Både vi som produsen-
ter og for fiskeflåten.

Krisemøte
Torsdag har for øvrig Nærings- 
og fiskeridepartementet invitert 
til et krisemøte med nærings-
organisasjonene. Dagsorden 
her vil være konsekvensene av 
Russlands importforbud og mu-
lige tiltak.

Fiskeriminister Elisabeth As-
paker mener man har handlet 
raskt i forhold til situasjonen 
som har oppstått.

- Jeg er fornøyd med at Nor-
ges Sjømatråd sist fredag varslet 
at de vil styrke markedsførings-
arbeidet, og omprioritere res-
surser for å holde på den høye 
etterspørselen etter norsk sjømat 
globalt. Vi vil i tett samarbeid 
med næringen se på også andre 

tiltak som kan gjennomføres 
for å lette situasjonen. Jeg vil 
vurdere alle innspill, og jeg har 
oppfordret næringen til å komme 
med sine synspunkter på hva 
som best kan bidra både på kort 
og lang sikt, sier fiskeriminister 
Elisabeth Aspaker.

I verstefall kan fiskebåtene som har basert store deler av driften på sild oppleve en halvering av prisene på grunn av importforbudet i Russland.

Arne Mathisen i Lofoten Vi-
king frykter en svart høst i pe-
lagisk sektor.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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Eksporterer mer tørrfisk
Vi eksporterer mer tørrfisk. 502 tonn i juli i 
år, mot 378 tonn i fjor. Men verdien gikk ned 
med rundt ti prosent. Det er tørrfisk fra sei 
som øker i volum, og som forklarer noe av 
verdinedgangen. Samtidig sank prisen på lo-
fotrund tørrfisk med 6 prosent per kilo.

Syk av laksedamp
11 fabrikkarbeidere kan ha blitt syke av 
damp ved lakseforedlingsbedriften Salmar. 
Arbeidstilsynet har mottatt meldinger fra 
leger om arbeidsrelatert sykdom som trolig 
skyldes luftbårne aerosoler med fiskeallerge-
ner eller lakseproteiner.

Saltfiskeksporten falt
Eksporten av saltfisk, både hel og filet, kom 
i juli på knapt 29 millioner kroner. Det er 10 
prosent lavere enn til samme tid i fjor. Ek-
sportert volum ble redusert med 26 prosent 
til totalt 1 000 tonn, samtidig som prisene 
steg med 22 prosent målt i norske kroner. 

Vi selger mer klippfisk
Norge eksporterte klippfisk for 214 mil-
lioner kroner i juli i år, 33 millioner kroner 
mer enn for samme måned i fjor. Det ble 
eksportert 6380 tonn klippfisk i juli, 362 
tonn mer enn for samme måned i fjor, 
viser tall fra Norges Sjømatråd.

Kompenserer med hyse
Norges Fiskarlag har fått gjennomslag 
for at det til en viss grad blir kompens-
ert at Norge hadde manglende adgang 
til EU-sonen en periode i 2014. Det blir 
kompensert med hyse, men ikke torsk slik 
Landsstyret også krevde.

Nå virker levendelagringa
Levendelagring av torsk er nå blitt så stor at 
den vises på statistikken. Torsketallene for juli 
bærer preg av fiskernes nye satsingsområde. 
- Økt satsing på levendelagret torsk gir økt 
eksport av fersk torsk i ellers rolige sommer-
måneder, sier Ove Johansen i Sjømatrådet.

Men hvalfangsten var ikke død
- Norsk paragrafrytteriHvalfangsten er ikke 

død. Nærmere 750 hval 
er tatt denne sommeren, 
det høyeste tallet siden 
vågehvalfangsten startet 
opp igjen i 1993. Nå går 
hvallederen til fronta-
langrep.

- Vi fanger flere hval, antall båter 
øker og vi ser en fin rekruttering, 
der nye unge kommer inn. Hval-
fangsten er bærekraftig og dess-
uten viktig for økosystemet, vi 
skulle bare fanget mye mer. Kri-

tikerne aner ikke hva de snakker 
om, sier leder i Norges Småhval-
fangerlag, Truls Soløy. 

- Denne sesongen viser at de 
tar feil når de sier at hvalfang-
sten er i ferd med å dø ut. Det er 
det stikk motsatte som skjer, sier 
han.

Irritert
Det var i mai i år, i forbindelse 
med en reportasje om hvalfan-
gerdatteren Dina Olavsen (14), 
at Greenpeace-leder i Norge, 
Truls Gulowsen, uttalte til NRK 
at «hvalnæringen vil dø ut av seg 
selv».

– Globalt er kampen mot 
hvalfangst stort sett vunnet. De 

få landene som fortsatt fanger 
hval tar små volumer, sa Green-
peace-lederen, som også mente 
at «norsk hvalfangst bør avslut-
tes så lenge den er i strid med de 
internasjonale avtalene».

Uttalelsen har irritert Soløy. 
Fordi han mener Gulowsen teg-
ner et feil bilde av norsk hval-
fangst, hva gjelder utvikling og 
framtidsutsikter. Samt i forhold 
til internasjonale avtaler.

- Denne sommeren viser det 
motsatte av hva Greenpeace sier; 
vi er ikke i tilbakegang men i 
framgang. De siste to årene har 
fangerne vært preget av opti-
misme. Vi ser at helt unge folk 
kommer inn og overtar. De får 

det til, de lærer seg faget og tje-
ner penger på hvalen. Og folk 
langs kysten vil ha kjøtt, slik de 
har lange tradisjoner for. 

- Gulowsen er ganske enkelt 
ikke oppdatert. Han vet ikke 
at vi er i gang med et kvalitets-
prosjekt med egne kvalitets-
standarder, at vi har startet en 
merkevareforening, at vi har 
økt markedsføringsinnsatsen og 
at etterspørselen øker. Når han 
også påstår at norsk hvalfangst 
er i strid med internasjonale av-
taler, snakker han åpenbart mot 
bedre vitende. Han vet at Norge 
har opptrådt korrekt på alle måter 
og at den norske hvalfangsten på 
ingen måte er ulovlig. Men utad 

sier han noe helt annet.
- Det er Greenpeace som har 

tapt denne kampen, ikke oss. De 
vil bare ikke innrømme det.

Burde fanget mer
20 hvalfangstfartøy har deltatt i 
fangsten denne sommeren, tre 
flere enn i fjor. Antall hval ligger 
i skrivende stund på 220-230 dyr, 
men fortsatt kan det komme flere. 
Økonomisk vil fangsten ende på 
godt over 30 millioner kroner, 
seks-sju millioner mer enn i fjor. 

I fjor havnet fangerne på 590 
dyr. Det var en suksess, tallet var 
høyere enn på mange år. I år er 
altså tallet kanskje ytterligere 
150 dyr høyere, det høyeste siden 

Mandag losset «Unstad 
Junior» hval for siste 
gang i år. Fire mann har 
gjort fire turer og kom-
met på land med 65 hval. 
Det beste tallet noen 
sinne for den snart 40 år 
gamle trebåten.

- Vi har ikke vært i nærheten av 
dette tidligere, sier skipper Kai 
Unstad (58) til Kyst og Fjord. 
Han er i ferd med å overlate roret 
til sønnen, Remi (33).

Like stor som torsken
For familiebedriften på Ure i 
Lofoten er dette gull verdt. Før-

stehåndsverdien på kjøttet er på 
rundt 2,9 millioner kroner. Det er 
mer enn torsken, som i år ga inn-
tekter på 2,4 millioner. Men i tor-
skefisket er de bare tre mann, på 
hvalen er de fire. I år har de altså 
fått halve inntekten fra hvalen.

- For oss er en god hvalsesong 
av uvurderlig betydning. Vi har 
ikke kvote på sild og annen no-
tfisk, så torsk og hval er omtrent 
alt vi lever av. 

- Alternativet ville vært å gå 
på hysa på høsten, i Øst-Finn-
mark. Der er det mange flere om 
beinet, og egentlig trangt nok 
som det er.

Lange tradisjoner
Flere andre hvalbåter, som Kyst 
og Fjord indirekte har vært i kon-
takt med, trekker fram at kjøttpri-

sene er gode. Der ligger én årsak 
til den økte hvalsatsinga dette 
året. I en tid da torsk og sild går 
ned i verdi, er hvalen blitt et solid 
bein å stå på.

For familien Unstad hand-
ler det heller om lange tradisjo-
ner. De ville gjort det på denne 
måten, uansett. Remi er tredjege-
nerasjons hvalfanger, og på mor-
sida drev i tillegg oldefarens hans 
med hvalfangst. 

- Du velger ikke bort hval-
fangsten. Men kanskje velger du 
inn andre muligheter, sier Remi 
til Kyst Fjord. 

Denne høsten skal han prøve 
ut taskekrabben, i nærmiljøet 
i Lofoten, og med leveranse i 
Ballstad. - Kanskje er dette nok 
en mulighet for framtida, som vi 
bare har sett begynnelsen på.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Bare et norsk paragrafrytteri 
gjør at hvalfangsten ikke er i 
strid med internasjonal rett. Det 
skriver Truls Gulowsen i en 
epost til Kyst og Fjord.

- Den internasjonale hval-
fangskommisjonen IWC har 
fortsatt et forbud mot kommer-
siell hvalfangst. Norge har reser-
vert seg mot vedtaket, og bryter 
dermed formelt ikke forbudet, 
men paragrafrytteriet gjør likevel 
at Norges fangst er i strid med 
denne internasjonale avtalen. 
Som et lite land i verden som er 

avhengig av internasjonalt sam-
arbeid, bør også Norge rette seg 
etter internasjonale avtaler som 
vi ikke nødvendigvis er enige i, 
skriver han.

Du sier også at næringa er i 
ferd med å dø ut. Årets fangst 
ender på godt over 700 dyr, det 
høyeste tallet siden moratoriet. 
Hva sier du til det?

- Jeg fastholder den vurderin-
gen, men vi får jo se. Det er jo 
interessant å se at sesongen har 
vært god hittil i sommer, men jeg 
antar at ekstremt pent vær og full 

- Hvalfangsten ligger ikke 
på sotteseng, sier hvalfan-
gerleder Truls Soløy, som 
kan se tilbake på den beste 
sesongen på 30 år. 
(Foto: Dag Erlandsen)

Norske kystfiskebåter fortsetter å losse hval. Her er «Unstad Junior» ved kai i Henningsvær mandag morgen. (Foto: Privat)

Hval for nesten tre millioner: Kai og Remi Unstad kan se tilbake på en glimrende sesong. Under 
føttene deres ligger de siste ni hvalene og venter på lossing. 14 år gamle Mikael (nærmest) har 
også vært med på fangst i sommer. (Foto: Dag Erlandsen)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Hval for 2,9 millioner

Truls Gulowsen

frihet innen fangsområdene er en 
stor del av årsaken, skriver han.

hvalfangststoppen i 1986.
- Godt vær, men også et mar-

ked som vil ha hval. I motsatt 
fall ville jo fangsten vært stoppet 
for lengst. Får vi også en økning 
i antall kjøpere framover, vil vi 
se nye rekorder, spår Soløy, som 
mener man globalt bør fange 
mer hval i framtida, ikke mindre. 
Samt fangste på flere arter enn 
bare vågehval.

- Det er klart at hvalfangsten 
er økologisk, det er bare å se på 
verdikjeden, der vi fanger mye 
fisk, men nesten ikke hval. Hval 
spiser fisk og samtlige bestander 
er i sterk økning. På sikt får vi 
en ubalanse, vi kan ikke fortsette 
lenge slik som i dag.
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Fjordfiskenemnda må 
konstrueres på nytt. 
Det mener styrele-
deren for Fiskarlaget 
Nord, Sigvald Berntsen.

Berntsen mener at nemnda 
med representanter oppnevnt 
av fylkeskommuner og Same-
tinget har bidratt til uklare re-
gler, blant annet for hvem som 
skal kunne følge makrellen 

innenfor fjordlinjene.
- De siste fem årene har 

makrellen vært på vei inn i 
nordnorske farvann. Men selv 
om ressursbildet har endret 
seg kraftig, har myndighetene 
ikke greid å få til ei forvaltning 
som tjener nordnorsk fiskeflåte 
og industri. Snarere tvert om.

Skaper uheldig klima
Fjordfiskenemnda er myndig-
hetenes organ for å håndtere 
fiskeriforvaltningen innenfor 
fjordlinjene. Etter at det nye 
forvaltningssystemet ble in-

trodusert for snart to år siden, 
kom utvalget på plass sist vin-
ter. 

Etter å sett systemet i 
praksis de siste månedene, er 
Berntsen kritisk til nemnda og 
mener den må erstattes med 
noe som fungerer bedre. 

- Systemet med Fjordfis-
kernemnda har så langt skapt 
et uheldig klima på kysten i 
nord. Nemnda har fiskere som 
medlemmer, men disse blir 
oppnevnt uavhengig av fisker-
nes organisasjoner. Dette er 
på tvers av all annen praksis i 

norsk fiskeriforvaltning, og det 
fungerer ikke.

- For Islands vedkommende 
har makrellens endrede van-
dringsmønster vært en beri-
kelse for næringa både på sjø 
og land. I Norge ser vi langt på 
vei det motsatte, sier Berntsen, 
som også er kritisk til at nem-
ndas møter skal være lukket, 
noe fylkesordfører i Troms, 
Knut Werner Hansen, har gått 
ut og kritisert. 

Stor kyst «utskjelt»
- Men er ikke etableringen av 

- Fjordfiskenemnda må konstrueres på nytt
Leder for Fiskarlaget Nord, Sigvald Berntsen, er svært kritisk til Fjordfiskenemnda.

Svært lite av den nord-
norske makrellkvoten 
blir tatt i nord. Det 
påpeker Sigvald Bernt-
sen, leder i Fiskarlaget 
Nord.

- Vi har fått ei kvotefordeling 
som ikke tjener den nordnor-
ske flåten, men er tilpasset 
sørnorsk flåte, sier Berntsen 
og fortsetter: 

Små fartøykvoter
- Innenfor ei totalkvote på 
5000 tonn i nord, skal kystflå-
tefartøy få maksimalkvoter på 
20 tonn. For en 90 fots kyst-
notbåt som er mest aktuell for 
kystnært makrellfiske, er det 
knapt nok regningsvarende å 
ta laus på ei 20 tonns makrell-
kvote, sier Sigvald Berntsen.

Det er ellers slik at 3000 
tonn er øremerket ringnotflå-
ten, som velger å ta sine ma-
krellkvoter i Nordsjøen. Det er 
i hovedsak ringnotflåten i sør 
som har makrellrettigheter, og 
disse rettighetene lar seg ikke 
flytte. 

- Makrellreguleringene er 
tilpasset sør og ikke nord, sier 
Berntsen.

Noe er satt av til trålflåten, 
som i nord ikke er rigget for 
makrellfiske. Da gjenstår 900 
tonn som kan tas av kystflåten.

- Med ei fjordfiskernemnd 
som har fungert dårlig i forhold 
til forvaltningen, for eksempel 
til hvilke fartøyer som skal 
kunne fiske innenfor fjordlin-
jene når makrellen befinner 
seg der, ligger vi dårlig an til å 
få en beskatning av makrellen 
i nord i tråd med intensjonene.  
De forskjellige ordningene 
bidrar til at svært lite av den 
nordnorske makrellkvoten blir 
tatt, sier Berntsen.

- Reguleringen av makrell-
fisket i nord har rett og slett 
vært en gedigen skivebom, sier 
Sigvald Berntsen.

- Forvaltninga må ta grep
- Den ene sida går landsdelen 
glipp av det som kunne være 
en vesentlig verdiskapning av 
et høyverdig fiskeråstoff. Det 
andre er at makrell beskatter 
yngel av sild, sei og andre 
fiskeslag i svært betydelige 
mengder. Berntsen mener det 
bør tas grep på høyeste hold i 
norsk fiskeriforvaltning for å 
få løst makrellutfordringen på 
en effektiv og tjenlig måte. 

- De samme årene som vi 
har hatt mye makrell i farvan-
nene i nord, har vi hatt en ve-
sentlig nedgang i kvotene på 
sild og sei. Dette er virkelig 
bekymringsfullt, sier han.

- Skivebom 
for nordnorsk 
makrell

Fiskevegn AS- 6717 Flatraket, Norway  Tlf + 47 57 85 84 00  E -post : 
Sales@�skevegn.no www.�skevegn.no 

Fjordfiskenemnda nettopp et 
grep for å få til ei rimelig hav-
deling mellom mindre kyst-
fartøy og de store effektive 
kystfartøyene i fjorder og sund?

- Jo, og intensjonen er god. 
Det jeg kritiserer er måten dette 
blir gjort på. Jeg er sjøl reder av 
36,5 meter lange «Segla» som 
er tilnærmet fullstrukturert med 
tre kvoter på sild, torsk og sei. 
Vi som er i denne gruppen er 
per definisjon kystfiskere. Vi 
hadde en 70 fots båt da Svein 
Ludvigsen åpnet for strukture-
ring i 2004. Vi slo sammen to 

70 fots båter og er nå med 90 
fot tilnærmet fullstrukturert 
med torsk, sild og sei. Jeg opp-
lever dette som en helt naturlig 
videreføring av den fiskerivirk-
somheten vi drev med mindre 
og mellomstore kystfartøyer 
tidligere. Når vi hver dag kom-
mer inn med fangst til lokal-
samfunnet Botnhamn på Senja, 
der vi eier litt over 30 prosent 
både av fiskeindustribedriften 
og sveisebedriften, får vi svært 
god mottakelse. Like fullt opp-
lever vi i avisinnlegg at gruppa 
vi tilhører blir utskjelt for at vi 

har store båter og store nøter og 
gjerne fryseri ombord. 

- Nå er det 6-7 av i alt 72 
store kystnotbåter som har fry-
seri ombord. For vår del har vi 
ingen planer om å levere annet 
en fersk til industrien lokalt. 
Tidligere ble skytset rettet mot 
trålerne. Men når disse fisker 
og fryser til havs med levering 
en gang per måned, er disse 
mye glemt i debatten. Det er 
vi 90-fotinger der de fleste le-
verer fersk hver dag, som får 
skytset mot oss, sier Sigvald 
Berntsen.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Dag 2
Nyskaping innen rekefiske – teknologi og marked
09:00 Hvordan videreutvikle reke ressursen
09:30 Erfaring fra Canada med levende reker 
10:00 Levende reke som nytt produkt 
10:30 Diskusjon
11:30 Lunsj

Priser:
Dagpakke (lunsj er inkludert) 595,-/ Begge dager 1.190,-
Middag 595,-
Overnatting 995,-/1195,- gjøres opp personlig 
ved utsjekk

Påmelding til: 
kongekrabbekonferansen@troikaseafood.no
Evt. telefon 949 82 631
Frist for påmelding torsdag 21. august.

KONGEKRABBEKONFERANSEN 2014 
Kirkenes mandag 25-26. august Thon Hotell Kirkenes
Dag 1
Nytt regime for forvalting av kongekrabben
11:00 Lunch
12:00 Åpning av konferansen, 

ved fiskeriminister 
Elisabeth Aspaker

12:15 Forvaltning av kongekrabben 
- innspill i forbindelse med høring.
• Fiskeridirektoratet
• Råfisklag/Kystfiskarlag
• FHL/Industrien
• Havforskningsinstituttet
• Sjømatrådet/marked

14:15 Pause
14:45 Diskusjon, drøfting paneldebatt ledet 

av Bjørn Hildonen
16:45 Norsk kongekrabbe fra frosset til levende produkt.

Hva ligger bak, hva blir utvikling videre og hva må
til for å tilfredsstille dette segmentet?

17:15 Pause
18:00 Middag med utgangspunkt i levende kongekrabbe

slik den tilberedes ute i verden. Kokker fra The
Beast i  London kommer og lager samme rett i
Kirkenes som på restauranten i London. Denne
gang med Kongekrabbe og reinsdyr
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BLA 
OM

Vi er i «kongekrabbehovedsta-
den» Bugøynes, en liten bygd 
med om lag 250 innbyggere på 
sørsiden av Varangerfjorden. 
Herfra flysendes levende konge-
krabbe til store deler av verden. 
I dag er det ett parti som skal 
avgårde med SAS sin formid-
dagsmaskin, fra Høybuktmoen 
utenfor Kirkenes til Kina. Og 
etter et flybytte i Oslo vil krab-
bene lande i Beijing, ca. 22 timer 

etter at den ble sendt fra Bugøy-
nes. I morgen kan det blir en last 
til Dubai, London eller for den 
del San Fransisco.

Skal bli ledende
Norway King Crab AS, som 
startet med de første flysendin-
gene av levende kongekrabbe i 
2009, har som visjon å bli den 
ledende leverandør av levende 
kongekrabber samt å kunne 
tilby krabber hele året gjennom.  
- Vi er langt på vei i ferd med å 
klare den målsettingen. I dag er 

SPORING: Hvert individ utstyres med 
en sporingsbrikke.

«HOVEDSTAD»: Bu-
gøynes er utpekt til 
«Kongekrabbehoved-
stad».

FORNØYD: De har grunn til å være fornøyd, styreleder Per Andreas Vogt (t.v.), daglig leder Rebekka Ingilæ Anders-sen og salgsdirektør Svein Ruud.

KONTROLL: Krabben blir kontrollert og sortert. Her av Jin Øverlia (t.v.), 

Einar Berg og Torleif  Weigama.

LEVERE: Lars-Jøran Wikstrøm (t.h.) fra Vestre Jakobselv og 
sønnen Erik Iversen er nettopp kommet opp med ca. 500 
kilo krabbe.

BEIJING: Denne lasten skal til Beijing.

KAR: I nærmere 60 sjøvannskar lagres konge-

krabben.

Bjørn Hildonen
redaksjonen@kystogfjord.no

JORDA RUNDT: Krabben som Lars-Jøran Wickstrøm (t.v.) leverer i Bugøynes er på andre siden av    jordkloden i løpet av et døgn. Her klargjør Jim Øverlia 
fangsten med egen sporingsbrikke. (Alle fotos Bjørn Hildonen)

Det er tidlig mandag morgen, andre uka i august. 
Fartøyeier Lars-Jøran Wickstrøm er i ferd med å losse 
rundt 500 kilo kongekrabbe. I motsatt ende av Nor-
way King Crab sitt anlegg, lastes levende krabber 
inn i varebilen som skal til flyplassen med 400 kilo. 
Destinasjonen for partiet er Beijing.

vi blant annet den eneste ekspor-
tøren som har fått Friends of the 
Sea-godkjenning. Dette er en 
anerkjennelse vi setter høyt, og 
som stiller store krav til oss. At 
vi har fått det kvalitetsstemplet 
har også åpnet nye markeder, 
sier salgsdirektør Svein Ruud. 
Han legger heller ikke skjul 
på at markedet er svært kre-
vende, men samtidig utfordrende 
for alle ledd i verdikjeden. 
- Per i dag er vårt eneste produkt 
levende kongekrabbe, men vi 
jobber med andre produkter, uten 
at jeg vil utdype det nærmere på 
nåværende tidspunkt. Krabben 
fanges utelukkende med små 
kystbåter. På land blir krabbene 
kvalitetsjekket, veiet og registrert 
med egen ID brikke, med indivi-
duelt registreringsnummer for 
sporing og oppfølging, for til slutt 

å bli scannet inn i vårt system for 
lagring, pakking og sending. For 
øvrig tar vi også sikte på å være 
prisledende. Kan nevne at fra ja-
nuar og ut mai måned vil vi betale 
en langt høyere pris enn den som 
gjelder i august/september. Vi vil 
alltid ligge godt over den minste-
prisen Råfisklaget operer med. 
Selv hadde jeg ønsket at kvoteåret 
hadde startet 1. januar, ikke som 
i dag, 1. august, sier Svein Ruud. 
Prisen til fisker er i dag 100 kro-
ner per kilo for krabbe over 3,2 
kilo. Den selges på eksportmarke-
det for opp til 250/260 kroner per 
kilo. Frakten ligger mellom 35 og 
70 kroner per kilo, avhengig av 
fraktmåte.

Lagerkar
I store og luftige anlegget på 
Bugøynes, der det er plassert 

nærmere 60 store kar, blir 
krabben sortert etter størrelse 
og plassert i sjøvannskarene 
for lagring. Lagringskapasite-
ten ligger på om lag 10 tonn, 
men skal økes til 15 tonn. 
- Vi henter friskt, kaldt sjøvann 
i dypet av det arktiske Barents-
havet. Sjøvannsledningen er på 
nærmere 700 meter og sjøvannet 
hentes fra en dybde på ca. 30 
meter. Dette sikrer en optimal, 
sikker og dyrevelferdsmessig 
lagring av våre krabber. Selv 
om vi har konsesjon for fóring, 
gjør vi ikke det. I karene kan 
krabbene oppbevares i to-tre 
dager, uten at kvaliteten på noen 
måter forringes, før de sendes ut 
på markedet. Når de er klar for 
eksport, blir krabbene pakket i 
10 kilos kasser, enten av isopor 
eller spesialpapp. Isopor brukes 

Beijing neste stopp
når temperaturen er høy i mot-

takslandet. Det som er en fordel 
for oss, er at vanntemperaturen 
normalt er stabil. Den bør ligge 
på pluss to og opp til åtte grader, 
sier daglig leder Rebekka Ingilæ 
Anderssen som opplyser at det 
nå skal investeres om lag 1,5 
millioner kroner i ny pumpesta-
sjon.

Inntil 20 prosent
Forleden kom meldingen som 
fortalte at Russland senger 
grensen for blant annet sjømat 
fra Norge. For Norway King 
Crab er det ikke noe dramatikk. 

- Til Russland eksporterer 
vi nærmere 20 prosent. Men vi 
har ikke problemer med å selge 
vårt produkt. Ikke minst er det 
en økende etterspørsel etter 
kongekrabbe i Italia, England 
og ikke minst, USA ønsker vår 
kongekrabbe. Nettopp fordi den 
er kjent som noe av det beste 
som kan framskaffes. For øvrig 
unngår vi å sende mer enn 20 
prosent av produksjonen til et 
enkelt land. Nettopp fordi vi 
skal unngå problemer om et 
land, som vi nå opplever med 
det russiske markedet, stenger 
eksportgrensen, sier Svein Ruud. 
Bugøynes-selskapet, med sju 

helårige arbeidsplas-
ser, jobber også med 

å forbedre sporingen. - Snart 
vil en restaurantkunde i Shang-
hai eller New York gjennom 
ID-brikken som følger med 
hver eneste krabbe, hvem som 
har fanget den, når og hvor, 
sier Rebekka Ingilæ Andersen. 
I fjor ble det eksporterte vel 100 
tonn levende kongekrabbe fra 
Norway King Crab. Omsetnin-
gen kom opp i ca. 17 millioner 
kroner. Ved inngangen til inne-
værende måned var det ek-
sportert for 15,5 millioner 
kroner, som alt ligger til 
rette for en omset-
ningsrekord i år.
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De er helt klare i sin tale, 
fiskerne vi møtte i egne-
bua i Vadsø; kongekrab-
ben må kun forbeholdes 
yrkesfiskere, altså de som 
er registrert på blad B. 

– Det kan ikke være riktig at en 
pensjonist, snekker eller for den 
del en bonde skal kunne delta, 
sier Kristian Jensen (25).

Den unge fiskeren som 15-
åring, skaffet seg eget fartøy og 
starter fiskaryrket, synes også 
det er merkverdig at han som 
yrkesfisker i gruppe B ikke får 
større torskekvote enn en pensjo-
nist som er registrert i gruppe A,  
Og de erfarne yrkesfiskerne 
Oskar Bietilæ, John Herstrøm 
og Per Mietinen er helt enig med 

ungguttens betraktninger. Alle er 
også enig om at de sårt trenger 
den inntekten kongekrabben gir, 
og hadde helst sett at de som dri-
ver med aktivt fiske som eneinn-
tekt fikk en større kvote.

Nye forskrifter
Debatten om hvem som skal ha 
adgang til kongekrabbefangst 
har blusset opp etter at det nå 
er kommet nye forskrifter, der 
blant annet minstelengden på 
fartøy som kan delta i konge-
krabbefangsten er økt fra fem 
til seks meter. Videre kreves det 
at fartøy pålegges sporingsplikt 
ved bruk av AIS, uavhengig av 
fartøystørrelse. Dette pålegget 
iverksettes fra 1. november i år. 
De nye forskriftene betyr at om 
lag 50 fartøyeiere, av totalt rundt 
530 med kvoterettighet siste se-
song, nå er utelukket. Og blant 
dem finner vi også pensjonis-

ter og bønder. Og protester fra 
gruppen som utelukkes har ikke 
latt vente på seg. Også fra Sa-
metinget er det reist kritikk med 
forskriftsendringen. Herfra blir 
det hevdet at det vil svekke den 
sjøsamiske kulturen.
Glem ikke historien
Fiskerne i Vadsø sier at man 
ikke må glemme den historiske 
bakgrunnen for kongekrabbe-
fangsten.

- Da kongekrabben invaderte 
Varangerfjorden på 1980- og 
1990-tallet fikk vi som skal leve 
av fiskeriene store problemer 
med fangst- og brukstap. Som en 
kompensasjon fikk vi tilgang til 
fangst av kongekrabbe. Nå er det 
slik at nærmest alle med en båt 
kan delta, og vi har opplevd at 
småbåteiere, som ikke har eller 
har hatt fiske som yrke, kommer 
til oss med spørsmål om blant 
annet å få låne teiner. Fra årets 

sesong blir det riktignok litt van-
skelige, men regelverket burde 
vært enda strammere. Minste 
fartøylengde burde settes til åtte 
meter, og kun B-fiskere skulle 
hatt kvote, altså at det ble klart 
fastslått en aktivitetsplikt for del-
takelse, sier Bietilæ.

Biinntekt
I dag er totalkvoten satt til 1100 
tonn hannkrabbeer. Herav 100 
tonn skadde hannkrabber, samt 
50 tonn hunnkrabber. Fartøyei-
ere på blad B får en fartøykvote 
på 2,4 tonn, øvrige fartøyeiere 
har en kvote på 1,2 tonn lytefri 
hannkrabbe.

- Vi som er yrkesfiskere rea-
gerer også på at vi ikke kan ta 
tilbake krabber som av kjøper av 
en eller annen grunn ikke god-
kjenner. Vårt ønske er at vi kan 
ta krabbene tilbake for så å sette 
den ut i sjøen igjen. Vårt ønske 

er også at andelen skadde krab-
ber hadde vært satt høyere enn 
15 prosent. For øvrig setter vi 
selvsagt pris på den kjærkomne 
biinntekten fangsten gir oss, 
men beløpet blir ikke så stort 
som mange forestiller seg. For 
normalt er vi to mann om bord 
som skal ha sin lott, i tillegg til at 
50 prosent av fangstverdien går 
til båtlotten. Så med en kvote på 
2400 kilo, og en gjennomsnitts 
kilopris på vel 90 kroner, sitter 
hver mann igjen med vel 60.000 
kroner, sier Oskar Bietilæ som 
legger til at yrkesfiskere har in-
vestert flere 100-tusener – opp til 
millionbeløp – i fartøy og bruk, 
mens mange av fiskere på blad 
A, med en fartøykvote på 1,2 
tonn kongekrabbe – og vil sitte 
igjen med rundt 100.000 kro-
ner - kan nøye seg med et fartøy 
til 30-40.000 kroner og driver 
aleine.

- Krabben kun for yrkesfiskere

Bjørn Hildonen
redaksjonen@kystogfjord.no

KUN FOR FISKERE: Disse fiskerne fra Vadsø ønsker at kun aktive fiskere skal kunne delta i kongekrabbefangsten. Fra venstre: Kristian Jensen, Per Mietinen, John og 
Martine (6 ½ år) Herstrøm og Oskar Bietilæ.  (Foto: Bjørn Hildonen) 

Livskraftig 
og nyskapende
Livskraftig 

og nyskapende

Telefon 784 99 900
e-post: post@kystogfjord.no

Det er nordpå
pengene tjenes!

Vil du vite mer?

Møt Norges hurtigst-
voksende avis på 

stand F-526

Ørjan Larssen
Markedskonsulent
orjan@kystogfjord.no
472 59 568

Tommy Sørensen
Markedssjef
tommy@kystogfjord.no
402 16 380

Dag Erlandsen
Journalist
dag@kystogfjord.no
906 00 270

Elin I. Holand
Markedskonsulent
elin@kystogfjord.no
948 66 873
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Nye proteinkilder på Filippinene
Her ser du filippinske 
Noel T. Jerez bære mid-
dagsmaten til kjøkkenet. 
Tilapiaen i gryta har gått 
i lukket kretsløp og er 
fôret på nesten ingen 
ting.

Aquaponic. Du kan godt lære 
deg ordet med en gang. Det 
handler om å lage ørsmå krets-
løp, der dyr og planter utnytter 
hverandres avfallsprodukter. 
Aquaponic er mest aktuelt i tro-

Tåler juling: Tilapiaen, også kalt Sanktpe-tersfisk, tåler det meste.
Noel T. Jerez har fått gryta full. Bak norske Noralv Askeland og filippinske Nestor Daug.

Lasse Tretteteig (53) vil kombinere landbruk og fisk.

Norge har nettopp underteg-
net en samarbeidsavtale med 
Filippinene. Fiskerinæringa 
er særdeles viktig for den 
voksende befolkninga, som 
teller over 100 millioner men-
nesker.

Kystfiskebåter er overalt på Filippinene. Her fra småbyen Mamburao.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

hvordan anleggene skal røktes. 
Så langt ser det meget lovende 
ut.

- Mangyan-folket er flinke til 
å dyrke billig ris og mais, og når 
verdifull salat, squash, agurk og 
tomat spretter rett opp av grusen 
ut av nærmest ingen ting, er det 
en meget god motivasjon til å 
lære seg de aquatekniske detal-
jene, sier Tretteteig.

Flo og fjærevanning
3500 kroner. Det er prisen for 
ett slikt anlegg, litt avhengig av 
hvordan det bygges. En pumpe 
løfter vannet over i et mellomla-
ger og fyller det på 45 minutter. 

Når tanken er full, åpnes slusene 
og vannet oversvømmer gru-
sen, der bakteriene setter i gang. 
Under grusen samles vannet opp 
igjen og renner ned i kummene 
der fisken befinner seg. Her 
hjemme kalles dette for flo-og-
fjære-vanning på fint. Men aldri 
med en frekvens på bare 45 mi-
nutter.

Prosessen er egentlig iden-
tisk med det som skjer overalt i 
verden når regnvann blir grunn-
vann. Vannet siger gjennom 
grusen som filtrerer bort parti-
klene. «Snille» bakterier fullfø-
rer jobben. På Filippinene har 
Tretteteig hentet startvannet fra 

urensede lokale elver. Brukte 
han renset drikkevann, ville det 
tatt mye lengre tid å bygge opp 
den rette bakteriefloraen.

Vanningseksperten fra Stokke 
er fortsatt i gang med å forbedre 
anlegget, så det skal passe enda 
bedre til lokale filippinske for-
hold. Rett balanse mellom fisk, 
planter, fôr og temperatur vil 
kunne optimalisere produksjo-
nen. 

Sammenlignet med klimasty-
ring og vanningsanlegg i gartne-
rier her hjemme, der computere 
regulerer opptil 2000 tilknyt-
ningspunkter som luker, vann-
kraner, sensorer og mye annet, 

er utfordringene han møter på 
Filippinene langt fra uoverstige-
lige.

Tilapiaen tåler alt
Bakterier og grønnsaker er én 
ting, men det er klart at det er 
tilapiaen som er nøkkelen i dette 
systemet. - Den tåler alt, sier 
Tretteteig.

Og gartnerlæreren brenner 
for at elevene hjemme på Stokke 
skal få del i visjonene og mulig-
hetene. Og drømmer om at an-
legget på Filippinene kan bli en 
del av klasserommet. 

Trodde du nå at du hadde full 
oversikt over alle Tretteteigs vi-

sjoner? Tro om igjen; her får du 
ei ekstra «høne» å bryne deg på:

For over tilapia-kummene 
planlegger Vestfolds svar på 
Petter Smart å anlegge et lite 
hønseri. Fôrspill og avføring 
fra hønsen faller ned til tila-
piaen, som er fullt i stand til å 
nyttiggjøre seg begge deler. For 
Mangyan-folket er gevinsten 
åpenbar; de får kjøtt og egg på 
kjøpet. Kanskje uten at det går 
med mer fôr enn i dag.

- Som sagt; tilapiaen er utro-
lig, sier Tretteteig. 

Som ikke er helt i mål på 
denne delen av prosjektet. Ikke 
ennå.

piske strøk, men her hjemme har 
Bioforsk bygget et forsøksan-
legg i Grimstad, for å finne ut om 
norske gartnerier kan utnyttes på 
samme måte.

Ammonium og nitrat
- Systemet er enkelt; fisken pro-
duserer ammonium, som i ytter-
ste konsekvens tar livet av den. 
Men lenge før det skjer, pumpes 
vannet over i en grønnsakshage 
av kun sand og småstein av en 
spesiell størrelse, der bakterier 
omdanner ammonium til en ni-
tratforbindelse - som plantene 
elsker. Slik renses vannet, som 
renner tilbake til fisken, nesten 

uten at noe vann går til spille, 
forteller Lasse Tretteteig (53), 
landbrukstekniker og gartnerlæ-
rer ved Gjennestad videregående 
i Stokke i Vestfold. Gjennom or-
ganisasjonen Ministries Without 
Borders er han flere ganger i året 
på Filippinene for å bygge opp 
små pilotanlegg på øya Mind-
oro sør for Manila. Poenget er 
å hjelpe Mangyan-folket med å 
brødfø seg selv, spesielt i den 
mest kritiske delen av året da 
protein flere steder er mangel-
vare. Folk fra den filippinske 
urbefolkninga kommer til orga-
nisasjonens senter nord på øya, 
for å jobbe og få opplæring i 
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Usedvanlig på Sandhornøy
SALT er årets mest spektakulære kultursatsing i Nord-Norge. Det mener 
daglig leder for prosjektet, Andreas Førde. De siste månedene har det 
vært hektisk aktivitet på stranda på Sandhornøy, der det er satt opp en 
150 meter lang fiskehjell som skal romme ulike kunstprosjekter, samt to 
mindre hjeller der det skal være konserter, bar og sauna. – Dette handler 
om kystkultur, musikk, havbading og mye annet. Jeg tror ikke folk flest 
skjønner hvor svært dette egentlig er, sier Førde til Avisa Nordland.

Lar jernaldergården ligge
Jernaldergården på Kalle i Lofoten får ligge i ro. Det er klart etter at Vågan 
kommune har endret planer om parkeringsplass på det populære utfartsom-
rådet, skriver Lofotposten. Arkeologer fra kulturminneseksjonen i Nordland 
fylkeskommune fant allerede i 2009 stolpehull, grøfter og kokegroper som kan 
stamme helt tilbake til jernalderen. De krevde utgravninger dersom planen 
skulle settes ut i livet. Kulturminnene har forsinket de kommunale planene, 
men i dag er alle parter fornøyd, skriver avisen.

Karianne (45) rodde over Vestfjorden
Den prisbelønte kunstneren Karianne Stensland (45) fra Trondheim ville ro 
i sine forfedres åretak og krysset svære Vestfjorden, med robåt. Det gjorde 
hun fredag, på en nesten speilblank fjord og med spermhvaler som dukket 
opp flere steder, skriver Avisa Nordland. Sekstimersturen på 28 kilometer 
er en del av filmprosjektet «Det er botn i Vestfjorden», og skal bli del av 
en kunstutstilling i Svolvær i november. Turen ble nær avbrutt av ei svær 
brugde, samt sterk strøm og vind oppunder Lofotveggen.

kystfolk

Da Ure Fiskesamvirke 
sluttet å kjøpe fisk, ble 
det dødt på kaia i Leir-
vika. Men familien Un-
stad ville ha livet tilbake. 
Nå blir det restaurant, 
rorbuutleie og boliger. 

- Folk som kom innom «så» 
hvordan det kunne ha vært her. 
Det har inspirert oss til å gjøre 

et forsøk, sier Vigdis Helen Un-
stad (52), bestemor, feskarfrue - 
og for tida sterkt involvert i ulike 
vedlikeholdsoppgaver. 

Verdens vakreste?
Lille Ure mellom Stamsund 
og Ballstad må være en av de 
vakreste steder på jord. Godt 
innunder Lofotveggen og med 
en skjærgård som bare roper til 
forbipasserende at her må dere 
prøve båten og stranda, fisken 
og sola. Langs kaia i Leirvika 
ligger dessuten en meget robust 

fiskeflåte og forteller om driftige 
eiere, med hvalbåtene «Unstad 
Junior» og «Uregutt» som de to 
største.

Men inne på kaia er det stille. 
Fiskemottaket står tomt, og 
buene vitner om en svunnen tid. 

- De ble lagt ut for salg i 
fjor, noen få ble omsatt, men da 
ingen ville kjøpe de siste, kom 
spørsmålet til oss medlemmer. 
Og hvorfor ikke, det er jo her 
vi ferdes og trives, forteller Kai 
Unstad (58), bestefar og skipper 
på den ene av de to hvalskutene.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Strekninga Ure-Sennesvik må være blant de vakreste plasser på 
jord. I bakgrunnen Steine og Stamsund.

Mellom fiskerisesongene er det Vigdis Helen som er sjef. Hele Leirvika pusses opp.

Inne hos Kine og Vegard er gulv-til-tak-vinduet et levende lofotmaleri. Annen veggpryd trengs ikke.

Familien Unstad setter liv i Leirvika. Fra venstre: Kai, Josephine, Remi, Michael, Vigdis med barnebarnet Linnea, Vegard, Kine og Adele.

- Vi fryktet jo også at «vårt» 
område plutselig skulle få nye 
eiere helt utenfra, og kanskje bli 
skiltet «adgang forbudt». Det 
beste må jo være at vi som bor 
nærmest disse bygningene også 
skal eie dem, forteller Kai, som 
også tok med i regnestykket at de 
trenger lagerplass for båten.

Omskapt statsbu
Beslutninga, som egentlig var 
lett å ta, ligger altså et år tilbake. 
Nå begynner ting å ta form. Dat-
ter Kine og ektemann Vegard har 

nettopp flyttet inn i den største 
bua, etter en grundig og lang-
varig oppussing. Her kan trendy 
boligmagasiner bare komme på 
besøk, for i den gamle statsbua er 
nytt og gammelt føyd harmonisk 
sammen til en moderne enhet. 
Rom for rom er som små smyk-
keskrin og i stua er gulv-til-tak-
vinduet et levende lofotmaleri. 
Annen veggpryd trengs ikke.

I nabobua begynner restauran-
ten å ta form i den ene halvdelen. 
I den andre har den nyoppussede 
leiligheten nettopp hatt sin aller 

Gjorde fiskeværet til familieprosjekt

første overnattingsgjest. Egentlig 
er den ferdig, men nye planer om 
romløsning oppe skal gjøre den 
enda bedre.

I solveggen utenfor står de 
nyinnkjøpte hagestolene, fortsatt 
delvis innpakket. De er til utte-
sting, består de testen skal flere 
kjøpes inn. Kaffekopper og ter-
moskanne på bordet forteller at 
testperioden er i full gang. 

- Det går ikke så fort som vi 
hadde håpet. Vi er jo sosiale hele 
tida, og folk kommer og går hele 
dagen, sier Vigids Helen, som 
også er familiens malermester. 
Hun regner på om hun rekker et 
malingsstrøk til mens de andre 
drar på krabbefiske. 

Oppussingsarbeidet må stadig 
vente og avpasses andre gjøre-
mål. Fisket og drifta av båten 
kommer på en ubetinget første-
plass, men mellom fiskeriseson-
gene er det husfrua som er sjef.  

Hun driver arbeidet fram, med 
ukuelig vilje.

 
Åtte leiligheter
Totalt er det fire bygninger og 
åtte leiligheter på kaia. Kine og 
Vegard har tre buer, Vigdis og 
Kai har tre, og de to siste eies 
av andre. Prosjekt Leirvika er et 
familieprosjekt, der også sønnen 
Remi og svigerdatter Josephine 
er med i regnestykket. Med sine 
to døtre bor de to rett ved siden 
av Vigdis og Kai, Remi har gått 
gradene på sjøen og er i ferd med 
å overta båten fra faren. Dette 
er dessuten en familie som har 
tatt til seg fosterbarn ved siden 
av egne barn, noen av dem er nå 
delvis voksne og er også med på 
prosjektet. Her titter folk fram 
over alt. 

– Var vi bare oss to, ville det 
ikke gått, sier Vigdis Helen, og 
nikker mot en ny bil som svin-

ger inn på plassen. Ut kommer 
barnebarnet Adele og kaster seg 
om halsen på bestemor. De to er 
kjernevenner, og naboer.

Den ubetinget største investe-
ringa er å gjøre egnebua om til 
restaurant, med en rekke krav 
og pålegg fra offentlige myndig-
heter. Åpninga ligger fortsatt et 
stykke fram i tid, men de satser 
tungt. Vigdis Helen er spent på 
responsen, for i denne delen av 
kommunen finnes det ikke lenger 
noen offentlige sosiale arenaer. 
Bygda har mistet alt; butikk, 
postkontor og skole. 

Leilighetene krever mindre 
investeringer, men kanskje flere 
arbeidstimer. Bu for bu skal pus-
ses opp, i familiens eget tempo.

- Akkurat nå handler det mest 
om å kle seg i kjeledress og finne 
fram verktøy og malerkost. Men 
neste sommer er vi i gang. Om 
ikke før, smiler Vigdis Helen.
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20-åringene William 
Sagen og Dag Øyvind In-
gilæ investerer millioner 
på ei framtid i fiskaryr-
ket.

 
William Sagen (20) og Dag 
Øyvind Ingilæ (20) fra Kjøl-
lefjord har høye ambisjoner. 

De ser lyst på framtiden innen 
fiske. I sommer etablerte de to 
ungdommene selskapet Kjølle-
fjord Fisk AS som har kjøpt den 
47 fot store båten «Silje Mari» 
for to millioner kroner. I tillegg 
hadde Dag Øyvind fra før båten 
«Polarjo», samt at han i vår 
også kjøpte «Helga P» som nå 
er omdøpt til «Polarliner». Der-
med har de to gjort kjempein-
vesteringer de siste månedene 

og vil kunne drifte hele året.

Guttene begynte å fiske
Williams far, Thomas Sagen er 
fisker og det er grunnen til at han 
selv er blitt det.

–Jeg har fått det inn gjennom 
far, sier han.

Faren ordnet jobb til William 
på 90 fotingen «Voldnes» hvor 
han har fisket de siste sesongene.

Dag Øyvind Ingilæ hadde 

på sin side alltid hatt lyst til å 
prøve seg som fisker og fikk 
muligheten da Jonny Pedersen 
spurte om han var interessert i å 
jobbe på «Ørntind». Dag Øyvind 
tok jobben, og likte det så godt 
at han fortsatte fiskeriene og 
valgte å utdanne seg innenfor 
næringen. De har begge gått på 
Nordkapp maritime fagskole og 
videregående skole på linjen fisk 
og fangst.

 I samme båt
I fjor høst kom Dag Øyvind 
hjem fra skolen og begynte 
å søke etter lærlingplass på 
fiskebåt. Han var litt kresen på 
plassene han ble tilbudt og fikk 
derfor ingen plass. I stedet fikk 
han låne en båt som het «Helga 
P» som han senere overtok, slik 
at han kunne drifte med den. 
Williams far hadde fått høre 
dette og oppfordret William å 

Hanna Kaarby
hanna@kystogfjord.no

spørre om rorsplass her. Etter litt 
fram og tilbake endte det med at 
William og Dag Øyvind rodde 
sammen hele høsten.

-Værmessig og fiskerimessig 
var det en kullsvart høst, men 
vi har stort sett fisket sammen 
siden, smiler Dag Øyvind.

 
«Silje Mari»   
Guttene ser lyst på framtiden 
innen fiskerinæringen og sat-
ser derfor stort. Men de regner 
med at det ikke bare blir glans-
dager i tiden som kommer.

– Man må tåle å gå i mot-
bakke vis man skal til topps, 
sier Dag Øyvind.

De håper på prisøkning og 
at det skal lønne seg å satse 
lokalt. Guttene har betalt to 
millioner for «Silje Mari» og 
har vært heldig med finansi-
eringen. De har fått meste-
parten gjennom Innovasjon 
Norge, litt fra kommunen og 
brukt en god del selv. De skal 
drifte med garn og fiske etter 
kongekrabber. William og 
Dag Øyvind syntes båten er 
en god plattform å starte utfra. 

Guttene får også være med i 
oljevernberedskapen og sier 
det er gunstig for økonomien. 
«Silje Mari» skaper tre ar-
beidsplasser på fartøyet og en 
på land.  William har rodd en 
sesong med henne før, og sier 
det er en god båt.

 
Komme i gang
Guttene har vært ute med båten 
en gang, da de hentet henne fra 
slippen i Havøysund forleden. 
Nå gleder de seg selvsagt til å 
komme i gang for alvor.

– Det har vært en krokete 
vei med papirmøllen før vi har 
kommet oss hit, sier William.

Han har hatt fast jobb på 
«Voldnes» i ett år og sa opp 
i forkant av overtakelsen av 
«Silje Mari». Nå håper Dag 
Øyvind og William at Norway 
Seafood er klar for å kjøpe 
garnfisk framover ettersom de 
planlegger seigarn i løpet av 
høsten og torskegarn i vinter-
månedene. Men før det skal  de 
ha noen linesjøvær med «Polar-
liner», samt fangste etter krabbe 
til kvoten er tatt.

William Sagen og Dag Øyvind Ingilæ har overtatt «Silje Mari» etter Jan Erling Akselsen. Den håper de blir starten på et fiskerieventyr.

Dag Øyvind Ingilæ har fra før de to 35-fotingene «Polarjo» og «Polarliner».

Den 47 fot store «Silje Mari» er ingen ny båt. Men båten framstår som strøken og er klar til drift.

Satser tungt på 
fiskeri

Telefon: 77749760 /  90284201/  97515088
post@vskas.no  -  www.vskas.no 

Det kan lønne seg å kontakte oss! 

-Garnhotell 
-Spretting/sortering av garn for kunder

-Selvmonterende garn  -Vanlige garn
-Tauverk �ytetelner/blytelner/dantau mm 

Har det meste av garn på lager. 

Ta kontakt for ett godt tilbud.

VSK FISKEREDSKAPER AS
Torsken

kommune

Vi skaper fremtidens bygdesamfunn
Torsken- Mer enn god fisk

ÅPENHET    FELLESKAP    KVALITET
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Mistet lysten

NORDKAPP 
KOMMUNE

HONNINGSVÅG 
HAVN ER EN AV 
FYLKES STØRSTE 
FISKERIHAVNER 
MED LANDETS
NORDLIGSTE 
LOSSTASJON

Fiskerikommunen Nordkapp

Kommunen har i tillegg til Honningsvåg, 
fire aktive og attraktive fiskevær: 
•  Nordvågen 
•  Kamøyvær
•  Gjesvær 
•  Skarsvåg - 
På fastlandet finner du tettstedet Repvåg.

North Cape Simulators har
følgende kurs:
DP basickurs 1. - 5. september 

• BRM kurs (30 - timerskurs) 
(starter tirsdag kl. 09.00) uke 34 og 37

• Grunnleggende sikkerhetskurs uke 37

• IMO 80 Kurs (10 dagerskurs) uke 39 - 40

• Retrening sikkerhetskurs uke 37

• ECDIS / AIS kurs uke 39

• NOFO kurs uke 38 og 43

For påmelding og mer informasjon: 
Kontakt NCS tlf. 78 96 49 37, 
sentralbord tlf. 78 96 49 00.
Mail: nordkappvgs@ffk.no 
eller jaal@ffk.no

fra
nt
z.n

o

Finnmark
fylkeskommune

informerer

Møt oss på
Nor-Fishing, stand D-336

www.rafisklaget.no

Trondheim 19. - 22. august 2014

- Garantert oppgjør /
Råfisklagskortet

- Fiskeri / Salg / NR Auksjon
- WEB / Dine sider
- Kvalitet m.m.

Velkommen!

Moskenes
Kommune

Et hav av muligheter.

Fiskeri og hvalfangst kommunen Moskenes Fiskeri og hvalfangst kommunen Moskenes 

Tlf. 959 08 855
post@isopro.no

Besøksadr.: Kjeldsbergveien 8, 9511 Alta
Postadr.: Postboks 1354, 9505 Alta

Vi produserer EPS-produkter til sjømatnæringen og 
byggebransjen. Vår styrke skal være å levere stabil 

kvalitet til rett tid og pris. 
Vi vil samarbeide tett med kundene for å utvikle produktene 

etter kundens behov og krav.

Folk blir storlig overras-
ket når de ser hvor små 
hvalbåtene egentlig er.

-Turister som kommer til Lofoten 
og andre deler av kyst-Norge kan i 
utgangspunktet ofte ha forestilling 
om at kvalfangst drives med store 
havgående fartøyer. Det er en del 
som får en aha-opplevelse når de 
ser av kvalfangstbåter er helt al-
minnelige fiskebåter, sier ordfører 
Lillian Rasmussen i Moskenes 
kommune.

Hånd i hånd
Her har fiskeriene blitt en helt na-
turlig del av turistnæringen – selv 

Ole Karl Rostad med sine 81 år 
er fiskekjøper på Hamnøy i Mos-
kenes. Han er den desiderte vete-
ranen i fiskerinæringen i Lofoten. 
Men lysten til å holde det gående 
blir mindre. Rostad mener salg 
av uregistrert fisk er en økende 
trussel mot lovlydige fiskekjø-
pere. – Jeg betaler for hvert kilo 

jeg kjøper. Å konkurrere med 
fisk som landes uregistrert og 
selges billig i markedet, er umu-
lig. Fjoråret endte med et under-
skudd før skatt på 4,2 millioner 
kroner av en omsetning på 32,2 
millioner. Jeg har kjøpt fisk i 55 
år. Ingen skal få meg til å jukse, 
sier Rostad til Lofotposten.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Turisme er blitt en viktig binæring for fiskeriene i Moskenes kommune.

I september blir det fest og 
feiring hos Einar Giæver på 
Havnes Handelssted i Nord-
reisa. Da tildeles  den eksklu-
sive Olavsrosa, melder avisa 
Nordlys. Det er stiftelsen 
Norsk kulturarv som tildeler 
utmerkelsen som tidligere har 
gått til 134 norske severdig-
heter. Jens Petter Ringstad 

i stiftelsen sier at dette er et 
typisk nordnorsk handelssted 
der opprinnelige funksjo-
ner fortsatt er i drift. Det er 
fortsatt landhandel med post 
i butikk, og det er fortsatt 
tørrfiskproduksjon. Alt er tatt 
godt vare på. Her tilbys ser-
vering og overannatting, og 
stedet har eget kunstgalleri.

Utmerkelse til GiæverFiskeri som turisme

nene. Turistene bor gjerne i robuer 
og opplever fjellturer, fisketurer, 
padling og lokalsamfunn som er 
velstelt og ordentlig. Vi har også 
tørrfiskmuseet, fiskeværsmuseet 
og kvalfangstmuseet. Disse muse-
ene gir et allsidig bilde for hva vi 
står for, og de bidrar til å avdempe 
et ofte overdrevet bilde av norsk 
kvalfangst, sier Rasmussen.

Levendelagring
Hun representerer Bygdelista og 
styrer i en kommune som er på 
den såkalte Robek-lista. Det inne-
bærer at Moskenes har en trang 
økonomi og må prioritere hardt i 
forhold til pengebruken.

- Det vi prioriterer høyt er 

blant annet å få til levendelagring 
av torsk i Reinefjorden.. Nå har 
Nordland Fylkeskommune gitt en 
toårig tillatelse for lakseoppdrett 
i Reinefjorden. Vi ønsker å legge 
til rette for næringslivet i kommu-
nen, og ønsker at det finnes ei løs-
ning for begge deler. Men dersom 
det blir konflikt mellom laks og 
levendelagring av torsk, så priori-
terer vi levendelagring, sier hun.

I tillegg til en variert fiske-
flåte der det også er innslag av 
yngre fiskere/kvalfangere har 
kommunen ikke mindre enn seks 
fiskekjøpere hvorav en er sjølpro-
dusent. Kjøperne fordeler seg på 
Moskenes (2), Hamnøy, Sakrisøy, 
Reine og Sørvågen.

om fiskeriene er desidert viktigst.
- For oss henger disse to nærin-

gene naturlig sammen. Vi har en 
oppegående og allsidig fiskeflåte 

og like oppegående industribe-
drifter. Når turistene kommer hit 
er det ikke minst fiskebåtene og 
fiskebrukene de ser i de ulike hav-

Den nordnorske fiskeriavisen

…og få alt i én pakke  – ukentlig papir-avis, 
PDF-utgave og nettavis!
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Røst Sjømat AS, Postboks 64, 8064 Røst, Norway   
Tlf: +47 76 09 67 00, E-mail: bojohans@online.no

Hovedproduktene våre er:
• Tørrfisk
• Saltfisk
• Ferskfisk
• Sukkerrogn

4 UKL fiskeflåte
ISO 9650-1 (group A) godkjent. 
Lagres i egen VIKING container 

egnet til å beskytte mot 
elementene. 

                           

Hammar H20 HRU
Hydrostatisk utløserenhet for 
små flåter med 4-12 personers 
kapasitet. Aktiveres når et 
skip synker. 

                           

Stativ for 4 UKL
Tilgjengelig i galvanisert, 
rustfritt stål eller aluminium.

                           

VIKING redningsflåte 
til fiskefartøy

Vi har gleden av å tilby følgende netto pris på
VIKING UKL fishing komplett med stativ og Hammar H20 HRU.
Nok. Kr. 13.990, - fritt levert.

VIKING tilbyr service i hele Norge. 
Kontakt VIKING Oslo for nærmere opplysninger.
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT Norge AS

Oluf Onsumsvei 11 . NO-0680 Oslo . Norway
Tel: +47 815 00 325 Fax: +47 56 32 61 10

www.VIKING-life.com

Nor-Fishing 
stand 
#C216

Båt og motorservice A/S
Dalasjøen , 7900 Rørvik
Telefon 74393888 Mobil 97608691

Vi kan treffes på standnr E-401,
 velkommen til en hyggelig prat. 

I flere år har Båtsfjord 
markedsført seg som 
landets fiskerihovedstad. 
Nå arbeides det målbe-
visst med å profilere og 
markedsføre kommunen 
under nettopp betegnel-
sen «Fiskerihovedstad». 

Fiskerigruppe i Båtsfjord, næ-
ringslivet og kommunen opp-
nevnt en prosjektgruppe som 
skal arbeide fram et markedsfø-
rings- og profileringsprogram. 
Fiskerigruppene representant 
er Ørjan Nergaard, nærings-
livet stiller med daglig leder 
av Linken Næringshage, Mor-
ten Andersen og ordfører Geir 
Knutsen er kommunens repre-
sentant.

Styrke identiteten
Det var for knappe to år siden 
at ideen om å sette i gang «Fis-
kerihovedstad»-prosjektet ble 
unnfanget.
- Det vi ønsker, er å styrke 
identiteten til alle båtsfjor-
dingene. Og her står begrepet 
«Fiskerihovedstad» helt sen-
tralt. Nå er det vel slik at Båts-
fjord nødvendigvis ikke er den 
kommunen i landet der fiske-
riene utgjør den største verdi-
skapningen, men det kan da 
ikke forhindre oss til å bruke 
betegnelsen «Fiskerihoved-
stad», for det er vi vitterlig. Vi 
har to filetfabrikker i tillegg til 
annen fiskerirelatert virksom-
het. Og det er en kjensgjerning 
at kommunen er tuftet på nett-
opp fiskeriene, med en aktiv og 
effektiv flåte. Det er også lov å 
være stolte av å jobbe innenfor 
fiskeriene, sier Ørjan Nergaard 

Gjør krav på fiskerihovedstaden
Andersen (t.v.) og Ørjan Nergaard håper Båtsfjord nå blir sterkere    profilert. (Foto: Bjørn Hildonen)

Bjørn Hildonen
redaksjonen@kystogfjord.no

og Morten Andersen da vi fikk 
dem i tale mellom to møter. 
Begge er opptatt at Båtsfjord 
ikke på noen måter vil eksklu-
dere andre fiskerikommuner. 
- Prosjektet vi har igangsatt 
har ikke til hensikt å «isolere» 
andre fiskerikommunen. Tvert 
imot, vi her i Båtsfjord er helt 
avhengig av omverden, ikke 
minst av våre nabokommuner. 
Samarbeid vil være en styrke 
for alle, og det må utvikles 
videre. Eksempelvis har både 
Norway Seafoods og Båts-
fjordbruket mottaksstasjoner i 
nabokommuner, og alle tjener 
på det. Dette er noe vi ønsker å 
understreke, sier de to.

Båtsfjord fortrinn
Begge legger vekt på at pro-
sjektet skal synliggjøre kom-
munen langt utover sine 
grenser, og fokus skal rettes 

sterkere mot mulighetene 
som er å finne innenfor kom-
munens grenser. Begge håper 
dette vil føre til at blant andre 
forskningsinstitusjoner, grün-
dere og bedriftsledere vil fatte 
interesse for å etablere seg i 
kommunen, ikke minst fordi 
Båtsfjord i dag har et aktivt og 
svært allsidig næringsliv, ikke 
minst den som finnes innen-
for fiskerirelatert virksomhet.  
- Båtsfjord har spesielle for-
trinn, ikke minst grunnet sin 
beliggenhet. Vi har en utmer-
ket havn med dypvannskai og 
stor bunkerkapasitet, vi ligger 
nært fiskefeltene, har en rela-
tivt ny flyplass som kan utvi-
des og har god regularitet, og 
vi ser også for oss at kommu-
nen kan få en rolle den dagen 
det blir gitt klarsignal for olje-/
gassutvikling i Barentshavet 
sørøst, sier Morten Andersen. 

Han håper også at AVINOR 
skal velge Båtsfjord som base 
for redningshelikopter. I prin-
sippet står det mellom Berle-
våg, Vardø og Båtsfjord. 

Muligheten skal framheves
- Vi håper også at alle i kom-
munen skal bli flinkere til å 
framheve mulighetene som 
finnes i kommunen. Og det 
handler om å være stolt av 
kommunen - og skape en po-
sitiv identitet. Det er også 
utarbeidet en ny «Fiskeriho-
vedstad»-logo. Den viser en 
fiskestim som svømmer samme 
vei, og skal symbolisere sam-
hold, sier de to samstemt. 
For å markedsføre og profi-
lere kommunen vil det utover 
året bli iverksatt en rekke til-
tak. Og her vil ikke minst 
barn og unge stå sentralt.  
- Det vil også bli utarbeidet 

VÅR STOLTHET, DIN
GARANTI FOR DEN
BESTE KVALITET! 
Kontakt info: 
John Greger AS
Tyvsøy, 8064 Røst
Tlf: 760 96 232
E-post: post@johngreger.no
www.johngreger.no  

God sommer til alle våre �skere og forretningsforbindelser.

en opplæringsplan skolen kan 
benytte. Blant annet vil kom-
munens historie og samfunns-
utvikling ble sentrale temaer. 
Nå vil vi også inngå avtale 
med bedrifter om å kunne 
bruke den nye logoen på blant 

annet arbeidstøy, sier de to 
svært engasjerte Morten An-
dersen og Ørjan Nergaard. Og 
begge har tro på at prosjektet 
vil være med på å styrke iden-
titeten og optimismen til alle 
båtsfjordingene.
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Tross rolig sommermå-
ned har produksjonen 
gått sin gang ved hjelp 
av levendelagret torsk. - 
Dette har vi drevet med 
i 14 år, sier Tor-Bjarne 
Stabel ved Tobø-Fisk i 
Havøsund.

Havøysund-bedriften er utvil-
somt en pioner i forhold til å 
oppbevare torsk i mærer i på-
vente av produksjon.

- Nå setter fiskeriministeren 
alle kluter til for at levendelag-

ring av torsk skal bli en stor sak 
for å jevne ut sesongene og høyne 
verdiskapninga i torske-Norge. 
Synes du det er klokt?

- Jeg synes det er kjempebra. 
Det har fungert helt fint for oss, 
men jeg skulle ønske at det ble 
satt inn mer ressurser på foring 
av torsken nå den har stått i mer-
der uten mat. Der har vi hatt en 
del problemer, sier Stabel.

Nummer tre i Norge
For Måsøy kommune har leven-
delagringen som Tobø-Fisk har 
drevet med gjennom en årrekke, 
hatt stor betydning i de fiskefat-
tige tidene av året. Dermed har 
de fiskeriaktivitet i kommunen så 

å si året rundt.
Ordfører Anne Karin Olli kan 

generelt fortelle om et veldig 
godt vinter- og vårfiske som har 
beriket kommunen.

- Vi har veldig gode bedrif-
ter i Tufjordbruket, Hermann 
Export og Tobø-fisk. De siste 
årene har vi vært på tredjeplass 
blant kommunene i Norge når 
det gjelder landing av hvitfisk, 
sier Olli.

Måsøy er her bare slått av 
Tromsø og Ålesund som har sin 
høye tall fra lossing av havfiske-
fartøyer til frysehoteller.

Sliter med rekruttering
I likhet med kystkommunene ge-

nerelt har Måsøy store utordrin-
ger med å skaffe nok fiskere.

- Det eneste vi sliter med er 
rekrutteringa. Det tror vi har 
sammenheng med reguleringen 
av kongekrabben. Vi befinner 
oss i grenseland mellom det 
regulerte kongekrabbefiske øst 
for Nordkapp og det frie fisket 
i vest. Det at vi ikke kan være 
med i det regulerte kongekrab-
befisket i eget område, er nega-
tivt for rekrutteringen. Ellers er 
det en hemsko for de lokale fis-
kerne i konvensjonell sektor at 
vi har et fritt kongekrabbefiske 
der teinene blir satt i de samme 
områdene som tradisjonelt har 
stått til rådighet for konvensjo-

nell flåtes fiske etter torsk, sei og 
hyse, sier Anne Karin Olli.

Glad for kommunalt engasjement

Har levendelagret i 14 år
Tor-Bjarne Stabel mener satsing på levendelagring er rett politikk. Men han ønsker at det settes inn mer ressurser på foring.

Anne Karin Olli er stolt over 
å lede Norges tredje største 
hvitfiskkommune.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Uten et solid tilskudd 
fra kommunen, ville det 
vært smalhals for fiskeri-
havna i Brønnøysund.

Kommunen gikk nemlig inn med 
50 prosent av kostnadene da 
havna ble bygd ut. Dermed fikk 
man en fiskerihavn med skikke-
lig molo og byggeklare brygge-
tomter på plass. 

Har fortsatt en kjerne
Leder for havnestyret i 

Brønnøysund Jan A. Johnsen 
er svært godt fornøyd med det 
kommunale engasjementet.

Johansen er mangeårig 
organisasjonsveteran i Nor-
ges Fiskarlag, noe som har 
ført til at han sitter i styrer i 
flere sammenhenger i fiske-
ri-Brønnøysund.

- Det er vel slik at fiskeriene i 
Brønnøysund ikke lenger er hva 
det engang var. Men vi har en 
kjerne av kystfiskere som høs-
ter på marginale ressurser i nær-
heten av, eller inntil 3-4 timer 
unna Brønnøysund. Litt krabbe, 
litt torsk, litt kveite og litt brei-

flabb. Det er flabben som hentes 
lengst unna, sier Johnsen.

Drar nordover
Vinterstid er det flere som deltar 
i sesongfiskeriene nordover kys-
ten, i Lofoten eller i vårfisket på 
Finnmarkskysten. Sjøl går han 
som alltid til Ballstad i Lofoten 
som han ikke får fullrost nok.

-Til vinteren blir det min 50. 
sesong i Lofoten om alt går etter 
planen, sier Johnsen som har en 
35 fots tresjark bygd på Måne-
set. På heimehavet er det ikke 
minst kveitegarn som er hans 
driftsform

-Det vi er veldig glad for i 
Brønnøysund er at vårt fiske-
mottak har en avtale med Ragn-
vald Pettersen i Rørvik. Dette 
firmaet tar seg av fangsten som 
nesten uten unntak blir iset og 
sendt avgårde til Rørvik med 
hurtigruta hver dag klokka 
1700, sier han.

Ønsker etablerere
Det er flere fiskere som har ord-
net seg med naust og liggeplass 
rundt om i Brønnøysund. Noen 
plasser er det ved fiskemotta-
ket. Men her er det ikke plass 
til alle.

- Det er noen som er i gang 
med å etablere seg med bryg-
getomter i fiskerhamna. Det 
har selvsagt sin pris. Mulighe-
ten er i alle fall til stede. Vi ser 
mer enn gjerne at det kommer 
fiskere hit som etablerer seg. 
I den sammenhengen er det 
verdt å nevne at Brønnøysund 
har mange gode arbeidsplas-
ser for samboere og ektefeller 
i Brønnøysund-registrene og 
andre registre som er under eta-
blering, sier Johnsen. Om noen 
vil komme hit med større båt, er 
det havneplaner for fartøy inntil 
70 meter på Gårdsøya, sier han.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Fiskerihavna i Brønnøysund har sørget for at fiskeflåten har gode kår.
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Norges beste utvalg av campingvogner og bobiler

www.lianscaravan.no 

Andeslimoen, 9325 Bardufoss. 
Tlf 922 37 653

Finansiering
fra 0,- i egenkapital og 

lån opptil 15 år

Følg oss på
facebook

Vi har eget �atverksted

Vill ,vakker og rått er 3 ord som kan beskrive Hasvik.
Fiskenæringen og reiseliv er de 2 største næringene hos oss.
                         Besøk gjerne Hasvik kommune.

Hasvik Kommune
Fjellveien 6, Postboks 43

9593 BREIVIKBOTN

Tlf: 78 45 27 00
Faks: 78 45 27 01

Åpningstider: 08.00 - 15.30

Velkommen til Vardø kommune 
og Vardø havn. 

Kontakt oss for mer informasjon pa telefon: 
Havnevakt: 78 98 72 75 Havnesjef: 78 98 72 76

Nor Lines: 78 98 82 77
Telefaks: 78 98 82 78

E-post (Vardø Havn): vardhavn@online.no E-post (Nor Lines): vardo@norlines.no

Vardø kommune :
Åpningstider
mandag -fredag 
08:00 - 15:30

Postadresse
Vardø Kommune
Postboks 292
9951 Vardø

MED VERDEN SOM MARKED
nofi er et av Tromsøs største og mest innovative industriselskaper. Våre produkter og løsninger leveres over store deler av verden. 
Vi jobber innenfor mange spennende sektorer, blant annet oljevern, fiskeri og havbruk.

Gjennom flere tiår har vi jobbet for å sikre fiskerne langs kysten en trygg, effektiv og varm arbeidsdag. 
Vi leverer redskaper, utstyr og klær med kvalitet og komfort, til både fritidsfiskerne, kystfiskeflåten og den norske og russiske 
havgående flåten.

KVALITET I DETALJER - STYRKE I HELHETEN

www.nofi.no

Ved spørsmål ring 78 44 33 50 – Web: www.k2.no

MULTIPACK

MODERNE PROGRAMVARE FOR FISKEINDUSTRIEN
• Pakke og merkesystemer  • Lagermodul med ordre/ekspedisjon  • Sluttseddel og innveiingssystem 
• Webmodul  • Styring og veiesystem for sløyelinjer

PAKKE- OG MERKESYSTEM

Besøk oss på stand nr F-555

• Fire skipsverft med overbygde haller
• 115 m. tørrdokk 
• Ny gjestehavn i sentrum
• Ro-Ro-anlegg
• Bunkeranlegg
• Mottaksanlegg for pelagisk- og hvitfisk

• Cruisehavn
• Notbøterier og redskapsleverandører
• Los- og redningstjeneste
• Flere hoteller, rorbuanlegg, spisesteder,
   butikker, skipshandlere og banker  
• Hurtigrute, flyplass, hurtigbåt, buss

Lofoten og Vesterålens største havn.
– MIDTPUNKTET I LO/VE REGIONEN –  

Nord-Norges viktigste servicehavn

Telefon: 760 67990 - www.vaganhavn.no www.servicehavn.no

Vågan Kommune

Vågan 
Kommune

vagan.kommune.no
Vågan Havnevesen KF

Vågan 
Havnevesen KF

vaganhavn.no

Velkommen til Lofoten
og Svolvær havn

MODERNE  
SERVICEHAVN
 
Vågan som kommune 
har satset betydelig for 
å utvikle servicetilbudet i 
Svolvær havn. Målet er å 
være en komplett havn, 
med de tilbud som måtte 
etterspørres av alle typer 
båter og skip, både når det 
gjelder bunkring, repara-
sjoner og service. Havnen 
har etterhvert utviklet seg 
til å bli Nord-Norges største 
servicehavn.

Svolværs beliggenhet gjør 
havnen interessant som 
knutepunkt for trafikk av 
ulike typer i LO/VE- 
regionen. 

Med utgangspunkt i Svolvær 
og radius Lofotodden får 
vi en sirkel som dekker 
praktisk talt hele Lofoten og 
Vesterålen opp til Harstad/
Narvik.

Norges mest fremgangsrike kommune og 
porten til Barentshavet

Hammerfest kommune Postboks 1224 , 
9616 HAMMERFEST 
postmottak@ hammerfest.kommune.no 
784 02 000 784 02 517 Org nr 964830533
www.hammerfest.kommune.no

Velkommen!
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Nylig ble det behørig 
markert at vilkårene for  
torsken er blitt vesentlig 
bedre i Torsken kom-
mune. Det gjelder også 
for laksen.

- Det er ikke tilfeldig at Torsken 
kommune bærer navnet «tor-
sken». Vi er muligens landets 
mest fiskeriavhengige kommune. 
Godt over 70 prosent av befolk-
ningen er sysselsatt innen fiskeri, 
fiskeindustri og lakseproduksjon. 
Nylig markerte vi Torskenpakken 
med vei og tunnel som innebærer 
bedre vilkår for fiskeri, torsk og 
laks i Torsken.

Det sier Torsken-ordfører Fred 
Ove Flakstad til Kyst og Fjord.

Ut i markedet med fersk fisk 
- Allerede i desember i fjor ble 
skredsikringspakken med tun-
nel og bru knyttet Ballesvika og 
Ballesvikskaret. Pakken kostet 
383 millioner kroner, så selv om 
vi er litt forsinket med feiringen, 
kunne vi ikke hoppe over marke-
ringen, sier Flakstad.

Det var regionveisjef Torbjørn 
Naimark som sto for snorklippin-
gen.

- Vanligvis tenker man på 
sikkerhet for folk som ferdes på 
veien når man investerer i skred-
sikring. Og det gjør vi også i høy-
este grad når det gjelder denne 
utbyggingen. Men Torskenpak-
ken handler også om å styrke 
betingelsene for næringslivet i 
kommunen, og da ikke minst 
for hovednæringene fiskeri, fis-
keindustri og laks. Her produse-
res store mengder torsk, laks og 

annen fisk som skal ut både til 
et norsk og til et internasjonalt 
marked. Mye av denne fisken 
sendes fersk avgårde. Da skjøn-
ner man dilemmaet man har hatt 
når veien vinterstid mange gan-
ger har vært sperret av sneskred 
i Ballesvikskaret. Det handler om 
store verdier, sier Flakstad. Åpne 
veier er også en forutsetning for 
innpendling av arbeidskraft til in-
dustri og slakterier.

Lønnsomt å bygge vei
Han sier transportåren nordover 
nå er sikret, og at en løsning sør-
over også vil komme. Med i dette 
bildet hører at Gryllefjord omsi-
der også har fått ny molo etter at 
fiskeflåten i en årrekke har måttet 
evakuere i vestavind.

- Det er ikke tvil om at slike 
investeringer er lønnsomme for 
samfunnet, sier Flakstad. Han 

viser til veien som ble bygd ut 
til Flakstadvåg på 90-tallet. Den 
kostet 34 millioner kroner. Det 
gjorde det mulig å sende av gårde 
en trailer laks om dagen til Brø-
drene Karlsen på Husøya. Det 
betyr vesentlig verdiskapning 
både for Flakstadvåg og Husøy. 
Jeg leste i pressen nylig at Flak-
stadvåglaks i 2013 hadde et over-
skudd på 88 millioner kroner.

Mer sjømat 
Flakstad ser kommunens sjø-
matnæring i sammenheng med 
de øvrige fiskerikommunene på 
Senja; Berg, Tranøy, Torsken og 
Lenvik som en mektig region.

- Jeg ser det også i sammen-
heng med sjømatmeldinga som 
sterkt understreker behovet og 
ønsket om en økt sjømatproduk-
sjon, sier Flakstad.

Han viser til at hvitfisknæ-

ringa i Torsken lenge har vært 
ei hovednæring. Og slik er det 
fortsatt, men i mange år har også 
lakseoppdrett fått en økende 
tyngde.

Sameksistens fiskeri/havbruk
- Det sier sitt at Torsken i siste 
konsesjonsrunde ble tildelt fire 
nye laksekonsesjoner.

 -Ingen konflikt mellom fis-
keri og oppdrett?

- Det har vært få protester til 
konsesjonssøknadene som kom-
mer. Det kan skyldes at fiskerne 
i mindre grad driver inne på 
fjordene, samtidig som laksenæ-
ringa er blitt flinkere til å innrette 
seg, sier Flakstad.

Han understreker at det også 
er viktig å gjøre grep i forhold til 
fiskeflåten og ikke minst bidra til 
at også yngre fiskere rekrutterer 
til yrket.

Bedre for torsk i Torsken
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Fiskerinæringen i Torsken har fått et gigantisk løft det siste året. 

Ordfører Fred Ove Flakstad

Nor-Fishing 2014
Du kan treffe oss på standnr E-401 
Kom innom for en hyggelig båt prat

Marin Design AS
Telefon: +47 743 97 900

E-post: post@marindesign.no
Adresse: Korsnesvegen, 7970 KOLVEREID

www.marindesign.no

Læring for næring 
- Vi har et flåtefond som bistår 
noen. Vi har også tiltaket læ-
ring for næring der fylkeskom-
munen, kommunen, Wilsgård 
og Senja videregående skole 

samarbeider om undervisning i 
gamle Torsken skole. Der kan 
elevene bo på egne hybler og 
få undervisning i fiskeri og hav-
bruk. Det meldes om økte elev-
tall til blå linje, sier Flakstad.

Vi kan mette  

mennesker 
daglig

Olje og gass er verdier vi har til låns. Sild og 
makrell er verdier som kan leve evig. Om de 
voktes vel. Og det gjør vi. Vi samarbeider med 

I år kan vi mette 5,5 milliarder mennesker. 
Om 100 år vil vi gjøre det samme.
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TIL TJENESTE
SILDELAGET.NO

15 millioner 

Stand D-335

 

Møt oss på stand 
nr F-526 

Møt oss på stand 
nr F-526 
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Optimisme på Nordværnes
- Vi kan ta opp båter på opptil 

20 meters lengde her hos oss, 
forteller daglig leder Bjørn Olav 
Eliassen hos Rødøy slip og ma-
rina AS. 

Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

OPTIMIST: - Vi er optimister med tanke på fremtiden, og har mye å gjøre på verkstedet. Spesielt innenfor oppdrettsnæringen, forteller daglig leder Bjørn Olav Eliassen   ved Rødøy slip og marina AS på 
Nordværnes. (Alle fotos: Rune Kr. Ellingsen)

TO SLIPER: Før bygde de også 
egne båter, men nå er begge 
slippvognene som regel opp-
tatt av båter som trenger ved-
likehold. 

LANDLIG: Verkstedet ligger vakkert til i den vesle bygda nord i 
Rødøy. Med sine syv ansatte er Rødøy slip og marina en betyde-
lig arbeidsgiver. 

SVEISER: Mange av oppdragene består i ulike metallarbeider, 
enten det dreier seg om sveising eller maling. 

SISTE FINPUSS: En propell klargjøres for montering. Slipen på 
Nordværnes gjør det meste. 

Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med 
våre  leverandører og forretningsforbindelser.

Tel:   47 90 84 79 68     E-mail: arne@ajohansen.no+

ger om at de er glade for å ha oss 
i nærheten, og at det er nødven-
dig å ha oss her. Det er vi selv-
sagt veldig glade for.

Mangler folk
Å ligge sånn til som verkstedet 
på Nordværnes gjør, byr uav-
vendelig på en del utfordringer 
innen logistikk. 

- Ja, vi har en del kommunika-
sjonsmessige utfordringer når vi 
skal motta varer og gods. Det tar 
ofte alt for lang tid. Vi har dårlig 
vei, så vi får alt av gods sjøveien. 
Det kan være tungvint i perioder, 
bekrefter Eliassen.

- Men dere har tro på fremti-
den?

- Ja, vi er optimister. Vår stør-
ste utfordring for tiden er faktisk 
å få tak i nok kvalifiserte arbeids-
folk, avslutter han. 

Bedriften ligger meget land-
lig og vakkert til på Nordværnes 
helt nord i Rødøy kommune på 
Helgeland. Med to slipvogner og 
fullt verksted, er bedriften total-
leverandør av verkstedtjenester 
til oppdrettsnæringen og den 
lokale fiskeflåten. Når Kyst og 
Fjord er innom, syder verkstedet 
av aktivitet. Det sveises, males 
og skrues.  

 
Lange tradisjoner
Nordværnes har lange tradisjo-
ner for verksteddrift, og kan føre 

Bjørn Olav Eliassen har sammen med staben skapt 
et meget levedyktig verftsanlegg i den vesle bygda 
Nordværnes på Rødøy.

sine aner som vedlikeholdssta-
sjon for båter og skip helt tilbake 
til 1800-tallet. Dagens verksted 
ble etablert tidlig på 1900-tallet 
og drevet av tre generasjoner før 
de gikk konkurs i 1991. Da over-
tok like godt de ansatte driften. I 
2004 gikk de konkurs igjen, men 
i dag har bedriften totalt syv an-
satte. En betydelig arbeidsgiver i 
den vesle bygda. 

- Det bor vel rundt 50 men-
nesker i nærområdet vårt, og vi 
har kun lokale eiere, forteller 
Eliassen. Han har ledet bedriften 
siden 2000, men startet opp som 
verkstedmann der alt i 1979.

- Hvem er kundene deres?
- Nå for tiden er det i hoved-

sak vedlikehold og reparasjoner 
av oppdrettsbåter som er hoved-
geskjeften vår. Så har vi en og 
annen fiskebåt som vi tar inn. 

Bygde egne båter
Med NovaSea og Marine Har-
vest som sine største kunder, er 
ordreboken stort sett full. 

- Det er ikke så mange fiske-
båter igjen i nærområdet vårt. 
Skulle vi ha levd av dem, hadde 
vi ikke fått det til å gå rundt.

- Hvilke typer tjenester er det 
dere leverer?

- Vi gjør alt av mekanisk ar-
beid. Så reparerer vi hydraulikk 
og jobber med aluminium og 
stål. Tidligere bygde vi egne 
båter helt fra grunnen av. Men 
det er det slutt på. Vi har ikke 
plass til å bygge båter lenger, 
all plass er opptatt av verkstedet 
vårt.

Og at kundene setter pris på 
gjengen ved Rødøy slip og ma-
rina er det liten tvil om. 

- Vi får stadig tilbakemeldin- RESULTATET: Klar til montering

Et hav av muligheter

 

I Hadsel kommune er vi stolt av et ekspansivt og 
kreativt næringsliv, som gir viktige arbeidsplasser
til kommunen midt i øyriket Lofoten og Vesterålen.

Nordlaks, Skretting, Aker-Seafood, Pumpeteknikk
Nord, Nordlense og Melbu Systems er spennende
bedrifter, men vi har plass til flere.

Vi ønsker dere lykke til med Fiskerimessa 2014.

Hadsel kommune – med muligheten 
i fokus skaper vi fremtiden 

www.hadsel.kommune.no

Nordic Emballasje AS - 930 94 340
www.nordic-emballasje.no

Besøk oss på stand 
nr F-526 
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Tar fiskestopp i beste torskesesong:

Ytre Namdal med Rørvik midt i skipsleia er et naturlig tyngdepunkt på Trøndelagskysten i 
forholdtil fiskeri- og havbruksvirksomhet. Gjennom lokalt eierskap genererer det flere ledende leverandører 

og produsenter av ulike varer, tjenester og kunnskap. Fellesstand Namdal Aqua på Nor Fishing 2014 
består av hele 30 aktører tilknyttet marin og maritim næring og opplæring fra Ytre Namdal. 

I tillegg deltar regionrådet - Kystgruppen.

   Ønsker alle velkommen til Namdal Aqua stand F-543!

DBSC AS
Eidshaug Rederi AS
Elcom AS
JOBBiNT
NAVY Rørvik AS
Norsk Oljelaboratorium AS
Norsk Fisketransport AS
AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning 
Rørvik havn og havneterminal 
Sikkerhetssenteret Rørvik AS
Val Videregående Skole
Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
Ytre Namdal Videregående Skole
Emilsen Fisk AS
Ivan Ulsund Rederi AS
Midt-Norsk Havbruk AS

Moen Marin AS
Moveo AS
Namdalshagen AS
Nils Williksen AS
Namdalskysten –
opplevelser midt i mat

-
fatet

NYN iks
Oppdretternes MiljøService AS
Refa Group AS - Rørvik
Rørvik Kulde AS
Salmonor AS
Sandnes Transport AS
Sinkaberg-Hansen AS
Sparebank1 SMN
Sæternes Transport AS
Viplast AS

Bjarni Sigurdsson er ikke 
som andre fiskere. Mens 
andre kystfiskere setter 
alle sine garn vinterstid 
når torsken lager kul på 
havet, legges 50-fotin-
gene «Saga K» og «Åsta 
B» i opplag i fire måne-
der. 

Mens andre fiskere leverer til 
moderat pris, hyrer rederiet 
Eskøy inn egne trailere og opp-
når mer enn dobbel pris på auk-
sjon i England.

Auksjon
- Dette hadde vi selvsagt ikke 
gjort om det hadde vært etablert 
en ferskfiskauksjon i Norges Rå-
fisklags distrikt. Både fiskere og 
kjøpere hadde tjent mye på en 
ferskfiskauksjon. Det ville satt 
kvalitet mye sterkere i fokus og 
øke verdien både for den enkelte 
og for totalen, sier Bjarni Si-
gurdsson.

30 kroner for hysa
- I fjor var det gode priser. Da 
oppnådde vi opp til 30 kroner 
per kilo for hyse sløyd med 
hode. I hele fjor høst oppnådde 
vi mellom 20 og 30 kroner for 
hysa før kostnader var betalt. De 
som solgte til fiskebruk på tra-
disjonelt vis, fikk 9-10 kroner 
per kilo, sier Bjarni. Alle fiske-
slag unntatt brosme ble solgt på 
denne måten i den nevnte peri-
oden.

Han legger til at prisene i 
England i år er langt lavere.

- Vår måte å bringe fisken 
fram til markedet for auksjon, 
er gjort i et utmerket samarbeid 
med  Norges Råfisklags. Drøm-
men er at Råfisklaget skal starte 
opp ferskfiskauksjon. De har jo 
erfaring med auksjon av fryst 
fisk fra autolinere og trålere som 
gjennomgående gir høyere pris 
enn ved tradisjonell omsetning, 
sier han.

Tidlig sjarkfisker
Bjarni som i dag er 57 år, var 
ikke mer enn 12 år da han som-
merstid fisket med farens 21 
fots tresjark utenfor Husavik på 
nordøst-Island. Det var bare en 
halv time fra land, mens faren 
fulgte med i kikkerten fra laste-
bilen i land. Det kunne slumpe 
med sjøvær opp til 500 kilo, og 
det ga en god slump penger for 
en guttunge. Bjarni mener at han 
nok ble bitt av basillen. 

Valgte utdanning
Men det ble til at han valgte ut-
danning. Han begynte på gymna-
set, men kjøpte en 30 fots sjark 
sammen med faren. Den drev 
han mellom studiene og mel-
lom slalomkonkurranser for det 
islandske landslaget. Han tok 
rederutdannelse og teknisk høy-
skole.

-Jeg oppdaget at det åpenbart 
var mye å lære. I 1980 kom jeg 
inn på Norges Fiskerihøyskole i 
Tromsø der jeg studerte biologi 
og økonomi, sier Bjarni som 
for alvor hadde fjernet seg fra 
sjarken. Yrkesvalgene falt på 
oppdrett, bedriftsledelse og næ-
ringsutvikling. I en periode drev 
han kursing av fiskere ved Victo-
riasjøen i Afrika.

Flere toppstillinger
Han var med i ledelsen av et lak-
seoppdrettsanlegg på Island.

I 1990 reiste han tilbake til 
Norge, fire år i Alta utviklings-
selskap der han blant annet var 
innom oppdrett og fiskeauksjon. 
Deretter kom en periode som 
daglig leder for Leonard Produ-
cts. I fire år var han ansatt i Spa-
rebanken Nord-Norge der han 
håndterte kunder innen havbruk, 
fiskeindustri og fiskeri. Karrieren 
på land avsluttet han som admi-
nistrerende direktør for Mack-
zymal med allsidig virksomhet 
fra bioteknologi til oppdrett og 
trålerrederi. 

Tilbake til fiskeryrket
Mack solgte fiskerivirksomheten 
til Nergaard, mens basillen fra 
guttedagene dukket opp igjen. 

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Bjarni Sigurdsson har klokkertro på at både fiskere og kjøpere vil tjene mye mer på en nord-
norsk fiskeauksjon.

«Åsta B» ligger i opplag i de mest hektiske torskemånedene. Det tjener rederiet grovt på.

	-Fiskere og kjøpere vil tjene på ferskfiskauksjon i nord      	Hyrer inn egne trailere  og oppnår dobbel pris
Han ville starte med fiskeri på 
egen kjøl og kjøpte  «Bergl-
jot B» en 35 fots Viksund. Vår 
medarbeider var med på et tidlig 
sjøvær. Bjarni uttrykte seg den 
gangen ydmykt om kystfisket der 
han la stor vekt på å lære av sine 
kystfiskerkollegaer.

I dag er han via eget aksjesel-
skap 40 prosent eier og daglig 
leder av rederiet Eskøy sammen 
med Hrafn Sigvaldason (40%) 
og Helgi Sigvaldason (20%). 
Eskøy har to fartøy: «Saga K» 50 
fot av fabrikatet Seigla og «Åsta 
B» Cleopatra. Begge har 1000 
hestekrefters motor, men for-
skjellig bredde og konstruksjon 
gjør at de har forskjellig laste-
kapasitet. Med høy kvalitetsbe-
handling laster «Saga K» 20 tonn 
mens «Åsta B» laster 15 tonn.

Medeier i fire fartøyer
I tillegg har Bjarni, via konsu-
lentoppdrag blitt medeiere i to 
båter. Det dreier seg om 13 meter 
lange «Bolga» der hovedeier er 
Per Øyvind Swensen fra Bolga 
i Meløy. I denne har Bjarni 23 
prosents eierskap.

Den andre har navnet «Axel 
B» i selskapet West Atlantic, en 
35 fots Viksund, et fartøy som 
skal skiftes ut. Her er helgelen-
dingen John Nilsen den andre 
eieren. Han er forøvrig flyger av 
yrke.

Flykter fra torsken 
Fra første stund som fisker har 
Bjarni Sigurdsson utfordret de 
etablerte i systemene. Dette 
har blant annet inspirert til 
forskning på det som skjer om-
bord og rundt Bjarnis fartøyer. 
Ved Norges Fiskerihøyskole 
har Roger Larsen forsket på ef-
fektiviteten av agn og fangstef-
fektivitet i forhold til tykkelsen 

på lina og andre parametre. 
Hos Nofima har Edgar Hen-
riksen forsket på lønnsomhet i 
forhold til driftsform og ulike 
typer agn.

Ei overskrift i fiskeripressen 
lød omtrent slik: «Bjarnis flukt 
fra torsken».

-Det er torsken som som tra-
disjonelt har den høyeste verdien 
og som er strengest regulert. 
Dermed har det vært vår målset-
ting å sette våre redskaper der vi 
sparer på torsken slik at vi kan 
få mest mulig bifangst av andre 
arter. Dette har helt klart gitt 
større totalverdi, sier Bjarni.

Han legger ikke skjul på at 
hyse er en nøkkelart i slik tenk-
ning.

56 prosent hyse
-Den sikreste måten å fiske mye 
hyse på er å fiske med fløytline 
sommerstid. Da er det i prak-
sis ingen annen fisk som biter 
på med unntak av en og annen 
sei. Forøvrig gjelder det å velge 
fiskegrunner der sjansen for å få 
torsk er lavest mulig, sier Bjarni.

For eksempel fisket «Åsta B» 
i fjor 625 tonn hyse som var 56 
prosent av fangsten. 23,7 prosent 
(314 tonn) var torsk. 11 prosent 
var brosme. De resterende 9,3 
prosent var fordelt på steinbit, 
blåkveite, kvitlange, kvitkveite, 
uer og sei.

Deltar i agnforskning
- Bortsett fra mannskapslotter er 
utgiften til agn den suverent stør-
ste kostnadsposten for rederiet 
Eskøy. Agn står for hele 15 pro-
sent av fangstverdien, mens driv-
stoff til de to 1000 hestekrefters 
motorene står for 7,5 prosent. 
Dette er bakgrunnen for at vi 
deltar økonomisk i agnselskapet 
Ecobait AS. Her er mitt selskap 

Nordeng AS og Eskøy AS inne 
med 10 prosent hver, sier Bjarni.

Andre deltakere i prosjektet 
er autolineflåten på Vestlandet 
og Fiskernes Agnforsyning. 
Forskningen finansieres av 
Fiskeri og havbruksnæringens 
forskningsfond (FHF). På 
forskningssiden deltar Sintef, 
Havforskningsinstituttet og No-
fima. 

- Ecobait skal bygge videre 
på forskningsresultatene og for-
håpentligvis gi lineflåten mulig-
heten til å ta det nye agnet i bruk, 
sier Bjarni. Han sier at i utgangs-
punktet skal fiskeslog og avskjær 
fra fisk  inngå som råstoff i et 
agn som komponeres i forhold 
til hva forskjellige fiskeslag biter 
på. Det innebærer at kostnaden 
på agnet blir atskillig lavere enn 
i dagens system der agnet består 
av høyverdig konsumfisk, sier 
Bjarni.

Han legger til at slik anven-
delse av fiskeressursene er langt 
mer økologisk riktig enn idag da 
man bruker sild, makrell, saury 
og akkar som alle anvendes til 
konsum.

-Det som også er interessant 
med forskningen er at man kan 
komponere ulike agntyper av-
hengig av hvilke fiskeslag man 
vil ha på kroken, sier Bjarni.

Det innebærer at Eskøy som 
tilstreber mest mulig fangst av 
hyse og diverse bifangstarter, 
i framtida vil kunne velge agn 
som styrker denne profilen.

- Først vil man forske fram det 
agnet som er best for å lokke tor-
sken på kroken. For oss er ikke 
et slikt agn det som passer oss 
best. Men tanken er at torsken 
er mest kresen, og finner man et 
agn for torsken, har man et godt 
utgangspunkt for å få fram agn 
som tiltrekker seg andre fiske-

slag, sier Bjarni.

Fire måneder i opplag
Eskøys båter er 14,98 meter 
lange men har hjemmelslengde 
under 11 meter. Dermed har de 
inntil i 2014 kunnet nyte godt av 
at det tradsisjonelt har vært fritt 
fiske etter hyse for de minste far-
tøyene fra årets start. Ikke minst 
på grunn av Eskøys høye tall på 
hyse kom det ei ny regulering i 
år med svært liten hysekvote ved 
starten av året.

-Dette skapte problemer for 
dere?

-Alt ble snudd på hodet i år. 
Tidligere har det vært fritt fiske 
på hyse ved begynnelsen av året 
og som alltid kvote på torsk.  I år 
ble det helt motsatt: Nesten ikke 
kvote på hyse og fritt fiske på 
torsk for de minste fartøyene, det 
vil si fartøy med faktisk lengde 
under 11 meter.

Vi har 20 fiskere på de to far-
tøyene og vi valgte å si dem opp. 
Båtene ble lagt i opplag fra 20. 
januar i årets fire første måneder.

Mer til trålerne
-Dramatiske konsekvenser med 
andre ord?

-Det er selvsagt trasig å måtte 
si opp folk for en så lang peri-
ode. Noen har vi fått tilbake, 
men ikke alle. For rederiet er 
det ikke så dramatisk å legge 
fartøyene i ro i en periode der 
fiskepresset er stort og prisene 
er lave. Men konsekvensen 
av årets hyseregulering for de 
minste fartøyene med svært lav 
kvote i starten, medfører at man 
nok en gang ikke greier å ta opp 
gruppekvoten i den minste kvo-
tegruppa til tross for at den er 
nede på 10.500 tonn. Det betyr 
at mot slutten av året vil hyse 
igjen bli overført til den større 
kystflåten og til trålerne, sier 
Bjarni Sigurdsson.

-Hva innebærer endret regu-
lering og lav pris i markedet for 
Eskøy?

- Vi har  hatt gode resultater 
etter 2009. Hittil i år har øko-
nomien vært svak på grunn av 
den lange stoppen og de uvanlig 
lave hyseprisene på auksjonene 
i sommer. Det er å håpe at pri-
sene stiger utover høsten slik 
at vi kommer opp på fjorårets 
nivå. Da vil også lønnsomheten 
i rederiet være tilbake til et ak-
septabelt nivå, sier han.

GARN - LINER - JUKSA
Den gode gamle Lanka-Lina, seneline nå i 2,5, 2,7 og 3,0mm, 
nå også med plaststoppere. Knoppet forsyn med krok fra Eagle 
(Amerikansk), nå også med snuere på vinter og blåkveitkroken.
Makkangler fra Columbi. Sperrgarn og Hauband.

Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen) på lager, 
vi monterer på nye og brukte telner.

Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 • E-post: gudmund@selstad.no • Selstad, avd Svolvær •  Tlf 76 06 89 80

Vi kan tre�es på standnr D-377

Gunstige priser - be om tilbud
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Finansiert av:

www.nofima.no

Torskekvaliteten skal bli enda bedre. Det skjer når
Nofimas beste forskere sammen med næringen
starter et nytt prosjekt kalt Catch.
Resultatene kommer de fire neste årene. Gled deg!
En rekke aktører bidrar og sikrer ny kunnskap til
næringen, og enda bedre kvalitet til forbrukerne. 
Samarbeidspartnere i næringslivet: Kransvik AS, Myre
Havbruk AS, Nic Haug AS, Halvors Tradisjonsfisk AS, Nergård
AS, Tommen Gram AS, Multivac AS, Coop Norge AS

Samarbeidspartnere i forskningsmiljøene: Universitetet i
Tromsø, Zurich University of Applied Sciences, Universitetet i
Stavanger, Duke University, Aarhus School of Business
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Forskning gir bedre torsk

Vesterålen er et av verdens mest produktive kyst- og havområder, noe som gir et helt enestående utgangspunkt for verdiskapning 
basert på fornybare ressurser. Dette har medført at regionen er en av de største når det gjelder eksport av sjømat.

 Marine ressurser har gjennom år dannet grunnlaget for en kunnskapsintensiv næring med en sterk markeds- og kompetanse orientering.

Vesterålen:
-   Har en moderne fiskeri – og havbruksnæring.

-  Har en meget avansert fiskeflåte med tilhørende leverandørindustri og infrastruktur.
- Er ledende innen oppdrett av atlantisk laks.
- Har spisskompetanse innen forproduksjon.

Bø kommune

Lødingen kommune Øksnes kommune

KONTAKT INFO
Ordfører Anita Marthinussen
Mobil tlf :  969 96 001
Rådhusvegen 27
8411 Lødingen
Telefon: +47 76 98 66 00
E-post:
postmottak@lodingen.kommune.no
www.lodingen.kommune.no

KONTAKT INFO
Ordfører Sture Pedersen
Mobil tlf : 907 44 959
Bø kommune
Rådhuset
8475 Straumsjøen
Tlf: +47 76 11 42 00
E-post: 
post@boe.kommune.no
www.boe.kommune.no

KONTAKT INFO
Ordfører Grete Ellingsen
Mobil tlf :  988 13 641
Sortland kommune 
Vesterålsg. 57,
8401 Sortland
Telefon : +47 76 10 90 00
E-post: 
postmottak@sortland.kommune.no
www.sortland.kommune.no  

Sortland kommune

KONTAKT INFO
Ordfører Jørn Martinussen
Mobil tlf :  415 57 093
Storgata 27, 
8439 Myre
Telefon: +47 76 18 50 00
E-post: 
postmottak@oksnes.kommune.no
www.oksnes.kommune.no

Secora AS er en maritim entreprenør med kjerne-
virksomhet innenfor utdyping av havner og farleder, 

bygging og vedlikehold av kaianlegg, undervann-
sprengning, miljømudring samt inspeksjon og 

oppmåling under vann.

Secora AS,  Postboks 693,  8301 Svolvær : :  Tl f :  99 22 00 00,  Faks:  76 07 77 40 : :  E-post :  post@secora.no : :  Sikker  kyst  -  vår  utfordring

Kjøllefjord er kommunesenteret i Lebesby kommune. 
Med om lag 1000 innbyggere er Kjøllefjord et aktivt 
fiskevær, med en god havn, et godt og variert 

servicetilbud og mange aktiviteter for store og små. 

Vi tilrettelegger nytt industriområde for marine næringer. 
Kjølle�ord havn ligger nært �skefeltene, er midt i krabbeland og

 har gode havnefasiliteter.  Det er også et mekanisk verksted til salgs.

Illustrasjonen viser en mulig utnyttelse av nytt 
industriområde

Velkommen til Kjølle�ord!

Vil du vite mer? Lebesby kommune tlf. 78499555, www.lebesby.kommune.no 
eller ta kontakt med rådmann Harald Larssen, mobil 95899585.

- Bruk penger i nord!
- Skal Nord-Norge få 
utvikle seg i rett tempo, 
må den statlige penge-
sekken åpnes mer. 

Ordfører Lasse Haugom i Vardø, 
mener at for egen del ville lan-
dets øsligste kommune hatt en 
helt annen utvikling dersom sta-
ten hadde bidratt mer.

-Vardø ligger tett opp mot 
fiskefeltene i Barentshavet der 

fiskebestandene er sterke. Vi 
ønsker at næringsaktører skal 
etablere seg. Men situasjonen i 
øyeblikket er vel at glanstida fra 
70/80-tallet ikke umiddelbart er 
på vei tilbake

Viktig fiskerisenter
Haugom er glad for at Vardø har 
en kjerne av dyktige fiskere. Han 
er også glad for at det kommer 
mange fremmedfiskere til Vardø 
i sesongene.

- Mange av disse foretrekker 
å bruke den indre Vardø havn 

når de ikke er i fiske. Vi har 
Svartnes-hamna, men den er 
mindre sentral enn byhavna. Det 
er velkjent at byhavna er utsatt 
for drag, og det har hittil blitt 
for kostbart å utbedre byhavna. 
Vardø har en anstrengt økonomi, 
sier Haughom.

Smuler nordover
Han sier at kommunen har et 
næringsfond på 1,2 millioner 
kroner, mens det av regio-
nale utviklingsmidler er avsatt 
600.000 kroner til Vardø.

- Jeg har for tiden permisjon 
og befinner meg i Oslo. Ikke 
noe galt sagt, men det er ikke 
vanskelig å skjønne hvor den 
offentlige pengesekken befinner 
seg. Finnmark er suverent lan-
dets største fylke, men må nøye 
seg med fire prosent av de sam-
lede veibevilgningene, på deling 
med Troms. De ørsmå midlene 
vi har til næringsutvikling er hel-
ler ikke mye om man skal ha noe 
til å skje, sier Haughom.

- Du er med andre ord ikke 
optimist?

- Mitt poeng er at dersom de 
nordligste fylkene skal henge 
med i utviklingen, så må staten 
på banen. Bare det faktum at vi 
har fiskeressursene rett utafor, 
et uutømmelig spiskammer i et 
evig perspektiv, tilsier at slik 
satsing vil lønne seg. I en mel-
lomfase har vi gass og olje som 
også er utfor vår stuedør, selv 
om dette er ressurser som ikke er 
evig slik som fisken. Vi ønsker 
all fiskerivirksomhet velkommen 
til Vardø, sier ordfører Lasse 
Haughom.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Økt statlig innsats ville ha gitt en helt annen utvikling i Vardø, mener ordfører Lasse haugom.
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Her er rekruttene du ikke trodde fantes

- Det kommer stadig flere, 
vi er inne i en langvarig, 
positiv trend, sier daglig 
leder i Opplæringskontoret 
for Nordre Nordland, An-
ne-Linn Nygård. Hun peker 
på at det ikke er kortsiktige 
trender som skaper disse tal-
lene, all den tid lærlingene 
som nå kommer allerede har 
gått flere år på skole for å 
komme dit de er i dag.

- Men et problem er jo at 
det er for få læreplasser. Har 
lærlingekvotene ført til flere 

plasser?
- Nei, dette har ingen 

ting med lærlingekvote å 
gjøre, men er resultat av 
en langsiktig positiv trend 
også blant fartøyeierne. 
Innføring av egne tilleggs-
kvoter, slik at det ikke skal 
bli en ekstra økonomisk 
belastning for de andre om 
bord å få inn en lærling, er 
foreløpig bare et forslag, 
som fortsatt er ute på hø-
ring. Men jeg er overbevist 
om at når og hvis dette blir 
innført, så vil vi se et ytter-
ligere løft for rekrutterings-
arbeidet.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Opplæringskontoret ønsker Daniel Sørensen velkommen som lærling hos oss. Daniel skal ha sin 
læretid som fiske og fangst lærling ombord i vår medlemsbedrift, Kransvik AS. Skipper ombord 
i «Bernt Oscar» er Tor Gunnar Kransvik (tv på bilde). Opplæringskontoret ønsker lykke til med 
opplæring og samarbeid.

Opplæringskontoret gratulerer Sindre Bye fra Myre med lærlin-
geplass hos Biomar. Sindre er lærling i Automatiseringsfaget og 
har spennende og lærerike dager foran seg. Opplæringskonto-
ret ønsker lykke til videre.

Opplæringskontoret ønsker rederiet Røstadjenta AS velkommen som opplæringbedrift hos oss. Røstadjenta er hjemmehørende i Øksnes og skipper ombord er Daniel   Bertinussen. 
Billedtekster: Anne-Linn Nygård

Erlend S. Møller ønskes velkommen som lærling hos vår 
medlemsbedrift Reinefangst AS fra Moskenes. Erlend star-
tet sin læretid 01.07.14 og vil i to år fremover ha en flott 
lærebedrift som vil gi han lærerike dager på ulike 
typer fiske og fangst. Opplæringskontoret ønsker 
lykke til videre i opplæringen og samarbeidet.

Trond-Kjetil Larsen fra Myre gratuleres med lærlingeplass hos 
Biomar. Trond er lærling i Produksjonsteknikk. Opplæringskon-
toret ønsker lykke til med opplæring og spennende arbeidsda-
ger.

Trodde du at ungdom ikke ville ha jobb i fiskerinæ-
ringa? Tro om igjen. Her er noen av de nye lærlinger 
i Nordre Nordland, som har fått plass i løpet av som-
meren.

Kristoffer Gundersen Pareli fra Sortland gratuleres med lærlinge-
plass hos Sigerfjord fisk AS. Kristoffer tar full opplæring i bedrift og 
vil ha spennende og lærerike dager foran seg i bedriften. Opplæ-
ringskontoret ønsker lykke til videre med samarbeid og opplæring.

Opplæringskontoret har igjen gleden av å presentere ny lær-
ling innen fiske og fangst. Christian Sedeniussen (tv) skal ha sin 
læretid ombord i MS «Rowenta» fra Reine. Skipper ombord er 
Thomas Sedeniussen og bror til Christian. Opplæringskontoret 
ønsker lykke til med opplæringen og samarbeidet fremover.

Nor-Dan 35’ Speedsjark
Din nye båt?

Økonomiske og driftssikre 
speedsjarker på 32’ og 35’ 
som tar deg raskt til og fra 
fiskefeltet. Bra lastekapasitet 
og fleksible romløsninger 
med god plass til containere.

Verksvegen 26, 4735 Evje
Tel: 37 93 04 48 - E-mail: adm@ndb.no  
Web: www.ndb.no
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Opplæringskontoret ønsker Einar Hustad velkommen som lærling ombord i tråleren «Sunderøy». 
Einar startet sin læretid på to år ombord den 16. juni. På bildet er Einar avbildet sammen med 
Chief Jan Edmund Johansen, som blir hans nestor i opplæringen. Opplæringskontoret ønsker 
lykke til med samarbeidet.

Bjørn Erlend Angelsen fra Flakstad gjennomførte 
sin fagprøve i fiske og fangst fredag 4 Juli. Resul-
tatet ble bestått meget godt og sensorene var 
meget godt fornøyd med Bjørn Erlend sin gjen-
nomføring og innsats. Bjørn har hatt sin læretid 
ombord i «Olagutt» fra Sigerfjord. Han vil fort-
sette et år som fisker før ny maritim utdannelse 
velges. Opplæringskontoret gratulerer med vel 
gjennomført fagprøve og ønsker lykke til videre.

William Rasmussen er lærling ombord i snurrevadbåten «HEBE 
II» fra Moskenes. William har på friturer vært med annen båt på 
hvalfangst og opplevd mye utover torskefisket. På bildet er Wil-
liam og resten av mannskapet innom LNT i Svolvær og reparerer 
bruket som må være klart til fisket etter hysa som starter snart. 
Opplæringskontoret ønsker lærling og mannskap lykke til med 
fisket og videre opplæring.

Asbjørn Robertsen gjennomførte sin kompetanseprøve i fiske og fangst faget i dag. Læretiden har 
han hatt ombord i fartøyet «Hanna W» fra Svolvær Resultatet ble Bestått meget godt og sensor 
var godt fornøyd med gjennomføringen. Asbjørn (tv) er her avbildet sammen med sensor Jan 
Andersen. Opplæringskontoret gratulerer med topp resultat og ønsker lykke til videre.

Opplæringskontoret gratulerer Kristina Bogstrand fra Frøya med 
lærlingeplass ombord i tråleren «Andenesfisk I». Kristina ser frem 
til to lærerike år som leder frem til fagbrev som fisker. Videre to 
år på fagskole som leder frem til drømmejobben på brua. Opplæ-
ringskontoret ønsker lykke til med opplæringen videre.

Eirik Andre Rånes er en av vår Fiske og fangst lærlinger. Eirik 
har i dag sin læretid ombord i «Hellodden», som for tiden drifter 
med snurrevad. I disse dager går turen til Finnmarka og fisket 
der. Opplæringskontoret ønsker lykke til videre.

Espen Meland Antonsen fra Myre gratuleres med lærlingeplass 
ombord i garnbåten «Havbåra» fra Øksnes. Espen vil få lærerike 
dager ombord sammen med mannskapet fremover. Skipper 
ombord er Gudmund Sture Rognan fra Myre. Opplæringskon-
toret ønsker lykke til videre.

Opplæringskontoret gratulerer Jonas A. Ja-
kobsen fra Bodø med lærlingeplass. Jonas er 
lærling i Fiske og Fangs faget og vil ha sin 
læretid ombord i tråleren «Vesttind». OKNN 
ønsker lykke til videre med opplæring og 
samarbeid.

- Vi har bøteri med god kapasitet
- Riggehall til strekking av bruk og snurrevadtau
- Flink arbeidsstokk med god kompetanse
- Rikholdig varelager
- Importerer eget høykvalitets nett

Vi har i de senere år levert et stadig økende antall snurrevadnøter:
- Seisnurrevad
- Maks nøter
- Torskenøter
- Seleksjonssekker
- Fangstbegrensningssystem
- Snurrevadtau

Bøteri Honningsvåg  
Tlf :784 74606   
Epost: rtj@carlstahl.no / carlstahlas@gmail.com  

Besøk oss på stand nr C-209 
Nor-Fishing Trondheim

Vega Havhotell
Vega

Vega Havhotell: Adresse: Viksås, 8980 Vega; Telefon.: 75 03 64 00; Telefax: 75 03 64 01; www.havhotellene.no

Om atmosfære, utsikt og lyse lokaler bestyr noe for inspirasjonen - forlat det vanlige.
Om - tenk på havet.

Om god søvn i myke senger har den minste betydning 
Om jordnære omgivelser og omtanke påvirker deg - kom til Vega Havhotell.

Hjertelig velkommen til oss

Beste hilsen
Anna og Jon Aga

  Tlf  74 22 69 20 • Mob 991 26 991• www.retronic.no 

PRODUSERES I NORGE

• Lanternekontroll

• Brannalarm

• Bryterpaneler

• Skipsutstyr og båtutstyr.

• Instrumentpaneler

• Styringssystermer

• Landstrøm
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Uten avbrudd i 120 år
- Det har ikke vært enkelt å få 

lønnsomhet i konvensjonell fis-
keproduksjon de siste årene. Vi 
måtte etablere eget eksportkontor 
i byen, for å få mer ut av fisken, 

Bryggejentene har gjort det 
utrolige av det umulige, skrev 
Kyst og Fjord i forrige uke. 
(Faksimile side 10 og 11)

Trond Lorentzen overtok i 1979. I dag jobber bare i kulissene, i følge eget utsagn. (Foto: Bjørn Tore Forberg)

Kaikanten Delikatesser leier lokaler hos Bryggejentene i Ersfjordbotn. Helge Johansen (bildet) eier og driver bedriften sammen 
med kona Kristin Nystad Johnsen.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no
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Larvik får hvalbåt
Egen hvalbåt er blitt statussymbol for sørnorske havner. Nå har den nyop-
prettede foreninga Skipstrans Kystlag i Larvik tatt mål av seg til å bevare 
hvalbåten «Ole Willassen» fra 1948. Etter at siste hval ble skutt i 1977, har 
fartøyet vært brukt som bobåt og dykkerbåt, samt vært kampanjebåt for 
Nei til EU i 1994. I sommer ble den tvangssolgt. – Jeg har drevet med båt 
hele livet mitt, så da jeg kom over den gamle hvalbåten, fikk jeg et ønske 
om å kjøpe og sette i stand, sier Terje Bøe til Østlandsposten.

Har startet i Borgvær
Eierne av det gamle Pomor-været Borgvær i Vestvågøy har så vidt startet 
oppussingsarbeidet. Og ser for seg en lang periode med mye arbeid. – Det 
er veldig mye å ta tak i. I sommer har vi begynt med å sikre hovedhuset, 
sier en av eierne, Harald Høisen, til Lofotposten. Tidligere i år gjestet kul-
turvernsjef Egil Murud det gamle kulturminnet, som ligger på yttersida av 
Lofoten, mellom Eggum og Digerneset. - Det haster, om gamle Borgvær 
skal reddes, sa han. I ettertid har flere meldt seg, for å være med.

Fiskebåt ble festival
Da Ullaholm Båtklubb i Ulsteinvik startet en festival for å finansiere op-
pussinga av den gamle fiskeskøyta M/S «Ullaholm», ante de ikke hva de 
satte i gang. Nå står festival nummer ni for døra, og Trebaatfestivalen i Ul-
steinvik er blitt stedets største folkefest. – Nå trenger vi mer hjelp av nye 
og gamle dugnadsmennesker, til båtmottak, lydrigging og ordensvakt, 
sier Tom Henrik Muggerud, presseansvarlig i Trebaatfestivalen, til Vike-
bladet Vestposten. Festivalen går av stabelen 14. til 17. august.

kystfolk

De gjør det utrolige av det umulige

- Jeg er ei vassekte Tromsø-jente. 
Men så var det slik at jeg ble for-
elsket i en svenske. Han tok meg 
med på fjelltur i Ersfjorden. Til 
tross for at dette var mitt nærmiljø, 
hadde jeg aldri vært her. Både na-
turen og bygda var helt fantastisk. 
Hit måtte vi bare flytte!!!!!

 
Snurr i solskinn
Det forteller Lill Norrie. Som 
sagt så gjort; lærerassistent Lill 

og Henrik Norrie flyttet fra byen 
og ut de cirka 20 kilometrene til 
Ersfjordbotn. Det skjedde i 1990 
på høsten, og de var langt fra 
de eneste som et stykke på vei 
valgte bort bylivet til fordel for 
ei bygd preget av småbruk og 
kystfiske. Blant annet er det flere 
universitetsansatte som over år 
har valgt Ersfjorden som bosted.

Vi treffer Lill og datteren 
Nina sammen med gode naboer 
på stedets kafé og raritetsbutikk 
«Bryggejentene».

Mot alle odds og eksperters 

Snurr i solskinn: Lill Norie, Ida Mathisen, Sissel Johansen og Nina Norrie.

Glade bryggejenter. Fra venstre: Maria Olsen Fossmark, Unni Lorentzen og Trude Lorentzen.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Oslo, og handler inn varer. Vi 
følger nøye med hva som sel-
ges av konkurrenter i Tromsø, 
og vokter oss for å bli en Trom-
sø-kopi. De som ønsker noe 
annerledes kan heller komme 
til Ersfjordbotn. Vi har opplevd 
at ting vi har tatt inn av design, 
i etterkant har kommet inn i 
Tromsøbutikker. Våres neste 
messereise går til Paris, røper 
Trude.

Konsulenten sa nei
Like høy var nok hverken Trude 
eller forretningspartner Elisa-
beth K. Lorentzen (svigerinne), 
da de i 2010 fikk inn en konsu-
lent. Vedkommende skulle eva-
luere mulighetene for å omgjøre 

et riktig gammelt fiskebruk om 
til raffinert kafé og butikk med 
konsertlokale på toppen.

- Konsulenten ga oss ingen 
forhåpninger om at det skulle 
være mulig å skape noe som 
helst av forretning i ei veldig 
nedslitt egnerbu og fiskepro-
duksjonslokale med 1893 som 
startdato. Så vi måtte rett og 
slett tru på oss sjøl, sier Trude, 
og fortsetter:

- Vi hadde ikke ambisjoner 
om å skape noen stor greie. 
Men det har ballet på seg. I 
dag gleder vi oss over at vi har 
greid å skape det utrulige av det 
umulige.

Bryggejentene med ulik 
stillingshjemmel er i tillegg til 

Trude først og fremst 50 pro-
sents partner Elisabeth. Der-
nest kommer Lillian, Anna, 
Synnøve, Ingrid, Nina, Mari, 
Mia og Kristina. Samt Trond, 
Elisabets far, som styrer med 
eiendommer både i Ersfjord-
botn og på Brensholmen. 
Trudes mor Unni styrer på kon-
toret.

- Vi averterer ikke. Vi er på 
nettet, ikke minst på Facebook. 
Der finner vi det meste av pro-
duktene vi er ute etter, og vi 
markedsfører oss via instagram 
og herztag, sier Trude Lorent-
zen.

Vil satse på konserter
Trude føler at det er godt sam-

hold i bygda, noe alle parter 
tjener på. For eksempel har 
sangkoret vært pådriver for 
de årlige Ersfjord-dagan, og i 
økende grad har dette ført til 
konserter i bryggas øverste 
etasje.

På disse dagene åpner lei-
etaker Lerøy Eurora sine lo-
kaler, og leietaker Kaikanten 
serverer av sine delikatesser. 
4. september ser jentene fram 
til en konsert med Harstad-mu-
sikeren Sigrun Loe Sparboe 
med musikere. - Hun framfører 
stemningsfulle låter med mye 
sjel, sier Trude, som også sat-
ser på litteratur under forskjel-
lige arrangementer. En lokal 
forfatter bidrar og lærer Irene 

Larsen skriver dikt. Den tidli-
gere grafitti-kunstneren Chris 
Reddy bidrar med sin kunst. 
Han er for øvrig hyret inn som 
kunstner også under Sjakk-OL 
i Tromsø.

For å klare alt dette, må man 
selvsagt ha et konsertlokale. 
Men i manges øyne er det nok 
ikke noe typisk konsertlokale 
de frambyr, selv om jentene 
ønsker å i større grad å være 
nettopp konsertarrangører.

- I toppetasjen er det kaldt, 
og om det regner, så regner det 
inn.

- Vi investerer hele tida i det 
små. Målsetninga nå er å få tet-
tet taket…

råd, har Bryggejentenes prosjekt 
blitt en suksess. Kreativitet, 
krummede rygger og fremfor alt 
de små skritt. Det er i hvert fall 
noe av oppskriften.

- Fantastisk, sier Lill og hen-
nes venninner.

De har valgt å gå innom for 
en kopp kaffe og en kanelsnurr 
i solskinnet. Kanskje handler de 
litt porselen i utsøkt design eller 
litt klestøy i en butikk som bug-
ner av rariteter.

Det hele skjer selvsagt i ei 
lettere ombygd egnerbu og et 
produksjonslokale for tørrfisk, 
saltfisk og ferskfisk.

Startet for fire år siden
Det som etterhvert ser ut som et 

moderne eventyr, startet for fire 
år siden.

Som sagt er dette langt på vei 
utbygda. Det som slår oss først 
er åpningstidene, fra klokka 11 
til 16 på hverdager, til 17 på lør-
dager og stengt alle helligdager. 
Dernest slår det oss at det er vel-
dig mange besøkende. Kanskje 
bidro et besøk fra et sykehjem til 
det høye antallet. Men i tillegg til 
individuelle besøk fra bygdas og 
byens befolkning, hører også in-
stitusjonene med. Litt servering 
av kaker og kaffe, og litt handel. 
Det plinger i kassa.

Konserter på loftet
Det som også har slått oss - og 
mange andre - er de godt be-

søkte intimkonsertene oppe i 
den trekkfulle loftsetasjen. Her 
har høydepunktene så langt vært 
Hekla Stålstrenga og Violet Ro-
ad-beslekta Bon-Bons.

- Med små skritt har vi opp-
nådd ei årsomsetning på rundt 
fem millioner kroner. Inkludert 
deltidsansatte og vikarer, er det 
tilsammen 10 stykker som job-
ber her, sier daglig leder Trude 
Lorentzen, som understreker at 
det ikke er noen målsetting å bli 
særlig større. Det er fortsatt de 
små skrittene som gjelder.

Neste messe i Paris
Hun røper en smule strategi: - 
Vi reiser rundt på utstyrsmes-
ser, blant annet til Lillestrøm og 

Bryggejentene i Ersfjorden gjør det utrolige av det 
umulige. Et 120 år gammelt nedslitt fiskebruk er 
blitt kafé, butikk og konsertlokale, med årsomset-
ning på fem millioner kroner.

sier Trond Lorentzen til Kyst og 
Fjord

Unik blanding
En passelig sykkeltur utenfor 
Tromsø ligger Ersfjorden. Langt 
nok på landet til å kjenne at du 
er i en utkant. Og nært nok byen 
til at spreke tromsøværinger 
kommer på formiddagsbesøk, 
sommer som vinter. Men enkelte 
vil ha mer; de flytter ut hit, og 
pendler inn til byen med de høye 
boligprisene. 

Og her har altså noen av Lo-
rentzen-byggene blitt omskapt til 
kafé, butikk og konsertlokale, i 
regi av en gruppe som kaller seg 
Bryggejentene, slik Kyst og Fjord 
nylig kunne fortelle om. 

Uten avbrudd har Ivan Lorentzen Fiskeforretning 
AS i 120 år drevet fiskebruk, butikk, materialhandel, 
skipsekspedisjon og post. Og har ingen planer om å 
endre på konseptet.

leder. Her er jeg styreleder. Om-
setningen i fjor var på 100 mil-
lioner kroner og dette ser ut til 
å bli fordoblet i år. Volumet er 
et resultat av et samarbeid med 
Nergård-konsernet, sier Trond 
Lorentzen, som har mange tanker 
om hvordan norsk fiskeindustri 
kan øke lønnsomheten via videre-
foredling og politisk jobbing med 
tollregimene.

Trond er tredje generasjons 
fiskekjøper i familien. Hans 
bestefar Ingvard Lorentzen startet 
fiskeindustribedriften i Ersfjord-
botten i 1893, en bedrift som uten 
avbrudd har vært drevet siden da.

Dagens leder er Trond sønn, 
Ingvard Lorentzen, som på flatte-
rende vis ble rikskjendis sammen 
med flere profilerte Somma-
røya-fiskere.

Trond er beskjeden med hen-
syn til egen rolle. - Jeg styrer bare 
med eiendommene og fungerer 
mer eller mindre som en vakt-
mester, sier han.

At folk finner veien hit ut om 
sommeren, er kanskje ikke å un-
dres over, mer oppsiktsvekkende 
er det kanskje at nordlysturister 
og andre kommer hit på mørkeste 
vinteren, for å nyte det såkalte 
mørketidslyset og en kopp kaffe 
midtvinters.

Bakom alt sammen befinner 
det seg altså et selskap med svært 
lange linjer, en familie med stay-
erevne, og der den avtroppende 
innehaveren egentlig hadde be-
stemt seg for å bli fotograf.

Måtte omskoleres
- Det var min eldre bror som i ut-
gangspunktet overtok. Jeg hadde 
satset på en karriere som avisfo-
tograf og hadde stilling i en fo-
tobutikk. Så fikk jeg en telefon 
fra min bror Stein som hadde be-
stemt seg for å satse på butikk og 
materialhandel, men som ville at 
jeg skulle overta fiskeindustribe-
driften, sier Trond, som tok solid 
fiskeriutdanning for å være kvali-

fisert for oppgaven. I 1979 over-
tok han ansvaret for bedriften. Da 
var han 23 år gammel. 

Etterhvert ble hele produksjo-
nen flyttet fra Ersfjordbotten til 
Brensholmen, der altså sønnen 
Ingvard nå er daglig leder. Byg-
ningsmassen i Ersfjordbotten 
kunne imidlertid ikke flyttes, men 
den har altså fått en oppsiktsvek-
kende ny start.

- Jeg er imponert over hva 
Bryggejentene har fått til. Det 
har de greid ganske aleine. Det 
har ikke vært noen kø av offent-
lige instanser som har heiet dem 
fram. Og det er imponerende hva 
som skjer i bygda. I årets første-
klasse på skolen er det 20 elever, 
sier Trond.

Industrianlegget på Brenshol-
men har hatt en årsomsetning på 
25-30 millioner kroner. Men så 
har man altså gått litt nye veier. 

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

Fjordfiskenemdas forhold til offentlighet
 innspill@kystogfjord.no

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

Frank Kristiansen vil 
følge Kjell Olaf Larsens 
resept. Den har vært sik-
ker som banken så langt.

- Jeg er utrolig glad for å ha fått 
muligheten som daglig leder 
ved Båtsfjordbruket.  Det kom-
mer ikke til å skje vesentlige 
endringer i driften her. De nye 
hovedeierne Nordic Group, har i 
mange år vært bedriftens salgs-
selskap, så kontinuiteten er på 
plass, sier Frank Kristiansen, 
som nylig overtok nye daglige 
lederen for Båtsfjordbruket. 

Folk bryr seg
Når vi spør om hvordan det er å 
gå i forgjenger Kjell Olaf Lar-
sen sine sko, sier  Kristiansen 

følgende: 
-Jeg er fullt klar over at det 

ikke er noen hvem som helst 
som har ledet denne bedriften. 
Han har gjort det veldig bra 
både for bedriften, de ansatte 
og for Båtsfjord-miljøet. Det 
merker jeg ikke minst på ar-
beidsmiljøet der folk virkelig 
bryr seg om arbeidet, sier Kris-
tiansen.

Båtsfjord går godt
Han kom til Båtsfjordbruket fra 
Aker Seafood i Båtsfjord hvor 
han var produksjonssjef.

-Også der trivdes jeg veldig 
godt. Når jeg nå kjenner begge 
bedriftene i Båtsfjord, kan jeg 
tillate meg å si at det går veldig 
godt med fiskeindustrien i Båts-
fjord, sier han.

Norway Seafoods har 130 
ansatte og blir storebror, mens 
Båtsfjordbruket har 80 ansatte.

Råstoff hele året
-Vi har kjempestor tro på fram-
tida for fiskeri-Båtsfjord. Vi har 
ei oppegående fiskeflåte med 
dyktige fiskere. Det kommer 
mange fremmedfiskere hit, men 
vi skulle gjerne hatt flere fiskere 
bosatt her. Vi har dyktige ansatte 
i industrien, og Båtsfjord er blant 
de stedene på norskekysten som 
har har den beste helårlige til-
gangen på fiskeråstoff, sier Kris-
tiansen.

Han medgir at når nå fløytli-
nefisket ebber ut i august ut, blir 
det en periode i september/okto-
ber at torsken står litt langt nord 
i Barentshavet.

-Men det vi kan glede oss 
over er at vi for flere bestander 
har store kvoter i Barentshavet. 
Vi er i en situasjon der vi uten å 
skryte kan si at vi kan tilby sjø-
mat til markedet hver eneste dag 
i året, sier Kristiansen.

Fløytlina viktig
Han sier at sommersesongen 
har vært berget av en god fløyt-
linesesong, der det er eksportert 
gode kvanta med hyseloins til 
markedet. Om han skal klage 
på noe, må det være at prisen på 
hyse i markedet ikke har vært 
spesielt sprek i år.

-Vi har hatt noen år da hy-
sebestanden var svak. Det har 
versert ulike teorier om hva som 
skjedde med hysa. Noen mener 
at springer og kval har skremt 
bort hysa. Andre hevder at seis-
mikkskyting er en årsak. Men nå 
har  vi hatt noen år der hysa har 
vært tilbake for fullt og den har 
tatt seg opp i størrelse, sier Kris-
tiansen.

Det som skjer etter hysa er at 
kongekrabbesesongen overtar. 

Startet som 16-åring
Frank Kristiansen er ekte båts-

fjordværing. Han gikk i 9. 
klasse da han startet i sin første 
jobb. Det var på bedriften Hav-
produkter. Deretter fulgte fire 
år ved Båtsfjordbruket. Etter 
det studerte han ved Norges 
Fiskerihøyskole. Kandidatopp-
gaven tok han på automatisk 
fjerning av tykkfiskbein. Etter 
eksamen var han ansatt en peri-
ode ved Nofima i Tromsø hvor 
han blant annet forsket på le-
vendelagring av torsk.

-Betyr det at Båtsfjordbru-
ket vil satse på levendelagring 
av torsk?

-Levendelagring av torsk har 
absolutt ei framtid for å jevne 
ut toppene i torskesesongen. 
Ved Båtsfjordbruket vil vi når 
det høver kjøpe inn fra merd, 
men så langt vi ser det nå ikke 
kjøpe inn til merd, sier Frank 
Kristiansen.

Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Frank Kristiansen overtok sjefsstolen etter industrinestor Kjell Olaf Larsen. Han vil videreføre med Larsens resept.

I Havressurslovas §8b, Fjord-
fiskenemnd, heter det i 1. ledd: 
«Departementet kan opprette ei 
fjordfiskenemnd for Finnmark, 
Troms og Nordland. Sametin-
get og dei tre fylkeskommunane 
skal ha rett til å nemne opp 
medlemmer til nemnda. Depar-
tementet kan gje nærare reglar 
om samansetjinga av fjordfiske-
nemnda og kva for oppgåver ho 
skal ha.»

Fiskeri – og kystdepartemen-
tet fastsatte i desember 2013 
mandat for Fjordfiskenemda. I 
mandatet framgår bl.a.:

§ 1 Formål og virkeområde
Fjordfiskenemnda skal styrke 
forvaltningen av fjordfiskeri-
ene, særlig med vekt på samisk 
bruk og denne brukens betyd-
ning for samiske lokalsamfunn. 
Virkeområdet er fylkene Finn-
mark, Troms og Nordland.

§ 3 Oppgaver
Fjordfiskenemnda skal 
a) Vurdere situasjonen og ut-
viklingen for det lokale kystfis-
ket, med særlig vekt på samisk 
bruk, og fremme forslag om 
målrettede lokalt tilpassede til-
tak som kan bidra til å styrke 
kystsamfunn og samiske lokal-
samfunn. Tiltakene kan omfatte 
tema som rammebetingelser, 
rekruttering, mottaksstasjoner 
og andre infrastrukturtiltak. 

b) Innhente vitenskapelig og 
lokal og tradisjonell kunnskap 
om viktige gyte- og oppvekst-
områder for bestander som 
høstes kystnært og i fjordene, 
og vurdere hvilke regulerings-
tiltak, herunder redskapsbruk, 
som sikrer en bærekraftig høs-
ting og tilrettelegger for lokal 
utnyttelse av ressursene. 

c) Vurdere plassering av de 
fjordlinjer som angir hvor det 
er forbudt å fiske for fartøy 
over 15 meter, samt hvilke unn-
tak som er hensiktsmessige.

d) Vurdere det årlige beho-
vet for tilleggskvantum av torsk 
i åpen gruppe, og hvordan dette 
best kan fordeles for å styrke 
det lokale fjordfisket, med ve-
sentlig vekt på samisk bruk og 
denne brukens betydning for 
samiske lokalsamfunn. 

e) Vurdere hvilke kommuner 
eller områder som bør inngå i 

de særlige regler for rett til å 
fiske etter deltakerloven § 21 
tredje ledd, bestemmelsene i 
manntallsforskriften som har 
særlige regler for samiske om-
råder og tilleggskvantumet for 
torsk, etter havressursloven § 
11 sjette ledd.

Fjordfiskenemda ble opp-
nevnt i januar 2014. Nemda 
har etter hva jeg forstår hatt 
to møter så langt. Til nemdas 
møte 14. mai hadde lederen ut-
arbeidet et notat datert 13. mai. 
I notatet framgår bl.a.:

«Fjordfiskenemndas arbeid 
etter mandatet

Fjordfiskenemnda legger til 
grunn at mandatet gir den en 
sentral oppgave i arbeidet for å 
styrke forvaltningen i fjord- og 
kystnære områder.

Fjordfiskenemnda vil i sitt 
arbeid fremme vurderinger og 
tiltak for opprettholdelse og ut-
vikling av kultur, næringer og 
samfunn i kyst- og fjordområ-
dene. Det vil her bli lagt særlig 
vekt på hensynet til samisk bruk 
og dens betydning for kyst- og 
fjord samfunnene. Dette følger 
av havressurslova og påpekes 
flere steder i mandatet, samt er 
hovedbegrunnelsen for oppret-
telsen av Fjordfiskenemnda.

Fjordfiskenemnda vil i sitt 
arbeid ta egne initiativ og 
være aktiv i å vurdere ram-
mebetingelser og fremme til-
tak av betydning for kyst- og 
fjordfiske. For dette arbeidet 
vil Fjordfiskenemnda legge 
vekt på god kontakt og dialog 
med aktuelle organisasjoner 
og oppnevningsmyndighetene, 
samt synlighet som et fiskeri- 
og samfunnsfaglig viktig organ 
overfor allmennheten.

Fjordfiskenemndas vide opp-
gaver tilsier at den årlig fast-
setter en nærmere prioritert 
arbeidsplan.»

På Reguleringsmøtet 05. juni 
orienterte lederen om Fjord-
fiskenemda og nemdas arbeid 
– med fokus på arbeidet fram-
over. Han påpekte bl.a. at det 
var viktig med dialog, lange 
linjer og forutsigbarhet. Vi-
dere at mye var usikkert og at 
Fjordfiskenemda måtte finne 
sin plass i forvaltningen.

I protokollen fra Fjordfiske-
nemdas møte 14. mai framgår 
bl.a.:

«1. Nemdsarbeidet
d) Kontaktflate
Foruten kontakten mot ”opp-

INNSPILL
Knut Werner Hansen
Varamedlem til
Fjordfiskenemda

I Kjell Olaf 
sine sko

Innspillforfatteren ønsker full åpenhet om arbeidet som pågår i fjordfiskenemda.

dragsgiverne” (NFD, Fylkes-
kommunene i Finnmark, Troms 
og Nordland og Sametinget) 
ønsker nemnda en jamnlig og 
god kontakt med bl.a. Norges 
Fiskarlag, Kystfiskarlaget og 
Bivdi. Det vil også være natur-
lig at nemnda kontakter lokale 
interessenter i enkeltsaker som 
angår dens arbeidsområde.

Leder representerer nemnda 
i de fora der dette måtte være 
aktuelt eller utpeker andre til 
å representere nemda. Øvrige 
medlemmer avtaler slik delta-
kelse med leder. Det gis tilba-
kemelding til nemnda.

Leder ivaretar kontakten 
med media og er den som ut-
taler seg på vegne av nemnda, 
hvis ikke annet er avtalt.

Møtene er i utgangspunktet 
ikke åpne for offentligheten. 
Tilstedeværelse på nemnd-
møtene fra andre vil normalt 
måtte skje etter avtale.  

Nemnda ønsker seg egnede 
kommunikasjonsplattformer. 
Som grunnlag for informa-
sjon og kommunikasjon med 
næringsutøverne, organisa-
sjoner og media, samt som 
kontaktflate mot allmennheten. 
Sekretariatet vil i denne sam-
menheng undersøke om det er 
mulig å få bruke Fiskeridirek-
toratets nettside.»

Markeringen her er gjort 
av meg.

Det er ikke begrunnet hvor-
for møtene ikke skal være åpne 

for offentligheten. Dersom mø-
tene skal være lukket, mener 
jeg det skal begrunnes.

Forvaltningsloven gjelder 
og for fjordfiskenemnda, jf. 
§1 : loven gjelder for ethvert 
organ for stat eller kommuner.

I Offentleglovas §2 Ver-
keområdet til lova, heter det : 
Lova gjeld for a) staten, fyl-
keskommunane og kommu-
nane.

I merknadene til offentlighets-
loven side 77 heter det bl. a.: 
Hvorvidt et organ er en del 
av stat, fylkeskommune eller 
kommune, vil normalt ikke by 
på tvil. Det vil kunne avgjøres 
ut fra hjemmelsgrunnlaget for 
opprettelsen av vedkommende 
organ – lov, forskrift, adminis-
trativ beslutning ... osv.  

I merknadene side 77 – 78, 
heter det videre: Statlige og 
kommunale råd, utvalg og 
nemnder, faller også inn under 
dette alternativet (dvs. §2a, 
red. anm.), uavhengig av om 
de er faste eller midlertidige, 
og uavhengig av om medlem-
mene er valgte, oppnevnte eller 
utnevnte. 

Jeg reagerer sterkt på at 
Fjordfiskenemda her velger 
å utestenge offentligheten fra 
arenaen for sine vurderinger. 
Det gjør man på tross av man-
datets uttrykkelige intensjoner, 

og et sterkt uttrykt ønske både 
skriftlig og muntlig om å eta-
blere dialog, skape kontaktfla-
ter og bygge tillit. Det framgår 
ikke noen drøfting rundt forhol-
det til offentligheten i lederens 
notat av 13. mai som skulle tilsi 
slikt vedtak.

Jeg har mitt daglige virke i 
Troms fylkeskommune. Her 
forholder vi oss bl.a. til både 
Forvaltningsloven, Offentlig-
hetsloven og Kommunelovens 
regler om åpne møter (§31). 
Det er slike regler jeg er vant 
til å forholder meg til.

Den sikreste måten å ha dia-
log, etablere kontakt og bygge 
tillit på - er å være åpen. Den 
andre tilnærmingen - som 
Fjordfiskenemda har vedtatt - 
vil etter min vurdering føre til 
det motsatte.

Ut fra ovenstående kan jeg 
heller ikke se at det er tvil-
somt at Forvaltningsloven og 
Offentlighetsloven gjelder for 
Fjordfiskenemnda. Da vil sann-
synligvis det aller meste av do-
kumenter være offentlige. Det 
er også et argument for at også 
møtene skal være offentlige. 

Prinsippet om meroffent-
lighet i forvaltingen er et godt 
prinsipp. Fjordfiskenemda er 
en del av forvaltningen. Fjord-
fiskenemdas beslutning i møtet 
14. mai må være feil. Jeg ber 
om at Fjordfiskenemda tar dette 
opp til ny vurdering.

Brønnøy
kommune

Service til båt og mannskap 
Fiskemottak, is og fryseri, byggeklare bryggetomter, gode kaiforhold, servicebygg, bolig- og næringstomter 

Skipsutstyr - mekanikk og hydraulikk, motor, maritim elektronikk, 
sveiseservice, bunkers og smøremidler, renovasjon, vann, proviant. 

Brønnøysund -  kystbyen midt i landet - midt i leia

Tlf : 75 01 20 00   -  E-post: postmottak@bronnoy.kommune.no   -   Web: www.bronnoy.kommune.no
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I en kronikk av Pia Martine Gautier 
Bjerke, informasjonssjef miljø i 
Norsk olje og gass, i Nordlys 18.7. i 
år, hevder hun at seismikk ikke ska-
der fiskeegg, larver eller yngel.  Hun 
hevder at naturlig dødelighet for 
egg, yngel og larver er på mer enn 
99 prosent, mens seismikken bare 
står for en halv prosent.   Det som 
gjør at Bjerkes påstand ikke holder 
vann, er at i stedet for at en knapp 
prosent av det som gytes vokser 
opp og blir forplantningsdyktig, så 
innrømmer hun selv at seismikken 
tar knekken på halvparten av denne 
prosenten som skulle gi opphav til 
neste generasjon.   Med andre ord 
så får 50 prosent av fisken som nor-
malt skulle bli kjønnsmoden aldri 
sjansen til å bli det.

Seismikkskuddene er ifølge Wi-
kipedia sjokkbølger omtrent som 
når fly går gjennom lydmuren og 
skuddene sendes ut hvert tiende 
sekund.  At sjokkbølgene i tillegg 
til å drepe og skade yngel også 
må skade voksen fisk, synes svært 
sannsynlig.  Ikke alle mennesker 
har opplevd å høre at fly går gjen-
nom lydmuren.   Det er fullstendig 
uvirkelig at slik ekstrem støy  skulle 
høres hvert tiende sekund.  

En gruppe forskere fra Scottish 
Oceans Institute ved University of 
St Andrews, Universidad de La La-
guna, Kanariøyene og University 
of Auckland, New Zealand la i fjor 
frem en rapport som bekrefter Bjer-
kes innrømmelse om at seismikken 
ødelegger omtrent halvparten av 
den fisken som skulle vokse opp. 
Rapporten, «Anthropogenic noise cau-
ses body malformations and delays de-
velopment in marine larvae» (gjengitt 
på www.nature.com) dokumenterer at 
om lag halvparten, 46 prosent, av 
den fisken som skulle overleve blir 
drept eller deformeres av seismikk. 
«Short exposures to intense seismic 
signals are known to increase mor-
tality of fish larvae at short ranges14. 
Our results show unequivocally that 
longer exposures to lower levels 
cause delayed development and ab-
normal growth of scallop larvae.”  
(Min oversettelse: “ Kortvarig ek-
sponering for intense seismiske sig-
naler er kjent å øke dødeligheten på 
larver innenfor kort avstand.  Våre 
resultat viser utvetydig at langvarig 
eksponering på lavere (støy)nivåer 
forårsaker forsinket utvikling og 
abnorm vekst hos kamskjellar-
ver.»)  I fiskeribiologien betegner 
larver stadiet mellom egg (rogn) og 
yngel.  Forsøkene viser at selv for 
larver som utsettes for selv relativt 
lav seismisk støy blir nesten halv-
parten (46 %) deformert.   Kontroll-
gruppene hadde ingen deformiteter 
eller abnorm utvikling.  Forsøkene 
dreier seg om larver av haneskjell 

INNSPILL
Steinar Eliassen
Leder i Fiskekjøpernes 
Forening

Den store løgna

Steinar Eliassen mener det er løgn å hevde at seismikkskyting ikke er til skade for fiskeribestandene.

og er de første i sitt slag, eller de 
første som er offentlig kjent.  Ty-
deligvis kjenner Bjerke til samme 
skade/dødelighetsrater. Hvilke for-
søk hennes data stammer fra sier 
hun ingenting om i sin kronikk.  
Det er liten grunn til å tro at det 
forholder seg annerledes med andre 
organismer i havet enn de skadene 
som erfares hos kamskjell.    

Den store løgna består i at ol-
jenæringa, og Pia Martine Gautier 
Bjerke, hevder det stikk motsatte. 
Teamleder i forskergruppa, dr. 
Aguilar de Soto sier i en pres-
semelding (i min oversettelse): 
«Ingen visste at eksponering for 
støy kunne påvirke veksten av le-
vende organismer så dramatisk.  
Det var virkelig en overraskelse å 

oppdage deformiteter på disse mi-
kroskopiske larvene.  Hva som går 
galt inni cellene er enda et myste-
rium som må undersøkes.»  

Hva er årsaken til at to av de 
tre største torskebestandene i ver-
den ikke tar seg opp?  Det har 
vært stopp i fisket etter torsk i 22 
år utenfor østkysten av Canada.  I 
Nordsjøen har bestanden vært på 
lavnivå omtrent like lenge.  De to 
bestandene til sammen ga årlige 
fangster på bortimot én million 
tonn torsk for 25-30 år siden, dvs. 
like mye som Barentshavet gir nå i 
rekordår.  Samlet gir de nå bare om 
lag tretti tusen tonn i året, eller bare 
tre til fem prosent av mengden den 
gang.  Vi vet at Nordsjøen nærmest 
har vært teppebombet med seis-

mikk i denne perioden.  Om seis-
mikkaktiviteten utenfor Canada 
virker mer dødelig enn i Nordsjøen 
siden torsken gyter svært grunt her, 
det blir bare gjetning.  Men med 
fiskestopp i 22 år kan ikke over-
fiske være grunnen til at bestanden 
ikke tar seg opp.  Det kan være en 
ren katastrofe vi kan vente oss for 
torskebestanden i Barentshavet.    

Bjerke innrømmer indirekte 
at hun vet at halvparten av fisken 
som naturlig skulle overleve stry-
ker med på grunn av seismikksky-
ting.  Årsaken til at myndighetene 
har satt føre-var-prinsippet ut av 
funksjon må være presset fra den 
sterke oljelobbyen.  Det er ikke på 
noen måte en riktig arv å gi til våre 
barnebarn.
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Velkommen hit til Andenes. Det 

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no
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www.tromstrygd.no

An extensive 
transport system
in the North Atlantic 
Connecting Europe, Norway, NW Russia
USA, Canada and Newfoundland

www.eimskip.no

Finn oss på stand nr F-556

Russiske foredlingsbedrifter 
rammes hardt når landet stanser 
import av fisk.

– Norge er største leverandør 
av laks og sild til denne indus-
trien, som blant annet foredler 
råvarene for salg i russiske super-
markeder, sier markedsansvarlig 
for Russland i Norges sjømatråd, 
Ingrid Dahl Skarstein til NTB.

Viktig råstoff
På en pressekonferanse i Tromsø 
fredag framholdt hun at største-
delen av landene som leverer til 
denne industrien, er utestengt 
fra markedene gjennom import-
forbudet som Russland innførte 
denne uken. Norsk laks og norsk 
sild er en viktig del av tilbudet i 

ferskfiskdiskene i russiske super-
markeder og butikker, og begge 
produktene står sterkt blant for-
brukerne, fra St. Petersburg til 
Vladivostok. 

Mer frossent
Ifølge Dahl Skarstein er det sann-
synlig at russiske supermarkeder 
nå vil tilby mer frossenfisk. Nor-
ges sjømatråd tror det russiske 
importforbudet vil ramme norsk 
sildesektor hardere enn lakse- og 
ørretsektoren. Men dette ble ikke 
nærmere belyst på pressekonfe-
ransen fordi sild i hovedsak sel-
ges i fryst form til Russland. Mye 
av fangsten fra siste sesong lig-
ger på fryselager og ny sesong er 
ikke startet, melder NTB.

Den russiske imporstansen vil ramme landets fiskeindustri hardt.

Importforbud gir Industrikrise

Sametingsrådet ber fiskerimi-
nister Elisabeth Aspaker snu i 
kongekrabbe-saken og ta tilbake 
6-metringene.

Sametingsrådet er svært kri-
tisk til forskriftsendringen som 
vil hindre de minste båtene under 
6 meter å fiske kongekrabber. 
Nå anmoder Sametingsrådet om 
konsultasjoner med fiskeriminis-
ter Elisabeth Aspaker.

- Krabbefiskere med båter 
under 6 meter er gjerne de som 
kombinerer primærnæringer, og 
for dem er fiskenekten et kritisk 
innhogg i inntekten. Myndighe-
tene har en plikt til å konsultere 
med Sametinget i slike saker, og 
vi har derfor bedt om et møte 
mellom Sametingsrådet og fis-
keriministeren, sier Runar Myr-
nes Balto, politisk rådgiver for 
Sametingsrådet.

Myrnes er uenig i argumen-

tasjonen til Fiskeridirektoratet, 
som hevder at båtene under 6 
meter ikke ivaretar dyrevelfer-
den eller fiskernes sikkerhet godt 
nok.

- Dyrevelferd og sikkerhet må 
selvfølgelig ivaretas i et hvert 
fiskeri. Men etter vår mening var 
dette tilstrekkelig ivaretatt i den 
tidligere forskriften. Det er også 
et paradoks at tre båter under 6 
meter er gitt dispensasjon fra de 
nye bestemmelsene, mens 43 til-
svarende båter blir nektet å delta 
i fisket. Da faller jo argumenta-
sjonen for de nye reglene bort, 
sier Myrnes Balto.

Sametingsrådet har tidligere 
vært i administrative konsul-
tasjoner om saken, men har nå 
anmodet om et snarlig møte 
mellom fiskeriminister Elisabeth 
Aspaker og sametingsråd Silje 
Karine Muotka.

Ber ministeren snu
Sametingsrådet vil ha seksmetringene tilbake i krabbefisket.

Du finner oss på Nor-Fishing, stand nr. A-026
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securing longer shelf life

securing longer shelf life

Vi demonstrerer 
issørpemaskin 
fra ThorIce

Den nordnorske fiskeriavisen
April 2013 Uke 16     Nr. 15, 3. årgang        www.kystogfjord.no

Anette vil

stemme nei

Når konsekvensutrednin-

gen skal tas opp på Aps 

landsmøte, vil Anette David-

sen trosse fiskeriministeren.

Lotten gikk

ned 100.000 

Senja-fiskerne har levert mye 

mer torsk enn i fjor. - Lotten for 

enkelte gått ned med 100.000 

kroner, sier fisker Halvar Larsen 

(th).

side 4

Siste 6 og 7

side 2 og 3 

Det jo klart at Lis-

beth Berg-Hansen 

ikke skal stikke 

kjepper i partihjulene, bare

på grunn av en rapport som 

ingen har lest

Frank Pedersen

på Kjerringøy i Bodø har fått 

båten «Linn Charlotte» in-

nført i Fiskeridirektoratets

register.

side 22 og 23

Inger Larsen

og de drøyt 250 andre på 

Husøy i Senja får fint besøk til 

sommeren.

side 14 og 15

William Sagen (t.v) er sjeleglad tor-

skeprisene ikke ble satt ned. - Jeg 

fryktet prisene skulle bli enda verre, 

derfor er vel dette resultatet det 

beste vi kunne håpe på, sier 19-årin-

gen om tirsdagens prisforhan-

dlinger. Dermed redder både han og 

Eirik Liland Pedersen lotten når de 

går i gang med vårens juksafiske.

Side 6 og 7

Sundvollhovet, 3535 Krøderen

Telefon 32 15 05 90 

Telefax 32 15 05 99

www.hallmakerplast.no

Geir V. Johansen

e-mail: gj@hallmaker.no

Mobil: 908 23 965 

(Tlf.tid mellom 0800 - 2200 alle dager)

• Lynlåsposer

• Poser

• Lakseposer

•  Post ordreposer

• Bæreposer

• Sperrebånd

• Sekker

• Pallehetter

• Krympefilm

• Planfilm

• V-film
• Slange

•  Polyetylen plastfilm for 

ethvert behov med og 

uten trykk

Produksjon og salg av:

PLAST
Sundvollhovet, 3535 Krøderen

Telefon 32 15 05 90 

Telefax 32 15 05 99

www.hallmakerplast.no

Geir V. Johansen

e-mail: gj@hallmaker.no

Mobil: 908 23 965 

(Tlf.tid mellom 0800 - 2200 alle dager)

• Lynlåsposer

• Poser

• Lakseposer

•  Post ordreposer

• Bæreposer

• Sperrebånd

• Sekker

• Pallehetter

• Krympefilm

• Planfilm

• V-film
• Slange

•  Polyetylen plastfilm for 

ethvert behov med og 

uten trykk

Produksjon og salg av:

PLAST

• Toppdekkeark

• Foringsposer

• Ark på rull

Redder lotten
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Fortvilelse over
krabbe-nekt
Lisa Steen Evensen fortviler 
over stansen i mottaket av 
taskekrabbe. Giftmålingene er 
ikke entydige.

Ordner med
gode stoler 
Ellen Dyveke Jenssen overtok da 
familiebedriften holdt på å ende 
sine dager.

side 11 Siste side

side 2 og 3 

Vi må aldri 
glemme 1989! 

Da bukket de 
aller fleste fiskeribedriftene 
under på grunn av mangel 
på fisk.

Dag Ivar Knutsen
på Myre i Øksnes kommune 
i Nordland har fått båt in-
nført i Fiskeridirektoratets 
register.

side 22 og 23

Ole-Henning 
Fredriksen
med flere på Senja har børstet 
støvet av reders øyensten og 
tilbyr cruice på Senja

side 14 og 15

Fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik i Akkarfjord får skryt av fiskere for måten 
hun håndterer den kaotiske markedssituasjonen.  Hun holder avtaler som 
ble inngått lenge før man kunne ane hva som kom til å skje. – Det er svært 
utfordrende å være fiskekjøper for tiden, sier hun selv.

Side 9

Får skryt 
fra 
fiskere

(Foto: Øystein Ingilæ)
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side 2 og 3 

Se til Havøysund, 
hvordan Tobø-fisk 

løste problemene 
med store torske-kvanta.

Øystein Ingilæ

- Vi er heldige 
som bor i Lofoten
Vinnerkultur, høy kvalitet og full kon-

troll hele veien. Det er Lofotprodukts 

resept på merkevarebygging.  

side 12 og 13

Andre Reinholdtsen
har blitt medeier i ny båt 
som er innført i Fiskeridirek-
toratets register.

side 26 og 27

Raymond Johansen 
skulle bare ta seg et friår for 
å produsere garn. Nå har han 
holdt på i tjue år og den lille 
garnbedriften har blitt stor 
suksess.

side 20 og 21

Side 4 og 5

Innrømte 
info-tabbe

Pensjonistbedrift
i særklasse
Det er veteraner fra kvalfangst og 

fiske som danner grunnstammen 

i Steine-bedriften Olavsen AS.

side 18 og 19

Sjøfartsdirektoratet innrømmer nå å ha feilinformert om sertifikatregler på 

sine nettsider. Fiskere har blitt rammet av fadesen ved at de ikke har fått 

utstedt fiskeskipper klasse C-sertifikater. – Jeg er sjokkert over hvordan 

direktoratet opptrer, med nedlatende holdning og byråkratisk arroganse, 

sier fisker Morten Refsaas (bildet), en av de som har blitt forledet.

…og få alt i én pakke  – ukentlig papir-avis, 
PDF-utgave og nettavis!
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www.kystogfjord.no

Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!

 78 49 99 00 
             eller  

redaksjonen@kystogfjord.no

Annonsér i 
Kyst og Fjord

EL-INSTALLASJON • TELE/DATA 
VARMEPUMPER OG AC

Tlf. 911 09 900
www.tanainstallasjon.no
post@tanainstallasjon.no

Kjøp og salg

90  Ubrukte taskekrab-
beteiner til salgs 
Type Vestlandsteiner 
Sammenleggbare og gal-
vanisert stål. Str. 40*80 
(Selges samlet ) 
Tlf 911 38 831

Enstemmig nei til oljevirksomhet

Annonsér i  
Kyst og Fjord

www.lyngenreker.no
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DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen

9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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

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

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

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

      
Tlf: 78 49 68 01

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

www.frydenbø.no

Selskap du har bruk for:

BÅTSFJORD 
SENTRALFRYSELAGER

  
  

 

   
     

 

                            

   
 

 
    

   
 

 

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

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

6095 Bølandet

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
   

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

Filet produksjon

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

   

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

firmapost@slippen.no

-RRDOKK TØØRRDOKK GGET BY- OVER

eddersøm etter Skr
erv og ønskundens behok

efast materialeRustfritt og syr

firmapost@slippen.no

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

NORDKYN APOTEK
- kystens apotek

Garn, teiner, plastkar, etc
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jon@nordic-emballasje.no
www.nordic-emballasje.no

jon@nordic-emballasje.no
www.nordic-emballasje.no

Fjordvegen 30, 9990 Båtsfjord 
Tel. 78 98 35 00 • leif-arne.wahl@neptunror.no

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVN KF
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.kommune.no
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.havn.no

Hindberggt 29, 9990 Båtsfjord,Tlf 78985700,Fax 78985720 

Epost.post@baatsfjord.euronics.no 

Hindberggt 29, 9990 Båtsfjord
Tlf 78985700 • Fax 78985720

Epost:
post@baatsfjord.euronics.no

Hindberggt 29, 9990 Båtsfjord
Tlf 78985700 • Fax 78985720

Epost:
post@baatsfjord.euronics.no

ALLE TYPER TRANSPORTBÅND
Tlf: 70 10 48 76 • E-mail: arild@steeltech.no • www.steeltech.no 

Garn, line, 
tauverk etc.

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

KNOPPA FORSYN
   86 neievdnartS
  egroN  //  sensnniF 0039-ON
  105 05 877 xaF  //  005 05 877 leT

post@refa.no  //  refa.no

REFA er hovedforhandler av knoppa forsyn
og kroker fra Mustad. De er i dag regnet som
de beste på markedet og de er i bruk over hele verden.

www.trucksalg.no - www.facebook.com/lofotentruckservice

For mer info om hva vi kan tilby, ta kontakt med Fredrik på tlf. 760 80 774 eller 918 63 835

 
Vi er forhandler av: Doosan, Mitsubishi, 
Montini Næringsmiddeltruck,
 Logitrans, Ulma Inoxtruck mm.

Vi tilbyr vare kunder service/vedlikehold på alle 
typer trucker og lifter, serti�sert årskontroll, kurs 
og deler/utstyr til alle truck/liftmerker. 

35 ÅRS
Jubileum

WWW.KYSTOGFJORD.NO

     
   .

   
 

SOLGT i Norge 
siden 1979

Motorer fra 16 til 270 hk 
leveres med alle typer gir.

Leverer også dynamoer, 
startere og filter til
de fleste motorer.

Telefon 75751050 - post@bolgamaritime.no

Stolt 
forvalter

HAVFISK er Norges største fi skeriselskap. Vi har 10 trålere 
som fi sker torsk, hyse, sei og reker. Gjennom de siste årene 
har  vi oppgradert fl åten vår.  Det skal bidra til at vi når målet 
om å bli Norges beste trålrederi, bygget på våre verdier 
trygghet, bærekraft, lønnsomhet og stolthet.

www.hav�sk.no
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MITSUBISHI  - CUMMINS    
                           

ULMATEC SKIPSSERVICE AS
Tel. 70 08 00 70

salg@skipsservice.com
www.ulmatec.no

BERGEN – FOSNAVÅG – TROMSØ
SERVICE, OVERHALING, SALG, STORT DELELAGER

www.trucksalg.no - www.facebook.com/lofotentruckservice

For mer info om hva vi kan tilby, ta kontakt med Fredrik på tlf. 760 80 774 eller 918 63 835

 

35 ÅRS
Jubileum

Vi leverer rustfrie trucker og utstyr til �skeindustrien.

MONTINI Rustfri/galvanisert truck.
ULMA INOXTRUCK Rustfrie sniler, stablere, 
kar-tiltere og mer.
JEKKETRALLER Rustfrie, galvanisert 
og lakkert

Båter til Krabbefiske.
Rimelig til salgs. 
Fra 23-30` (7 til 9 meter)
Delvis/helt rigget.
Prospekt: bilder/tekst  på,
Finn kode nr. 50588536
E-post:nthk@online.no

Lorentzen rekkemon-
tert havkveiler 1000kg 
til salgs.
Svein Roger Mikkelsen. 
Tlf 913 38 748

BERGEN
Bjordal & Madsen AS
Phone: +47 5598 70 70
Email: firmapost@bjordal-madsen.no
Web: www.bjordal-madsen.no

HAVØYSUND
AS Havøysund Patentslipp
Phone: +47 7842 48 80
Email: firmapost@slippen.no
Web: www.slippen.no

RØRVIK
Rørvik Marina AS
Phone: +47 7436 05 20
Email: post@rorvikmarina.no
Web: www.rorvikmarina.no

SVOLVÆR
O. Marhaug Slip &
Mek.Verksted AS
Phone: +47 7606 69 00
Email: marhaug@marhaug.no
Web: www.marhaug.no

TROMSØ
Maritim Slip & Motor AS
Phone: +47 7766 21 90
Email: firmapost@maritimsd.no
Web: www.maritimsd.no

ÅLESUND
J Weiberg Gulliksen
Phone: +47 7011 85 00
Email: harald@gulliksen.no
Web: www.gulliksen.no

Volvo Pentas profesjonelle servicesenter i Norge:

Besøk www.volvopenta.no for mer informasjon

www.volvopenta.no

Volvo Penta har en hel rekke
motorer som gir høy ytelse,
er svært pålitelige, og drifts-
økonomiske, perfekte for
tunge operasjoner.

81 til 552 kW, 3 til 16 liter.
Og ikke nok med det, kundene
våre vil få enkel tilgang til
kvalifisert service og støtte.

Haugesund

Ålesund

Bergen

Tromsø

Hammerfest

Båtsfjord

Egersund

Stavanger

Kristiansund
Trondheim

Rørvik

Bodø

Kirkenes

Sandnessjøen

Måløy
Florø

•Brønnøysund
•Nord Herøy

•Vågaholmen

•Steigen

•Værøy

•Ballstad•Bø i Vesterålen

•Øksfjord

Mehamn

•Skjervøy

•Lødingen•Myre

•

•

Lager med fullt sortiment

Lager med noe begrenset  sortiment

Begrenset sortiment

Lager med fullt sortiment

Lager med 
noe begrenset sortiment

Begrenset sortiment•

Bunker Oil
Bunker Oil leverer 
Mobil marine 

gir den beste 
dekning langs 
kysten. 

Vi er alltid 
tilgjengelig!

Våre hovedkontorer:
Ålesund: telefon +47 70 10 47 47 - Vakt +47 913 36 730 -mail@bunkeroil.no
Tromsø: telefon +47 77 66 41 20 - Vakt +47 908 44 480 - ordrenord@bunkeroil.no
Bergen: telefon +47  55 11 95 30 - Vakt +47  551 19 530 - ekspedisjon@bunkeroilbergen.no
Besøk vår hjemmeside: www.bunkeroil.no

Marine Smøremidler

Møt oss på stand
U-811 

smøremidler og 
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Sirilund AS er heleid av samme 
Ole-Martin Lund Andreassen.

Eirik Johansen
på Lyngseidet i Lyngen kom-
mune i Troms har fått båten 
«Vikan» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. 
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 7,85 meter som ble 
bygget i 1978. Den har deltake-
radgang i fiske etter torsk, sei og 
hyse med konvensjonelle red-
skap for konvensjonelle fartøy 
under 28 meter. Eierskapet er or-
ganisert i et enkeltmannsforetak 
og eieren er oppført på blad B i 
fiskermanntallet. Båtens fiskeri-
merke er T-47-L.

Tus-Mir AS
på Husøy i Lenvik kommune 
har fått båten «Vestbuen» inn-
ført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Det er 
en stålbåt med fartøylengde på 
22,00 meter som ble bygget i 
1988. Den har deltakeradgang 
i fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Det har ytterligere tre ad-
ganger i det samme fisket gjen-
nom strukturkvoteordningen for 
kystflåten. Det er to aksjonærer 
i selskapet, Rune Sand og Mir-
sel Holding AS. Førstnevnte 
aksjonær som er oppført på blad 
B i fiskermanntallet, har ma-
joritetsinteressene i selskapet 
med minst mulig margin. Hol-
dingselskapet er kontrollert av 
Kristian Pantaleon Benonisen 
og Kristian Magnor Benonisen 
hjemmehørende i Sørvågen i 
Moskenes kommune i nabofyl-
ket Nordland.
De er begge oppført på blad B i 
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er 
T-115-LK.

Jon Påll Jakobsson
på Ørnes i Meløy kommune i 
Nordland har fått båten «Jakob» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Det er 
en plastbåt med fartøylengde på 
10,94 meter som ble bygget i 
1990, ombygget i 2002. Eieren 
er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er N-32-ME.

Terje Moltubakk
med adresse Eidstranda i Lyn-
gen kommune i Troms har meldt 
seg på fiske med tilleggskvote av 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområde Sametin-
gets tilskuddsordning. Han fisker 
fra båten «Sara». Det er en plast-
båt med fartøylengde på 10,03 
meter som ble bygget i 2008. Ei-
erskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet. Bå-
tens fiskerimerke er T-25-L.

Senjen Sjø AS
med adresse Husøy i Lenvik kom-
mune i Troms har fått båtene 
«Jenny Helene» og «Simen» innført 
i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Førstnevnte båt er en plastbåt med 
fartøylengde på 12,12 meter som 
ble bygget i 1995. Den har delta-
keradgang i fiske etter torsk, sei og 
hyse med konvensjonelle redskap 
for konvensjonelle fartøy under 
28 meter. Båtens fiskerimerke er 
T-56-LK. Den er senere døpt om til 
«Sandermann» med samme fiskeri-
merke.
«Simen» er en plastbåt med fartøy-
lengde på 7,20 meter som ble byg-

get i 1985. Den har deltakeradgang 
i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. Bå-
tens fiskerimerke er T-86-LK.
Det er en aksjonær i Senjen Sjø AS 
(som har org. nr. 992169982). Det 
er Senjen Hav AS.
Senjen Hav AS har fire aksjo-
nærer. Det er Senjen Sjø AS (må 
ikke forveksles med selskapet med 
samme navn som er nevnt ovenfor, 
dette har org.nr 989032291 og tett 
på halvparten av aksjene), Senjen 
Invest AS (noe under en tredel), 
Solnes Fiskebåt AS (litt under en 
femdel) og Sirilund AS (2,5 pro-
sent).
Senjen Sjø AS (989032291) i Sen-

jen Hav AS, har tre aksjonærer. Det 
er Senjen Invest AS, Solnes Fiske-
båt AS og Balloglaster AS.
Senjen Invest som eier nær tre fem-
deler av Senjen Sjø (989032291), er 
heleid av Rolf Bjørnar Tøllefsen på 
Husøy. Tøllefsen er oppført på blad 
B i fiskermanntallet.
Solnes Fiskebåt AS som eier drøyt 
en tredel av Senjen Sjø (989032291) 
er heleid av Frank Jonny Solbak-
ken. Selskapet har adresse i Mids-
und i Møre og Romsdal. Solbakken 
er oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Balloglaster AS eier den siste ty-
vendedelen av selskapet. Dette 
selskapet eies av Ole-Martin Lund 
Andreassen.

Daniel Sivertsen
i Vardø i Finnmark har fått båten 
«Balder» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy 
med nytt driftsgrunnlag.  Det 
er en plastbåt med fartøylengde 
på 9,64 meter som ble bygget i 
1973. Han har også meldt seg på 
fiske med tilleggskvote av torsk 
med fartøy i åpen gruppe regis-
trert i virkeområde Sametingets 
tilskuddsordning. Nå har båten 
også fått deltakeradgang i fangst 
av kongekrabbe i åpen gruppe. 
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-12-V.

Havgutt AS
i Honningsvåg i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har fått båten 
«Holbakk» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 8,94 meter som 
ble bygget i 1987. Den har del-
takeradgang i fiske etter torsk, 
sei og hyse med konvensjonelle 
redskap for konvensjonelle far-
tøy under 28 meter. Den har også 
adgang i fangst av kongekrabbe i 
åpen gruppe. Det er to eiere i sel-
skapet, Christer Mikal Johnsen 
og Tor Hugo Johnsen, der første-
mann er majoritetsaksjonær med 
minst mulig margin. Begge er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-114-NK.

Knut H. Haldorsen
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet, har meldt flytting fra 
Båtsfjord kommune i Finnmark 
til Andøy kommune i Nordland. 
Han har med seg båten «Pontos» 
som har endret fiskerimerke fra 
F-9-BD til N-9-A. Det er en alu-
miniumsbåt med fartøylengde 

på 12,97 meter som ble bygget 
i 2008. Det har deltakeradgang 
i fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Den har to ekstra kvoter i 
det samme fisket gjennom struk-
turkvoteordningen for kystflåten. 
Den har også adgang i fangst av 
kongekrabbe i lukket gruppe.
Eierskapet er organisert i sel-
skapet KHH AS, hvor ovenfor-
nevnte er eneste eier.

Sverre Haugen
i Langevåg i Sula kommune i 
Møre og Romsdal har fått båten 
«Havrus» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. 
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 6,40 meter som ble 
bygget i 2002. Eieren er oppført 
på blad A i fiskermanntallet. Bå-
tens fiskerimerke er M-1-SA.

Terje Egil Sandø
med adresse Langøyneset i Av-
erøy kommune i Møre og Roms-
dal har fått båten «Thea» innført 
i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Det er en plast-
båt med fartøylengde på 9,69 
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 
M-202-AV.

Magne Lystad
med adresse Bremsnes i Averøy 
kommune i Møre og Romsdal har 
fått båten «Brim» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 10,01 meter som 
ble bygget i 2003. Eierskapet er 
organisert i et enkeltmannsfore-
tak og eieren er oppført på blad 
B i fiskermanntallet. Båtens fis-
kerimerke er M-2-AV.

Vidar Borgen
på Myre (bildet) i Øksnes kommune i Nordland har fått båten «Toran» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde 
10,30 meter som ble bygget i 2003. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-76-Ø.

Frits Ole Amundsen
 i Honningsvåg i Nordkapp 
kommune i Finnmark har 
fått båten «Mathilde» inn-
ført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy med 
ny deltakeradgang. Det er 
en trebåt med fartøylengde 
på 8,70 meter som ble byg-
get i 1970. Fartøyets har fått 
adgang til å delta i fangst av 
kongekrabbe i åpen gruppe. 
Eierskapet til båten er or-
ganisert i et enkeltmanns-
foretak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntal-
let. Båtens fiskerimerke er 
F-53-NK. 

Hans Haugli
i Grovfjord (bildet) i Skånland kommune i Troms har fått båten «Novatind» innført i 
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 
8,23 meter som ble bygget i 1992. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og 
eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-7-SK.Kjetil Guttormsen

i Rustefjelbma i Tana kommune i Finnmark har fått båten «Anita» innført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 5,40 meter som ble bygget i 1980. Eieren er opp-
ført på blad B i fiskermanntallet og båtens fiskerimerke er F-3-TN.



Side 52 • KYST OG FJORD kystogfjord.no • august 2014, uke 33

kystogfjord.no
Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00 
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

Fesk førr framtida

År     Mill. kroner

2012    4.993
2013    4.322
2014   5.170

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (12.08.2014)
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på en god 
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– Tips oss!
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78 49 99 00 
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Derfor arrangerte Natur og 
Ungdom (NU) like godt fis-
keriarbeidsuken «Fesk førr 
framtida» for andre gang etter 
stor suksess i fjor. I tidsrom-
met 11-15 august satte de fis-
keriene i fokus på Andenes i 
Vesterålen

Viktig for landet
Ungdomsorganisasjonen 
mener fiskeriene er viktig for 
norsk økonomi som en av 
landets største eksporternæ-

ringer. Samtidig er den viktig 
for opprettholdelse av distrik-
tene gjennom aktivitet og sys-
selsetting.

Men siden det er mange 
av ungdommer i Norge som 
ikke har noe forhold til fiskeri 
ønsker de å være med å snu 
trenden.

- Hvis ungdommen ikke 
kan noe om fiskeri har ikke 
fiskeriindustrien noen fram-
tid. Natur og Ungdom vil gi 
derfor ungdommene en mu-
lighet til å jobbe innenfor næ-
ringen og spre kunnskap om 
fiskeri, sier kampanjesekretær 

Hanna Kaarby
hanna@kystogfjord.no 

Natur og Ungdom ønsker at ungdom skal lære mer om fisk, og har likegodt tatt sjeia i egen hånd og hentet inn folk fra hele landet 
til Andenes.

Ingvild Austgulen til Kyst og 
Fjord.

Ikke bare lokalt, 
men nasjonalt
På Andenes fikk seks ung-
dommer lære og teste ut hvor-
dan det er å være fisker. Det 
var ungdommer fra forskjel-
lige deler av landet, så «Fesk 
førr framtida» er ikke bare 
lokalt men nasjonalt. I fjor 
fikk de økt engasjement for 
fiskeri i NU og rekruttering 
til fiskerinæringen. De håper 
på minst like gode resultater 
i år og ikke bare lokalt, men 
nasjonalt. 

Under kampanjen får 
ungdommene sortere og 
pakke fisk på Andenes fiske-
mottak, de skoleres i alt fra 

marint økosystem til fiske-
ripolitikk og jobbe på sjark. 
Natur og Ungdom mener at 
alle burde ha innsikt i fiske-
ripolitikk og er opptatt av at 
ungdommen skal ta mer del 
i den. Men de mener at for å 
sette seg inn i fiskeripolitik-
ken burde man ha prøvd seg 
ute på havet også. Natur og 
Ungdom tror det er vanske-
lig å forstå alle begrep, lover 
og regler som omgår fiskeri 
når man ikke har prøvd det. 
Med fiskeriarbeidsuken 
«Fesk førr framtida» skal 
NU legge sin egen fiske-
ripolitiske plattform. De 
skal lage sitt eget bilde av 
hvordan de mener at fiske-
ripolitikken skal formes og 
se ut i framtiden. 

Natur og Ungdom ønsker arbeidsplasser rettet mot 
en grønn retning. - Hva er bedre enn fiskeri om man 
tar hensyn til økosystemet i forvaltningen, spør or-
ganisasjonen. 
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