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Frykter for 
Kveite-kollaps
- Turistene tømmer Andfjorden for 
storkveite. Det hevder leder i Andøy 
Fiskarlag, Yngve Larsen, etter siste 
ukes kveitemesterskap, interna-
tional Halibut championship.

Side 9 Side 8

Side 6 og 7

Nainapin K Josefsen (25) 
fra Gjesvær manglet fisk for 
22.000 kroner for å få full 
kongekrabbekvote, da hun i 
fjor ble sykemeldt på grunn 
av graviditet. Resultatet var at 
hun kun får fiske halv kvote og 
går glipp av 350.000 kroner.

Kjell-Vidar Forsberg
i Kamøyvær i Nordkapp 
kommune i Finnmark 
har fått båten «Emma» 
innført i Fiskeridirek-
toratets register over 
fiskefartøy.

Side 22 og 23

Karel Rouwenhorst
Får folk til å tenke på 
døden når han viser 
fram sin kunst. Men 
faktisk er det livet han 
hyller. Nylig gjorde han 
sitt livs varp I fjæra.

Side 16 og 17
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”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

Har tro på Magerøya
Harald Karstrøm tror Magerøya vil spille 
førstefiolin i årene som kommer – tross 
Statoils lunkne holdning til oljeplanene de 
presenterte for to år siden.

Side 13

Rekordstort for
Kystfiskarlaget
Bjørnar Kolflaath i Norges Kyst-
fiskarlag sier at interessen for 
landsmøtet  har vært så stor at 
de har måtte si nei til mange som 
ønsket plass.

BAADER 59

S LAKTEMASK IN   FOR  KRABBE
Hovedkontor i Ålesund
BAADER NORGE AS
Vasstrandv. 71
Boks 8019 Spjelkavik
6022 Ålesund
Tlf.: 70 16 98 20
Fax: 70 16 98 21
E-post: baader@baader.com
www.baader.com
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BAADER 2801

Jevnt og forutsigbart resultat
Bedre inntjening
Minimerer manuelt arbeid
Enkel betjening

Hygienisk konstruksjon
Justerbar hastighet
Resultatrapportering

Baader 2801 fjerner effektivt og skånsomt

krabbens ryggskjold, kjeve, hale, gjeller, og

innmat, og deler krabben i to rene halvdeler,

noe som gir en stor besparelse i arbeid og

økt inntjening.

Ble mamma - mistet
krabbe for 
350.000,-
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kysten, mens resten av Barents-
havet er tomt. Derfor er det slett 
ingen grunn til å ikke være pessi-
mistisk. Men stormfisket fortsetter, 
folk har nye båter og banken skal 
ha sitt, myndighetene blir tatt på 
senga, og plutselig, mens det hele 
fortsatt pågår, blir det beordret full 
stopp. Hele årskvoten er oppfisket 
på under en tredel av året. Fortvilte 
skippere opplever at båten nærmest 
blir løftet opp av havet, så mye fisk 
er det under kjølen. Men de har 
ikke lov til å fange en eneste en. 

Datoen for stoppordren har du 
allerede skjønt: 18. april 1989. 
Fortsatt møter du skippere på kys-
ten med datoen spikret i minnet. Og 
som akkurat denne datoen mistet 
all respekt for norske havforskere.

Nå skal ikke denne kronikken 
handle om forskerne, de har fått 
sitt. Men om konsekvensene av 
tabben. Om hvordan dagens system 
ble etablert, og om hvordan du kan 
avvise billige påstander selv fra 
såkalt kompetent hold, dersom du 
bare kan din historie. 

Ta for eksempel de som etter 
siste nyttår pekte på at norske fis-
kere tar stadig mer ut av havet, og 
at volumet i løpet av 25 år er blitt 
sjudoblet. Javel, 25 år tilbake fra 
2015 er 1990, torskekriseåret, da 
den blandete norsk-sovjetiske fis-
kerikommisjon fastsatte en torske-
kvote på 200.000 tonn. I 2015 var 
kvoten 894.000 tonn. Her ligger 
altså en stor del av svaret på hvor-
for volumet har økt.

Tilbake til historietimen og 
1989: Husk at det ikke fantes far-
tøykvoter i kystflåten på denne 
tida, bare en felles kvote for hele 
flåten. Derfor var det nesten umulig 
å stoppe eller begrense det gode fis-
ket. Folk hadde jo investert i ny båt 
og var mer enn ivrig på å utnytte 
muligheten som bød seg til å betale 
ned avdragene. Et såkalt olympisk 
torskefiske foregikk, her var det om 
å gjøre å få opp mest mulig torsk 
på kortest mulig tid, før noen andre 
kom og tok kvota fra deg. Vi hadde 
altså både en reguleringsform og en 

økonomisk situasjon som tilrettela 
og oppmuntret til styrtfiske, og da 
den dramatiske stoppen ble innført, 
var Fiskeridepartementet i akutt 
nød for å finne en varig løsning. 
Og det litt fort.

Slik fikk vi allerede året etter det 
mange hadde fryktet og kjempet 
imot: Fartøykvoter på torsk i kyst-
flåten. Hver enkelt reder skulle ta 
ansvar for egen skjebne og ikke 
havne i samme situasjon som i 
1989. Tanken var god, men gjen-
nomføringa ble særs problema-
tisk, siden lengden på fiskefartøyet 
ble det eneste kriteriet for hvor 
stor kvota skulle være. Slik fikk 
sørnorske fiskere torskekvote, de 
som knapt hadde sett en skrei før. 
Mange av oss husker bildene i Bo-
dø-avisene av sørlendinger som 
hadde satt sjarken på toget til Bodø 
for å ta kvota de plutselig hadde 
blitt tildelt. Baksida av medaljen 
var åpenbar: Nordnorske fiskere 
som hadde levd av torsken hele 
livet fikk nøyaktig samme kvote 
som sørlendingene. I stedet for å 
prioritere dem med nærhet til tor-
sken, ble rettighetene smurt tynt 
utover hele kysten. 

Og her kommer et viktig poeng: 
Innføringa av torskekvoter betød 
altså en gigantisk flytting av rettig-
heter, fra nord mot sør, fra eggakan-
ten på yttersida mot fjordstrøkene 
på innersida. Når samfunnsøkono-
mer akkurat nå oppsummerer 25 
års fiskeriforvaltning og bekymrer 
seg over at torskekvoter sentralise-
res, har de trolig glemt at det hele 
startet med det motsatte: En desen-
tralisering uten sidestykke. 

Et nytt begrep ble skapt: «De 
torskeavhengige». Kommuner og 
regioner som hadde tapt på det nye 
systemet, gikk resolutt i gang med 
planer for hvordan de skulle få ret-
tighetene tilbake. Sjøl husker jeg 
godt at Vesterålen Regionråd først 
på 90-tallet fikk utarbeidet en rap-
port over hvor mye regionen hadde 
tapt, og hva det ville koste å få kvo-
tene tilbake.

Sammenligner du hvem som 

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

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Unge fiskere må
betale for gildet 
Pekallen er i ferd med å miste fotfestet. Gruppe to, 
det vil si åpen gruppe, er ikke lengre «en stakkar og et 
snøre». Med det store grunnlaget deltakelsen i grup-
pen gir, har vi de siste årene opplevd at stadig flere 
har kvittet seg med sine fartøykvoter og har startet 
som gruppe to-fiskere. Tar man med distriktskvoten, 
kan fiskere faktisk fange like mye fisk i gruppe to som i 
gruppe en.

Fiskere som er i ferd med å oppnå middagshøyden 
ser derfor sitt snitt til å innkassere millioner for far-
tøykvotene i god tid før pensjonsalderen – og kan 
likevel fortsette fiskeriene nærmest med samme grun-
nlag. Spesielt er det gunstig i Øst-Finnmark, der man 
automatisk får med seg en krabbekvote som årlig gir en 
inntekt 6- 700.000 kroner.

Dette er med på å skape fronter innenfor næringen. 
Det var aldri meningen da kvotesystemet ble satt. Der-
for er det et betimelig spørsmål å stille om ikke gruppe 
to-ordningen i det hele tatt bør opp til ny vurdering.  
Det er vel neppe meningen at denne gruppen skal 
være en utløsende faktor for kvotespekulasjoner - som 
den har blitt.

Kvoteprisene har de to siste årene nærmest ek-
splodert. Ei 10-11 meters fartøykvote som ble omsatt 
for 600.000 kroner for to år siden, selges i dag for to mil-
lioner kroner. Derfor er det selvsagt ikke rart at mange 
ser sitt snitt til å selge – når man likevel får fiske like 
mye som før. Men alt har sin pris, og noen må betale for 
gildet. I dette tilfellet er det først og fremst unge fisk-
ere som har benyttet gruppe to som en mulighet til å 
komme seg inn i næringen. Man kan ikke forvente at de 
skal klare samme kjøret som en erfaren fisker. Men de 
risikerer å miste muligheten fordi gruppekvoten blir tatt 
før de kommer skikkelig i gang. Dermed vil vi sannsyn-
ligvis oppleve en dramatisk nedgang i rekrutteringen 
dersom man velger å la det skure å gå.

Vi henger historien vår på datoer. 
9. april 1940. 11. september 2001. 
22. juli 2011. Og hvem husker ikke 

Havforskningsdirektør Odd Nak-
ken stilles til veggs, og kan ikke 
annet enn å henvise journalistene 
til Vårherre. For dette har han 
ingen gode svar på. 

Torskekrisa er over oss. Nå 
nærmer vi oss den vanskelige da-
toen. Forskerne måtte på banen og 
komme med et nytt bestandsanslag. 
Som selvsagt sender kvotene til 
bunns. Det blir januar igjen, utsik-
tene er dystre og flåten forbereder 
seg på et nytt år med sult og nød. 

Men igjen spiller naturen oss et 
puss, det blir knallvær - og knall-
fiske. Mens politikere, forskerne, 
ja endog prestene, snakker om 
hvor dårlig det står til med torsken, 
opplever fiskerne en helt annen 
virkelighet. Garn som så vidt blir 
dyppet i havet går fulle av torsk. 
Forskerne får igjen et forklarings-
problem, og forteller at det gode 
fisket skyldes at all torsken nå er 
samlet på et lite område innmed 

meninger

Hvem husker 18. april 1989?

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

den gang definerte seg i denne 
gruppen, med hvem som i dag sit-
ter med de fleste torskekvotene, 
vil du finne mange sammenfall. At 
de mange oppkjøpene har betydd 
en sentralisering, er sikkert riktig, 
men kvotene har i hvert fall ikke 
havnet i såkalte sentrale strøk. Det 
er altså ikke i Tromsø og Bodø at 
kvotene har hopet seg opp, men i 
tradisjonelle utkanter som Moske-
nes, Myre og Husøy. Langt til nær-

meste by, men kort til nærmeste 
torsk. 

Vi kan gjerne diskutere om kjøp 
og salg av kvoter har gått for langt, 
om vi er i ferd med å få en kvo-
teadel på kysten og om det nå er 
blitt viktigere å håndtere tall enn 
fisk om man skal klare deg i denne 
næringa. Men glem ikke hvordan 
alt startet. 

Glem Ikke datoen 18. april 
1989.

Men det blir 
ingen torskeinva-

sjon, bare selin-
vasjon

Drømmen om ett slagkraftig Nord-Norge er lett å 
støtte, men avstandene er svært store. Det er over 120 
mil mellom Kirkenes og Bindal, lenger enn mellom 
Bindal og Lindesnes. Kommunikasjonene er verken 
enkle eller billige, det er ikke grunn til å tviholde på 
status quo, men heller ikke grunn til å legge fram et 
svakt forslag bare fordi regjeringa venter det. Fylke-
skommunene skal tale sine innbyggeres sak, også om 
det skulle innebære å si noe annet enn det kommunal- 
og regionalministeren ønsker seg.
(Leder i Bladet Vesterålen)

Forskningsrådet, med budsjett på over åtte milliarder, 
er en svær og byråkratisk maskin som ikke er lett å 
dreie i en litt annen retning. Den nye direktøren får 
ingen enkel oppgave hvis ambisjonen går ut over det 
å la alt være som før. Han eller hun må være smi-
dig, tålmodig og ha stålvilje for å nå langsiktig mål. 
Og: Må vite hva forskning er. Det høres ut som en 
selvfølgelighet, men er det ikke. I mange år, over flere 
perioder har rådet vært styrt av direktører uten person-
lig forskningserfaring.
(Professor Rolf Seljelid, kronikk i Nordlys)

At Nergård-konsernet bidrar sterkt som samfunns-
bygger i nord, hersker det ingen tvil om. I tillegg til 
477 ansatte i en rekke nordnorske kommuner, regner 
konsernet selv at de indirekte sysselsetter over 600 
fiskere. I fjor og i år investerer konsernet for over en 
halv milliard kroner, blant annet i Senjahopen, og i de 
neste to-tre årene skal det investeres for ytterligere èn 
milliard. Det blir spennende å følge konsernet i årene 
framover, i en krevende, men svært spennende og 
framtidsrettet næring.
(Leder i Folkebladet)

Trykk Polaris Media Nord AS
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Vi utfører krengeprøVe, stabilitets

beregninger og godkjenning

Vi har innlagte data for:

Kontakt oss for nærmere informasjon!

Tel: 924 77 970 / 459 55 844

Viksund 31

Viksund 35

Viksund Proff 1001

Viksund Proff1060

Malo 32’

Malo 35’

Kvaløy 35’

Stigfjord 35’

Sandøy 31’

Selfa 28’

Selfa 32’

Selfa 35’Men igjen spil-
ler naturen oss 
et puss, det blir 

knallvær - og 
knallfiske

Havforskningsdi-
rektøren kan ikke 
annet enn å hen-

vise journalistene 
til Vårherre

Derfor var det 
nesten umulig å 
stoppe eller be-
grense det gode 

fisket

Lengden på far-
tøyet ble det 

eneste kriteriet 
for hvor stor 

kvota skulle være

Innføringa av 
torskekvoter 

betød altså en 
gigantisk 

desentralisering

Torskekvotene har i hvert fall ikke havnet i såkalte sentrale strøk, men i tradisjonelle utkanter som Moskenes (bildet), Myre og Husøy, 
skriver journalist Dag Erlandsen i denne kronikken.

KOMMENTAR
Dag Erlandsen
Journalist i Kyst og Fjord

tirsdag 18. april 1989. 
«Aldri mer 18. april 1989», var 

et slagord på kysten i flere år et-
terpå, men hva i all verden skjedde 
denne datoen?

Vi tar en liten historietime, og 
starter med tidenes forskertabbe:

Andre halvpart av 80-tallet er 
i gang. Superoptimistiske havfor-
skere ber fiskerne forberede seg 
på torskeinvasjon. Utsiktene er så 
lyse, at om ikke rederne nå begyn-
ner å bygge, vil de få problemer 
med å få opp kvotene som venter 
på dem der framme. Rederne er ly-
dige, verftene bygger ut, hele kys-
ten forbereder seg på det som skal 
komme. Tror de.

Men det blir ingen torskeinva-
sjon, bare selinvasjon. Horder av 

radmager grønlandssel invaderer 
kysten, og drukner i garna i despe-
rate forsøk på å finne noe spiselig. 
Denne vinteren ser gytetorsken 
ut som brune bananer, sesongen 
er elendig, høsten kommer og det 
blir stadig klarere at ikke en gang 
trålerne vil klare å ta opp kvotene 
dette året. Noe er alvorlig galt. De 
som kan, avlyser sine byggepro-
sjekter, verft går konkurs, deretter 
rederier og til sist industribedrifter. 
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Solgte laksefôr med biodiesel
172.500 tonn fiskeolje som inneholdt biodiesel ble i 2013 
solgt fra fiskemelfabrikken FF Skagen i Danmark. Nå reises 
det ifølge avisen Metroexpress tiltale mot direktøren med 
krav om både straff og millionbot. Den dieselinfiserte fiske-
oljen ble solgt til kunder i til sammen 21 nasjoner. Alle fikk 
umiddelbar advarsel da saken ble oppdaget.

Mange ville se på havet
NRKs siste sakte TV-stunt, «Saltstraumen minutt for minutt» 
lørdag ble sett av èn million nordmenn. Det er ifølge NRK en 
markedsandel på 12,7 prosent, noe som er cirka tre ganger 
så høyt som NRK2 har en normal lørdag. Statskanalens mål-
setning var enhver seer over normaltallet for NRK ville være 
bra, så en tredobling skapte jubel. 

Kostbar dieselfylling
Forrige fredag måtte brannvesenet og havnemyndighetene 
rykke ut til Skarsvåg for å legge ut lenser i havna etter at en 
oljebil fra Minol kom i skade for å slippe ut mellom tre og ni 
kubikkmeter diesel. Hendelsen ble til alt overmål ikke varslet, 
så i tillegg til opprydningsregning på flere hundre tusen vanker 
det nå også politianmeldelse, melder ifinnmark.no.

Treganger fraktkostnaden
I påvente av at Finnmark Fylkeskommune skal utrede godsbe-
hovet på nytt, går hverdagen videre i Akkarfjord. I forrige uke 
måtte fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik leie hurtigbåten MS 
Ingøy for å få fraktet fisk til Hammerfest. Den frakten koster 
ifølge ifinnmark.no tre ganger så mye som normalt. - Det er frus-
trerende, sier Kvalsvik til avisa.nyheter

Forlater Produksjonslaget
Geir Rognan forlater Sommarøy Produksjonslag på Myre, 
der han har vært daglig leder de siste 12 årene. Rognan har 
nå sagt opp jobben, og forlater kontoret neste helg, melder 
nettavisen Vesterålen Online. Det er ifølge avisa helse-
messige årsaker som gjør at Rognan nå ta en «timeout» 
fra arbeidslivet, melder vol.no 

Selkjøper øker kapasiteten
Selv med bare én delta-
kende båt, og med dårli-
gere fangst enn året før, 
har landets eneste mot-
tak for selskinn, kjøtt og 
spekk tro på fremtiden. 

- Jeg tror det snart bare må være 
én veg – og den er oppover. 

Det sier daglig leder ved lan-
dets eneste gjenværende mottak 

for selprodukter, Arnfinn Karl-
sen.  Kjøperne nordpå har lagt 
inn årene, men hos Polargodt 
AS på Sunnmøre ser man mu-
ligheter i nye produkter og nye 
markeder.

Omega3-rik selolje har sel-
skapet 17 års erfaring med, og 
leverer både til helsekostmarke-
det for mennesker, samt husdyr-
markeder som hest og hund.  

- I tillegg har vi utviklet en 
del produkter av skinnet, sier 
Karlsen, og viser til selskapets 
produksjon av høykvalitets puter 

Selv om Havsel og Polar-
godt blir de eneste til å 
dele statstilskuddet på 2 
millioner kroner, er ikke 
Bjørne Kvernmo sikker på 
om årets tur går i pluss.

I forkant av årets fangst av grøn-
landssel uttalte både Havsel-skip-
per Bjørne Kvernmo og daglig 
leder i rederiet Tråldrift AS, Jens 
Petter Kraknes at et samlet støt-
tebeløp på 2 millioner måtte 
anses som et symbolsk handslag 
næringa satte pris på, men som 
neppe ville sikre lønnsomheten. 

- Støtten burde vært 2 millioner 
per fartøy, mente både Kvernmo 
og Kraknes. Sistnevnte hadde 
meldt på et fartøy innen fristen, 
men besluttet å ikke sende båten.

Tromsø-rederiet Kvitbjørn 
hadde også meldt på et fartøy, 
men heller ikke dette gikk ut.

Under halvmillionen i fangst
Dermed ble Havsel eneste fangst-
skute i Vestisen for andre år 
på rad. Skuta gjennomførte et 
tokt også i fjor, uten tilskudd. 
Det resulterte ifølge Bjørne 
Kvernmo i én million i minus.  
Ifølge Kvernmo tilfaller 1,5 milli-
oner av årets statsstøtte fangstbå-
ten. Men selv med et slikt tilskudd 
er han ikke ferdig regnet på om 
turen gir positivt bidrag i årsregn-
skapet. I fjor tok han 2.200 dyr, 
og i år ble utbyttet bare 1.500 
grunnet vanskelige isforhold. 
Han at det i økonomisk utbytte 
handler om rundt 200.000 kroner 
for skinn og spekk, og et lignende 
beløp for kjøtt og sveiver.  

Ivrige kunder
Kvernmo sier isen hvor selen kas-
ter går raskere i oppløsning enn 
før, og driver vestover mot Grøn-
land og Island, hvor «forholdene 
for å drive å rote med båt er van-
skelige», som han selv beskriver 
det. Stilt overfor valget mellom å 
gå i le og vente på bedre forhold 
eller vende nesen hjemover, be-
sluttet Kvernmo 1. mai å starte 
turen tilbake til Norge. 

Havsel ankom mottaket i Tjør-
våg i midten av uka, og gikk nord-
over i helga, med stopp i Tromsø 
mandag for det tradisjonelle sal-
get av kjøtt og sveiver på Kræ-
mer-kaia i Tromsdalen. Hadde 
han hatt mer å selge, hadde det 
blitt solgt mer. Tromsøværingene 
er som kjent sultne på selkjøtt. 

Uforutsigbart
Selv om Kvernmo er fornøyd med 
farten i kaisalget og stemninga 
blant kundene der er det for tid-
lig å oppsummere sesongen og å 
gjøre seg framtidstanker.

- Nei, den konklusjonen får 
komme i ettertid, når vi får regna 
på det. Men vi ser endringer i 
isen, og fundamentale endringer 
i forholdene for å drive fangst. 
Dyrene endrer adferd, de går tid-
ligere i vannet og blir umulige 
å fange. Og sammenhengene i 
hvorfor det blir slik er så ufor-
utsigbare og komplekse at man 
nesten har flere spørsmål etter at 
man har vært der, enn før man 
gikk. Naturen er ikke lett å bli 
klok på.

Charter og oljevern
«Havsel» hadde med et 
mannskap på 10, samt sel-
fangstinspektør i årets fangst.  
Skuta livnærer seg resten av 

Ifølge sjøpattedyrforsker 
Tore Haug ved Havfors-
kningsinstituttet må det 
fangstes 10 ganger mer 
grønlandssel enn i dag 
for at det skal ha innvirk-
ning på bestanden. 

Haug sier at også Havfors-
kningen følger spent med 
når fangsten oppsummeres.  
- Fangsttallene har selvsagt inn-
virkning på bestanden, og det 
årlige uttaket går inn i våre mo-

deller for beregning. 
Årets uttak på 1.500 dyr har i 

så måte minimal effekt på bestan-
den. Ifølge Haug ligger grensen 
for bærekraftig uttak av grøn-
landssel på 14.000 dyr i året. 
Først da vil fangsten være på et 
nivå som regulerer bestanden 
nedover. 

Det er likevel ikke slik at 
den lave fangsten gjør at sel-
bestanden er i eksplosiv vekst.  
- De dårlige isforholdene er dårlig 
nytt, også for selen. Dette i kom-
binasjon med tilgangen på mat 
gjør at vi nå mener bestanden av 
grønlandssel i Vestisen er i ferd 
med å stabilisere seg på en årlig 

ungeproduksjon rundt 90.000, og 
en bestand på 630.000 dyr. Inklu-
dert bestanden i Østisen snakker 
man om en total bestand på rundt 
2 millioner grønlandssel.

Og når det gjelder den gene-
relle konkurransen om maten 
i havet, beskriver Haug en noe 
nedadgående ungeproduksjon 
for grønlandsselen i østisen, 
mens den holder seg stabil i 
Vestisen. Også vågehvalbestan-
den holder seg relativt stabil.  
- Så jeg tror at fokuset på beskat-
ning av kval og sel som skadedyr 
ikke har så mye for seg. Vi fisker 
jo heller ikke torsk for å skåne 
resten av økosystemet, vi fisker 

den jo fordi den har verdi i seg 
selv. 

- Men forskningen har uttrykt 
bekymring ut fra spekktykkelse 
og kondisjon på sel og kval? 

- Det er klart, de tar en god 
del fisk. Og vi har sett tynnere 
spekklag hos både grønlandssel 
og vågehval de senere år, noe 
som kan tyde på at de har magrere 
tilgang på mat. Det har skjedd i 
samme periode som torskebestan-
den har økt, så mye tyder på at det 
er sterk konkurranse om maten. 

- Hva har du å melde til dem 
som er redd for ny selinvasjon?

- Vi har vært spente, for vi har 
hatt en situasjon den siste tida 

som minner om den vi hadde på 
slutten av 80-tallet, med mindre 
sild, lodde og polartorsk, som er 
viktig for selen. Men vi har også 
mindre sel nå enn vi hadde den 
gangen, så vi har en annen situa-
sjon nå totalt sett.

Ifølge Haug har forskningen 
anslått av vågehvalen står for et 
uttak av cirka 1,8 millioner tonn 
biomasse i året, en god del av det 
i form av krill. 

Selbestanden står for et uttak 
på mellom 3 til 3,5 millioner tonn 
biomasse, hvorav cirka 1,3 mil-
lioner tonn er krepsdyr og andre 
sjødyr som ikke mennesker driver 
fangst på. 

Arnfinn Karlsen ved Polargodt ser ikke like mørkt på fortsatt norsk selfangst som andre i næringa.  Foto: Polargodt 

Skinnene mates inn i en mas-
kin som skiller spekk og skinn. 
Deretter bearbeides skinnene 
ytterligere før de legges i salt 
i påvente av sluttbearbeiding.   
Foto: Polargodt 

	Laveste fangstutbytte noensinne 	Tre påmeldt - bare én skute deltok 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no
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Blir det siste gang «Havsel» eller andre fangstskuter legger fra kai etter levering av fangst?  
Foto: Polargodt

Arnfinn Karlsen og Bjørne 
Kvernmo.  Foto: Polargodt

året på charteroppdrag, blant 
annet for filmcrew med behov 
for utstyr og kompetanse på å 
ta seg frem i polare farvann. I 
fjor gjorde Havsel flere turer til 
Svalbard for internasjonale na-
turfilmprodusenter. 

- I tillegg har vi nå også fått 
kontrakt om oljevernoppdrag. 
Her gjelder det å ta de job-
bene som er mulige å få, sier 
Kvernmo.

og andre produkter. Nå arbeider 
han med å videreutvikle en kle-
skolleksjon basert på selskinn, 
som han mener det etter hvert 
har blitt et godt marked for.

- Selfangsten har jo slitt med 
et omdømmeproblem de siste 
årene, men dette tror jeg vil 
endre seg sakte men sikkert tak-
ket være et strengt regelverk og 
flinke folk ute på fangstfeltene. 

Iherdig innsats
I helga tok han imot fangsten 
fra «Havsel». Selv om tre re-
derier meldte seg på etter den 
uventede beskjeden om at det 
likevel ble statsstøtte, var skuta 
med adresse Alta eneste deltaker 
i årets fangst. 

Skipper Bjørne Kvernmo 
solgte mesteparten av kjøtt og 

sveiver på kaia i Tromsø på sør-
turen, men i alt 30 tonn skinn og 
spekk, samt noen hundre kilo 
biffkjøtt gikk til Polargodts an-
legg. 

Her var 16- 17 arbeidsfolk 
i sving med fortløpende bear-
beiding av skinnene. Fangsten 
ligger lufttett pakket om bord i 
båten, og når man først har tatt 
skinnene ut i friluft må de være 
ferdig prekivert og lagt i salt-
lake innen en time om man skal 
unngå kvalitetsforringelse.

Vet at flere vil delta
Polargodts anlegg har i dag ka-
pasitet til å ta imot cirka 1.000 
skinn om dagen. Men Arnfinn 
Karlsen vil investere i utstyr som 
øker kapasiteten til 1.300 skinn. 

- Vi vet at flere kommer til 
å delta til neste år. Jeg har hatt 
kontakt med båter som sier de vil 
være med i fangsten, sier Karlsen.  
Han mener det er viktig å jobbe 
videre med utvikling av produk-
ter og markeder slik at man kan 
få en en subsidiefri næring som 
står på egne bein. 

- Målsettingen må jo være å 
bytte ut tilskuddsdrevet fangst 
med økonomisk bærekraft. En 
kan ikke basere seg på tilskudd. 
Det involverer politikere og by-
råkrater, og blir alt for lite for-
utsigbart. Dette må finne sin 
løsning i kommersiell drift. 

- Men du er ikke redd for at 
kua svelt mens graset gror?

- Ja. Men det har vi jo vært 
redde for i mange år. Men bare 
interessen for å fangste er stor 
nok så skal vi nok holde ut, 
mener Karlsen. 

Må gjøre noe
Han mener at Norge som fangst-
nasjon har et ansvar for å drive 
en forsvarlig flerbestandsforvalt-
ning.

- Stadig flere innser nå at man 
har et bestandsproblem i det 
Grønlandsselen nå får formere 
seg fritt. Når man ser at dette til 
slutt vil gå ut over torskebestan-
den vil dette aktualisere seg. Sel-
bestanden øker hvert eneste år, 
og dette kan ikke fortsette. Noe 
må gjøres, det er innlysende. 

Avventende fangstskipper

Tar ut en tidel av potensialet
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Får ny utsettelse
Mottaksanlegg som ennå ikke har tilpasset 
seg den nye landingsforskriftens krav til 
journalføring, får ny frist. For å sikre at alle 
mottakere får tilstrekkelig tid til å tilpasse 
seg kravet, har Fiskeridirektoratet besluttet 
å forlenge de midlertidige dispensasjonene 
til 1. oktober 2016. 

Mer krabbe til turistene
Fiskeridepartementet dobler kvoten for tilrei-
sende og turister. Det koster hver yrkesfisker fem 
kilo mindre kvote. Departementet har økt turist-
kvoten for kongekrabbe fra 4fire til åtte tonn. Den 
totale kvoten er på 2.000 tonn, og selv om øknin-
gen av turistkvantumet går ut over yrkesfiskerne, 
har det ikke skapt noen protester.

Sliter med notseien
Kjøperne sliter med å selge sei til sine 
tradisjonelle markeder, og Råfisklaget an-
moder fiskerne om å roe fisket. I en meld-
ing fra Norges Råfisklag går det frem at 
laget i det siste har mottatt henvendelser 
fra flere fartøy i seinotflåten om at de ikke 
får avtaler om salg av rund notsei.

Sjømatklynge på Senja
30 bedrifter har gått sammen og dannet Sjømat-
klynge Senja. Hovedmålet er å finne løsninger 
som skal gjøre det enklere å drive sjømat-
produksjon i regionen. Klyngen skal bruke sin 
posisjon til å konkurrere, og til å arbeide fram 
tiltak og endringer på områder som er av betyd-
ning for klyngebedriftenes konkurransekraft.

Fisker funnet omkommet
En fisker i 50-årene som ble meldt savnet man-
dag, ble funnet omkommet nord for Midtøya 
ved Molde i natt til tirsdag. Fiskeren ble meldt 
savnet etter at en tom sjark ble observert 
kjørende i ring i Harøyfjorden. En omfattende 
leteaksjon ble umiddelbart i gang satt ov natt 
til tirsdag ble mannen funnet omkommet.

Mindre fisk, mer penger
Råfisklagets oppsummering av vinterfisket 2016 er 
hyggelig lesning for fiskerrne.  Ifølge Råfisklagets 
nyhetsbrev «Fisknytt» ble vinterfisket etter torsk i 
2015 noe svakere i kvantum enn året før. Men en 
snittpris som er løftet fra kr 16,28 til kr. 20,87 drar 
godt i veg, slik at verdien av vinterkvantumet i år 
økte med over en halv milliard kroner.

Ble gravid, taper 350.000,- Tok ikke høyde for mor

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

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

office@moltech.no 
tlf: 701 02 880

For mer info:
www.moltech.no

23.september i fjor kunne Nai-
napin K Josefsen (25) glede seg 
over en velskapt sønn. Fødselen 
vakte ikke like stor begeistring  
og resulterte i at hunn ikke fikk 
full krabbekvote.

Nainapin manglet nemlig fangst for 22.000 
kroner for å oppnå fulle kongekrabberettig-
heter da magen ble for stor til å kunne drifte 
videre.

Hun ble dermed sykemeldt resten av 
året – noe som for øvrig ble akseptert som 
gyldig grunn til til å komme inn under unn-
taksbestemmelsene. Hun fikk  derfor dis-
pensasjon til å fravike kravet om 100.000 
kroner i annen fangst.

Paragraf over paragraf
Men da årets krabbekvote skulle fordeles, 
slo andre regler i hjel dispensasjonen Nai-
napin K Josefsen hadde fått. Som fersk fis-
ker hadde  hun nemlig ikke hatt seddelført 
omsetning i årene 2012,2013 eller 2014 
som skulle danne grunnlaget for de som ble 
sykemeldt i kvalifiseringsperioden. Dermed 
var ikke dispensasjonen verdt noe og hun 
ble satt til halv kvote i henhold til forskrif-
tene og som hun oppfylte kravene for.

Det vil si at hun i stedet for en full kvote 
på 4560 kilo i 2016 får hun kun fange 2280 
kilo krabbe. Med en krabbepris på opp i 
160 kroner kiloen gir det store utslag. Ved 
full kvote kunne hun ha oppnådd en inn-
tekt på over 700.000 kroner, men blir nå 
sittende igjen med kun halvparten.

- Hårreisende
Ektemannen Cato Josefsen er oppgitt over 
vedtaket og mener det er en hårreisende 
praksis Fiskeridirektoratet gjennomfører. 

- Nainapin kjøpte båt først i november 
2014 og den ble rigget om slik at hun kunne 
starte fiske våren 2015. Derfor hadde hun 
ikke noen omsetning i de tre foregående 
årene. Jeg kan ikke se annet enn at hun nå 
straffes for graviditeten sier, Josefsen.

I 2015 hadde Nainapin  til sammen re-
gistrert fangst for 488.000 kroner på sjar-
ken inkludert kongekrabbe - som ikke telte 
med i kvalifiseringskravet.

- Men hun hadde vitterlig annen fangst 
for 78.000 kroner og fikk en gyldig sy-
kemelding som ga henne sykepenger på 
107.000 kroner. At dette ikke skal telle med 
finner jeg helt ubegripelig, sier Josefsen.

Ikke drøftet særskilt
Ektemannen forteller at han har drøftet 
saken med folk i Fiskeridepartementet. 
Men her fikk han til svar at denne sær-
skilte saken ikke var oppe da man hadde 
en gjennomgang av kvalifiseringene slik at 
man ikke kunne ta høyde for et slikt tilfelle, 
dermed er det lite de kan gjøre med saken.

- Nainapin K Josefsen 
har falt mellom to 
stoler. Kathrine Kan-
nelønning i Fiskeridi-
rektoratet, sier at de 
ikke har andre mulighe-
ter enn å avslå anken.

Hadde hun kjøpt båt etter 
1.mai i 2015 hadde hun fått 
utvidet kvalifikasjonstiden og 
brukt de tre første måneder 
av 2016 til å oppfylle kra-
vet – noe som ble vedtatt av 
Fiskeridepartementet da for-
skriftene ble endret etter en 
ekstraordinært høring i begyn-
nelsen av 2016.

I samme høringsnotat ble 
også sykdom satt på dagsor-
denen og man kom fram til en 

forskrift som tok høyde for sy-
kemelding skulle gi dispensa-
sjon i kvalifiseringsperioden, 
men med resultatene fra de tre 
foregående årene som grunn-
lag.

- I regelverket som ble 
laget, ble det imidlertid ikke 
tatt høyde for et slikt eksempel 
som denne saken viser. At det 
er uheldig for vedkommende 
ser vi. Men vi hadde ingen 
holdepunkter i forskriftene for 
å fange opp en slik situasjon, 
og var derfor nødt til å avvise 
klagen, sier Kannelønning.

- Hun framholder at med 
dagens regelverk gis ingen åp-
ning for å vise skjønn i en slik 
sak. Her er det kun Fiskeride-
partementet som kan gå inn. Og 
da må det en regelendring til.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Nainapin K Josefsen (25) startet fiske med sjarken «Natsha» i fjor. Hun ble imidlertid sykemeldt på grunn av graviditet. 
Det kostet henne en halv krabbekvote. (Foto: privat)

Falt mellom to stoler

For første gang etter 
påske har ukekvantu-
met for hyse vært på 
mer enn 1000 tonn. Men 
det er fortsatt torsken 
som sto for volumet sist 
uke.

De foreløpige tallene fra Rå-
fisklagets omsetning i uke 18 var 
170,4 millioner kroner. Dette var 
satt sammen av 157,2 millioner 
kroner etter landinger fra nor-
ske båter og 13,3 mill kroner fra 
utenlandske båter.

- Sistnevnte bestod av fryst 
reke fra en danskregistrert båt, 
med nær 400 tonn reke til 11,5 
millioner kroner. I tillegg var det 
leveranse av fersk torsk fra en 

engelsk og en dansk tråler, heter 
det i ukerapporten fra Norges 
Råfisklag.

Omsetningen av ferskt fisk re-
duseres gradvis uke for uke i takt 
med at et avtakende torskefiske 
langs kysten. Torsken sto likevel 
for brorparten av ferskomset-
ninga med 3.570 tonn til en verdi 
av 51,9 millioner kroner. Seien 
fulgte med 1.860 tonn og 12,0 
millioner kroner, der notfisket 
og snurrevad stao for det meste. 
Hysekvantumet levert fersk kom 
for første gang etter påske opp i 
over 1.000 tonn, som var en dob-
ling i forhold til ukene før, og der 
snurrevad stod for 90 prosent av 
totalen og det meste av det igjen 
levert Øst-Finnmark.

- Tilsvarende øking ser vi 

også for kongekrabben, der 60 
tonn til verdi 5,0 millioner kro-
ner var opp fra 36 tonn og 3,2 
millioner kroner uka før, økin-
gen kom i det uregulerte fis-
ket. Én leveranse av levende 
snøkrabbe gjør seg også gjel-
dende på statistikken, for øvrig 
tredje leveranse av samme fartøy 
ukentlig de tre siste ukene. Ellers 
er det spredt aktivitet på øvrige 
fiskeslag, der kveite, vågekval, 
tare, reke og brosme/lange kom-
mer høyt på statistikken. Bruk-
bar fart i frystomsetninga, godt 
opp fra uka før. Denne gang var 
omsetningen av fryst torsk på 
vel 2.200 tonn og verdi 38,1 mill 
kroner, som kom fra 11 trålere, 
tre autolinere og to snurrevad-
båter, heter det i rapporten.

Økt fart i hysefisket
Snurrevadflåten som drifter utenfor Øst-Finnmark får greie hysefangster.

Fiskerne ble bedt om å 
komme med råd – og 
man endte med at de 
tre foregående årene 
skulle danne grunnlag 
for fiskere som var sy-
kemeldt i kvalifiserings-
perioden.

Da de nye krabbeforskriftene  
i fjor ble presentert der det var 
satt aktivitetskrav for å kva-
lifisere seg til krabbefiske i 
Øst-Finnmark, ble det et rama-
skrik langs kysten fordi det var 
mange hensyn det ikke var tatt 

Bernt Bertelsen i Nærings- og fiskeride-
partementet sier fiskerne fikk reglene 
som de ville ha dem, men tok ikke høyde 
for graviditet.

høyde for.
Derfor ble det 

gjennomført en 
ekstra høring i be-
gynnelsen av 2016, 
hvor man tok for 
seg unntaksbestem-
melser i forhold til 
sykdom samt fis-
kere med nye far-
tøy.

Fiskarorganisa-
sjonene ble spurt 
hvordan de ville 
ha reglene – og 
fikk det de ba om. 
Blant annet ble det 
bestemt at syke-
melding i kvali-
fiseringsperioden 
var dispensasjons-
grunn.  Samtidig 
ble det besluttet at 
fiskere som hadde 
skaffet seg fartøy 
etter juni skulle få 
et par ekstra må-

neder på å oppfylle fangstkra-
vene.

- Det var ingen som tok til 
ordet for situasjoner der helt 
ferske fartøyeiere ble syke-
meldt, og man valgte å benytte 
de tre foregående årene som 
kvalifikasjonskrav for forhøyet 
kvote, sier Bernt Bertelsen.

Bertelsen sier at det imid-
lertid ikke er noe i veien for at 
en slik problemstilling kan tas 
opp for neste års regulering. 
Det vil si at innspill om dette 
kan sendes når neste års regu-
leringer i kongekrabbefisket 
skal på skriftlig høring i løpet 
av høsten.
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Stinn brakke i Mortsund

- Jeg er ikke dum
- Jeg er ikke helt dum og 
ha selvsagt ikke fisket 
opp to fulle kvoter. Det 
sier Torfinn Henriksen 
fra Røst.

Kyst og Fjord skrev om Henrik-
sen sist uke, etter at han hadde 
fått 225.000 kroner i inndragning 
fra Norges Råfisklag. Det skjedde 
etter han angivelig skal ha fått 
klarsignal fra Maritim Compe-
tense AS om det kunne gjøres på 
denne måten. Henriksen hadde 
kjøpt båt med kvote og var under 

vinterfisket midt i strukturerings-
prosessen. I sitt tilsvar skriver sel-
skapet at «Henriksen fisket hele 
14/15 meterskvota på «Rosøy», 
altså 100 prosent av 12/13 me-
terskvoten, pluss 100 prosent 
av 14/15 meterskvoten. Dette er 
selvfølgelig ikke lov med hensyn 
til kvoteutnyttelsesregelen i regu-
leringsforskriftene». 

Det reagerer Henriksen kraftig 
på.

- Jeg har selvfølgelig ikke fis-
ket to fulle kvoter. Jeg er ikke 
dum, og det ser jo veldig rart ut 
når selskapet kommer med slike 
påstander. Det jeg har gjort, er å 
fiske to kvoter minus 20 prosent, 

som er normal avkorting når man 
strukturerer, sier Henriksen.

Hva som skjer videre med 
saken, er også uklart. I følge 
Henriksen har Tromsø-selskapet 
hevdet at han får denne kvota 
tilbake til høsten, når strukture-
ringsprosessen er gjennomført, 
slik at skaden ikke blir så stor 
som først antatt. Men ifølge Nor-
ges Råfisklag er kvoten tapt for 
dette året.

Henriksen har påklaget avgjø-
relsen inn for Fiskeridirektoratet, 
med henvisning til at han er blitt 
lurt av rådet fra Maritim Compe-
tense AS og selvsagt ikke har for-
søkt å jukse.

Størst interesse knytter det seg 
selvsagt til fiskeriminister Per 
Sandberg. Det skal være første 
gang at en fiskeriminister møter 
opp på Kystfiskarlagets lands-

- Turistene tømmer 
Andfjorden for stork-
veite. Det hevder leder i 
Andøy Fiskarlag, Yngve 
Larsen, etter siste ukes 
kveitemesterskap, inter-
national Halibut champi-
onship.

Konkurransen har funnet sted i 
regi av Andøy Fiskecamp i nå 
nedlagte Skarsteindalen militær-
leir.  Leiren ble kjøpt av litauere 
i 2012, som opprettet fiskecamp, 
og etter hvert kveitemesterskap. 
I følge Larsen er hovedvekten av 
deltakerne, og gjestene, øst-eu-
ropeere.

På fiskecampens facebook-
side har det de siste par ukene 
florert med bilder av stork-
veite. Lørdag var det klart at 
konkurransens førstepris, som 
lyder på 10.000 euro – nesten 
100.000 kroner - gikk til Team 
«Kasatka», for ei kveite på 125 
kilo. Stikkord fra de mange refe-

ratene på sida er blant annet 14 
kveite med samlet vekt 294 kilo 
den ene dagen, 11 kveite på til 
sammen 420 kilo en annen, samt 
både stor sei, stor torsk og serier 
med steinbit. 

- Deltakerne kommer hit med 
varebiler, og ingen skal fortelle 
meg at de holder seg innenfor 
de foreskrevne 15 kiloene når 
de reiser hjem igjen, sier Larsen, 
som er oppgitt over at myndig-
hetene ennå ikke har oppdaget 
omfanget på deler av turistfiske-
virksomheten.

- Jeg savner virkelig debatt 
om dette. Vi fiskere skal regule-
res i hjel, vi skal godta strenge 
bestemmelser, kvoter og fiske-
forbud, og straffes hardt om 
ikke fangstrapportene vi sender 
inn stemmer med millimeters 
nøyaktighet. Samtidig kan altså 
resten av verden bare komme 
hit og hente det de vil. Vi eta-
blerer fjordlinjer og kysttorske-
vern – for hvem, sier en oppgitt 
fiskarlagsleder, og fortsetter.

- Det er blitt helt ville til-
stander. Samtidig går altså vi 
nordmenn rundt og forteller 

hverandre at fisketurisme er så 
bra og at næringsliv og kommu-
ner tjener masse mer på dette 
enn på om fiskerne tar fisken. 
Det tror jeg ikke før jeg får se 
det, og hittil er det bare løse på-
stander. Hvaslags feriefolk er 
det egentlig som drar til Norge 
i varebiler? 

Det blir «stinn brakke» når Norges Kystfiskarlag møtes på Mortsund denne uka. Her fra landsmøtet 2012 i Svolvær.

- Vi har måttet si nei til mange, 
sier Bjørnar Kolflaath.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Jeg er ikke dum, sier Torfinn Henriksen fra Røst.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Tømmer Andfjorden for kveite

- Det er blitt ville tilstander 
blant fisketuristene. Hvaslags 
feriefolk er det egentlig som 
drar til Norge i varebiler, spør 
leder i Andøy Fiskarlag, Yngve 
Larsen.

Det blir «kul på væggan» når Norges Kystfiskarlag 
samles til landsmøte denne uka. – Det ble fullt. Vi 
måtte si nei til mange, sier daglig leder Bjørnar Kol-

møte, men i hvert fall ikke første 
gang Mortsund har en statsråd på 
besøk. Fiskeværet utfor Leknes 
er nemlig hjemplassen til vår 
legendariske fiskeriminister, Ei-
vind Bolle.

Nærhet til ressurser
Sandberg er en av to innledere 
til temaet «Nærhet gir rett til res-
surser», med disse stikkordene:
• Hva fører spekulasjon i fis-

Mortsund. Sammen med assis-
terende direktør i Norges Rå-
fisklag, Svein Ove Haugland, 
skal hun snakke om forenklet 
regelverk for levering fra den 
minste kystflåten, og om man 
kan regulere fram god kvalitet.

Batterisjark
Fredag blir det miljøvern på 
sakslista, da statssekretær 
Ronny Berg og daglig leder 
Erik Ianssen ved Selfa skal 
snakke om det grønne skif-
tet. Som kjent har Selfa laget 
verdens første elektriskdrevne 

sjark, og eier av den første 
hybridsjarken, fisker Bent Ga-
brielsen, kommer også. Også 
førnevnte professor Jahn Pet-
ter Johnsen skal innlede om 
temaet, med stokkord, tekno-
logiutvikling, CO2-utslipp i 
fiskeflåten og atferdsregule-
ring.

Etter lunsj vil Sintef-forsker 
Signe Sønvinsen orientere om 
sin rapport om fiskernes helse, 
før ordinære årsmøtesaker som 
valg, årsberetning, arbeidsplan 
og vedteksendring skal under 
hammeren.

kerettigheter og liberalisering 
til? 

• Nasjonalitet og nærhet til res-
sursene

• Fremtidens regulering
• Hvordan skal arv og kvoter 

utspille seg ved generasjons-
skifte?
De to andre innlederne er pro-

fessor Svein Jentoft og professor 
Jahn Petter Johnsen, begge Nor-
ges Fiskerihøgskole. 

Fiskeridirektøren kommer
Men også fiskeridirektør 
Liv Holmefjord kommer til 



Side 10 • KYST OG FJORD  KYST OG FJORD • Side 11 kystogfjord.no • mai 2016, uke 19 kystogfjord.no •  mai 2016, uke 19

- Bløgg fisken umiddelbart

Næringsliv
Kultur
Natur

Tlf. 78 40 20 00 | postmottak@hammerfest.kommune.no | www.hammerfest.no | facebook.com/hammerfest.kommune

- De siste forsøkene som Nofima 
har utført viser at stress gjør at 
utblødningen svekkes. I stedet 

for å pumpe blodet ut, pumpes 
mye blod inn i selve fiskekjøttet, 
sier fagsjef for industri og for-
edling i FHF, Frank Jakobsen til 
Kyst og Fjord.

Blod i fiskemuskel til ustresset fisk. Blod i fiskemuskel til stresset råstoff.

	Går bort fra 30-minutters anbefalingen    	Sluttresultatet endres dramatisk

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Forskerne går nå bort fra 30-minutters anbefalingen, og mener fisken bør bløgges umiddelbart etter at den er tatt om bord. (Foto: Øystein Ingilæ)

Frank Jakobsen
Resultatet mellom fisk som er bløgget før eller etter en stress-si-
tuasjon er svært synlig. (Foto: Nofima)

Omsetningen i Norges 
Råfisklag passerer trolig 
seks milliarder kroner 
i løpet av mai. Så langt 
ligger førstehåndsom-
setningen 1,4 milliarder 
kroner foran fjoråret.

De siste omsetningstallene fra 
Norges Råfisklag viser at det 
mandag morgen var omsatt fisk 
og skalldyr til en førstehånds-
verdi av 5,69 milliarder kroner i 
råfisklagets distrikt. 

Klarte å svelge unna 
For de fleste er det imidlertid slutt 
på årets torskefiskeri – som først 
og fremst har sørget for rekordtal-
lene. Men for de som fortsatt har 
torsk å fangste på er forholdene 
fortsatt gode – spesielt utenfor 
Finnmark.

Til tross for et eventyrlig fiske 
med store kvanta levert over en 
kort periode har markedet klart å  
svelge unna. Den siste eksportsta-
tistikken som Norges Sjømatråd 
presenterte sist uke, viser at mar-
kedet ikke har problemer med å 
håndtere mye fisk på kort tid.

Økning for de fleste grupper 
Ved utgangen av april var det ek-
sportert torskeprodukter for mer 
enn 4,1 milliarder kroner. Bort-
sett fra klippfisk har alle andre 

Vi når seks milliarder

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Torsken har sørget for nye rekorder også i år. Prisene har økt – tross solide mengder som er tatt i land på kort tid. (Foto: Erik Jenssen)

produktgrupper økt betraktelig i 
løpet av året. Ferske I årets fire 
første måneder ble det eksportert 
ferske torskeprodukter for 1,4 

milliarder som er en økning på 
20 prosent. Frosne torskeproduk-
ter opplevde enda større økning 
og endte på 925 millioner kroner 

som var opp hele 54 prosent.
Saltfisken endte på sin side 

med et eksportresultat på 695 
prosent som var en økning på 16 

prosent, mens klippfisk av torsk 
opplevde en nedgang på ni pro-
sent, med et resultat på 1,1 milli-
arder kroner i perioden.

Ikke vent med å bløgg fisken. Nye tester viser nem-
lig at kvaliteten på sluttproduktet forringes for hvert 
minutt som går etter at fisken er tatt om bord.

Endrer anbefaling
Det er tidligere anbefalt at hvit-
fisk må bløgges senest 30 mi-
nutter etter opptak for å unngå 
alvorlige blodfeil. Men disse 
forsøkene er gjort på uthvilt fisk. 
Et avsluttet FHF prosjekt har nå 
simulert fangstsituasjonen med å 
påføre fisken stress, og har påvist 
at det bidrar til redusert koagu-
leringstid og mer restblod i filet. 
De ferske resultatene gir derfor 
helt nye anbefalinger på hvordan 
torsk bør håndteres og hvor raskt 
den bør bløgges.

Forringes av stress
I presentasjonen av forsknings-
resultatet viser en til at når fisken 
stresser så øker den samtidig 
blodomløpet ut i muskelen for 
å takle opphopningen av melke-
syre i muskelen, noe som medfø-
rer at muskelen blir rød. 

- Denne rødfargen får en ikke 
fjernet med bløgging derfor er 
det viktig at fisken ikke stresser 
for mye på eller i redskapen eller 

etter at den er kommet om bord. 
Det er bedre å gi fisken en kakk i 
hodet slik at den bedøves dersom 
man ikke kan bløgge den umid-
delbart. Det er bedre enn bare å 
la den ligge, sier Jakobsen.

Flere faktorer
For å unngå stress må fisken 
håndteres fint under fangst, og 
den bør helst avlives eller bedø-
ves direkte når den kommer om 
bord. Så langt er det bare gjort 
målinger på levring av blod i så-
kalte TT-rør. 

Men det er flere viktige fak-
torer som avgjør om man kan 
oppnå en topp kvalitet av slutt-
proiduktet. Fisk som lagres i 
kontaminert vann, det vil si 
blodvann, de første timene etter 
fangst kan ha stor innvirkning 
på kvaliteten, og da spesielt hvis 
fisken er sløyd. Økt lagringstem-
peratur på 10 grader de første 24 
timer gir fire dager kortere hold-
barhet enn hvis fisken lagres på 
0 grader, selv om fisken deretter 

lagres på is. Dette har stor inn-
virkning ved omsetning av fersk 
fisk, og viser at kontroll med kjø-
lekjede i alle ledd av verdikjeden 
er svært viktig. Disse endrede 
lagringsforhold gir mulighet for 
forbedret kvalitet og holdbarhet.

Det er Nofima som er pro-
sjektleder for forsøkene og som 
har uført testene som nå vil gi 
helt nye bløggeanbefalinger.
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- Kystfiskerne har tilført mye

Gårdsøyveien 23 – 8907 Brønnøysund 
Tlf. 75 02 99 40 

www.trucktek.noNR.1
I NORGE

Vi kan kraner, 
hydraulikk og vinsj

LA OSS KOMME MED TILBUDET!

VÅRE KRANER 
HOLDER DET 
DE LØFTER

Oljeberedskapen har 
nytt godt av fiskernes 
inntog i oljevernforenin-
gen Nofos rekker.

Etableringen av oljevirksomhet 
i Finnmark førte til en sterkt 
oppgradert oljevernberedskap. 
Denne forvaltes av Norsk ol-
jevernforening for operatørsel-
skap, forkortet Nofo. Foreningen 
eies av oljeselskapene, og skal 
sammen med offentlige myndig-
heter sørge for sikkerheten 
knyttet opp til selskapenes olje-
virksomhet.

Nofo innledet i 2011 samar-
beid med en rekke kystfiskebå-
ter om å inngå i beredskapen. 
Det øves jevnlig, og denne uka 
har seks fartøyer fra Havøysund 
deltatt i oppsamling av 4 tonn 
popcorn som ble kastet på havet 
for å illudere oljesøl. 

Imponerer internasjonalt
Lederen for Nofo i Hammer-
fest, Hilmar Gerhardsen sier at 
fiskerne har tilført beredskapen 

mye praktisk kunnskap. 
- Vi ser klar forskjell på fis-

kere og andre vi bruker. Her er 
vi jo på deres hjemmebane. De 
kjenner forholdene og strau-
mene, og er vante med å jobbe 
både natt og dag. De har vært 
med og tilføre beredskapen vel-
dig mye i forhold til det å hånd-
tere utstyret. De kan kjøre båt, 
for å si det sånn.  

Det ble gjennomført øvelser 
også i vinter, der Gerhardsen sier 
deltakerne imponerte stort.

- De har nådd et virkelig høyt 
nivå, de imponerer også inter-
nasjonale observatører. En av 
deltakerne fra Canada påpekte 
at han var spesielt imponert over 
hvordan de taklet overgangen 
fra lys til mørke, og sa at denne 
typen innsats ikke ville latt seg 
gjøre i Canada.

Flere barrierer
Fiskebåtene er nummer 
tre i en rekke av barrierer.  
- Plattformen er null, mens 
supplybåtene som ligger stand 
by ved plattformen er barriere 
nummer èn. Deretter kommer 
de øvrig tilgjengelige supplybå-
tene som nummer to, og om det 

kommer forbi dem er det fiske-
båtene i «Innsatsgruppe Kyst» 
som er nummer tre. Kommer 
oljen forbi også denne barrieren, 
er det Olje- og strandgruppa som 
er nummer fire. 

Også denne gruppa har nylig 
holdt øvelse. Sist uke kom et 
femtitalls mannskaper sammen 
for å øve på deteksjon og opp-
samling på Ingøya ytterst i havet 
mellom Havøysund og Hammer-
fest. 

Registreres i app
- Vi valgte Ingøya fordi vi vil 
være gode på de nærområdene 
vi er satt til å beskytte. Vi fikk 
også testet en nyutviklet App 
som Nofo og Kystverket har 
laget. Med denne vil operasjons-
sentralen kunne følge med hvor 
ressursene oppholder seg, samti-
dig som rapporteringen av land-
påslag eller andre forhold kan 
sendes inn, omså med bilder av 
observasjonene som gjøres ute i 
felt. 

- Erfaringen med appen var 
meget gode. Uten denne må 
man gjøre slik innhenting ma-
nuelt med penn og papir. Nå kan 
vi rapportere med bilder som 

Fiskerne kom inn i oljevernarbeidet i 2011, og har tilført verdifull kompetanse.   

Hilmar Gerhardsen leder Nofo i Hammerfest. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

merkes i kart, og hver eneste ar-
beider kan være operasjonssen-
tralens øyne. Dette ble en meget 

god øvelse med god læring både 
i håndteringen av situasjonen og 
bruken av appen.

Vil ha Magerøya som nav

Etter at Statoil satte sine visjo-
ner for Veidnes på Magerøya på 
vent, og dermed skapte stor frus-
trasjon blant både lokalt nærings-
liv og hos politikerne, mener 
andre at området vil bli gull verdt 
i framtidens Olje-Norge. Med sin 
strategiske beliggenhet vil Veid-
nes kunne dekke oljevirksomhet 
både utenfor Vest-, Midt- og 
Øst-Finnmark.

Oljeterminal
Karlstrøm er leder for selskapet 
Arctic Terminal and Transporta-
tion (ATT) som har storstilte pla-
ner for å etablere, bygge og drive 
en transportløsning for råoljen 
fra Barentshavet. Dette skal også 
innebære en etablering av en ol-
jeterminal på Veidnes, skriver 
Teknisk Ukeblad.

Ifølge ukebladet ser selskapet 
ser for seg investeringer i mil-
liardklassen, og ønsker å sikre 
ilandføring av olje fra oljefel-
tene Alta, Gotha, Wisting, Johan 
Castberg og Goliat gjennom en 

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Harald Karlstrøm tror Mager-
øya vil bli et framtidig oljesen-
trum i nord.

Slik ser Arctic Terminal and Transportation for seg Veidnes som et nav i framtidens oljenæring.

modell som er helt ny i norsk og 
internasjonal sammenheng.

Tankhavn
Selskapet planlegger å etablere 
en kai på Veidnes med tre tanker, 
hver med kapasitet på 500.000 
fat.

De ser da for seg en pro-
duksjonsrate i Barentshavet på 
200.000 til 400.000 fat olje om 
dagen og to-tre skytteltankere 
som henter olje fra feltene og 
inn til land.

Neste fase vil gå fra 2024 
til 2032 og tar sikte på at det 
er en produksjonsrate på mel-
lom 400.000 og 600.000 fat om 
dagen. Her vil de ha en kapasitet 
på seks tanker, hver med plass til 
500.000 fat olje.

I neste fase, fra 2032 og ut-
over, er det snakk om produk-
sjonsrate på mellom 600.000 og 
1 million fat om dagen, og en 
økning til opp til 12 tanker.

Omlastingsterminalen i første 
fase ser de for seg vil ha en total-
kostnad på om lag 1,7 milliarder 
kroner. Totalkostnaden for fase 
to vil ligge på om lag 2,5 milliar-
der kroner.

Kjente aktører
Med seg i prosjektet har Karl-
strøm fått inn flere kjente olje-
navn. Deriblant Statoils tidligere 
Russland-sjef og tidligere Shtok-
man-direktør Bengt Lie Hansen, 
Johan Petter Barlinhaug samt 
Felix Tschudi.

Den som trur toget har gått for Magerøya som ol-
jesentrum bør revurdere sine tanker raskt. Harald 
Karlstrøm tror nemlig øya kan spille en nøkkelrolle 
de 50 neste årene.
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Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING
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Vi ønsker fiskeflåten velkommen til vårfiske i vår region!

I alle kommunene finnes det gode havneforhold og fasiliteter til både 
fritidsbåter, fiskebåter og losseforhold til større båter. 
Både Lebesby, Nordkapp og Porsanger har kort vei til fiskefeltene i Barentshavet.
Her finner du flytebrygger, fiskernes-velferd, bunkringsanlegg, variert næringsliv 
som tilbyr god service, kultur og idrettsaktiviteter.

1. Gjesvær
2. Skarsvåg
3. Kamøyvær
4. Honningsvåg
5. Smørfjord

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

Våre havner :

10. Nordvågen

10.

9. 9. 

Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

Kortere vei

| 77 66 01 00

Goliat bedre enn forventet

Svært fornøyd med 
fiskerisamarbeid
Eni er svært fornøyd med 
beredskapssamarbeidet 
med fiskerne, som nå går 
inn i en ny fase.

- Samarbeidsformen er jo helt ny 
og spennende, som ikke fantes 
noe annet sted i Norge. Og vi må 
si at vi er svært fornøyd, sier An-
dreas Wulff i Eni.

Med oppstart av oljeproduk-
sjon på Goliat, går samarbeidet 
inn i en ny fase. Nå er det alvor.

- Fiskerne har vist seg som 
en meget god samarbeidspartner 
for oss, som både tilfører kom-
petanse i beredskapen og får ny 
kompetanse innen vårt fagfelt. 
Til sammen gir dette en meget 
velegnet innsatsstyrke, sier han.

Da samarbeidet startet, var 
det helt nytt i Norge. Nå blir 
modellen «eksportert» til andre 
oljefelt langs kysten.

- Stadig flere fiskefartøy kom-
mer innunder ordninga. Det gjør 
kysten mer robust, sier han.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Goliat har produsert olje i to måneder. Og er godt i rute.

- Det viktige for oss er at vi er 
i gang på en sikker og trygg 
måte, sier Andreas Wulff.

Miljøvennlig seismikk
PGS, Statoil og staten har lagt 50 millioner kroner på bordet for å ut-
vikle en ny seismikkteknologi som er langt mindre miljøbelastende 
enn dagens løsninger. Teknologien skal åpne for oljeleting i skjer-
mede områder som Lofoten.

Nyheten kom da olje- og energiminister Tord Lien mandag tok 
turen til hovedkontoret til seismikkselskapet PGS på Lilleaker i Oslo. 
Der avslørte han at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legger 
ytterligere 50 millioner på bordet til det som heter Demo 2000-pro-
grammet. Dermed vil potten ha økt fra 70 millioner i fjor til 220 milli-
oner i år, skriver E24.

I følge nettstedet går prosjektet ut på å utvikle en ny teknologi der 
man kontinuerlig skyter en jevn strøm med seismikkimpulser, fremfor 
dagens teknologi der man skyter kraftigere enkeltimpulser, lytter på 
refleksjonssignalet, analyserer og deretter skyter en ny runde.

Ifølge PGS vil den nye teknologien kunne redusere støyen i havmil-
jøet med 90 prosent, øke effektiviteten markant og forhåpentligvis 
gi enda bedre seismikkdata enn i dag. Teknologien skal også belyse 
berggrunnen bedre og gi mindre støy i dataene.

Ny feide om olje og fisk
Statoil-sjef Eldar Sætre mener at fiskeri- og oljenæringen kan ek-
sistere side om side i Lofoten, Vesterålen og Senja. – I beste tilfelle 
naivt, sier Norges Fiskarlag.

Det var fra talerstolen på Industrikonferansen 2016 på Gardermoen 
at Sætre gjentok påstanden om at fiskeri- og oljenæringa kan leve side 
om side i disse viktige områdene. – Jeg er sikker på at vi sammen kan 
finne gode løsninger som kan sikre industriell aktivitet, i samarbeid og 
sameksistens med våre fiskeriinteresser, sa Statoil-toppen.

- I beste fall naivt, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen. – Torsken 
har i generasjoner gitt brød på bordet langs hele kysten. Vårt budskap, 
også til Eldar Sætre, er å la torsken være i fred. Norge har råd til å la 
torsken være i fred i disse viktige gyte- og fiskeområdene, sier Inge-
brigtsen til E24.

umstilsynet, sier han.
– For oss er det viktig å un-

derstreke at vi er kommet i gang 
på en sikker og trygg måte, og 
at oppstarten den 12. mars ble 
etterfulgt av en umiddelbar pro-
duksjon, helt som planlagt. Til 
tider har vi vært oppe i 90 pro-
sent av full produksjon, andre 
ganger har produksjonen vært 
stengt ned, men dette regner vi 
som helt normalt i en oppstar-
tingsfase. Det er ikke utypisk 
at man først når full regularitet 

etter ett til to år. Så vi må regne 
med at ting tar litt tid.

Første last 1. april
Den første oljelasta gikk sørover 
med tankskip rundt 1. april. Den 
tredje lasten er nå under lossing 
fra plattformen. Hver tankbåt kan 
ta inntil 810.000 fat olje. 

- Vi fokuserer først og fremst 
på fremdriften i prosjektet. Vi 
har startet gassinjeksjonen, der 
gassen injiseres tilbake til feltet 
til senere bruk. Det er en viktig 

milepæl. Nå jobber vi med neste 
milepæl, vanninjeksjonssystemet.

Full produksjon vil være på 
100.000 fat i døgnet. Estimerte 
utvinnbare reserver er cirka 180 
millioner fat olje. Feltets levetid 
er foreløpig estimert til 20 år, 
men en betydelig oppside er al-
lerede identifisert. Ny forskning 
viser at varer og tjenester for 
rundt 1,3 milliarder kroner er le-
vert av regionale leverandører og 
at det er skapt cirka 460 nordnor-
ske arbeidsplasser.

Fintuner systemene
Akkurat nå er selskapet i ferd 
med å fintune systemene. De 
første tankskipene med råolje 
er sendt til Rotterdam, men fort-
satt vil det gå lang tid før «nor-
maltilstand» er innført.

- Det vil ta fortsatt mange 
måneder. En rekke av testene vi 
må igjennom kan ikke utføres 
før feltet er i drift. Den daglige 
virksomheten både på selve 
plattformen og om bord på de 
tre tankskipene er følgelig pre-
get av disse testene og det tar tid 
før vi kommer opp i full regula-
ritet, sier Wulff.

To måneder
I disse dager er det to måneder 
siden Eni startet produksjonen 
på Goliat, 88 kilometer nordvest 
for Hammerfest. I følge Tek-
nisk Ukeblad har produksjonen 
flere ganger blitt stengt ned på 
grunn av gassalarm, blant annet 
dagen før den offisielle åpninga 
18. april. Wulff sier dette ikke 
er unormalt i en oppstartings-
fase. - Samtidig er det viktig å 
understreke at vi ser alvorlig 
på gasslekkasjene. Sikkerhets-
rutiner med produksjonsstans 
og mønstring av personell for 
livbåt blir gjennomført, og epi-
sodene rapportert til Petrole-

Goliatbrønnene er bedre enn forventet. Det sier An-
dreas Wulff, direktør for ekstern kommunikasjon og 
samfunnskontakt i Eni. 

- Produksjonen går som forven-
tet. Brønnene er av god kvalitet 
og oppfører seg litt bedre enn vi 
kunne forvente. Solide brønner 
som produserer bra er viktig i et 
langsiktig perspektiv, sier Wulff 
til Kyst og Fjord.
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kystfolk

Livskunstner med døden som pensel

Åpner kafè i Hamningberg
Motgang og kulturminnebråk til tross; Stein-Inge Riise og Elisabeth Fjeld-
heim Knutsen Riise satser på å åpne kafè i Hamningberg i juli, melder Ifin-
nmark.no. – Det er enormt mange som kommer og spør om det er åpent. 
Og det er jo synd at det ikke er noe tilbud. Vi tar dette som et prøvepros-
jekt, og så får vi evaluere om dette er noe vi skal fortsette med, sier han til 
avisa. Kafèen skal i utgangspunktet holde åpen i juli, og da håper ektepa-
ret den vil bli et kjærkomment møtested.

Må ha overhaling
Motoren i hurtigruteskipet «Lofoten» er ifølge Lofotposten den helårs op-
erative hovedmotor i skip med flest gangtimer i verden. Men nå må den ha 
en hvil. Rederiet hadde planlagt vedlikehold av skipets hjerte ved neste or-
dinære verkstedopphold i januar/ februar 2017, men nå må det fremskyndes 
av frykt for at slitasjen har kommet for langt. Båten tas dermed ut av trafikk 
etter rundturen som ender i Bergen 8. april, og tilhenger av teak og ekte båt-
lukt må dermed finne seg mer moderne transport i sommer. 

Kyst-gin revet vekk
– Jo da, du kan trygt si at det gikk litt fortere enn det vi hadde trodd. Det 
sier destillerisjef Roar Larsen ved Myken Destilleri i Rødøy til Avisa Nor-
dland, etter at destilleriets første leveranse av 200 flasker «Myken Arctic 
Gin» ble tilgjengelig på Vinmonopolets nettsider. Nettbutikken åpnet 
klokka åtte, og klokka elleve var de fri. Så klokka 12 kunne destillerisjefen 
invitere styreformannen og de øvrige involverte til feiring – selvsagt 
med gin og tonic. 

Den enes død, den andres brød er 
det noe som heter. Og for Karel 

Rouwenhorst inntraff det per-
fekte dødsfallet like etter påske. 
I årevis har han ønsket å finne en 
komplett spekkhugger på rek i 
fjæra, og har bygget opp et godt 
varslernettverk av lokalkjente 

Fra før finnes blant annet en ni meters nebbkval 
i Karels samling. Nå ser han frem til å montere en 
komplett spekkhugger, mens han drømmer om 
det neste store funnet.   Foto: Erik Jenssen 

Og ferdig rensket. Minner om et helt annet dyr, gjør den ikke?  Foto: Karel Rouwenhorst 

Spekkhuggerslog. Foto: Karel Rouwenhorst

Før demontering.  Foto: Karel Rouwenhorst

«Choked in the plastic soup» er et typisk Karel-verk som kom-
menterer dagens debatt om plastavfall i naturen.   
Foto: Erik Jenssen

Det er lett å tenke på døden når man ser på kunsten 
til Karel Rouwenhorst. Men faktisk er det livet han 
hyller. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

i lokalmiljøet. Men det er langt 
mellom hver gang en av havets 
ulver utånder i fjæresteinene, og 
når det først skjer må man være 
raskt ute for å berge fangsten før 
naturen bryter dyret ned.

Adrenalinjobb
Så da Karel for tre uker siden 
fikk melding om en komplett 

grep mot dyr og natur er et tilba-
kevendende tema i kunsten. For 
selv om han er pasjonert jeger og 
fangstmann, er det lite som får 
Karel så rasende som historier 
om at dyr påføres unødvendige 
lidelser. 

Neshornjakt, pelsdyrhold, 
norsk rovdyrpolitikk og folk 
som samler egg fra truede rov-
fuglearter er eksempler på tema 
som får ham til å slå fast at han 
nok er mer glad i naturen enn i 
mennesker.

- Ja, det mener jeg helt alvor-
lig. Naturen må få ordne opp på 
sitt vis, vi må slutte å blande oss 
inn på den måten vi gjør i dag. 
Vi skal drive fangst for mat og 
alt vi trenger, men vi mennesker 
driver med alt for mye trofèjakt 
og unødvendig neddreping på 
naturens bekostning. Det må vi 
slutte med.

Må taes vare på
Forakten for trofèjegere til tross: 
Man finner afrikanske jakttro-
feèer i Karels samling. Og det 
handler om en annen side ved 
personligheten hans: Samling og 

gjenbruk. 
For da en kamerat i Neder-

land som samlet effekter fra 
andre verdenskrig fikk overta 
hele samlingen fra en tysk pen-
sjonist som i tillegg til krigsef-
fekter også hadde veggene fulle 
av jakttrofèer ringte han selvsagt 
til Karel. 

- Faen, man kan jo ikke hive 
sånt! mener Karel. For når dyret 
først er skutt, er det jo tross alt 
bedre å ta vare på det enn at det 
går på dungen, mener Karel. 

Og akkurat det valgspråket 
om at «man kan jo bare ikke 
hive sånt» ble etter hvert ganske 
belastende i hans tidligere jobb 
på avfallsmottaket hos det regio-
nale renovasjonsselskapet. Karel 
er så absolutt en gjenbruker, og 
kjørte heim kubikkvis av fullt 
brukbare ting fra dumpen. Naus-
tet i fjæra er i sin helhet reist av 
gjenbruksmaterial, innredningen 
det samme.

- Til og med utstyret og verk-
tøyet inne her stammer fra fyl-
linga. Det er helt utrolig hva folk 
hiver, jeg tror kanskje det bare er 
motorsaga jeg har kjøpt ny, ler 

Karel. 
- Men det var bra at jeg sluttet 

der. Det ble ganske fullt her til 
slutt. Jeg har enda saker og ting 
stående her som jeg bare tok vare 
på fordi det var for galt å hive. 

De siste ni årene har Karel 
jobbet som kunstlærer ved Kul-
turskolen i Sortland, en jobb han 
nå er i ferd med å forlate til for-
del for jobb som badevakt med 
ansvar for skolesvømminga. 

Jakter enhjørningen
Og samtidig holder han øynene 
åpne for det neste kvalscoopet. 

- Jeg ønsker meg gjerne ei 
komplett nise. Og det ultimate 
måtte jo være å finne en narhval 
med tanna og det hele intakt. 
- Den hadde det vært fan-
tastisk å få tak i, sier Karel 
med stjerner i øynene.  
Og som du helt sikkert skjønner, 
så tar han mer enn gjerne mot 
tips om kvalfunn rundt omkring 
i nordnorske fjærer. Aller helst i 
nærområdet, men om funnet er 
gjevt nok utvider han gladelig 
fangstområdet. 

fem meter lang spekkhugger i 
fjæra på Reinsnes i Sortland, 
rett over sundet fra der han bor, 
rykket han umiddelbart ut for å 
sikre området. Grunneieren var 
særdeles interessert i hjelp til å 
få fjernet det nær 4 tonn tunge 
dyret fra eiendommen, og hjalp 
til med å trekke kvalen ut av flo-
målet. 

Første ledige fridag troppet 
Karel opp med oljehyr og grov 
kniv for å utføre jobben med å 
skille kjøtt og beingrind. 

- En hyggelig jobb? 
- Hehe. Jeg hadde i alle fall nok 
adrenalin. For der lå den endelig. 
En komplett, voksen spekkhug-
ger med tennene og alt intakt, det 
har jeg ventet på i mange år.

Etter renskjæring ble skjelet-
tet delt i håndterbare stykker og 
fraktet hjem til basen på Gåsbøl 
på andre siden av Sortlandssun-
det. 

Nå ligger skjelettet til prepa-
rering på naturmåten; nedsenket 
under flomålet slik at krabbe og 
andre renovatører får gnage det 
reint for organisk materiale. 

- Og hva skjer så?  - Det vik-

tigste er jo bare å ha den! ler han 
hjertelig, men er rask til å legge 
til at den jo skal monteres og stil-
les ut på en eller annen måte. 

Nytt liv
For interessen for bein og skje-
letter handler om langt mer enn 
samlemani. Karel fikk med seg 
et års kunstutdanning før han i 
1992 falt pladask for det fraflyt-
tede fiskeværet Nyksund, og brøt 
opp med livet han levde i Ned-
erland.  

- Det første jeg fant i fjæra der 
var jo kvalbein, det er klart jeg 
ble glad i plassen! 

Men han fant masse annet 
også. Jernskrot, rekved, garnres-
ter, plastavfall – og døde dyr. I 
Karels verksted monteres bein 
og døde i en sammenheng som 
gir dem nytt liv. Opp gjennom 
årene har det blitt mange sterke 
fremstillinger, kunstverk som 
noen haster fort forbi, mens 
andre stanser opp ved og gjør seg 
virkelig dype tanker om. 

Naturen må få ordne opp
Miljøvern og menneskets over-
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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

Det var engang – 
 innspill@kystogfjord.no

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

2. MEHAMN
    MIX JOHANNES NILSEN
    COOP MARKED

3. HONNINGSVÅG
    NARVESEN

4. BERLEVÅG
    NARVESEN
    SPAR J. NILSEN

5. BÅTSFJORD
    NARVESEN

6. VARDØ
    SØNDREVÅG KIOSK AS

7. VADSØ
    NARVESEN

8. HAMMERFEST
    MIX HAMMERFEST

9. SKJERVØY
    WILTON AS

10. TANA
      MIX TIGERN KIOSK

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

12. ANDENES
      NARVESEN ANDENES

13. SORTLAND
      NARVESEN

14. STOKMARKNES
      MIX ARVID RØNNING

15. SVOLVÆR
      NARVESEN TORVET

16. HAVØYSUND
      VIMO NÆRBUTIKKEN

17. STAMSUND
      COOP PRIX

18. BALLSTAD
      JOKER

19. SØRVÅGEN
      JOKER

20. VÆRØY
      COOP PRIX

21. RØST
      JOKER 

22. LØDINGEN
      NARVESEN 

23. BODØ
      NARVESEN , ROYALSENTRET

24. HENNINGSVÆR
      MIX JOH MALNES HANDLERI
 
25. RAMBERG
      BUNNPRIS

26. MELBU
      MIX PÅ HJØRNE

27. SENJAHOPEN
      TO - SØSTRE AS

28. HUSØY
      JOKER

29. GRYLLEFJORD
      ICA NÆR

30. SØREISA
      COOP PRIX

31. BRØNNØYSUND
      TD PÅ KAIA

32. MYRE
      ESSO

Her får du kjøpt 
Kyst og Fjord i løssalg:

2728
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Styrelederne Ingebriktsen og 
Fredriksen - i henholdsvis Nor-
ges Fiskarlag og Nordland 
Fylkes Fiskarlag, har i diverse 
leserinnlegg den senere tid villet 
hylle samholdet, demokratiet og 
kompromisset i Norges Fiskar-
lag.

Og det er riktig det som 
Fredriksen uttaler: «Gjennom 
Fiskarlagets 90-årige historie har 

dyktige tillitsmenn der i gården 
påvirket myndighetenes fiske-
ripolitikk»

Men som vi alle vet, man 
kan være dyktig til så mye her i 
verden. I så måte ser det ut som 
disse to litt historieløse herrer 
i sine leserinnlegg har valgt å 
overse et og annet av det som har 
satt spor etter seg i Fiskarlaget 
opp gjennom tiden.

For det er et bra stykke veg 
mellom «ti tusen støvler som 
tramper i takt» for fellesskap, so-
lidaritet og samfunnsansvar, til 
et Norges Fiskarlag som de siste 
30-40 år gradvis har utviklet seg 
til å bli et redskap for et stadig 

minkende antall smågrådige re-
dere. Redere som tilsynelatende 
er mer opptatt av kvotehandel og 
eierskap til disse, enn av fiske og 
fangst.

Men - studerer man Fiskarla-
gets, og etterhvert lagets grup-
peorganisasjoners historie og 
utvikling nøye nok, kan det vel 
slås fast at et mindretall dyktige 
redere og tillitsmenn i mange år 
har fått det som de vil, og slik sett 
er fornøyd  med tingenes tilstand.

Mange av årsakene til denne 
beklagelige utviklingen i Fiskar-
laget er det fullt mulig å sette ord 
på, men ikke her, i et kortfattet 
leserinnlegg.

La gå med det. Hvor Fredrik-
sen henter sin informasjon fra, 
når han i sin skrivelse i avisen 
sikter til Kystfiskarlaget, og på-
står at folk som har brutt ut av 
Fiskarlaget og etablert egen or-
ganisasjon «er snyltere som bare 
tenker på seg selv», forundrer 
ikke undertegnede.

Men -dette er med respekt å 
melde ikke riktig.

Dessverre vil det gå for langt å 
her informere Fredriksen om hva 
Kystfiskarlaget er og ikke er. 

Kanskje kan et besøk hos 
laget oppklare mye.

Det kan imidlertid avsløres 
at laget etterhvert har 27-28 års 

fartstid og historie, samt vedtek-
ter med formålsparagraf. 

Hva organisasjonen har gjort, 
gjør og planlegger, er åpent og 
tilgjengelig for alle.  

Setter man seg litt inn i dette, 
vil det kanskje gå opp for den 
ene og den andre styrelederen at 
disse utbryterne ikke er snyltere, 
men folk som prøver og vil trå 
til - organisasjonsmessig og fis-
keripolitisk- for fiskere, kyst og 
kystsamfunn.

For egen regning, med bak-
grunn i 17-18 års aktivt medlem-
skap i Fiskarlaget, vil jeg si det 
slik: Kystfiskarlaget tok nok fatt 
der Fiskarlaget datt av lasset.

Siste fylkesting i Nordland ved-
tok en høringsuttalelse til sam-
ferdselsdepartementet knytta 
til prosessen med etablering av 
miljø-og oljevernbase i Vester-
ålen og Lofoten. I det opprin-

nelige forslaget fra fylkesrådet 
som styres av Ap, Sp, Krf og 
SV er det i første punkt lagt inn 
følgende: «Det er viktig at dette 
senteret har kompetanse til å 
håndtere den økende trafikken 
inn og ut av Vestfjorden, samt 
økende petroleumsvirksomhet 
i nordområdene.» Dette er det 
eneste stedet i det 7 punkts lange 
forslaget at lokalisering av opp-
gavene behandles. 

Plassering av basen vil gi 
mange positive direkte og in-
direkte utviklingsmulighet for 

lokaliseringsstedet. Diskusjo-
nen om lokalisering er derfor 
allerede godt i gang. Det er der-
for merkelig at fylkesrådet ville 
legge så ensidig vekt på trafik-
ken inn og ut av Vestfjorden 
uten å nevne den store skipstra-
fikken av store oljetankere og 
annen skipstrafikk langs ytter-
sida av Vesterålen og Lofoten. 
Kanskje like merkelig er at hel-
ler ikke fiskeflåtenes enorme ak-
tivitet særlig fra kysten av Senja 
til forbi Lofotodden, er nevnt 
som argument for baseaktivite-

ten. Kort sagt kan det vanskelig 
tolkes på annen måte enn at fyl-
kesrådet fremma argumenter for 
at basen skal ligge på innsiden 
av Lofoten.

Rødt har ikke tatt stilling til 
plassering av basen. Vi forven-
ter at fylkestinget får en ny sak 
der forslag til plassering blir tatt 
opp. 

I siste fylkesting (april-16) 
fremma Rødt likevel følgende 
tillegg til fylkesrådet som presi-
serte at «basen må ha stort fokus 
med hensyn til den store skip-

strafikken og fiskeflåten langs 
yttersiden av Vesterålen og i 
Lofotbassenget.» I det endelige 
vedtaket støtta heldigvis fylkes-
tinget tillegget med «den store 
skipstrafikken på yttersiden av 
Vesterålen», men forslaget om 
å ta med fiskeflåten fikk Rødts 
2 stemmer + 2 fra V,1 fra MDG 
og 1 fra SV og falt. 

Etter Rødt mening må inn-
retning på miljø- og oljevernba-
sen også ha stort miljøfokus på 
fiskeflåtens aktivitet og på ope-
rativ beredskap i forhold til det. 

Innspillforfatteren finner det ikke unaturlig at mange har vendt fiskarlagen ryggen.

Miljø-/oljevernbasen og fiskeflåten 

INNSPILL
Steinar Friis
Ramberg

INNSPILL
Christoffer 
Ellingsen
Fylkestingsrep. for Rødt
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Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!
Telefon  78 49 99 00 

Utlyser 25 millioner kroner

Den nordnorske fiskeriavisen - Vi er priviligerte
Gir linefisket en ny sjanse

Odd Kristian Rasmussen (bildet) 

og Gudmund Sandholm la om til 

linedrift. De er ikke redde for å gi 

lina en ny sjanse til neste år.

Side 10 og 11

Side 4 og 5

Side 18 - 21Fotograf Audun Rikardsen lovpriser den nordnorske naturen. Nylig vant 

han naturfotografenes Oscar-pris for sine unike bilder fra kysten. 

- Vi er privilegerte her i nord som har en så fantastisk natur og et så rikt 

dyreliv, sier han.

Side 2 og 3 

I Kina bruker stadig 

flere mer penger på 

mat. Her vil torsken 

finne mange venner etter 

hvert. 

Trond Antonsen

Stig Tore Solstad

i Vardø i Finnmark har fått 

nybåten innført i Fiskeridirek-

toratets fartøyregister.

Side 24 - 27

Mer sei på line

Det fanges mer sei på line i 

forhold til tidligere. – Glede-

lig, sier rådgiver Charles Aas i 

Norges Råfisklag. 

Side 12 og 13
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oktober 2015  Uke 44    Nr. 43, 5. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Nytt håp i Stamsund

Plassjef Steffen Andersen i Stamsund kunne 

ta en gledelig telefonrunde til de ansatte i 

Norway Seafoods i Stamsund denne uka. 

– Det blir drift fra neste uke, var budskapet.

(Foto: Tina M. Hagelin)

Strukturering
blir kostbart

Side 4 og 5

En sjarkeier med en ti-metring må ha mer enn 40 kroner kiloen for 
torsken for at det skal lønne seg å strukturere. – Strukturering av 
den minste flåten vil kun lønne seg for de som har store båter fra før 
av, slår Tom Vegar Kiil fast.

14-metringer med 
trålerkvote?  
Dersom regjeringens forslag til heving av 
kvotetak og spesialisering av enkeltfiskerier 
går gjennom, kan det åpne for nærmest 
trålkvoter på båter under 15 meter.

Side 8 Side 7

Frank Arne Hansen
mener at lyden av sjødra-
gan utenfor Berlevåg er 
den reneste musikk.

Side 14 og 15

Hans-Arild Hansen
i Korsfjorden i Finnmark 
har fått båt innført i 
Fiskeridirektoratets far-
tøyregister.

Side 20 - 23
(Foto: Øystein Ingilæ)
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Fisket etter sympatisører 
Bente Kristin Lorentzen fra Folkeaksjonen ol-
jefritt Lofoten, Vesterålen og Senja rekrutterte 
nye medlemmer under Fiskarlagets landsmøte. 
- Det varmer alltid å komme ned i ei havn og se 
at båtene bærer vårt merke, sier hun.

April 

stemme nei
Når konsekvensutrednin-

gen skal tas opp på Aps -

side 4

Siste 6 og 7

side 2 og 3 

Det jo klart at Lis-

på grunn av en rapport som 

ingen har lest

-

nført i Fiskeridirektoratets

register.

side 22 og 23

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 

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:

PLASTSundvollhovet, 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

Side 6 og 7

overregulering 

-

side 4 og 5

-direktoratets register.

side 34 og 35

leder Norges staeste yrkes-gruppe og aner håp for den.

side 28 og 29

side 2 og 3 

hadde det vært 

la torsken bli svømmende i havet, enn at den nå skal 

siste sekund. 

tre ganger

mest en utradering av kystsamfunn.

side 14 og 15

Dette skal få bukt på de store svingningene i torskens pris og kvalitet al-lerede til neste år. Flere tusen tonn skal lagres levende i stedet for å presse den inn i et overfylt marked i første halvår.

Desember 

7100975300907 BAADER 541

Integrert 
forvask 
og 
børste

Hovedkontor i ÅlesundBAADER NORGE ASVasstrandv. 71Boks 80196022 ÅlesundTlf.: 70 16 98 20Fax: 70 16 98 21E-post: baader@baader.nowww.baader.com

FLEKKING  OG  FJERNING  AV NAKKEBLOD
l Hver fisk blir måltl Forhånds-definerte programl System for nakkerensingl Skånsom behandlingl Enkle og fleksible  justeringsmuligheterl God kapasitetl Stabil driftl Fullt ut elektronisk styrtl Delt prosessone og styringssonel Hygienisk designl Storfiskmaskin eller standardmaskin

Torskens hotell Båten ble knust
om for et drøyt år siden.

side 4 og 5

er svært gode og det forundrer meg 
mye, sier nestleder Jan Fredriksen i 

side 6 og 7

LES DEN DRAMATISKE HITORIEN PÅ SIDENE 14 - 17 

I tre døgn måtte de uten stopp ause Vardø-båten «Bale» for å un-

ngå forlis. Ennå den dag i dag, mer enn 60 år senere, mener Wilfred       

fra Finnmark.
side 2 og 3 

vil det ikke mangle på mannskap, om man -dige globale oljeutviklingen.

Øystein Ingilæ

Jack Jensen
på Silsand i Lenvik kommune -
rektoratets fartøyregister.

side 28 - 31

Ambassadør for

Bjørn-Ivar Arntzen blir i nærm-

tv-dokumentaren «Norsk på italiensk» sendes. Filmen vises 

side 6 og 7

71 0097 530090 7

Desember 

(Foto: Inge Wahl)

Skann koden
med mobilen 
eller
Ring 78 49 99 00

ÅRETS JULEGAVE!
12 mnd abonnement, 
papir eller pdf inkl. værstasjon. 
Kun 1499,-

Raner de minste

- Tenner opprørsfaklen langs kysten
- Vi har kystfartøy som er gode nok til å overta 

trålerkvotene, sier ordfører Kristina Hansen i Nord-

kapp. Ordførerne i Nord-Norge mener regjeringens 

sjømatmelding vil tenne opprørsflammene langs 

kysten. les alle detaljer fra sjømatmeldingen.

Side 6,7,8,9,10,11,12 og 13

Side 4 og 5

Mens det blir færre båter i gruppa under 11 meter, blir deltakeradgangene 

flere. Og stadig flere av sjarkkvotene fiskes av flåtegruppene over 11 meter. 

Vi presenterer tallene.

Arne Tobiassen 
har flere ganger måtte kjem-
pet for livet sitt. Og hver gang 

har han vunnet.

Side 16 og 17

Side 2 og 3 

Hvordan markeds-
føre norsk fisk, ja de 
har ikke engang et 

ord for torsk på kinesisk.

Trond Antonsen

Inge Oddvar Eide
i Torsken i kommune med 
samme navn i Troms, har fått 
båten «Oddvar» innført i Fisk-
eridirektoratets register over 
fiskefartøy.

Side 16 og 17
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April 

stemme nei

Når konsekvensutrednin-

gen skal tas opp på Aps -

side 4

Siste 6 og 7

side 2 og 3 

Det jo klart at Lis-

på grunn av en rapport som 

ingen har lest

-

nført i Fiskeridirektoratets

register.

side 22 og 23

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 

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:

PLASTSundvollhovet, 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

Side 6 og 7

overregulering 

-

side 4 og 5

-
direktoratets register.

side 34 og 35

leder Norges staeste yrkes-
gruppe og aner håp for den.

side 28 og 29

side 2 og 3 

hadde det vært 

la torsken bli svømmende 
i havet, enn at den nå skal 

siste sekund. 

tre ganger

mest en utradering av 
kystsamfunn.

side 14 og 15

Dette skal få bukt på de store svingningene i torskens pris og kvalitet al-

lerede til neste år. Flere tusen tonn skal lagres levende i stedet for å presse 

den inn i et overfylt marked i første halvår.

Desember 

710097 530090 7 BAADER 541

Integrert 
forvask 
og 
børste

Hovedkontor i ÅlesundBAADER NORGE ASVasstrandv. 71Boks 80196022 ÅlesundTlf.: 70 16 98 20Fax: 70 16 98 21E-post: baader@baader.nowww.baader.com

FLEKKING  OG  FJERNING  AV NAKKEBLOD

l Hver fisk blir måltl Forhånds-definerte programl System for nakkerensingl Skånsom behandlingl Enkle og fleksible  justeringsmuligheterl God kapasitetl Stabil driftl Fullt ut elektronisk styrtl Delt prosessone og styringssonel Hygienisk designl Storfiskmaskin eller standardmaskin

Torskens hotell Båten ble knust
om for et drøyt år siden.

side 4 og 5

er svært gode og det forundrer meg 

mye, sier nestleder Jan Fredriksen i 

side 6 og 7

LES DEN DRAMATISKE HITORIEN PÅ SIDENE 14 - 17 

I tre døgn måtte de uten stopp ause Vardø-båten «Bale» for å un-

ngå forlis. Ennå den dag i dag, mer enn 60 år senere, mener Wilfred       

fra Finnmark. side 2 og 3 

vil det ikke mangle på 

mannskap, om man -

dige globale oljeutviklingen.

Øystein Ingilæ

Jack Jensen
på Silsand i Lenvik kommune -

rektoratets fartøyregister.

side 28 - 31

Ambassadør for

Bjørn-Ivar Arntzen blir i nærm-

tv-dokumentaren «Norsk på 

italiensk» sendes. Filmen vises 

side 6 og 7

710097 530090 7

Desember 

(Foto: Inge Wahl)

Skann koden
med mobilen 
eller
Ring 78 49 99 00

ÅRETS JULEGAVE!
12 mnd abonnement, 

papir eller pdf inkl. værstasjon. 

Kun 1499,-…og få alt i én pakke   – ukentlig papir-avis, 
PDF-utgave og nettavis!

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVN KF
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.kommune.no

Garn, teiner, plastkar, etc

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

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

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK 

1991 - 2016
25 ÅR

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

MØRENOT FISHERY
 TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP!

DELIVERING THE DIFFERENCE™

 

Autorisert 
bruktbåtmegler

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

Autorisert Volvo Penta 
Serviceverksted
• Salg 
• Montering

Velkommen til Veidnesklubben!

Hos oss blir både mannskap og
fangst behandlet med respekt!

Vi kjøpe krabba di!
Daglig leder :Svein Vegar Lyder 
Tlf: 941 50 098
E-post: svenne@lyderfisk.no
Formann : Gentjan Kryeziu
Tlf: 908 42 080
E-post: gentjan@lyder�sk.no

Web: www.lyderfisk.no

Selskap du har bruk for:

Bistår med skatt, regnskap og rådgiving
Tlf. 76 05 42 00 • post@vvregnskap.no

www.pmh.no

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

firmapost@maritimsd.no

ALT AV MEKANISK
OG SVEISEARBEID.
Våre dyktige fagfolk 

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

Ta kontakt med oss
det kan lønne seg!

Salg • service • deler

www.maritimsd.no

Har du lyst å konsentrere 
deg om bare �sket i år? 

Ta kontakt, så hjelper vi deg!
Ekstern Regnskap AS

Tlf. 78 98 56 10
Mob. 92 01 15 32 

www.ekstern-regnskap.no

Ekstern Regnskap er et �ott alternativ 
for �skere som er mest opptatt med å 
�ske. Vi kan alt fra hyre- og lottoppg-
jør til komplette �skeriregnskap. Vårt 
nettbaserte forretningssystem 
Xledger gir deg full oversikt og 
kontroll uansett hvor du er.

Regnskapstjenester for �skere

- et klart førstevalg på mekaniske tjenester

Båtsfjord

Skips og redningsutstyr
Trosser og tauverk
Alt i løfteutstyr

Verneutstyr og bekledning
Ståltau
Brannutstyr
Flåteservice

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

KONTAKT OSS: 

Kontakt Tlf:
78 41 73 30
905 12 774

Mehamn: Hermann Mehamn A/S
Kontakt: Hermann Pettersen Tlf 909 44 945/

Wiggo Pettersen Tlf 911 91 210
Havøysund: Hermann Export A/S

Kontakt: Teresa Miranda Tlf 974 64 745/
Wiggo Pettersen Tlf 911 91 210 

Vi kjøper fisk!
Service

9300 Finnsnes
Tlf: 91 91 48 66
Mail: jm-service@hotmail.com

Forhandler for Beta Marine  
Marinemotorer bygget på Kubota , 

brukes i fiskebåter, fritids og seilbåter. 
Motorstørrelse fra 10 til 150 hk.

DEKKER HELE NORD-NORGE!

BÅTKALESJER
PUTER OG STOLER

hansenprotection.no
69 00 13 00

Vi er også landets 
ledende produsent av:

REDNINGS-
DRAKT?
Kontakt oss!

Behov for

PS...

www.selstad.no Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 / 76 06 89 80 
 gudmund@selstad.no • Selstad, avd Svolvær

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

GARN, LINER OG JUKSA

Salg av motorer og aggregater - 
BAUDOUIN, DEUTZ, SISU og ABC.

Maxilift kraner.
Marine og Industri.

Kontakt :
Kjell@sveiseindustrien.no   
Mob 47 97 80 70
jensp@sveiseindustrien.no   
Mob 95 08 63 51

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

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

• Kjøp av fisk fra alle redskapstyper
• Fri sløying
• Behjelpelig med egning
• Bunkers og ferskvann
• Velferdsrom
• Kaiplass
• Bil til disposisjon (Stø)
• Islevering
• Mottak hele uken

TA KONTAKT:

VELKOMMEN TIL VÅRE ANLEGG PÅ MYRE OG STØ

JAN-ROGER KNUDSEN på Myre, 
mobnr. 97 56 35 28 / jan-roger@gunnar-klo.no

LEIF GODVIK på Stø, 
mobnr. 95 48 86 99 / leif@gunnar-klo.no

GUNNAR JARL KLO
mobnr. 97 01 00 98 / gunnar@gunnar-klo.no

www.gunnar-klo.no

VI KJØPER BLÅKVEITE!

Vi kjøper blåkveite!

Mottak av fisk 24/7
Vi betaler alltid markedspris

Velkommen til våre mottak 
på Gimsøy og Myre

For avtale ring 
Ted 913 47 380 eller Hans 951 33 415

En av få godkjente for
skipsopphugging i Europa.

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

Over 100 års erfaring

Side 12 og 13

Nærmere 2400 sjarkeiere har fått ei regning fra Sjøfartsdirektoratet. 
De har innført en avgift for båter med lengde på 9 – 10,67 meter. Det 
gir mer enn ti millioner kroner i belastning for denne flåtegruppen. 
– Jeg oppfatter ikke dette som legitimt, sier leder Arne Pedersen i 
Kystfiskarlaget.
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Sjarkavgift for millioner

Fiskere starter
fiskemottak 
Med det klingende navnet Bleik Fisk 
AS starter Odd Magne Pettersen, 
Glenn Thomas Madsen og Petter 
Pettersen (bildet) fiskemottak på 
yttersida av Andøya.

Side 4 Side 10 og 11

på Myre har fått båt in-
nført i Fiskeridirektora-
tets fartøyregister.

Side 24 - 27 

Rolf Guttorm 
Kristoffersen

Ola Bjerrang
på Bleik legger ofte 
sine vakre fotografier 
ut på internett. Da får 
han tilbakemelding 
fra mange forskjellige 
land.

Side 16 - 19

- Problem at 
ikke flere deltar
 - Vår styrke ligger ikke bare i 
medlemstallet, men i gjennom-
føring av godt faglig funderte 
prosesser, sier generalsekretær 
Otto Gregussen i Fiskarlaget.
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VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

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

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

Frykter smutthull
- Islendingene er kommet. Snart kommer 
spanjoler og alle andre som oppdager at 
her ligger det et kvote-smutthull, sier pro-
fessor Peter Ørebech.

Side 8

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

FLEKKEMASKIN: NFT 110
UTVIKLET OG BYGGET I NORGE

BASERT PÅ LANG ERFARING OG ØNSKER FRA NÆRINGEN

NORDIC SUPPLY SYSTEM AS
6260 SKODJE
+ 47 70 24 45 00
adm@nordicsupply.no
nordicsupply.no
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Drøm i oppfyllelse 
Skjøt årets

første kval
Bjørn Andersen på «Reinebuen» 

skjøt årets første vågekval. Det 

skjedde mindre enn en times 

gange fra hjemplassen.

Side 16

Side 18

Side 2 og 3 

Etter tre år med 

utredninger sit-

ter vi igjen med 

nesten ingen ting, og for 

det politiske Norge er 

det fortsatt et stort mys-

terium hvordan norsk 

fiskeindustri skal tjene 

penger.

Dag Erlandsen

Richard Kleven

liker båter mer enn 

biler, men så er han da 

vokst opp i en båtbyg-

gerkommune.

Side 14 og 15

Fiskebåter får

sin veiavgift
Fiskere har fått en ny avgift i 

postkassen i det siste. Sjøfartsdi-

rektoratet mener det er naturlig 

siden direktoratet utfører tje-

nester for fiskeflåten.
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VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

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

”Velg oss når

kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

mobile: +47 918 54 721

e-mail: johan@oso-maritim.no

www.oso-maritim.noISM sertifisert for fiskefartøyer

Skaffet seg ny båt

Kim Roger Benonisen har skaffet seg ny 

båt etter det dramatiske forliset for tre 

måneder siden. Nybåten tilhørte tidlig-

ere en feskarhøvding. Side 8

Lite hjemme?
Les Kyst og Fjord digitalt.

Bestill på post@kystog�ord.no

Eller ring oss på 78 49 99 00

12 mnd pdf abonnement for 1498,- Bestill idag og få med sydvest fra Regatta!

Christina Andersen (20) fra Hammerfest søkte i februar etter jobb på 

fiskebåt via Facebook. Nå ser det ut til at båtdrømmen går i oppfyl-

lelse for henne og samboeren Chris Linnes. Side 10 og 11

(Foto: Privat)

Latech AS takker

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

Vi hos Latech AS vil 
gladelig komme 

med tilbud på 
Latech moderne 

sløyelinje til Deres 
firma!

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

sydd for deres 
lokaler.

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

fisk.

Latech AS takker

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

Vi hos Latech AS vil 
gladelig komme 

med tilbud på 
Latech moderne 

sløyelinje til Deres 
firma!

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

sydd for deres 
lokaler.

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

fisk.

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

Deres firma!
Ring oss for en uforpliktende prat, så 

kommer vi med et forslag på linje som er 
skreddersydd for deres lokaler.

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

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

Berle Fisk AS søker �øytline- og 
bankline fartøy for levering mai-juli.

Ring Svein Olav Ananiassen på mobil 928 29 605

Har bolighus og egnebuer.
God service, godt humør og kjøper lørdager.

Berle Fisk AS 
9981 Berlevåg

Vi kjøper blåkveite

FHF utlyser nå nærmere 
25 millioner kroner til 
satsing på innovasjon i 
samspillet sjømatbedrift 
- teknologileverandør.

- Forskning og utvikling på tek-
nologi-området er avgjørende 
for lønnsomhetenen i store deler 

av næringen, både på flåtesiden 
og i industrien.Utviklingen skjer 
i stor grad i samspillet mellom 
teknologileverandør og en sjø-
matbedrift. Da må også de vir-
kemidler næringen har til FoU 
være innrettet på dette samspil-
let, skriver FHF i en pressemel-
ding.

Det er bakgrunnen for at FHF 

nå utlyser totalt 24,6 mill. kroner 
til konkrete teknologiprosjekter, 
der en forutsetning er samarbeid 
mellom sjømatbedrift og tekno-
logileverandør.

Utlysningen dekker feltene 
fartøyteknologi, konvensjonell 
industri, pelagisk industri, re-
keindustri og filetindustri hvit-
fisk.

Milebrent og klassisk 
pigmentert tretjære.

Naturens egen 
trebehandling

www.espegard.no

Forskningsmidlene fra FHF utløser  nye muligheter for ny teknologi i filetnæringen.
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Josefsen AS
i Gjesvær i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har meldt seg 
på fiske med tilleggskvote etter 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområdet til Sa-
metingets tilskuddsordning.
Selskapet eier «Josefsen Seni-
or»Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 10,61 meter som ble 
bygget i 1977.
Den har deltakeradgang i fangst 
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Det er tre aksjonærer i selska-
pet, Geir Aron Josefsen, Cato 
Josefsen og Bjørn O. Fjellvang.
De to førstnevnte som begge er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet, eier nær halvparten av 
selskapet hver. Sistemann har 
følgelig bare en symbolsk andel.
Båtens fiskerimerke er 
F-23-NK.

Tor Edmund Mo
i Samuelsberg i Kåfjord kom-
mune i Troms har fått båten 
«Kjapp» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. 
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 7,85 meter som ble 
bygget i 1985.
Eieren er oppført på blad A i 
fiskermanntallet. Båtens fiskeri-
merke er T-11-KD.

Arne Ingebrigtsen
i Måsøy kommune i Finnmark 
har fått båten «Tin» innført i 
Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,45 meter som ble 
bygget i 1974, ombygget i 1987. 
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-19-M.

Wilhelm Julian 
Bentsen
har fått båten sin «Farmann» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy med en-
dret driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,48 meter som ble 
bygget i 1976.
Den har nå deltakeradgang i 
fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter.
Eierskapet er organsiert i sel-
skapet Wilhelm Bentsen AS 
hvor ovenfornevnte eier alle ak-
sjene. Den har nå fiskerimerke 
F-17-BD. Avgivende fartøy 
var «Kjell Arne» som eies av 
Kåre Alfred Olsen i Nordvågen 
i Nordkapp kommune i samme 
fylke.
Denne båten har nå kun deltake-
radgang i fangst av kongekrabbe 
i åpen gruppe.
Båtens fiskerimerke er 
F-60-NK.

Tor Yngve Jensen
i Nordvågen i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har meldt seg 
på fiske med tilleggskvote etter 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområdet til Sa-
metingets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Trond 
Yngve».
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,61 meter som ble 
bygget i 1976.
Båten har også 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-155-NK.

Reidar Nilsen
i Hammerfest i Finnmark har 
meldt seg på fiske med tilleggs-
kvote etter torsk med fartøy i 
åpen gruppe registrert i virkeom-
rådet til Sametingets tilskudds-
ordning. Han fisker fra båten 
«Joakim».
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,35 meter som ble 
bygget i 1983.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-72-H.

Hjalti Pall Sigurdsson
i Skipagurra i Tana kommune i 
Finnmark har meldt seg på fiske 
med tilleggskvote etter torsk 
med fartøy i åpen gruppe regis-
trert i virkeområdet til Sametin-
gets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Unnur».
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,16 meter som ble 
bygget i 1998.
Båten har også deltakeradgang 
i fangst av kongekrabbe i åpen 
gruppe. Eierskapet er organisert 
i et enkeltmannsforetak og ei-
eren er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er F-23-TN.

Tor-Ivar Borch 
Hedlund
i Havøysund i Måsøy kom-
mune i Finnmark har meldt seg 
på fiske med tilleggskvote etter 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområdet til Sa-
metingets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Norfjell».
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 10,40 meter som ble 
bygget i 1959, ombygget i 1997.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er F-140-M.

Sandnesbuen AS
i Kamøyvær i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har meldt seg 

på fiske med tilleggskvote etter 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområdet til Sa-
metingets tilskuddsordning.
Selskapet eier båten «Mathilde».
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,30 meter som ble 
bygget i år 2000.
Båten har også deltakeradgang 
i fangst av kongekrabbe i åpen 
gruppe.
Det er tre aksjonærer i selskapet, 
Finn Olaf Nilssen, Benthe Olsen 
og Harry Severinsen. De to først-
nevnte eier nær halvparten av 
selskapet hver, mens sistnevnte 
bare har en symbolsk andel.
Først – og sistnevnte er oppført 
på blad B i fiskermanntallet. Bå-
tens fiskerimerke er F-143-NK.

Odd Gjermund 
Hansen
på Karnes i Lyngen kommune 
i Troms har meldt seg på fiske 
med tilleggskvote etter torsk 
med fartøy i åpen gruppe regis-
trert i virkeområdet til Sametin-
gets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Sofus».
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 9,02 meter som ble 
bygget i 1980.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
T-16-L.

Torleif B. Hanssen
i Havøysund i Måsøy kom-
mune i Finnmark har meldt seg 
på fiske med tilleggskvote etter 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområdet til Sa-
metingets tilskuddsordning. Han 
fisker fra båten «Fjordsnurp».
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 12,95 meter som ble 
bygget i 1982, ombygget i 1994.
Den har også deltakleradgang i 
fiske etter rognkjeks for fartøy 
på 13 meter og over.
Eierskapet er organisert i selska-
pet Astafjord Fiskeindustri AS 
hvor ovenfornevnte er eneste 
aksjonær.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er F-90-M.

Aqua Support AS
i Havøysund i Måsøy kom-
mune i Finnmark har meldt seg 
på fiske med tilleggskvote etter 
torsk med fartøy i åpen gruppe 
registrert i virkeområdet til Sa-
metingets tilskuddsordning.
Selskapet eier båten «Øyabas».
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 10,66 meter som 
ble bygget i 2007.
Det er to aksjonærer i selskapet, 
Morten Ramberg Eliassen og 
Tor Ingvald Eliassen.
Førstnevnte som er oppført på 
blad B i fiskermanntallet, er 
majoritetsaksjonær med minst 
mulig margin.
Båtens fiskerimerke er F-50-M.

Kjartan Gustavsen
på Myrland i Hadsel kommune i 
Nordland har fått båten «Spirre-
vipp» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 6,46 meter som 
ble bygget i 1995.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-71-H.

Ivar Olufsen
på Gravdal i Vestvågøy kom-
mune i Nordland har fått båten 
«Spleis» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,30 meter som ble 
bygget i 1986.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
N-84-VV.

Bjørn Cato Myrvold
i Sennesvik i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Øy-
buen Jr» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 8,72 meter som ble bygget i 
1979. Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-80-VV.

Hans Christian Braarud
i Ågårdsvika i Aukra kommune i Møre og Romsdal har fått båten 
«Findus» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med 
endret eierskap. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,69 meter 
som ble bygget i 2007.
Eierskapet er organisert i selskapet B&B Marine AS, hvor ovenfor-
nevnte nå er eneste aksjonær. Han er oppført på blad A i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er M-12-AK.

Asle Robertsen
i Vannvåg i Karlsøy kommune i Troms har fått båten «Skognes» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 14,40 meter som 
ble bygget i 1934, ombygget i 1976. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak 
og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-395-K.

Kjell-Vidar Forsberg
i Kamøyvær i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Emma» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,49 meter som ble bygget i år 2000.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-28-NK.
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Har frisket opp
kvalietspermen

April
Mars MaiSept.

kr/kg

Feb.Juni Aug. Okt. Des.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd

Kilde: Rå�sklaget, 10.05.2016

Nov. Jan.Juli

18

17

22

19

20

21

23

Sitter du 
på en god 

nyhet!

– Tips 
oss!

Telefon 

78 49 99 00 

eller 

redaksjonen@kystogfjord.no

0
9

0
0

3
5

7
9

0
0

1
7

7

www.kystogfjord.no

kr/kg

20162014 2015

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Jan.
Feb.

Mars
April

Mai
Juni Aug. Okt. Des.

Juli Sept. Nov.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år

Kilde: Rå�sklaget, 10.05.2016
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År     Mill. kroner

2014    3.725
2015   4.308
2016  5.724

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (10.05.2016)

Her er fiskarlagets nye 
kvalitetsperm. I forhold 
til den gamle, er det 
gjort flere endringer som 
skal gjøre den enklere i 
bruk.

- Håndboken fra Fiskarlaget  
som tar for seg hygiene- og kva-
litetsforskriftene er i praksis lik 
den første utgaven, men vi har 
innarbeidet noen justeringer, 
sier seniorrådgiver og nærings-
middelteknolog Knut Eriksen.

Endringene er gjort etter 
innspill fra brukerne.

- Jeg har fått en god del til-
bakemeldinger fra medlemmer 
på førsteutgaven og dette er 
innarbeidet i opplag nummer 
to. Samtidig ønsker vi fort-
satt tilbakemeldinger slik at vi 
også kan gjøre fremtidige jus-
teringer til beste for alle, sier 
Eriksen.

Han understreker at de som 
har mottatt en perm fra det før-
ste opplaget, som kom i 2013, 
fremdeles har en fullt ut god 
veileder til hvordan dokumen-
tasjon og oppfølging av kvalitet 
og hygiene kan gjøres.

Mattilsynet
I arbeidet med den reviderte ut-
gaven har Knut Eriksen vært i 
dialog med Mattilsynet, som har 
kontrollansvar med næringsmid-
ler i Norge.

Skjemaene som er utarbeidet 
i permen er et hjelpemiddel for 
fiskeren og det enkelte fartøyet 
og skal ikke sendes inn til Mat-
tilsynet, men de legges fram når 
det er inspeksjon om bord, un-
derstreker Knut Eriksen. 

-Viktig fokus
-Jeg kan bare gjenta og under-
streke det jeg sa om permen da 
den kom i 2013, at den et hjel-

pemiddel til egenkontroll, som 
er viktig fordi vi som matprodu-
senter har et særlig ansvar for å 
ivareta omdømmet til norsk fisk, 
påpeker Knut Eriksen.

Egenkontrollen skal sikre at 
fartøyene har prosedyrer for å 
overvåke at råvaren og fartøy-
enes sluttprodukt ikke utgjør 
en sunnhetsmessig risiko, og at 
matvarelovgivningen for øvrig 
overholdes. Fagbegreper som 
brukes i permen er forklart på en 
god måte. 

Hygiene- og kvalitetspermen 
er en medlemsfordel. Permen er 
gratis for medlemmer og kan be-
stilles fra Norges Fiskarlag. 

Sist fredag kunne Knut Eriksen presentere en ny og forbedret utgave av hygiene- og kvalitetspermen fra Norges Fiskarlag. 
(Foto: Jan-Erik Indrestrand) 

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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