Våre sløyelinjer tar Vare på folk og fisk
Nor-Fishing, stand F-526
✓ Truckfri transport ✓ Sortering av biprodukter
✓ Tilpassede veiesystemer ✓ Integrering av maskiner
La oss overbevise deg også!
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AV FISKEFARTØYER
Johan S. Olsen

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

Har sin egen
vri på lina

Kjemper mot
skjellsand-uttak

Islandske Heiddis Thorsteinsdottir egner ikke line som
sine norske kolleger. – Vi
sluttet med å bruke avispapir
i stampene for 20 år siden.

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

www.oso-maritim.no

Beboere ytterst på Kvaløya i Troms
har fått seg en overraskelse. Det er
planer om å sende skjellsand derfra
til Frankrike. – Det vil vi ikke, sier
Åshild Strømmesen.

Side 34 og 35

Side 16

Ja, vi elsker dette
yrket

Hans Henriksen

i Botnhamn har fått båt
innført i Fiskeridirektoratets fartøyregister.

Side 42 - 47

Dag Erlandsen

For optimal kvalitet og
utnyttelse av hele
krabben!

7 090035 7900 17

Norske kystfiskere trives på jobb mer enn noen annen yrkesgruppe.
Det er drømmen om det store varpet, trivsel på havet og opplevelser
med blankstilla med sol og mye fisk. - Alt tyder på at de med dette har
vunnet NM i trivsel med god margin, sier forsker.
Side 4 - 7
(Foto: Bjørn Tore Forberg)

Norske havnesjefer kappes
om å gjøre seg
lekker for cruiseflåten.
Men medaljen har en
mørk bakside.

Side 2 og 3

SLAKTEMASKIN FOR KRABBE
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.
Jevnt og forutsigbart resultat

Hygienisk konstruksjon

Bedre inntjening

Justerbar hastighet

Minimerer manuelt arbeid

Resultatrapportering

Enkel betjening

BAADER
BAADER2801
59

Møt oss på Nor-Fishing! Stand E-422

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

Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Sandprosjekt i
fellesferien
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meninger
- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Dagens ledelse i det engelske investeringsselskapet har gjort
seg til uvenn med mange, blant annet gjennom konflikter
med havner og omdiskuterte ombygginger av 90-tallsbåtene.
Det blir lett konflikter når sentrale personer i ledelsen tilkjennegir manglende kunnskap om Hurtigruten, dens funksjon og
mangeartede historie. Frustrasjonen blir neppe mindre ved
at noen få, finansakrobater og rederiets ledelse tjener store
penger på noe mange har bidratt til å bygge opp gjennom
generasjoner og føler eierskap til.
Steinar Sæterdal, tidligere OVDS-direktør og samferdselssjef Nordland

Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presseskikk. 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

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

Midt på sommeren sendte Troms fylkeskommune ut
en sak til høring.
Det er snakk om å starte og hente inn korallsand
flere steder i dette fylket.
Den store interessen for denne sanda gjør at franske kjøpere gjerne lar blikket gli over kystområder
langt nord for Polarsirkelen.
Planene er nemlig at sanda skal ut på ei reise
sørover i Europa. Behovet har tidligere vært dekket
fra franskekysten, men massiv motstand fra fiskerne
der har stoppet tilgangen. Så nå har de sett nordover til Troms. En lofotfirma er sågar engasjert.
Så benyttes taktikken: Send høringen ut i fellesferien så slipper vi bråk.
Da er de fleste fiskerne langt fra hus og heim.
Men forresten, egentlig spiller det vel ingen rolle
hvor fiskerne oppholder seg på sommeren for de
som sendte dette ut. Fiskernes organisasjoner var
nemlig ikke blant dem som fikk høringsnotatet.
Vi kan ikke skjønne annet enn at dette er alvorlig
brudd på prinsippet i forvaltningsloven der «enhver
berørt skal ha anledning til å uttale seg».
Hvor mye sanda betyr for det kystnære miljøet,
spiller antakelig ingen rolle for de som nå ser sitt
snitt til å hente tonnevis av det som naturen har
brukt tusenvis av år på å skape.
I alle fall er det ingen som kjenner miljø-konsekvensene, ingen har tatt seg bryet å utrede følgende
av et slikt uttak.
Det våkne Utviklingslaget for Brensholmen og
Sommarøy har tatt tak i denne saken og de fortjener
ros for det og ikke minst å bli lyttet til.
Dette handler ikke bare om en trussel mot miljøet, men også i forhold til turisme og friluftsliv for å
nevne noe.

Kystnasjonen Norge overså lenge viktige deler av sin
egen historie og vendte blikket innover, mot dalfører
og bondekultur i nasjonsbyggingsprosessen. Kystkulturen langs Norges hovedvei – havet – ble mindre
estimert. Mange historiske objekt og gjenstander gikk
tapt, og mye er derfor ikke blitt bevart for ettertida.
For oss langs kysten og for nasjonen som helhet er
det et tap at vi ikke har klart å ta vare på viktige deler
av vår fortid. Men besøket av DS «Børøysund» er et
godt eksempel på det motsatte.
Leder i Bladet Vesterålen

Lofoten ønsker å være en spydspiss i markedsføringen norske reisemål. Vi har ikke hørt noen ta
til orde for at vi skal dempe markedsføringen. Og
stadig flere kommer hit, enten vi vil eller ikke. I et
urolig Europa der terrorfaren skremmer turister vekk
fra metropolene, ser vi ikke bort fra at fredelige
fiskevær og vakker natur vil lokke flere hit. Vi ønsker at Lofoten fortsatt skal være et attraktivt reisemål.
Men de mange advarslene om slitasje bør få i gang
en bred diskusjon om hvordan det skal skje.
Leder i Lofotposten

Uten cruisekontroll
KOMMENTAR
Dag Erlandsen

Journalist i Kyst og Fjord

Norske havnesjefer kappes om
å gjøre seg lekker for cruiseflåten. Men medaljen har en mørk
bakside. Den skal Sjøfartsdirektoratet avdekke de neste
månedene. Forhåpentligvis.
Saint-Nazaire på den franske vestkysten, 15. mai 2016.
Etter en byggetid på 34 måneder er «Harmony of the Seas»,
verdens største cruiseskip, klar
for jomfruturen. På land står
70.000 tilskuere og ønsker
henne vel av gårde.
Nybygget vekker enorm
oppmerksomhet i internasjonal presse, og lesere over hele
verden dynges ned av fakta om
minigolf om bord, klatrevegg,
kasino, teater, surfesimilator
og verdens bratteste vannsklie til havs, for å nevne noe.
Giganten er på hele 227.000
bruttotonn, hun er som et tårn
i havet, med hele 18 dekk fra
topp til bunn. At lengden er på
362 meter sier kanskje ikke så
mye, men hva med bredden: 66
meter! Eller prisen: 10,5 milliarder kroner…
Viktigst av alle tall er imid-

lertid dette: 8500 passasjerer
og mannskap befinner seg om
bord. De produserer kloakk og
søppel som en norsk småby,
uten utslippstillatelse. «Byen»
trenger heller ikke utarbeide reguleringsplaner, betale skatt og
arbeidsgiveravgift eller utføre
andre formelle plikter overfor
storsamfunnet. Likevel ønsker
vi dem velkommen, av alle krefter.
Innvendingene mot denne utviklinga er ikke bare for de spesielt interesserte. Problemene
rundt den voksende cruisetrafikken har eskalert de siste ti årene
og nå er debatten blitt global. 24
millioner cruisepassasjerer krysser verdenshavene i år, ni millioner mer enn for ti år siden. 48
nye cruiseskip er kontrahert for
perioden 2016-2018, og passasjertallet vil nå stadig nye høyder. Skipene vil oppsøke stadig
nye destinasjoner og de mest
populære havnene, som Lærdal
og Geiranger her hjemme, står i
fare for å bli «brukt opp». Svalbard, Grønland og Antarktis kan
fort bli de neste på lista.
Myten om den miljøvennlige
cruiseturismen er nemlig i ferd
med å slå sprekker. Kritiske røster hevder skipene utnytter hull i
det internasjonalt lovverket som
snarest må tettes. Men det er
ikke gjort på en dag.
I sin besteselgerbok «Overbooked» beskriver tidligere
journalist i New York Times,
Elisabeth Becker, synet av de en
gang så dovne, pittoreske karibiske havnene, som på få år ble
forvandlet til «shopping malls»
for cruisepassasjerer. I hopetall
sendes turistene i land, til suvenirbutikker, taxfree spritsjapper,
smykkehandlere i alle varianter
og fabrikkutsalg for rabatterte
merkevarer. Hundrevis av cru-

Mange mener
vi er i ferd med
å ødelegge vårt
uberørte
renommé
iseskip oppsøker reisemål over
hele kloden, og karibiske havner
er ikke alene om å føle presset. I
Barcelona har ordføreren karakterisert cruisetrafikken som en
«okkupasjon» i høysesongen,
ifølge Aftenpostens magasin,
Innsikt.
Firenze, Dubrovnik, Cozumel; lista over byer der dette er
blitt et hett tema, blir stadig lengre. Her hjemme begynner Flåm
innerst i Sognefjorden å merke
hva som skjer når det ikke settes
grenser.
- Mange av våre gjester
mener at vi som turistdestinasjon er i ferd med å ødelegge
vårt uberørte renommé, sier Jan
Sortland, daglig leder for Norwegian Adventures. Han får stadig mer krevende spørsmål om
sammenhengen mellom masseturisme og miljøslitasje.
Aftenposten fortsetter: Langt fra alle passasjerene har
forstått at bestemmelsene i allemannsretten og friluftsloven
ikke betyr «fritt fram» overalt.
Nedtråkking av beitemark, folk
som gjør sitt fornødne på stier,
og sightseeing på tun og låver
er stadig hyppigere bivirkninger
når cruisegiganter bokstavelig
talt kommer til gards.
Attraksjonenes overbefolkning rammer også de andre turistene, de som kommer med bil
eller buss, og som gjerne legger
igjen mer penger lokalt enn

cruiseturisten. Mange havner
i busskø til severdighetene, og
vel framme ved målet møtes de
av et skilt: «Utsolgt». – Ikke alle
på fjordtur på Vestlandet vender
hjem, fullastet med superlativer,
fastslår Innsikt.
Cruiseskip er ikke miljøvennlig, og dagens cruisere
er noe helt annet enn det den
norske Kloster-familien startet
opp med på slutten av 60-tallet.
I løpet av ett døgn produserer
et skip i mellomklassestørrelse
50 tonn søppel og 50 tonn kloakk. Det spyr også ut mer enn
120.000 liter oljeholdig vann
og en million tonn gråvann fra
oppvask, dusj og vask. Debatten
om hvor alt dette havner, og om
hvorfor cruiseskipene eksempelvis i Østersjøen ikke benytter
seg av de mange mottaksanleggene for søppel og septik, er
allerede gammel. Rederiene
driver priskrig seg imellom og
sparer der de kan.
Over vannlinja skjer det
andre utslipp. Førnevnte «Harmony of the Seas» brenner av
250.000 liter diesel per døgn
ved full motorytelse. Den tyske
miljøeksperten Daniel Rieger
uttaler til «The Guardian» at
utslippene fra et slikt cruiseskip kan sammenlignes med
fem millioner biler som beveger seg over samme distanse.
Skipene bruker ikke landstrøm
når de ligger i havn og resulta-

De produserer
kloakk og søppel som en norsk
småby

Sjøfartsdirektoratet skal de neste månedene kartlegge utslipp og miljøpåvirkning fra cruisetrafikken i fjordene. Men makter de
jobben, spør artikkelforfatter Dag Erlandsen. (Foto: Elisabeth Erlandsen)
tene er lett synlig når de ligger
ved trange norske fjordbygder.
Spørsmålene om hva som på
lang sikt vil ramme lokalbefolkninga i Lærdal og Geiranger er
mange og kompliserte.
Men nå har altså debatten begynt å virke, også her hjemme.
For få uker siden kunngjorde
Sjøfartsdirektoratet at etaten
har fått i oppdrag av Klima- og
miljødepartementet å kartlegge
utslipp og miljøpåvirkning fra
skipstrafikk i fjordene. Resultatene av kartlegginga vil
foreligge i mars neste år og
«inkludere forslag til tiltak som
skal bidra til at norsk fjordlandskap blir ivaretatt på en forsvarlig måte».

- Grønn skipsfart er et satsingsområde for regjeringen. Dette inkluderer også
cruisetrafikken i norske fjorder.
Oppdraget vi nå har gitt til Sjøfartsdirektoratet vil gi oss et faglig grunnlag for å sikre en mer
klima- og miljøvennlig cruisetrafikk, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da oppdraget
ble overlevert. Kartlegginga
omfatter Geiranger-, Nærøy- og
Aurlandsfjorden og gjelder både
lokal skipstrafikk og cruiseskip.
Konkret hva kartlegginga vil
bestå i, er så langt ikke kjent,
heller ikke om direktoratet, som
til daglig steller med helt andre
problemstillinger, skal hente inn
eksterne miljøeksperter eller ut-

føre alt arbeidet selv. Det kan
også være betimelig å spørre
om hvorfor oppdraget gis på
slutten av en cruisesesong, med
ferdigstillelse i god tid før neste
sesong, og om hvorvidt det da
vil være mulig å drive studier
i marken - mens den omtalte
miljøbelastninga faktisk pågår?
Makter Sjøfartsdirektoratet å gi
Stortinget et godt nok grunnlag

Kanskje mer
grunn til å be rederiene holde fingrene av fatet

Vi tilbyr:

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
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når nye retningslinjer skal utarbeides?
Men direktoratet er allerede
lovet hjelp i arbeidet: - Cruisenæringen som besøker de norske fjordene, har stilt seg svært
positiv til kartleggingen, og vil
bidra med all informasjon som
er ønskelig, jubler direktoratet
i en hyggelig pressemelding,
og siterer sin avdelingsdirektør
Bjørn Pedersen på følgende:
- Vi er svært glade for at cruisenæringen stiller seg så positive til kartleggingen.
Med den globale debatten
som et passelig bakteppe, er
det vel kanskje mer grunn til å
be rederiene holde fingrene av
fatet…

Velkommen til våre anlegg i
Båtsfjord, Vadsø og Vardø!
Øysten Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no

975 81 812

Siv Anita Steel
Økonomikonsulent
siv.anita@kystogfjord.no
469 20 003

Erik Jenssen
Journalist
erik@kystogfjord.no

412 18 487

Trond Antonsen
Journalist
trond@kystogfjord.no

958 27 911

Dag Erlandsen
Journalist
dag@kystogfjord.no
906 00 270

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

Trine Ingilæ
Markedskonsulent
trine@kystogfjord.no
951 49 105

948 85 000

Ørjan Larssen
Markedsansvarlig
orjan@kystogfjord.no
472 59 568

frank.kristiansen@batsfjordbruket.no

- Egnesentral
- Boliger
- Kaiplass
- Teknisk hjelp
- Sløying på land
- Levende lagring

Trykk Polaris Media Nord AS
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nyheter

Utvider saltfiskproduksjonen

Vil ikke betale en meter

Har kommet for å bli

Kræsjet for sjette gang

Tåler ikke olje

Myre Saltfish Group utvider sitt anlegg på Kartneset på Myre.
Utbygginga innebærer snaut 1500 nye kvadratmeter under tak,
skriver Bladet Vesterålen. – Vi trenger mer plass for å sette
fisken til modning og til lagring av ferdigvare. Fisken står til
modning etter salting, før den blir pakket for utskiping, sier
daglig leder Olav Lassesen til avisen.

Kystverket vil ikke betale for den ekstra dybdemeteren i Hovden,
melder Bladet Vesterålen. – Greit. Om så, tar jeg regninga sjøl,
sier fiskekjøper Jon Edvard Johnsen, som betalte 665.600 kroner
av egen lomme for å få Kystverket til å utdype havna til seks
meter i steder for de planlagte fem. Nå vil kommunen se om de
kan finne penger til ekstraregninga.

- Querinidagene har kommet for å bli. Det sier Operasjef
Hildegunn Pettersen til Lofotposten etter helgas arrangement
på Røst. Nesten 600 år etter Querini-dramaet, fascineres folk
fortsatt av den italienske adelsmannen, som led skipbrudd i
1432, reddet seg i land på Røst, reiste hjem og utga verdens
første øyevitneskildring av et nordnorsk fiskevær.

En rystet ordfører i Vevelstad håper hun aldri ser ferga MF
«Kjella» igjen. – Den skal tilbake i drift, svarer fergesjefen.
Søndag kræsjet den tidligere Kvæfjord-ferga i fergeleiet – for
sjette gang på to år. Ferga, tidligere kjent som MF «Godfjord», har fått seg nytt navn og en kraftig overhaling siden
kræsj nummer fem. Det hjalp lite, melder NRK.

Ny forskning viser at selv ørsmå og knapt målbare mengder
oljesøl kan påvirke veksten til polartorsk. Dette kan føre til
både misdannelser og død hos fisken, skriver UiT Norges
arktiske universitet på sine nettsider. Resultatene viser at polartorskens egg og larver er enda mer sårbare for oljeutslipp
enn man hadde trodd. - Oppsiktsvekkende og nyttig.

Kystfiskerne er kjent for sitt tøffe yrke. Men trivselen i arbeidet er langt mer oppsiktsvekkende.

Fiskere trives aller best
Signe Sønvisen (44) forsker på trivsel. – Et privilegium å jobbe med fiskerne, sier hun.

Visste du at norske kystfiskere har landets desidert triveligste yrke, der
hele 99 prosent trives
på jobb? SINTEF-forsker
Signe Annie Sønvisen
(44) jobber for å finne ut
hvorfor.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Tallene er så oppsiktsvekkende
høye at vi bare er nødt til forfølge dem, sier Tromsø-forskeren, som nå får henvendelser fra
andre næringer som vil lære om
fiskernes trivselsfaktorer.
1000 fiskere
Det suverene tallet framkom alSide 4 • KYST OG FJORD

lerede i fjor sommer, nesten tilfeldig. SINTEF var i gang med
den store Fiskerhelseundersøkelsen 2014, som skulle kartlegge sammenhenger mellom
arbeid, arbeidsmiljø og helse
blant norske yrkesfiskere. Fra
før fantes det svært lite kunnskap om temaet, til sammenligning gjennomfører oljebransjen
tilsvarende undersøkelser annet
hvert år.
Gjennom telefonintervju
med 1000 fiskere spurte forskerne om slitasjeskader, stress
og sykemeldinger. Men også
om hvordan kystfiskerne selv
opplevde sin egen helsesituasjon. Og til slutt: Trives du i
jobben?
Svaret på det siste spørsmålet var overveldende. Av 470

fiskere i kystflåten under 28
meter svarte hele 465 at de trivdes.
Suverene norgesmestere
- Alt tyder på at kystfiskerne
med dette har vunnet NM i
trivsel, med god margin. Vi har
ikke direkte sammenlignbare
tall, men få eller ingen andre
yrkesgrupper kan oppvise lignende, sier forskeren til Kyst
og Fjord.
Den endelige rapporten fra
Fiskehelseundersøkelsen ble
sluppet i mai i år, men allerede
i fjor sommer ble de høye trivselstallene kjent, og SINTEF
ønsket å gjøre en egen kartlegging av de høye trivselstallene.
Hovedfagstudent Eli-Kristine
Lund ble satt på saken, og har

det siste året jobbet kun med
dette. Lunds masteroppgave
forelå på forsommeren, få uker
etter at arbeidet med Fiskehelseundersøkelsen var ferdig, og
kan egentlig sees som et tillegg
til denne.
Kortversjonen av Lunds
arbeid er at det finnes tre hovedforklaringer på hvorfor trivselen er så ekstremt høy:
1) Kystfiskeren er sin egen herre
og gjør som han vil, 2) jegerfølelsen trigges hver gang han er
på jobb og 3) han mestrer utfordringer ved hjelp av voksende
erfaringer, der han på en stadig bedre måte takler en alltid
uforutsigbar hverdag. I tillegg
trekkes også kameratskapet og
samholdet fiskerne imellom
som vesentlige faktorer.

Finansmiljøene melder seg
på
Trivselen på fiskebåtdekket har
skapt interesse, også utenfor
næringa sjøl.
- Særlig finansmiljøene her i
Tromsø har begynt å interessere
seg for undersøkelsen. De spør
om det ligger noe her de kan ha
nytte av, forteller Signe og fortsetter:
- Trolig er svaret ja. Fram til
nå har vi ikke kunnet være så
konkrete når vi har fått spørsmål om dette, men med den ferdige masteroppgaven - som for
øvrig fikk glimrende karakter kan vi gå mer konkret til verks.
Forskeren medgir at tallene
delvis kan komme av at det er
en ikke ubetydelig utsiling i
yrket, der de som ikke egner seg
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i båt må gå i land og finne seg
annet arbeid. – Dessuten har vi
også i tankene at vi er borti en
«macho-kultur», der snakk om
mistrivsel og helseplager kan
være tabubelagt, og der folk
går på jobb selv om de føler seg
småsjuk. Men dette er langt fra
nok til å forklare de høye trivselstallene, sier hun.
- Feil image
Personlig synes altaværingen,
som selv har intervjuet rundt
200 fiskere, at det er et privilegium å få forske på dette.
– Klart det er trivelig å jobbe
med fiskerne, de snakker lett,
ler mye og vet å uttrykke seg.
- Likevel; sett utenfra er det
svært overraskende at trivselsfaktoren er så høy, tatt i betraktning at yrket kan være både
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ensomt, farlig og slitsomt. Men
godt samhold og kameratskap,
en jobb ute i det fri der du er din
egen herre, gründertilværelsen
hvor du stadig tenker ut nye løsninger, samt trigginga av jaktinstinktet når du går på jobb, er
faktorer som mer enn oppveier
de negative sidene, sier hun.
Selv mener Sønvisen det er
feil å stadig fokusere på fiskeryrket som «Norges farligste».
Bedre redningsutstyr, bedre
beredskapsordninger, bedre
varslingssystemer, bedre værmelding og bedre holdninger,
sistnevnte etter at Sjøfartsdirektoratet har satt spesielt fokus på
forebyggende arbeid, har gjort
sin virkning. I fjor omkom bare
én yrkesfisker, til sammenligning omkom det hele 14 fritidsfiskere. Tallet på omkomne
fritidsfiskere er trist, men forteller samtidig noe om hvor
viktig det er med rett utstyr og
rett erfaring når man skal ferdes
på havet. Til sammenligning
omkom det gjennomsnittlig
20 yrkesfiskere i året for 25 år
siden.
– Riktig nok er fiskebåten
fortsatt Norges farligste arbeidsplass, tett fulgt av bondegården.
Men veldig mye farligere enn
andre yrker er det ikke lenger.
Etter mitt syn er trivselsfaktoren langt mer oppsiktsvekkende
enn ulykkestallene, men det er
jo et budskap det er vanskelig å
nå igjennom med i riksmediene,
sier hun.

Velkommen til Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS for;
· Slippsetting av båter og flytende innretninger i oppvarmede haller.
· Overflatebehandling med ultra-høytrykk, desinfisering, maling,
lakkering og bunnsmurning.
· Salg, installasjon, vedlikehold og reparasjon av motor, styring og fremdriftssystemer.
· XLVU VIDEOPROBE inspeksjoner av gir/motorer/turbiner
· Reparasjon og konstruksjonsarbeid av skrog og materiell innen
aluminium, stål, glassfiber og karbonfiber.
Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek vil være til stede under årets NOR-Fishing i Hall F.
Du/dere er velkommen til vår felles Finnmark stand F-526.
Her kan du møte daglig leder Arne K. Vestre og vår driftsingeniør Harald Skavikmo.

Nærmere informasjon og tilbud
om våre tjenester, ta kontakt med:
Daglig leder Arne K. Vestre
akv@frydenbo.no
tlf. 90 18 75 78
Driftsingeniør Harald Skavikmo
hs@frydenbo.no
tlf. 489 95 353
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Mer eksportvekst i juli
Norge eksporterte sjømat for 6,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 15
prosent målt mot juli i fjor. Hittil i år er det
eksportert sjømat for 49,2 milliarder kroner. Det er en økning på 24 prosent målt
mot samme periode i fjor, melder Norges
sjømatråd, som la fram julitallene nylig.

Økning for saltfisk
I juli måned ble det eksportert saltfisk
for 41 millioner kroner. Det er en økning
på 13 prosent eller 5 millioner kroner.
Hittil i år er det eksportert saltfisk for
937 millioner kroner. Det er en økning
på 6 prosent eller 49 millioner kroner fra
samme periode i fjor.

Økt eksport av sild
I juli ble det eksportert sild for 204 millioner
kroner. Det er en økning på 7 prosent eller
14 millioner kroner sammenlignet med juli i
fjor. Hittil i år er det eksportert sild for 1,7 milliarder kroner. Det er en økning på 48 prosent
fra samme periode i fjor. Tyskland og Polen
var de største markedene for sild i juli.

Klippfisken taper terreng
I juli ble det eksportert klippfisk for 221
millioner kroner, en nedgang på elleve
prosent eller 27 millioner kroner fra juli
måned i fjor. Hittil i år er det eksportert
klippfisk for 1,9 milliarder kroner. Det er
en nedgang på 12 prosent eller 258 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Halvert makrelleksport
Makrellen har sviktet oss denne sommeren. I juli
gikk eksporten ned med hele 65 prosent sammenlignet med juli i fjor. Bare 50 millioner kroner
i år, mot 143 millioner i juli i fjor. Hittil i år er det
eksportert makrell for 1,2 milliarder kroner. Det er
en økning på 22 prosent. Sør-Korea og Japan har
så langt vært de viktigste markedene for makrell.

Mer fryst gikk ut
Norge eksporterte fryst torsk, inklusiv filet,
for 208 millioner kroner i juli. Det er en
økning på 16 prosent eller 29 millioner
kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge
eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 1,5
milliarder kroner. Det er en økning på 32
prosent i forhold til samme periode i fjor.

- Så utrolige mange flotte folk

- Kjenner meg veldig godt igjen

- Kysten er full av så
mange utrolige flotte
folk. Å få være sammen
med dem er et stort privilegium.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det sier fisker og hvalfanger
Nils Jørgen Nilsen (66) fra
Røst. – Vi bor jo på den finaste
plassen i hele landet. Da må det
jo bli trivelig.

Nilsen er full av historier og
ordtak som bekrefter at fiskeri
er trivelig. Og holder en knapp
på at kystmiljøet kanskje er
det viktigste. – De gamle sa
at fornuften ligger i fjæra. Jeg
har fisket fra russegrensa til
Lindesnes, og funnet at langs
hele norskekysten finner du
den samme fine mentaliteten
til livet som jeg selv er voksen
opp med.
- Det er fin gjeng, som bruker
denne kysten. Og jeg er stolt av
å være en del av den.

- Det er fin gjeng, som bruker
denne kysten, sier Nils Jørgen
Nilsen på Røst.

- Forferdelig trivelig
- Vi har det forferdelig
trivelig. Men jeg vet ikke
hvor helsebringende det
er bestandig, dette livet.

- En drivkraft er uten tvil den evige drømmen om å gjøre det
store varpet, mener fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.
(Foto: Jan Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag)

- Glad for tallene
Etter 25 år på havet er Helga Karlsens dom meget klar: - Et yrke å trives i, mener hun. (Foto: Dag Erlandsen)

- Jeg kjenner meg veldig
godt igjen i undersøkelsen. Vi har en selvstendig, spennende og
variert hverdag, vi har
alt.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det sier Helga Karlsen (60).
Kystfiskeren fra Steigen er
25-årsjubilant som fisker men
har ingen planer om å legge inn

årene. Fra 1991 til -98 drev hun
heimefiske med en 25-foting,
men så investerte hun i en velvoksen 35-foting og dro lenger
ut på havet.
- Friheten som selvstendig
næringsdrivende og skipper

er viktig, og når du intervjuer
kystfiskere, er det stor sannsynlighet for at du treffer begge
deler i samme person. Men det
er neppe hele forklaringa. Også
blant mannskap på større båter
kjenner jeg mange som trives

godt i jobben, med én måned på
og én måned av.
- En viktig trivselsfaktor er
sesongvariasjonene. At du jobber voldsomt i sesongene, og
så kan du ta fri i lange perioder
etterpå.

refuse.no

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

www.toslab.no
To s L a b A S , S j ø l u n d v e i e n 3 , P o s t b o k s 2 0 6 4 , 9 2 6 6 Tro m s ø • T l f :
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Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det å være på havet, utnytte
mulighetene som ligger der og
skape sin egen hverdag, er noe

helt spesielt, og det er stort å få
være en del av dette, sier han.
- En drivkraft er uten tvil den
evige drømmen om å gjøre det
store varpet. Og det at ingen
dager er lik, at du ikke vet hvordan dagen blir før den er over.
Vi kan ha mørke dager også,
men som faren min sa; til slutt
er det bare de lyse dagene du
husker.
- Burde fiskeryrket være mer
kjent for trivsel enn for fare?
- Absolutt!

- Friheten er viktigst

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

Fiskarlagsleder og sjarkfisker Kjell Ingebrigtsen
(59) gleder seg over SINTEF-tallene. – Ingen ting
kan sammenlignes med
dette yrket, sier han.

NORSK
AKKREDITERING
TEST 160

77 62 43 60 • Fax: 77 62 43 61 • Epost: post@toslab.no
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- Friheten er viktigst. Det
sier Jens-Einar Bjørkås
Johnsen (41) fra Båtsfjord. – Ingen tvil om at
denne undersøkelsen
stemmer.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Lederen i Båtsfjord Fiskarlag er
alene om bord i 35-fotingen. Et
bevisst valg, nettopp for å ha full
frihet på jobben. Å kunne styre
egen arbeidsdag fullt ut er grunnleggende.
- Å være kystfisker er «det gode
liv», ingen tvil om det. At vi opplever noen tøffe dager på havet
veies fort opp av de fine dagene,
med sol, blankstilla og masse
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

- Å være kystfisker er det gode liv,
mener Jens-Einar Bjørkås Johnsen. (Foto: Norges Råfisklag)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Bill-Erik Kaspersen (62) fra
Tromsø flirer over de mange rare
undersøkelsene som presenteres,
men er ikke i tvil om at forskerne
har rett denne gangen: Fiskernes
trives «forferdelig godt».
- Nå er det jo helt sikkert
mange folk som trives i mange
yrker, så det blir feil å framstille
fiskebåten som det eneste saliggjørende. Og vi fiskere kan jo
svare helt forskjellig ettersom
hvilken dag vi blir spurt, humrer
han. - Samtidig er vi usedvanlig mange som trives på havet,
ingen tvil om det.

- Personlig tror jeg mye av trivselen kommer av at vi må takle utfordringer hele tida, så vel i møte med naturen som i møte med
byråkratiet, sier Tromsø-fisker Bill-Erik Kaspersen.
(Foto: Bjørn Tore Forberg)
- Personlig tror jeg mye av
trivselen kommer av at vi må
takle utfordringer hele tida, så
vel i møte med naturen som i
møte med byråkratiet. Du knyt-

ter nevene og går på – og lykkes.
Å mestre alt dette gir en egen
lykke, sier Kaspersen, som sjøl
har 18 år i Fiskeridirektoratet
bak seg. Han vil ikke tilbake.

MØT OSS PÅ
NOR - FISHING,
STAND G-726

fisk. Pluss alle fordelene med å
jobbe ute i naturen i frisk luft og
konstant være i bevegelse.
- Det eneste negative er reguleringene. Vi opplever ofte at vi i den
minste flåten blir regulert bort.
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Vil sende sjarkfiskere til Svalbard - Longyearbyen

bør bli fiskerihavn

Svalbard kan bli et nytt
eldorado for norske
kystfiskere, mener forsker Jørgen Vollstad i
SINTEF Nord i Tromsø.
Nå vil forskningskonsernet kartlegge mulighetene rundt øygruppa.

78 49 86 85

nordkyn@dittapotek.no

SKIPSMEDISIN FOR BÅTER 8 - 15 METER
Medisinkiste godkjent av Sjøfartsdirektoratet
Leveres fraktfritt over hele landet.
Introduksjonspris KUN 2700,-

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det skjer store endringer på
øygruppa. Svalbardfjordene er
plutselig blitt fulle av fisk, sier
Vollstad til Kyst og Fjord.
Etablerer prosjekt
SINTEF etablerer nå et prosjekt
der målet er økt verdiskapning
på Svalbard basert på sjømat.
Det skjer i samarbeid med næringsinteresser innen fiskeri og
industri, både på fastlandet og
Svalbard.
Vollstad ser ingen ting i
veien for å sende sjarker til
Longyearbyen, om så med fraktebåt, for å høste av ressursene i
sommerhalvåret.
Men juridisk er det flere
skjær i sjøen for fiskefartøy
under 15 meter, se egen sak på
de neste sidene.

Slik har arkitekter sett for seg et fiskerianlegg i Longyearbyen. (Illustrasjon: Snøhetta)

Longyearbyen bør bli
fiskerihavn, så fort som
mulig, mener SINTEF
Nord. – Torsken trekker
nordover og snøkrabben
vestover, så det er bare
å følge etter, sier administrerende direktør Jørn
Eldby til Kyst og Fjord.

Makrell i Isfjorden
Klimaendringene merkes godt
i Barentshavet. I 2013 dukket det plutselig opp makrell
i Isfjorden, rett utenfor kaia i
Longyearbyen. Så oppdaget
sjokkerte forskere hele kolonier av blåskjell, på steder der
ett skjell ti år tidligere hadde
skapt en ren sensasjon. Sild og
lodde er blitt en alminnelig del
av sjøfugldietten, tidligere fant
forskerne kun krill og krepsdyr
i fuglemagene. Stor torsk følger
lodda inn i Svalbardfjordene,
farvann der man for få år siden
kun fant «ufisk» som langebarn,
ålebrosme, vortekjeks og ringbuk.
- Jeg tror ikke vi helt har tatt
inn over oss hvor raskt og i hvilket omfang dette skjer. Nærmest daglig ser vi havfiskeflåten
ligge på eggakanten vest av
Spitsbergen og fiske stor torsk,
omtrent som om de befant seg
på Tromsøflaket. For få år siden
ville dette vært helt utenkelig,
sier Vollstad.
Enorm kystlinje
Vi tar en gjettekonkurranse:
Hvor lang er kystlinja rundt
Svalbard? Svar: 1000 nautiske
mil. Det betyr at dersom du
strakk ut denne linja, festet den
ene enden i Grense Jakobselv og
dro den andre rundt finnmarkskysten og videre sørover, ville
du ende på - Stadt. Det tilsvarer
over to tredeler av den norske
kystlinja. Sammenligninga av
de to kyststripene er utført av
Kystvakten, som har målt langs
Side 8 • KYST OG FJORD

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det nye SINTEF-prosjektet tegner et scenario av Svalbard helt
forskjellig fra i dag. SINTEF har
dessuten et helt annet fokus enn
reiselivsnæringa, som fram til
nå har dominert debatten om det
nye Svalbard. Over 80.000 tonn
råstoff kan årlig landes i Long-

yearbyen. Behovet er 200 meter
kaifront og et fryselag på drøyt
5000 kvadratmeter.
Sintef Nord mener tiltaket
alene kan redusere transportbehovet for fiskeflåten i dette området med 40 prosent. I stedet
for å måtte gå flere døgn mellom
fiskefeltene og mottakene, kan
transporten sørover besørges
med større transportskip. Eller
fly, når det gjelder ferskfisk eller
snøkrabbe.
Redusert utslipp
- Analysene så langt viser at det
allerede i dag finnes potensialer
for økt verdiskapning og økonomiske besparelser ved anvendelse av Svalbard som sjømat
HUB, sier Eldby.
- I tillegg forventes vesentlige
reduksjoner i utslipp av klima-

gasser. Det er også viktig å være
klare over at andre nasjoner ser
på utvikling av Svalbard som fiskerihavn. Ønsker vi å ta del i de
samfunnsøkonomiske effektene
dette kan gi for Norge, er det
viktig for nasjonen å henge med
i svingene, sier han.
Som første steg planlegges
etablering av fryseri og service-tilbud som gjør det attraktivt
for torsk-, krabbe- og rekeflåten
å benytte seg av en sjømat-HUB
i Longyearbyen. Omfattende
mottak og håndtering av ferske
sjømatprodukter, vil være et naturlig neste steg. En viktig forutsetning vil være at det legges til
rette for og etableres nødvendige
kaifronter i Longyearbyen, landarealer tilknyttet dette, og infrastruktur som el, vei og vann, går
det fram av prosjektbeskrivelsen.

www.tromstrygd.no

Møt oss på
Troms
Fellesstand,
F-555 i hall F

- Det skjer store endringer på Svalbard, konstaterer SINTEF-forsker Jørgen Vollstad.

firemila både rundt Svalbard og
langs fastlandet.
I sommer har vi kjørt gjettekonkurransen mot tilfeldige
nordmenn: Hvor langt sør på
norskekysten rekker Svalbardkysten om du strakk den ut?

Svarene har variert, noen tror
Senja, andre tror Lofotodden
eller Helgeland. Enkelte har tippet Trondheim. De færreste har
tippet særlig lenger sør.
- Fra før er vi en stor kystnasjon. Fortsetter tendensene

vi nå ser, har vi nærmest fått en
ekstra norskekyst, stadig mer
full av fisk. Spørsmålet er hva
vi bruker disse mulighetene til,
sier Vollstad.
- Ved å etablere fiskemottak
på Svalbard kan Norge på sikt

bli leveringsdyktig på ferskmarkedet året rundt. Vi har mye
infrastrukturen som skal til i
Longyearbyen og vi har ledig
transportkapasitet fra Svalbard
til fastlandet. Her er det vinnvinn på alle fronter.
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

Nytt varemerke?
- Svalbard kan bli et nytt varemerke for sjømat av ekstra høy
kvalitet. Det kan forbigå kvalitetsbrand som eksempelvis
Skrei, heter det i forprosjektet,
som har perioden 2017-2019
som tidshorisont for den første
prosjektfasen.
- Skal fiskeflåten levere på
Svalbard må det være et servicetilbud slik at denne flåten i
tillegg til å levere fangsten også
kan utrustes for ny tur ut på
fiskefeltet. Ethvert båtanløp krever servicetjenester i større eller
mindre grad og en sjømat-HUB
på Svalbard må kunne levere
samtlige tjenester som havner i
fastlands-Norge tilbyr, heter det
i prosjektbeskrivelsen.
Et konsortium av nordnorske fiskebåtredere og industribedrifter står bak prosjektet. Et
av dem er Leonhard Nilsen &
Sønner, entreprenørselskapet fra
Andøy med oppdrag over hele
verden. Selskapet driver blant
annet Rana Gruber og gjorde
seg bemerket før jul de de signaliserte interesse for å kjøpe
konkursrammede Sydvaranger
Gruve.
Tre arbeidspakker
I søknaden går det fram at SINTEF vil rette innsatsen mot tre
områder: Ressursgrunnlaget, infrastruktur og de juridiske rammebetingelsene.
- Et kystnært forskningstokt
vil kartlegge forekomst av reker
og hvitfiskarter. Lokal forekomst

- Torsken trekker nordover, og
vi må flytte etter, sier Jørn Eldby.
av kommersielle ressurser langs
kysten av Svalbard er viktig å
kjenne for å kunne etablere et
kystfiskeri og ferske leveranser,
skriver forskerne, som vil bruke
kommersielle kystfartøy med
forskere om bord for å kartlegge
ressursene.
På land må det også samles
inn data, med stikkord som tilgang på ferskvann, tilgang på
arealer, statlige havneplaner,
omsetningsvolumer, arbeidsplasser og miljøeffekter.
En juss-studie skal fastslå
rammebetingelsene for næringsutvikling på Svalbard, med
utredning av gjeldende regelverk. Forskerne foreslår å bruke
en masterfagsstudent fra Universitetet i Tromsø (UiT), Norges
Arktiske Universitet og viser
til en allerede eksisterende
og godt etablert samarbeidsavtale mellom
Bla
BLA
UiT og SINTEF
om
OM
Nord.

STORT UTVALG AV SKIPSUTSTYR OG BÅTUTSTYR

Ditt eget forsikringsselskap

TROMSTRYGD
SJØFORSIKRING
Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING
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TLF 74 22 69 20
MOB 991 26 991
WWW.RETRONIC.NO

• LANTERNEKONTROLLER
• BRANNALARM
• BRYTERPANELER
• INSTRUMENTPANELER

• STYRINGSSYSTERMER
• LANDSTRØM
• NØDSTRØM

PRODUSERES I NORGE
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– Det er jo nøyaktig den samme fisken, de samme rekene og
den samme krabben som vi får inn til fastlandet i dag, så dette
burde være en selvfølge, sier adm.dir Trygve Myrvang om Svalbard som «Råfisklags-land». (Arkivfoto: Bjørn Tore Forberg)

Kampanjetilbud

Norge tas på
senga i Arktis
• Klimaendringene i nord
kommer som julekvelden på kjerringa.
• Uavklarte spørsmål blir
ikke utredet i statsapparatet.
• Sertifikatkrav og utvidelse av Råfisklovens virkeområde er to av disse
spørsmålene.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Stortinget har slett ikke hatt
et isfritt Svalbard i tankene den
gangen lovverket ble utformet,
konstaterer SINTEF-forsker
Jørgen Vollstad, som har møtt
en rekke formelle barrierer i
arbeidet med forprosjektet om
et mulig framtidig kystfiske på
øygruppa.
– Forvaltning av Svalbard i
dag byr på helt andre spørsmål
og utfordringer enn for få år
siden. Men regelverket er uforandret, konstaterer han.
Bør bli «Råfiskland»
Råfisklagsdirektør Trygve
Myrvang mener det er naturlig at Svalbard blir omfattet av
Fiskeslagslagsloven, tidligere
Råfiskloven, og at fisk og skalldyr som landes i Longyearbyen
går inn i råfisklagssystemet og
avgiftsbelegges på linje med
annen fisk som landes nord for
62. breddegrad.
– Det er jo nøyaktig den
samme fisken, de samme rekene
og den samme krabben som vi
får inn til fastlandet i dag, så
dette burde være en selvfølge.
Men formelt berører saka en
rekke nye felter og per i dag er
det ingen tvil om at Norges Råfisklag ikke har omsetningsrett
på Svalbard.
Det har ingen andre heller.
I praksis er det forbudt å lande
fisk kommersielt på øygruppa,
her er ingen godkjente mottak
og heller ingen konkrete bygSide 10 • KYST OG FJORD

under Nor-Fishing 2016
JMA-5312

geplaner, selv om russiske interesser lenge har signalisert
interesse.
- Spørsmålene rundt disse
tingene er enkelt sagt uavklart.
Det er ikke Råfisklagets
skyld. Myrvang sier laget har
tenkt langsiktig rundt disse tingene og bedt Fiskeridepartementet se på problemstillingene.
Så langt uten respons. - Men vi
følger opp, sier Myrvang.
- Sannsynligvis må det nye
lovhjemler til. Og det tar som
kjent tid, sier han.
Krever havfiskesertifikat
Også i Sjøfartsdirektoratet er
det formelle barrierer. Norsk
sjøfartslovgivning sidestiller
farvannet rundt Svalbard og
de 10-12 større fjordene med
åpent hav og krever havsertifikat - selv når man befinner seg
helt innerst i de minste fjordarmene. Det norske regelverket
står i skarp kontrast til reglene
på Island, Grønland, Newfoundland - og selvsagt Norskekysten.
Direktoratet opplyser til Kyst og
Fjord at en eventuell endring av
regelverket byr på en omfattende prosess.
- Regelen er klar: Fiskefartøy
med største lengde mindre enn
15 meter kan ikke sertifiseres
for dette fartsområdet, opplyser
seniorrådgiver Steinar Haugberg i Sjøfartsdirektoratet.
- Alt farvann ved Svalbard,
inkludert Bjørnøya, er fartsområde Havfiske II eller større.
Det vil si at farvannet er definert
som «Fiske og fangst i alle farvann unntatt farvann med åpen/
spredt driviskonsentrasjon eller
høyere utenfor 200 nautiske mil
av grunnlinjen», skriver han i en
epost til Kyst og Fjord.
Haugberg vil ikke spekulere
i detaljer rundt en mulig prosess for å få endret reglene før
spørsmålet eventuelt blir utredet. Men han slår fast at saken
er komplisert og at den vil involvere flere etater enn bare Sjøfartsdirektoratet.

JRC X-Band radar: Typegodkjent radar for fiskefartøy over 24 m. Uovertruffen støybehandling i dårlig vær, ConstaView™ sanntidsprosessering sikrer
tydelige ekko. 10kW scanner og 6 fots antenne. Børsteløs antennemotor.

Kampanjepris kr. 79.900 eks.mva

Uten monitor.Veil. kr. 94.900 eks.mva.

JLN-652
JRC strømlogg: Egen grafisk strømtrend indikator som kan presentere inntil
50 strømsjikt samtidig. Det nederste sjiktet kan settes til automatisk bunnfølging for måling av strøm nær bunnen.

Kampanjepris kr. 129.900 eks.mva

Inkl. svinger.Veil. kr.154.000 eks.mva.

ProAIS A100
AIS:Typegodkjent AIS klasse A system fra em-trak. Enkel og hurtig betjening.
En av markedets rimeligste klasse A sender/mottakere med god rekkevidde
og enkel installasjon. Utgang til kartsystem og radar.

- Fiskemottak
er alt jeg trenger

Kampanjepris kr. 14.900 eks.mva

- Jeg trenger bare fiskemottak, resten er klart, sier Rune Sand på Husøya. (Foto: Privat)

- Alt som trengs på Svalbard er et ferskfiskmottak. For torskefiskeriene
vil det gi helt nye muligheter.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det sier Rune Sand (41) fra
Husøy, skipper på snurrevadbåten «Fortuna». 90-fotingen
trenger verken ekstra sertifi-

kater eller andre tillatelser for
å kunne utnytte Svalbard-kysten. Alt skipperen trenger er et
mottak.
- Da kan vi drøye torskefisket utover sommeren og litt
ut på høsten. Det ville vært
langt bedre alternativ enn å
drive bifangstfiske på norskekysten, hvor vi konstant sliter
med å holde oss innenfor lovlig
innblandingsprosent.
Sands rederi Tustern AS er
en av interessentene i et kon-

sortium bak Sintefs søknad.
De andre er Gullholmen AS,
Nergård AS, Brødrene Karlsen
AS, Stella Polaris AS, Svalbard
Næringsforening, Pole Position
Logistics AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS).
«Fortuna» har forsøkt seg
etter hysa ved Bjørnøya en
sommer. Og mannskapet har
erfart hvor langt det er å gå til
lands herfra. 2,5 døgns stiming
med ferskfisk om bord er en
kamp mot rammebetingelsene.
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

- Det er avstandene som
skaper utfordringer, ikke naturkreftene. Jeg ser ikke noe i
veien for å gå til Svalbard og
tilbake med en 15-metring i
godt sommervær. Se bare på
årets blåkveitefiske, der båter
godt under 15 meter ligger
midtveis mellom Torsvåg
og Bjørnøya. Det finnes
ikke gode argumenter mot
at disse skulle få utnytte de
kystnære farvannene rundt
Svalbard.
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

Veil. kr.19.900 eks.mva.

i6PE Satelitt TV antenne
Intellian satelitt TV: Markedets mest solgte 60 cm satelitt tv antenne.
Negativ elevasjon til -15° og 4 LNB utganger sikrer gode signaler selv med
mye sjø og dårlig vær. Lang rekkevidde nordover. Enkel installasjon.

Kampanjepris kr. 67.900 eks.mva

Veil. kr.79.900 eks.mva.

JSS-2150
JRC MF/HF: 150w GMDSS MF/HF radiostasjon. Enkel, hurtig og ryddig
betjening ved hjelp av skruknapper og direkte valg. Hurtigvalg av hele 6 DSC
frekvenser. Svært god rekkevidde og lydkvalitet.

Kampanjepris kr. 39.900 eks.mva
Veil. kr.46.900 eks.mva.

Møt oss på stand G-704 på Nor-Fishing!
Alle kampanjepriser er eks.mva og er gyldig ved bestilling og levering innen utgangen av september 2016.
Det tas forbehold om trykkfeil i annonsen.
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Nå skal det handles utstyr
 Har signert nybåt til 96,6 millioner  Naborederi tar over dagens båt

Neste uke overlater
Kristian Benonisen roret
på «Sander Andre» til
en leieskipper for første
gang siden han tok over
i skipperstolen. Det er på
tide dra på messa for å
handle utstyr til nybåten.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Kyst og Fjord møtte far og sønn
Kristian Benonisen i Breivikbotn
på Sørøya, der 34 meter lange
«Sander Andre» fra Sørvågen lå
og leverte torsk og hyse. Totalt
150 tonn ble tatt på snurrevad på
feltene rett nordøst for Bjørnøya,
og mens fangsten ble pumpet på
land satt den yngste Kristian i
styrhuset med regnestykker og
nybåt-tegninger utover bordet.

«Sander Andre» var tungt lastet med isvann for å ta vare på fangsten tatt ved Bjørnøya, drøyt 32 timers gange fra levering i Breivikbotn på Sørøya. (Foto: Erik Jenssen)

Tilpasset levendefisk
Nyheten om at familierederiet
Mirsel AS har signert kontrakt
for bygging av ny «Sander
Andre» ved Larsnes Mekaniske
Verksted AS ble kjent for tre
uker siden. Båten kjøres som
søsterprosjekt med Arvesen AS
på Engenes på Ibestad, med levering henholdsvis i tredje kvartal 2017 og i 2. kvartal 2018.
De to båtene blir rimelig identiske, begge med en lengde på
38,65 meter, bredde på 9,25
meter og blir rigget for not og
snurrevad. Båtene får seks
RSW-tanker på til sammen
430 kubikk, tilpasset føring
av levende fisk. Båtene får to
notbinger, samt kombivinsjer
for snurrevad og notfiske. Vinsjeanlegget får 25 tonn kraft
og en kapasitet på 12 kveiler
54 mm snurrevadtau.
Blir i nabolaget
Forrige uke ble det signert kontrakt for bygging av skroget ved
det polske verftet «Stocznia
Wisla». Innredningen gjøres ved
Larsnes mek, og i tillegg ønsker Kristian å legge siste hånd
på verket selv i form av valg og
innkjøp av utstyr.
- Det skjer nå på messa i
Trondheim, og det blir faktisk
første gangen jeg leier inn en
annen skipper på noen av båtene
som har båret navnet «Sander
Andre», sier Kristian.
Og leieskipperen har viktig
ærend om bord. Han tilhører
nemlig naborederiet «Rowenta»
på Reine i Lofoten, som har tegnet kontrakt på å overta gamle
«Sander Andre» ved nyttår.

Kristian Benonisen er kjøpeklar foran Nor-Fishing, og planlegger å signere utstyrskontrakter for millioner under messedagene i Trondheim. (Foto: Erik Jenssen)

To byggeprosjekter
Mirsel AS har forøvrig mange
jern i ilden for tiden. Rederiet
råder over to kvotepakker, med
tre grunnkvoter hvitfisk og tre
pelagiske, hvorav den ene pakken tilhører 50-fotingen «Siv»
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Slik blir nye «Sander Andre», 126 fot stor og med 430 kubikk lasterom. (Illustrasjon: Naval Consult AS)
som er under ferdigstillelse ved
verft i Rørvik. «Siv» leveres i
november, og under byggingen
har «Sander Andre» fisket alle
rederiets kvoter.
- Erfaringen med det er meget
gode. Vi har allerede i dag mer
enn nok kapasitet til å ta fisken
vi har kvote for, så vi ønsker oss
absolutt mer struktur slik at vi i
fremtiden kunne ta alle kvotene
på én båt, sier Sørvågen-fiskeren.
I dag setter kvotetaket stans
på 3 grunnkvoter i hvert fiskeri,
men dette er som kjent en av sakene som for tiden ligger på Per
Sandbergs bord.
- Vi mener at en tilpasning 5
pluss 5 ville være en god ordning, sier Kristian Benonisen.
150 tonn torsk og hyse pumpes på land hos Nergård i Breivikbotn. (Foto: Erik Jenssen)
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Garn og utstyr til
yrkesfiskere og proffe
hobbyfiskere!

SÆPLAST NORWAY AS

Her får du kjøpt
Kyst og Fjord i løssalg:

3

1

2
4

Vi sender over hele landet!

5
6

8
28 27
29 30

10

7

Sæplast Norway AS

Tlf: 950 18 960

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

www.garnbua.no

Besøk oss på Nor-Fishing! Stand F-560

BREIVIK

9
11
12
32
14
26

20

25 18 17
19

13

24 16

21
23

22

1. KJØLLEFJORD
MOSSAKIOSKEN

16. SVOLVÆR
NARVESEN TORVET

2. MEHAMN
MIX JOHANNES NILSEN
COOP MARKED

17. STAMSUND
COOP PRIX

3. HONNINGSVÅG
NARVESEN
4. BERLEVÅG
NARVESEN
SPAR J. NILSEN
5. BÅTSFJORD
NARVESEN
6. VARDØ
SØNDREVÅG KIOSK AS
NARVESEN
7. VADSØ
NARVESEN
8. HAMMERFEST
MIX HAMMERFEST
9. SKJERVØY
WILTON AS
10. TANA
MIX TIGERN KIOSK
11. TROMSØ
KAKEKIOSKEN, TROMSDALEN
NARVESEN, STORTORGET
NARVESEN, STORGATA
12. ANDENES
NARVESEN ANDENES
13. SORTLAND
NARVESEN
14. STOKMARKNES
MIX ARVID RØNNING
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18. BALLSTAD
JOKER
19. SØRVÅGEN
JOKER
20. VÆRØY
COOP PRIX
21. RØST
JOKER
22. LØDINGEN
NARVESEN
23. BODØ
NARVESEN , ROYALSENTRET
24. HENNINGSVÆR
MIX JOH MALNES HANDLERI
25. RAMBERG
BUNNPRIS
26. GRAVDAL
NARVESEN
27. SENJAHOPEN
TO - SØSTRE AS
28. HUSØY
JOKER
29. GRYLLEFJORD
ICA NÆR
30. SØRREISA
COOP PRIX
31. BRØNNØYSUND
TD PÅ KAIA
32. MYRE
ESSO

948 56 003

post@balab.no

www.balab.no

FISH PROCESSING MACINERY

285

FULLSKALA

LABORATORIUM FOR
FISKEINDUSTRIEN
Vi tilbyr også analyser av smøreoljer/motoroljer.

MØT OSS PÅ
STAND A-022

Salg av nye og brukte fiskeforedlingsmaskiner
Utvikling og produksjon egne maskiner.
Oppgradering av brukte maskiner for fiskeindustrien.
Levere reservedeler, kniver og verktøy til maskinene.
Yte service og igangkjøring av leverte maskiner.

www.breivik-as.no
post@breivik-as.no
tlf: 7018 8970

SKAL DU KJØPE NY BÅT, ELLER
SELGE EN DU ALLEREDE HAR?

LA OSS GJØRE JOBBEN.

Atlantic Marine AS har lang erfaring i kjøp og salg av fiskebåter
og andre typer fartøy. Vi legger stor vekt på å ha kontakt med
markedet og bygge opp gode relasjoner med fiskerinæringen
som helhet, samt kontakt med banker, finansinstitusjoner og
myndigheter.
Vi hjelper til med søknader til offentlige myndigheter, banker og
andre offentlige og private instanser, kontraktsforhandlinger,
gjennomføring og produksjon av nødvendig dokumentasjon.
Dette gir oss muligheten til å fungere som en samtalepartner på
alle nivåer for redere og fiskere som ønsker å tilegne seg nytt
eller brukt fartøy. Våre ansatte har svært lang erfaring i ulike
maritime næringer og er også svært kompetente innen skipsmeglerfaget. Vi legger stor vekt på å ha et nært og uformelt
samarbeid med våre kunder og andre kontakter i næringen for å
bidra til ærlige og seriøse tilbud. Dette gir oss fornøyde kunder
som kommer tilbake gang etter gang.

Ta kontakt med oss for en båtprat!
Kåre Nyvoll
General Manager /Skipsmegler
Telefon: +47 70 10 18 21
Mobil: +47 90 89 29 40
kare@amarine.no
Stig Vang
Skipsmegler
Telefon: +47 70 10 18 36
Mobil: +47 46 91 88 38
stig@amarine.no

Båter og kvoter tilsalgs.
Sjekk ut www.atlantic-marine.no
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DALASJØEN
7900 RØRVIK

VIKNASLIPEN AS

Besøk oss på Nor-Fishing.16-19 august

på marin design sin stand E-400!
Det er i disse områdene det søkes om utvinning. – Ikke tale om, sier Brensholmen/Sommarøy utviklingslag.

Starter krig om skjellsanda
Brensholmen/Sommarøy utviklingslag er klar til
krig om skjellsanda. – For andre gang på kort tid
blir ikke lokalsamfunnet hørt. Vi går på barrikadene, tordner leder i laget, Åshild Strømmesen.

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Bakgrunnen er planene om å utvinne hvit korallsand flere steder
i Troms, deriblant utenfor Sommarøy. Saken ble i sommer sendt
på høring i fylket, men fiskerne
er ikke på høringslista. Helt tilfeldig kom Strømmesen over
saka på NRKs nettside, og undret seg. Nå er hun rasende.
Franske fiskere protesterer
- Sanda skal eksporteres til
Frankrike, der det ikke lenger
er mulig å utvinne slik sand på
grunn av massive protester fra
fiskerne. Og så skal man altså
sette i gang med samme elendigheten her nord, uten en gang å
spørre oss som er nærmest ressursen og som lever av fisken.
Sand er verdens tredje mest etterspurte ressurs, og jo mer jeg
leser meg opp på temaet, jo mer
opprørt blir jeg, sier Strømmesen
til Kyst og Fjord.
Det er bare et år siden samme
Går til krig: Åshild Strømmesen er klar til å gå på barrikadene mot skjellsandutvikling.
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Strømmesen var på barrikadene
mot kystsoneplanen i Troms, der
det skulle legges til rette for massiv oppbygging av oppdrettsnæringa. Også det uten å spørre
fiskerne. Strømmesen spør om
lokalmyndighetene aldri skal
lære.

Prøvetokt
Det er rederiet Gerd Stensen AS
på Vestvågøy som har søkt om
å gjennomføre et prøvetokt for
opptak av korallsand i fylket.
Utviklingslaget sier tvert nei,
både til prøvetaking og alt annet.
– Det kommer ikke på tale å
starte noen utvinning, og da er
det heller ingen vits i å ta prøver.
Strømmesen mener også at
rederiet bagatelliserer virksomheten de planlegger, og mener
naturinngrepet er langt større
enn det kan se ut som på papiret.
– I Marokko og en rekke andre
steder i verden har strender forsvunnet på grunn av uttak. Vi
kjenner ikke konsekvensene for
fiskebestandene og forlanger
selvsagt at dette må konsekvensutredes. Dessuten spør vi oss
hvorfor ikke fylkeskommunen
bare avviser søknaden, siden
slik virksomhet ikke er i samsvar

med kystsoneplanen.
- Sakens sendes ut midt i fellesferien, med kort høringsfrist.
Som sist kommer vi tilfeldigvis
over hva som holder på å skje,
og må kjærbe om å få utsatt høringsfristen. Det er ikke slik vi
skal utvikle lokalsamfunnene her
nord, sier hun.
Formell høringsrunde
Næringssjef Asbjørn Rasch i
Troms sier til Kyst og Fjord at
han ikke kjenner saken, siden
den ble sendt ut når han var på
ferie. Nå er han nettopp kommet
tilbake. – Jeg har ikke fått tid til
å sette meg inn i saken, men går
ut fra at høringsinstansene vi har
sendt saken til er de rent formelle
forvaltningsinstansene som er
involvert, sier han.
Også i Fiskarlaget Nord er det
ferieavvikling. Lagets rådgiver
Cecilia Rockwell har engasjert
seg sterkt i kystsonedebatten
de siste årene, men det har ikke
lyktes Kyst og Fjord å få fatt i
henne.
- Dette er en meget alvorlig
sak, og det er åpenbart at myndighetene tar for lett på saka,
sier nestleder i laget, Kurt Ludvigsen.
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Salg og rep. av Motor/Aggregater.
Oppdrettsprodukter

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

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK

kystflåten siden 1923

1991 - 2016
ÅR

• KOMBI,- BOMRIGG- OG

25

FORANKRINGSVINSJER
• GARN-, LINE-, NOT-, SNURREVAD- OG
OPPDRETTSUTSTYR

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

• CAPSTAN • HYDRAULIKK
• KAIKRANER
HONNINGSVÅG RØR VERKSTED AS
Tlf 993 56 605/913 666 05.
Din forhandler i Måsøy, Lebesby og Nordkapp kommune.

Tlf. 76 06 63 30 – 90 69 69 60 – mail@lormek.no

Vi kjøper krabber til
konkurransedyktige priser ved
våre anlegg i : Repvåg og
Indre Billefjord

www.lormek.no

Mobilt kjøp i Sarnes og Gjesvær
Vi tilbyr: Nyoppussede serviceanlegg,

oppholdsrom med kjøkken, overnatting,
dusj, sauna ,vaskemuligheter for klær,
internett, diesel og agn.

Velkommen til gamle
og nye kunder.

Ta kontakt med:
Håkon Karlsen Tlf: 917 24 601

Stig Myhre (t.h.) og Gøran Myhre gjør seg klar til lusevask. Det har blitt en god binæring for 42-fotingen «Stig Harry». (Foto: Øystein Ingilæ)

hakon@northcapekingcrab.no

Gateway to the Barents Sea
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Hammerfest - Gateway to the Barents Sea – Logistic Hub for Petroleum and International Industrial Activity in the Barents Sea.

Stig Myhre bruker sommerhalvåret til lusevask for
oppdrettsnæringen. Ingen
kjemikalier, kun mekanisk
vasking av hver enkelt laks.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Rørvikfiskeren sier at det hadde vært
helt uaktuelt for ham å gå inn i dette
prosjektet, dersom de hadde måtte benytte seg av kjemiske midler.
- Vi benytter oss av Skamik-metoden som er utviklet av Moen Marine.
Det vil si at laksen børstes og spyles
ren i en vaskemaskin som fjerner lus
på en effektiv og skånsom måte, sier
Myhre.
Etter hver prosess samles lusa for
destruering på land. Dermed er det
et nullutslippsprosjekt – som Myhre

Besøk oss på
Nor-Fishing.
Stand F-526
w w w.hammer festhavn.no
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Samler fiskere til lusevask
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mener er langt bedre enn andre metoder der kjemiske blandinger benyttes.

Andre året
I år er det andre året Stig Myhre gjennom Fisheraquaservice AS vasker bort
lus. Han drifter vaskeflåten for havbruksselskapet Sinkaberg Hansen, og
forsøker å samle flere fiskere til oppgaven.
For egen del er det blitt en viktig del
av driften for hans 42 fot store fiskebåt
«Stig Harry». Fra midten av april og ut
året har han fått seg en solid ekstrajobb
med avlusning av laks i oppdrettsanleggene i Vikna-området.
- Men det er først og fremst fiskere
vi er. Så hovedvirksomheten er kystfiske, sier Myhre som i vintermånedene
drifter utenfor Vesterålen.
Leier inn fiskere
På sikt tror han kombinasjonen fiskeri

og service for havbruksnæringen vil
bli stadig mer aktuelt, ettersom havbruksnæringen er blitt så dominerende
som den er.
Det er bakgrunnen for at han har etablert Fisheraquaservice AS. Målet er å
leie inn fiskere til bruk i avlusningsoppdrag. Og så langt har selskapet gitt
ekstrajobb til mange fiskere i regionen.
- Men vi setter som krav at det vi
utfører skal være miljøvennlig. Vi vil
aldri gå inn på avtaler som kan komme
i konflikt med villfisken. Det er uaktuelt. For dette blir kun en bijobb for
oss. Vi har fartøy og utstyr til å utføre
oppdragene, og da tror jeg det vil være
en god utnyttelse av redskapene når vi
ikke har mer å fiske på. Derfor håper
jeg å kunne skape en vinn-vinn situasjon, der både fiskere og oppdrettere
finner fram til en løsning som begge
parter kan tjene på, sier Stig Myhre til
Kyst og Fjord.

Besøk vår

stand nr. A1-045
på Nor-Fishing.

Leverandør
av gir- og propellanlegg

FINNØY GEAR & PROPELLER AS
Finnøyvegen 195, 6487 Harøy

E-mail:
Telefon:
71 27post@finnoygear.no
60 00 • Telefax: 71 27 60 35

Web: www.finnoygear.no
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Storfangst for sjarkfisker
Tommy Isaksen fikk en
drømmestart etter ferien,
med to storkveiter på ei uke.
– Det var ikke så vanskelig å
få dem om bord i båten.

Det sier han til Finnmark Dagblad.
Kveitene ble levert på fiskebruket i
Akkarfjord i Hammerfest kommune.
Fiskeren som er bosatt i Rypefjord, fikk altså to storkveiter på
kroken i forrige uke. Den ene var på
144,5 og andre var på hele 166 kg.
Isaksen sier til avisen at han
gjerne fisker kveite i september og
oktober da de gjerne biter best, men
noe lignende dette har han aldri opplevd.
De store kveitene hadde Isaksen
få problemer med å få i båten.
– De store er veldig rolige, men
de på mellom 25–30 kilo er det verre
med å få i båten. De må man jobbe
mer for, sier fiskeren som er medeier i 12-metringen «Br.Isaksen».
Det blir ikke matfisk av kveitene. Ifølge daglig leder Ann Kris-

Ergonomisk og praktisk flytevest (50N)
for deg som jobber med fiske/fiskeoppdrett

tin Kvalsvik på fiskebruket Johan
Kvalsvik AS i Akkarfjord, vil de bli
eksportert og brukt til utstilling i fiskedisker nede i Europa.
Derfor fikk han da naturlig nok
heller ikke overpris for dem, men 30
kroner per kilo lar seg likevel høre.
Det gir drøyt 9000 kroner for de to
fangstene.
– Det er sjelden vi får fangster
på over 100 kilo, for yrkesfiskerne
fisker som regel ikke etter dem. Den
beste kveita er på under 20 kilo. De
betaler vi 70 kroner kiloet for, forteller Kvalsvik etter at de åpnet bruket for rundt to uker siden.
Til det sier den lykkelige fiskeren:
– Men jeg skulle gjerne ha fått totalt 166 kilo med 20 kilos fangster,
ler fiskeren ifølge samme avis.

LIFE

Justerbare
skulderstropper

PRO 50

Avtagbar radiolomme

(Radiolommen kan om ønskelig
plasseres på motsatt side)

Antennefeste
Belte på bryst
og i midje
Ergonomisk konstruksjon
for ventilasjon og
bevegelighet

NYHE

T!

Se og
på NO prøv den
16. - 1 R-FISHING
9. aug
ust

SeaLife PRO 50
er spesialutviklet for
deg som bruker
flytevest i daglig arbeid.
Vesten er ergonomisk konstruert
og har et perforert, tynnere og
lettere flyteskum som er «leddet»
og gir god bevegelse og bedre lufting.
Mange praktiske detaljer gjør den til en
behagelig og funksjonell arbeidsvest.

Integrert slirefeste
Praktisk lomme
m/glidelås

Tommy Isaksen fikk 30 kroner kiloet for denne 166-kilos kveita
som havner på utstilling i et supermarked nede i Europa.

Kontakt oss idag!

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

* Nye båter: SILVER | AMT
* Brukte båter
* Honda
utenbordsmotorer
Autorisert
* Volvo Penta
bruktbåtmegler
innenbordsmotorer
Autorisert Volvo Penta
Serviceverksted
* Veksted/service
* Slipp •• Salg
Montering

Autorisert
bruktbåtmegler
Autorisert Volvo Penta
Serviceverksted
• Salg
• Montering

Ekstra lomme festet
i skrittstropp

•
•

D-ring for innfesting på mærer

Vestens sidestykker er produsert
i elastisk pustende materiale
for bedre bevegelighet

hansenprotection.no

Tykkemyr 27, N-1597 Moss, Tlf 69 00 13 00

VELKOMMEN TIL HAMMERFEST
- Porten til Barentshavet

•
•

Besøk oss på Nor-Fishing!
16-19. August på stand 526

Autorisert av Norges Båtbransjeforbund

Tlf: 77 00 25 30

Besøks-/leveringsadresse: Skoleveien 2, 9407 Harstad
www.harstadmarina.no
•

Skrittstropp

•

Vi ønsker fiskeflåten velkommen til vår region!

Våre havner :
1. Gjesvær
2. Skarsvåg •
3. Kamøyvær •
4. Honningsvåg
5. Smørfjord

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.

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

Næringsliv
Kultur
Natur

2.

•
•

1.

7.

3.

8.

4. 10.

6.

9.
5.
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Arena Nordland – vi er i Hall E-411 - 420 og ute U-808
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NOR FISHING 2016 – bedrifter

Møt oss på
NOR FISHING
Stand nr E-411

KOMPETANSE • SKREDDERSØM

Postboks 48, 8312 Henningsvær
Tlf: 76 07 31 00 Faks: 76 07 31 01 E-post: post@hovdemaritim.no

Røst kommune

1920-2010

www.trucktek.no

JANGAARD EXPORT AS
Avd. Stamsund - Tlf. 971 11 521

Nordkapp maritime fagskole
og videregående skole tilbyr
en rekke sikkerhetskurs for
sjøfolk:
frantz.no

• Grunnleggende sikkerhetskurs (IMO 60)
• Videregående sikkerhetskurs (IMO 80)
• Medisinsk behandling
• Oppdateringskurs
• BRM
• ECDIS
• GMDSS/ROC/GOC
• VHF
• Hurtigbåt

Røst kommune

For reservasjon og mer informasjon se: www.nordkapp.vgs.no eller
tlf. 78 96 49 00.

1

1920-2010

Jangaard Export AS
Pb 155
6001 Ålesund
Tlf. 70 13 43 20
mail@jangaard.no
3

2

44
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Får linebruk
fra Båtsfjord

Møt oss på Nor- Fishing! Stand D-347

-

Ferdigegna linbruk har i sommer blitt kjørt fra Mikal Solhaugs
egnesentral i Båtsfjord til Andenes. (Arkivfoto: Øystein Ingilæ)

Ytterst på Andøya har
begge brukene lagt til
rette for linefiske, og
blant annet hentet ferdig linebruk fra Båtsfjord.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

rayon.no

rayon.no

rayon.no
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Isolert og ventilert
Rask levering
Klar for alle formål

Leverandør av fiskeredskaper og snurrevad i hele NordNorge
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glig leder i Norway King Crab
Holding AS. Svein Ruud, tlf: 905 93 104 eller mail: sr@norwaykingcrab.no
www.nkc.no
www.nkc.no
www.nkc.no
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Fiskekjøperne på Andenes har
de siste årene opplevd tilbakegang i råstoffbasen etter at
flere store strukturerte båter
har blitt solgt ut av kommunen.
Fremmedbåter hører som oftes
vinteren til, og dermed må det
jobbes kreativt for å få opp aktiviteten i hjemmeflåten resten
av året.
Andenes Fiskemottak har
startet import av ferdig egnede stamper fra Båtsfjord,
mens Jangaard har tatt i bruk
en gammel ubrukt filéthall som
egnerbu.
- Vi har kjøpt inn en ekstra
frysecontainer for lagring av
agn og ferdige stamper, mens
fiskerne selv har leid inn egnere. På det meste har vi hatt
seks egnere i sving her samtidig, så det begynner så smått å
ligne på noe her, sier formann
Willy Skog.
Tror flere vil følge
Det startet i vår med et par
båter som ønsket å prøve seg.
En la om fra juksa, en annen
fra garn. Og nå ror det ifølge
Skog en liten håndfull sjarker med lina, som gjennom
våren og sommeren har levert

brosme, hyse – og ikke minst
blåkveite.
- Vi er helt i startfasen, men
dette kan bli bra, mener Skog,
som sier linefisket har gitt grei
aktivitet ved bruket utover
våren og sommeren.
- Og jeg tror kanskje flere
vil se det likt å drive når vi nå
har forhold for linedrift. Våren
og høsten er jo ei dautid da det
er greit å ligge med lina etter
mange andre arter de har kvote
på, i tillegg til torsken.
Jevner ut året
Formann hos Andenes Fiskemottak, Trond Alsos sier at
det for deres del startet som et
blåkveitepåfunn, men at det nå
kan bli en fortsettelse i fisket
etter andre fiskeslag utover
høsten.
- Vi hadde to snurrevadbåter fra stedet som ville legger
om og prøve seg, og da bidro
vi til å hente inn ferdige stamper så de skulle få testa linefisket. Vi har hentet inn hele
billass med lina fra Båtsfjord,
og så har båtene hentet fra oss
etter hvert som de har trengt
bruk, sier Alsos.
Han ser ikke bort fra at det
kan bli et linemiljø på stedet
hvis man får etablert skikkelige forhold for egning.
- Det vil i så fall få mye å si
for landindustrien å få aktivitet spredt utover året. Vi kan
få gode linefangster her ute
både vår, sommer og høst. Og
man får tak i en del fisk man
ellers ikke får tak i på snurrevad.
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

Alle typer snurrevadnøter
Seleksjonssekker
Fangstbegrensningssystemer
Snurrevadtau
Snurpewire og trålwire
Riggehall til strekking
av bruk og tau

- Dyktige medarbeidere med
god kompetanse
- Rikholdig varelager
- Importerer eget høykvalitets nett
- Vi har bøteri med god kapasitet

Møt oss på
Nor-Fishing,
stand nr C-222

Bøteri Honningsvåg
Tlf: 948 80 038 / 909 80 904
Epost: Roy T Johansen <rtj@carlstahl.no>

Norgesmester i sjømat

linjer
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strien
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Historien til Rørvik Fisk starter med mine foreldre, Marie og Øivind
Pettersen. I 1927 i en kjeller i Rørvik, begynte min mor å produsere
fiskemat for hånd. Min far startet sin karriere innen fiskesalg med en
hanke uer til stewarten på Hurtigruten. Produkter med kvalitet laget
av de beste råvarene, var viktig for mine foreldre. Etterspørselen
etter min mors fiskematprodukter økte, og bedriften var i gang,
med mor på fiskemat og far på salg av ferskfisk.
Mine foreldre bygde opp bedriften på kvalitet, og det
verdigrunnlaget har vi videreført når vi lager våre tradisjonelle og
nyskapende produkter.

Ragnvald Pettersen

Ragnvald Pettersen
Daglig Leder
Daglig Leder

LES MER PÅ RFF.NO

LES MER PÅ RFF.NO

Les mer om oss – og finn oppskrifter her – www.rff.no

Møt oss på
Nor-Fishing
stand nr
F-581

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

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

Med mulighet for veiing av både biprodukter og fisk, nå også med registrering av eksaktvekt pr fisk
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 Landet 160 tonn krabbe i 2015  Investerer i servicebygg for fiskere

•

Nytt liv i Indre Billefjord
North Cape King Crab
er godt fornøyde med
sitt nyeste mottak og fabrikk. Nå investeres det
i servicebygg for fremmedfiskere.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Det nedlagte fiskebruket i Indre Billefjord har fått nytt liv. Og mer skal det bli, lover gründer Håkon
Yngve Karlsen. (Alle foto: Erik Jenssen)

www.selstad.no

Møt oss på
Nor-Fishing!
Stand D-377

Med base i Repvåg har Håkon
Yngve Karlsen i North Cape
King Crab tatt godt grep om
krabbelandingene på Porsangerfjorden. Åpningen av mottaket i
Indre Billefjord i 2015 forsterket
posisjonen ytterligere, og i fjor
betjente selskapet mellom åtti
og nitti båter som leverte over
250 tonn. Da er også leveransene
fra kjøperstasjoner i Gjesvær og
Sarnes inkludert. 160 tonn av det
kvantumet ble landet i Indre Billefjord.
En god etablering
Produksjonen skjer i Repvåg og
Indre Billefjord, og består av levende pakking og innfrysing. Da
Kyst og Fjord var innom i forrige
uke, var det full aktivitet med
fire arbeidere i arbeid med sortering og produksjon av fangst.

Mehamn

Hammerfest

Vurderer flere arter
Karlsen viser rundt i en nyoppusset bu, der 60 kvadrat er forvandlet til topp moderne servicebygg
med tre overnattingsrom, fellesrom samt dusj og alt som hører
til. Og trådløst internett, selvsagt.
Agn og bunkers har vært på
plass lenge allerede.
Til sammen har selskapet investert drøyt tre millioner i anlegget, og mer kan det bli etter hvert.
- Kongekrabben er en god
døråpner for annen aktivitet.
Vi er veldig interessert i å teste
ut flere arter, som for eksempel
kongesnegl. Her planlegger vi å
gjøre investeringer slik at fiskere
kan bli interessert i å teste ut dette
fisket også.

Øksfjord
Skjervøy

Tromsø

Bunker Oil leverer
Bunker Oil
Mobil marine
smøremidler og
gir den beste
dekning langs
kysten.

Krabbene som egner seg for levende eksport, går ut i venteposer i havet, mens resten møter sin
skjebne inne i fabrikken.
Det er nå utover høsten at
kongekrabben er på sitt beste, og
gründer Håkon Yngve Karlsen
regner med å gjøre enda en god
sesong.
- Dette har vært en god etablering for oss, og vi investerer nå
i en del ting som forhåpentligvis
skal trekke enda flere båter.

Kirkenes

••

Marine Smøremidler

Båtsfjord

• •
•
•• •

Lødingen
Myre
Ballstad

Bø i Vesterålen
Værøy
Steigen

Bodø

•
••

Vågaholmen

Sandnessjøen

Nord Herøy
Brønnøysund

Rørvik

Trondheim
Kristiansund

Vi er alltid
tilgjengelig!

Ålesund
Måløy
Florø

Bergen
Haugesund
Stavanger

Lager med fullt sortiment

Lager med fullt sortiment
Lager med noe begrenset sortiment

•

Lager med
noe begrenset sortiment
Begrenset sortiment

•

Begrenset sortiment

Egersund

Produksjonsarbeider Mariann i full sving med sortering.

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

GARN, LINER OG JUKSA
Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen)
Montering på nye og brukte telner
• Lanka-Lina, seneline (2,5, 2,7 og 3,0mm), med plaststoppere
• Knoppet forsyn med krok fra Eagle (Amerikansk), med snuere
på vinter og blåkveitkrok
• Makkangler fra Columbi
• Sperrgarn og Hauband

TREFF OSS PÅ
NOR-FISHING
STAND D335

Ei vindskeiv bu har fått nytt liv, og er ikke til å kjenne igjen etter
oppussing.

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

Etter årets snekkersesong har det kommet nye kaiplanker rundt
hele bygget.

Fra bygda rapporteres det at
etableringen har gitt gode ringvirkninger, blant annet på nærbutikken to kilometer unna. Og for
å markere seg positivt fra første
dag, var ikke Håkon Yngve Karlsen et øyeblikk i tvil om at det

ville være en god idé å gå inn som
sponsor for Billefjord idrettslags
fotballag.
- Vi ønsker at dette skal bli
en helårig bedrift som kan skape
jobber og verdier for både oss og
bygda, sier Karlsen.

KjølKjøl- og
og fryseanlegg
fryseanlegg

Opprensking etter

Fiskeflåten
Fiskeflåten

tapte fiskeredskaper 2016

Fiskeindustrien
Fiskeindustrien GassGass-og
ogprosessindustrien
prosessindustrien

KjølKjøl- og
og fryseanlegg
fryseanlegg

Årets tokt starter med

Fiskeflåten
Fiskeflåten

Fiskeindustrien
Fiskeindustrien GassGass-og
ogprosessindustrien
prosessindustrien

Kortere vei

M/S «Ligrunn» ca. 24. august.
••FISKEFLÅTEN
FISKEFLÅTEN••BRØNNBÅTER
BRØNNBÅTER••LANDANLEGG
LANDANLEGG
••OPPDRETTSANLEGG
•
PETROKJEMISK
OPPDRETTSANLEGG
• PETROKJEMISK
• FISKEFLÅTEN • BRØNNBÅTER
• LANDANLEGG

Husk å melde fra om du har mistet
fiskeredskaper eller kjenner til områder
med mistet fiskeredskaper.

• FISKEFLÅTEN • BRØNNBÅTER • LANDANLEGG
••OPPDRETTSANLEGG
OPPDRETTSANLEGG••PETROKJEMISK
PETROKJEMISK

• FRYSEANLEGG • KJØLEANLEGG • RSW • PLATEFRYSERE • TUNNELFRYSEANLEGG
• FRYSEANLEGG • KJØLEANLEGG • RSW • PLATEFRYSERE • TUNNELFRYSEANLEGG
• FRYSEANLEGG • KJØLEANLEGG • RSW • PLATEFRYSERE • TUNNELFRYSEANLEGG
PROVIANTANLEGG
• ISMASKINER
• VARMEPUMPEANLEGG
••
FRYSEANLEGG
• KJØLEANLEGG
• RSW • PLATEFRYSERE
• TUNNELFRYSEANLEGG
• PROVIANTANLEGG
• ISMASKINER • VARMEPUMPEANLEGG
• PROVIANTANLEGG • ISMASKINER • VARMEPUMPEANLEGG
• PROVIANTANLEGG • ISMASKINER • VARMEPUMPEANLEGG

Oppgjøret disponibelt
på konto enda raskere!

på stand
F512
Nor Fishing
Trondheim
16-19 August
Møt ossMøt
påoss
stand
F512
påpåNor
Fishing
Trondheim
16-19 August

FISKERIDIREKTORATET

Kystvaktsentralen (07611) eller
Fiskeridirektoratet ved Utviklingsseksjonen (03495)
tar imot meldinger.

| 77 66 01 00

www.oyangen.no
www.oyangen.no
Telefon.
Telefon.+47
+4770
7010
1006
0690
90
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Telefon.
Telefon.+47
+4770
7010
1006
0690
90

email:
email:office@oyangen.no
office@oyangen.no
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Endelig
i siget

STORT UTVALG
AV SKIPSUTSTYR
OG BÅTUTSTYR

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

• LANTERNEKONTROLLER
• BRANNALARM
• BRYTERPANELER
• INSTRUMENTPANELER
• STYRINGSSYSTEMER
• LANDSTRØM
• NØDSTRØM

PRODUSERES I NORGE

Besøk oss på Nor-Fishing, stand B-128

O.M. Rønning Skipselektronikk
Brenneriveien 15
9600 Hammerfest

Vi utfører også rask og profesjonell
installasjon og service.
Velkommen til oss!

Besøk oss på
Nor-Fishing
16.-19. august
på stand F-526
Foto: Edvind Møgster

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

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

Rune Stokvold i «Tørrfisk fra Lofoten» med merkene som medlemsbedriftene har på veggen. Nå vil han ha merkevaren mer synlig. (Foto: Øystein Ingilæ)

I løpet av august vil «Tørrfisk fra Lofoten» endelig begynne å røre på seg igjen – etter at merkevareorganisasjonen har vært i villrede hvilken vei de skal gå.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

- Fortsatt har vi en lang vei før
vi kan snakke om god merkevarebygging, sier styreleder
Rune Stokvold i «Tørrfisk fra
Lofoten» som forsøker å dra

produsentene med seg til en
storsatsing på å gjør lofottørrfisken mer kjent.
Mer synlig
Fram til i dag har det stort sett
kun vært prat – for organisasjonen som eies av 14 tørrfisk-

produsenter og som til sammen
står for 60 prosent av tørrfiskvolumet i Norge. Det skal det bli
slutt på.
- Vi vil i første rekke bli litt
mer synlige enn det vi har oppnådd så langt. Her er det ingen
tvil om at vi har en stor jobb
foran oss for å kunne skape
en ordentlig merkevare, sier
Stokvold til Kyst og Fjord.
Økte priser

«Tørrfisk fra Lofoten« er ingen
salgsorganisasjon. Men produsentene i området er ikke i tvil
om at det å kunne få en skikkelig paraply å samle seg under,
vil kunne bidra både til bedre
priser og større etterspørsel fra
nettopp deres tørrfisk.
- Det er ingen tvil om at merkevarer er noe kundene er opptatt av – spesielt i Sør-Europa,
sier Stokvold.
Derfor samler eierne seg nå

i slutten av august for å få prosjektet inn i et helt nytt spor.
Norsk potensiale
Men også her hjemme i Norge
har de en stor oppgave foran
seg.
- Vi har betydelige ambisjoner om å komme sterkt ut
i markedene, ikke minst her
hjemme i Norge også. Her er et
betydelig potensial for utvannet
tørrfisk som vi ikke har benyttet

oss av. Derfor vil vi markere
oss i mange sammenhenger
den kommende tiden, med
forskjellige markeringer av
«Tørrfisk fra Lofoten», sier
Stokvold.
Han håper å få tent en ny
gnist blant produsentene, når
de i slutten av måneden drar i
gang et helt nytt program for
å synliggjøre det de mener er
verdens beste tørrfiskprodukter.

Opptatt av opphav
Lokalmat har blitt mer
og mer populært. Svært
mange er opptatt av
hvor maten kommer fra
– også i nord. «Tørrfisk
fra Lofoten» har dermed
et stort potensial innenlands.

Stadig flere blir opptatt av lokal mat. «Tørrfisk fra Lofoten» har et stort potensial.
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I konsum av lokalprodusert mat
kommer Nord-Trøndelag helt på
topp. En undersøkelse utført av
Ipsos, viser at over halvparten
(52 prosent) av nordtrønderne
foretrekker norsk lokalmat,
og kjøper det månedlig eller
oftere. Bak nordtrønderne følger
Møre og Romsdal (44 prosent),
Nordland (44 prosent) og Hed-

mark og Sør-Trøndelag (begge
med 41 prosent). Alle de andre
fylkene ligger på en svarandel
over 30 prosent. I Oslo handler
til eksempel under 30 prosent av
befolkningen lokalmat ofte.
Norske dagligvarebutikker
selger lokalmat og lokal drikke
som aldri før. Fra i fjor har omsetningsveksten av lokalmat
i butikk vært på 10,3 prosent
og utgjør nesten 4, 2 milliarder kroner. Definisjonen av lokalmatkategorien er: «Mat- og
drikkeprodukter med en lokal
identitet, særegen opprinnelse
eller spesielle kvaliteter knyttet
til produksjonsmetode, tradisjon
eller produkthistorie.»
Fremdeles er det tre ganger så
høy vekst i dette markedet som
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

i resten av dagligvaremarkedet for mat og drikke. Omsetningsveksten i det totale
dagligvaremarkedet var på 3,5
prosent i samme periode.
- Matfestivaler, Bondens
marked, mathaller og det at
butikkjedene satser er viktige
årsaker til at lokalmatsalget
øker. Men du trenger også
sterke lokalmatprodusentsammenslutninger. Trøndelag, har
det fremste lokalmatmiljøet i
landet i Rørosregionen. De har
jobbet langsiktig og samarbeidet på tvers av type produksjoner. Så får nordlendingene bare
legge seg i selen for å klatre
opp på toppen, sier administrerende direktør Nina Sundqvist
i Stiftelsen Matmerk.
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

Hver dag er de med på å mette
rundt 10 millioner mennesker
Flere tusen norske fiskere har som
levevei å fiske sild, makrell og
andre pelagiske fiskearter.
Hver norske fiskere har som levevei å fiske sild, makrell og
Flere tusen
eneste dag leverer de
nokpelagiske
fisk til å fiskearter. Hver eneste dag leverer de nok fisk til å
andre
mette rundt 10 millioner
mettemennesker.
rundt 10 millioner mennesker. Sildelaget selger all fisken og
til at fisket er bærekraftig også for de neste generasjonene.
Sildelaget selger all bidrar
fisken og
bidrar til at fisket er bærekraftig også
for de neste generasjonene.
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 Nyfergene til Sørøya skuffer  Befolkning og næringsliv raser
Mobilselskapet for smarte bedrifter

Morgenstemning i Øksfjord tirsdag 2. august. Enkelte måtte
vente to døgn i bilen.

Ventet i to døgn
Frank Arne Ylänen i Sørvær ser tilbake på trøblete vintermåneder sist sesong, og sier at fergetrøbbelet har kostet bedriften dyrt. (Alle foto: Erik Jenssen)

Frykter fortsatt fergekrøll
I midten av mars orket ikke Frank Arne Ylänen hos
Norway Seafoods i Sørvær å sette flere sorte ringer
på kalenderen. Men denne vinteren tar han fram
merketusjen igjen.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Å drive fiskebruk ved en av
verdens beste hvitfiskforekomster høres i utgangspunktet
ut som en grei jobb. Men for
plassjef Frank Arne Ylänen
handler jobben vel så mye om
logistikk som fiskekjøp. De nye
fergene på sambandet Loppa –
Hasvik hadde store innkjørings-

problemer sist vinter, og selv om
det er lovet bot og bedring fra
både fergeselskap og fylkeskommune, er ikke Ylänen overbevist
om at problemene er over.
- Jeg begynte å registrere fergetrøbbel i vinter, men et stykke
ut i mars ga jeg bare opp. Det ble
jo mer vanlig med trøbbel enn
normal drift, sier Ylänen og titter bort på kalenderen over kontorbordet.

Mistet kunder
Februar og mars har så mange
sorte ringer at måneden fremstår
mørk selv på lang avstand.
Og for et selskap som tjener
sine penger på at fisk blir levert
til rett tid i rett kvalitet, forplanter det mørket seg rett ned i tall
og resultater.
- Vi mistet helt konkret to
kunder i Europa fordi vi flere
ganger ikke klarte å levere som
lovet. De beste kundene er ofte
de som betaler mest, krever mest
og som er lettest å miste. Vi jobber nå knallhardt for å kanskje
vinne den ene av dem tilbake.
Foran kommende vinter har

han tenkt å trappe opp registreringsarbeidet.
- Denne sesongen skal vi
følge nøye med og dokumentere
tap og omkostninger vi har som
følge av at fisketrailerne ikke
kommer seg til eller fra Sørøya,
sier Ylänen.

- En skandale
Mange har engasjert seg i fergesaken, deriblant tidligere
fiskarlagsleder Reidar Nilsen.
Han nøler ikke med å kalle nybåtene en skandale.
- De har satt inn båter som rett
og slett ikke er egna for våre forhold. Motorkraften er for svak,

17

de er for lette i sjøen, og de har
for dårlige forhold for passasjerene. Det er helt fortvilt, folk her
ute hadde jo gleda seg til at nye
båter skulle bety en forbedring –
ikke at vi skulle gå tilbake.
Nilsen frykter at fergene vi
ramme folketallsutviklingen på
en øy som hadde nok å slite med
fra før.
- Båtene trafikkerer en utsatt
havstrekning, og vi vet at mange
mennesker er redde på havet. En
slik forverring av samferdselen
ut hit har mye å si for folks lyst
til å bo her. Og dette skal vi leve
med i 20 år fremover! påpeker
Nilsen.

89

NERGÅRD POLAR KJØLLEFJORD AS

tn@hallmaker.no • www.hallmaker.no
Side 30 • KYST OG FJORD

Kaoset var komplett ved starten
av forrige uke. Allerede mandag
ettermiddag var fergeleiet på
fastlandssida fylt opp av private
og yrkesbiler som skulle over til
Sørøya. Men til tross for køen,
gikk ikke fergene ekstraturer
etter at siste kveldstur var utført.
Dermed måtte folk vente opp
til to døgn i kø, uten annet boog servicetilbud enn bilene de
kjørte i.

Fylkesordfører Runar Sjåstad uttalte til ifinnmark.no at
dette var en ekstraordinær situasjon som var vanskelig å løse.
Men overfor samme avis slår
Hasvik-ordfører Eva D. Husby
(Ap) fast at slike situasjoner er
å betrakte som ordinære, og at
kommunen forventer at man klarer å løse dem.
- Det er jo slike situasjoner
som oppstår her, og som man
må finne løsninger for og ha en
«backup» på. Dette skjer ikke
daglig, men man nå sette inn ekstra ferge når det er akutt situasjoner. Det er helt uakseptabelt
at et helt samfunn lammes, sier
hun til ifinnmark.no.
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FREMTIDENS
KULDEANLEGG
FOR FISKERI OG
HAVBRUK
Co2 som kuldemedium øker effektiviteten
og gir 25 % raskere innfrysning.

Møt oss på
stand B-127
på Nor-Fishing

Kontakt:
940 03 980

Forrige uke medførte
stor anleggstrafikk
ut til Sørøya hele to
døgns ventetid på kaia i
Øksfjord.

Vår ordfører
Robert Jensen (tlf. 952 82 184)
deltar på Nor-Fishing.
Interessert i fiskeri og Vardø?
Ring Robert
kystogfjord.no • august 2016, uke 32

BESØK OSS
PÅ S TA N D

F - 524

Telefon 77 66 15 50 | www.kuldeteknisk.no
RSW-ANLEGG

|

FRYSEANLEGG

|

dipper.no ◆ ring 06020

VARMEPUMPER

kystogfjord.no • august 2016, uke 32
Kuldeteknisk 91x136mm 1/4 side Skipsrevyen.indd 1
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VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK

OG FISK

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet
og HMS teller!
Pb. 84, 9691 Havøysund - Tlf: 78 42 48 80 - firmapost@slippen.no

- Vakttlf: 908 30 846 - www.slippen.no

Tredoblet i gruppen

Fiskerne som drifter innenfor åpen
gruppe har tredoblet fangstene i
løpet av de ti siste årene.

Side 8 og 9

KJØP OG
SALG
AV FISKEFARTØYER

Mars 2015 Uke 10 Nr. 10, 5. årgang, kr 35,-

Mars 2015

er tar inn
21-åring r
lærlinge og Dag-Øyvind Ingilæ
fått

Sagen
men har
William
passert 20,
bedrift
har så vidt g som opplærings
godkjennin
etter lærlinger.
og søker

Uke 13

Nr. 13, 5.

årgang,

kr 35,-

Skreiinnsig
for fullt

gfjord.no

www.kysto

rer for torsken
Misjone og hans kolleger i

for torskePaul Hauan
skal
kaller seg
Stamsund Norway Seafood
r.
fersk torsk
misjonære
Norge med
forsyne
hele året.

side 16 og 17

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

-Har spilt fallitt

- Systemet har spilt fallitt!
Arne Pedersen i Norges
Kystfiskarlag raser mot håndteringene av kontrollene for
Jan Tore Enoksen fiskeflåten.

www.kystogfjord.no

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

www.oso-maritim.no

Forsker videre

Etter sju år utenfor forskningen er Silje Kristoffersen
tilbake i fiskeriforskningen.
Nå har hun gitt seg i kast
med innveiingssystemer.

Frykter at de ikke
Fikk inndratt
blir hørt
ekstrakvoten
Side 10

Siste side

Ville valgt
et fritt
med lotto-milli liv
oner

juli 2016 Uke
28 Nr. 27,
6. årgang,

Gleder seg
til
sommerfest

Jan Rune Ananiassen
er
ikke i tvil hva
han ville gjort
om han vant
storgevinsten
.

Side 28

Side 12 og

Side 22 og 23

side 18

Side 4 og 5

Den norske delegasjonen av kulturbærere begeistret under det nylige
besøket hos våre naboer
i vest.

AV FISKEFARTØYER
Johan S. Olsen

Side 4 og 5

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

juli 2016 Uke 30 Nr. 29, 6. årgang, kr 35,-

www.kystogfjord.no

Vanskelig avvenning

KJØP OG
SALG

Rolf Sørensen fra Arnøya
skulle pensjonert seg for
lengst, men klarer ikke å
slutte å fiske.

AV FISKEFARTØYER
Johan S. Olsen

august 2016 Uke 31 Nr. 30, 6. årgang,
kr 35,-

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

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

- Vår egen regnskog

www.oso-maritim.no

Norge har en firedel av alle
kjente kaldtvannskoraller. Dette er et økosystem vi har
ansvar. Dette er vår regnskog,
mener Kjersti Eline Tønnessen
Busch.

Side 10

Fôrsei går unna

Seien som beiter rundt oppdrettsmerdene i Lurøy, er
det ikke lett å få avsetning på.
Håvard Reløy har klart det og
selger den feite seien tørket til
Nigeria.

Fiskematmesteren - Fortsatt drivverdig
Makrellen er ingen
Side 7

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

www.oso-maritim.no

Side 8 og 9

Side 12 og 13

Side 12 og 13

www.kystogfjord.no

KJØP OG
SALG
AV FISKEFARTØYER

Johan S. Olsen

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

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

www.oso-maritim.no

Magnar Kristiansen

klimaflyktning

og 108 år gamle «Børøysund» holder god steam i
sommer.

Ester Utsi

feirer 100 års-jubileum
for Kjølnes fyr, og drømmer seg sørover til Karibien.

Side 14 - 16

Side 22 og 23

Side 10 og 11

i Tromsdalen
har fått båt
innført i Fiskeridirektorat
fartøyregister.
ets

Maria Solheims

gjensyn med og opptreden
på det gamle bedehuset ble
en spesiell opplevelse. Pappa
Villy var med denne gangen.

Side 14 og 15

Knut Einar Esp

Side 22 - 27

Side 22 og 23

Jeg tror sentrale politikere kan ha mye å lære av
lokalpolitikerne i Kvænangen. Nemlig å tørre og ta valg
som kan virke helt ufornuftige.

Britt Roselyn
Camillo Rekkedal

har blitt tatt opp på blad
B i fiskermanntallet.

i Kjøllefjord har meldt
seg på fiske med tilleggskvote etter torsk med
fartøy i åpen gruppe.

Side 20 - 23

Side 20 - 23

side 2 og 3

Sigita Gatautiene

i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark har skaffet
seg ekstra kvote i fiske etter
torsk.

Side 20 - 23

sier styrelede

7900 17

r

Side 4

3

Trond Antonsen
Med Per Sandbergs utnevning
ekspertgruppe av
skal se på omsetningssys-som
temet for norsk
jeg en følelse villfisk, har
av at vi er i
igjen.
gang

Side 2 og

3

Øystein Ingilæ

Erik Jenssen

Så langt i årgjør
ersom
detfiskerlandet 356 tonn ferske kokte skallreker,
De frittstående
havforskere rokker ved
mot 564 tonn
En ny hypotese fra islandske og norske
og
i
kvalskutene står
iministeren,
i fjor,
en nedgang på 37 prosent. - Ikke
til alle ut- samme periode
makrellen søker seg nordde store tallene,
kysten
i en stadig mer må snart kjøpe seg større bord for å få plass
opplever
den allmenne oppfatningen om at
men fortsatt
Pettersen
drivverdig, mener skipper Erik-Andre
Øyvind
havtemperaturer
presset situasjon.
Krag (32) på 19 meter
bobilsetet.
mottatt for sine produkter. Vi har møtt
over utelukkende på grunn av varmere
langefra«Svebåen».
merkelsene Rørvik Fiskemat AS har
Side 4 og 5
Side 2 og 3
Side 2 og 3
Side 4 og 5
Side 8 og 9
Norges beste fiskematprodusent.
7 090035 7900 17

side 2 og

Da fiskerimin
var
ister
Avgiften
Per
Sandberg
førstehån
det ingen som
satte ned
dsomsetn
en ekspertgr
ingen
om av
hadde hørt
gruppen.

fisk, valgte
uppe for å
formelle - Jeg finner
med regse på
sitt livs sjokk da det viste seg at det 78 års inntil de sto
det litt merkelig han ikke noen fra
Torfinn Henriksen fra Røst fikk seg
erfaring
salgslagene
ninga i hånda.
at eksempel
i førstehån
ikke var i orden. Resultatet var inndraginn i
Johnny Caspersen
vis Norges
dsomsetn
rundt ekstrakvoten han hadde kjøpt,
ing ikke er
Råfisklag
. 3
Side 2 og
med
viet en rolle,
Side 6 og 7
ning av fisk for 225.000 kroner.

7 090035 7900 17

brukte
speriode
Bodø kommune
en
kommune
r
og Tromsø sine investeringe
av
prosent av der ti prosent
i utkantene, bodde.
befolkningen

7 090035

7 090035 7900 17

yller, havner
ke butikkh eidet med
es i italiens
Samarb
Ballter plasser og gåselever. –
peren på
Haugs produk
med trøfler fastslår fiskekjø
Når Helge
ter,
sammen
og 15
et hans
gir resulta
Side 14
råskjær
i Tromsø
Halvor Hansen
stad.

n
Trond Antonse
en tiårI løpet av

7 090035 7900 17

7900 17

Tore Forberg)

7 090035 7900 17

Erik Jenssen

(Foto: Bjørn

Trond Antonsen
Denne tankegangen som de lokale
helgelandspolitikerne hadde der og da, savner
mange hos lokale myndigheter eller i en fylkeskommune i denne tid.

Side 2 og 3

7 090035

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

er lite fisk» på

Elise Kristin Kuntze fra
Reine i Lofoten er en av
fagbrevkandidatene som
KJØP OG nå møter fremtiden med
SALG
stor optimisme.

www.kystogfjord.no

I vesterled

Olga Lekhmus

Side 12 og 13

27 fiskeplasser.
- gode

Kvalfanger Tommy Sedehar inntatt plassen bak kanonen igjen,
ett år etter ulykken som
kostet ham foten.

Odd-Einar Tetlie

i Mehamn har klokkertro
på julenissen. Nå går han
i gang med å omgjøre det
gamle Wilsgårdbruket om
til et eget nissemuseum.

side 24

Unge optimister

juli 2016 Uke 29 Nr. 28, 6. årgang, kr 35,-

Tommy tilbake

Hans Eriksens

på Sommarøy i Troms har fått
båter innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

side 28 - 31

Hansen
har
Lisbet Kristine
i Nordland

Fiskere i Tromsø frykter at de ikke blir hørt, når kommunens kystsoi Lødingen
i Fiskeridover
fått båt innført
register
neplan
skal vedtas. Høringsperioden er midt under vinterfisket og
irektoratets
i høringsbrevet konkluderer kommunen med at «det
fiskefartøy.

KJØP OG
SALG
AV FISKEFARTØYER

Johan S. Olsen

store lidenskap
gisk nøyaktighetkrever kirurog en tålmodighet til
å spise gråstein
av.

Trond Inge Ludvigsen

og 19

www.kystogfj
ord.no

Skipsmegler/maritim
sjøingeniør
mobile: +47
918 54 721
e-mail: johan@oso-maritim.no
ISM sertifisert

for fiskefartøyer
niussen
www.oso-maritim
.no
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er nå innført i fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy i Lenvik
kommune. Fartøyet får
hjemmehavn på Husøy.

Olafur Fridbert
Einarsson kvoteflykt-på
i Tana,
er en annerledes
er bosatt
ning. Han
fiske i Vesterålen.

kr 35,-

«Mor Husøy»,
Mathilde Karlsen
(bildet), gleder
seg til Husøydagan. Der blir
det
visitt, slog og både bispestrukturering.

Ble ikke tat
t med

«Lofothav»

side 22 og 23

side 28

Den nordnorske fiskeriavisen

side 20 og 21

mai 2016 Uke 18 Nr. 17, 6. årgang, kr 35,-

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

og 17
side 16

hylle
På øverste

Når du kjøper ei flaske tran på butikken, er det stor sannsynlighet
at råstoffet kommer fra anlegget
hvor Vigilija Svezikiene er sjef.

Johan S. Olsen

www.kystogfjord.no

Møller’s tran
kommer herfra

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

IBOS : Din samarbeidspartner på sjø og land

Alt innen skipsreparasjoner - og vedlikehold
Oppdrettsnæringen er også en viktig del av vårt arbeidsområde.
Vi kan slippsette båter inntil ca 75 meter lengde og 13,5 m bredde.
Vi ønsker å være en seriøs samarbeidspartner hvor kundens ønsker og tilfredshet
kommer i første rekke.

Kontakt oss idag!
Telefon: 77 09 56 00 • Mobil: 416 13 591 • E-post: ednar.nordhaug@ibos.no • www.ibos.no
Adr.: 9450 Hamnvik

NOGVA
NANNI
NOGVA NANNI

«Bjørnsfjell» – en NabCat 1350 – skal inn i forskningens teneste for LetSea AS på Helgeland. (Begge foto: Tom Lysø)

2016
2016kampanje
kampanje

LetSea, inntil 2015 kjent som
Helgeland Havbruksstasjon,

Side 32 • KYST OG FJORD

har siden 2001 utviklet seg til å
bli en anerkjent forsøksstasjon
og en viktig bidragsyter innen
anvendt forskning.

112 forsøksmerder
LetSea sin forsøksstasjon er en
av landets største med hele 112
forsøksmerder på 5m x 5m.
Stasjonen har konsesjon for
både på laks, ørret og torsk, og
det foregår nærmest kontinuerlig forsøk på disse tre artene.

De siste fire årene har selskapet økt FoU-aktivitetene
betydelig, og tidoblet inntektene. Nå vokser LetSea på
flåtesiden. Nylig overtok selskapet sin første NabCat fra
Moen Marin. Bjørnsfjell er
13,50 meter lang og 7,5 meter
bred, og blir et nyttig verktøy
i LetSeas jakt på ny innsikt og
forståelse for hva som skal til
for å oppnå bærekraftig vekst i
havbruksnæringen.

750 hk
To John Deere-motorer med en
samlet motoreffekt på 750 hestekrefter sørger for framdriften. I
kombinasjon med Twin Disc gir
og Sleipner baugpropell gir dette
krefter og fleksibilitet til varierte
operasjoner.
Sentralt på denne versjonen
er et stort og godt arbeidsdekk.
Bjørnsfjell er utrustet med en radiostyrt Palfinger-kran på solide
32 tonnmeter, samt nokker på tre
og fem tonn. Navigasjonspakken
er levert av Furuno, og inkluderer radar og kartplotter med in-

.
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,-

N3.30 – 29 HK
76.250,-

tegrert GPS, VHF, ekkolodd og
autopilot.
Fartøyets spesifikasjoner inkluderer også et tre-fas aggregat med en effekt på 15 kW,
systemer for deteksjon og alarmering ved brann og vanninntrenging, Inergen brannslukking
i maskinrom, ekstra styreposisjon bak styrhus og to redningsflåter.

Produserer fartøy på løpende
bånd
Kvalitet, fleksible og praktiske
løsninger har sammen med gjennomtenkt finish gjort tradisjonsrike Moen Marin til en ledende
Tranøy, fakta:
leverandør av arbeidsbåter til
havbruksnæringen. Som andre
13,50 meter
 Lengde:
nybygg i NabCat-serien er også
7,50 meter
Bjørnsfjell levert med helisolert
 Bredde:
maskinrom for bedre arbeidsmi Motoreffekt: 2x375 HK
ljø, helkledde innvendige rekker
 Fart:		
for enkelt renhold og desinfise13-15 knop uten last
ring – og helsveisede spant for
25.000 kg
 Nyttelast:
optimal styrke og soliditet.
152
 Byggnr:
Moen Marin AS har ytterligere ti NabCat 1350, tre NabCat
27/07/2016
 Lev.dato:
1498 katamaraner, tre 10,65 enkeltskrogfartøy, samt ett 24-meKomfortabel og moderne sty- ters enkeltskrogfartøy i stål i
reposisjon. NabCat 1350 er produksjon. De fleste fartøyene
designet med tanke på funksjo- er bestilt av norske oppdretts- og
nalitet og maksimal sikkerhet.
serviceselskaper.

www.hatlehols.no

«Bjørnsfjell», LetSea AS
sin nye NabCat 1350 fra
Moen Marin, skal bistå
i arbeidet med å skaffe
ny kunnskap og innsikt
for bærekraftig vekst i
havbruksnæringen.

www.hatlehols.no

Skal tjene forskningen

N3.21 – ,-21 HK
61.250,-

.

,-

N4.38 – 37,5 HK
.
,92.500,.

,-

N4.50 – 50 HK
106.250,.

- et klart førstevalg
på mekaniske tjenester

,-

N4.60 – 60 HK
.
,113.750,-

Båtsfjord

E-post: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

.

,-

–
N4.85
– ,-85HKHK
.
142.500,.

• Sveising av stål og aluminiumskonstruksjoner
• Maskinering • Hydraulikkservice • Motorservice og installasjoner
• Volvo Penta forhandler • Utstyr til fartøy og industri

N4.100 – 100 HK
152.500,.

N4.115 – 115 HK
HK
163.625,.
N4.140 – 135 HK
169.375,.

T4.165 – 165 HK
193.750,-

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

T4.200 – 200 HK
205.250,NOGVA MOTORFABRIKK AS
T

MØT OSS PÅ NOR-FISHING, STAND NR F-526
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+

T4.270
– 265 HK
+
248.750,fi rmapost@nogva.no

F

nogva.no

T6.420 TDI
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252.500,-

Alle motorer fra og med N4.38
leveres med sluregear. Alle priser

Ser du forskjellen?

Heiddis Thorsteinsdottir (38) egner ikke på
samme måte som de
andre lineegnerne i den
splitter nye egnesentralen i Mehamn. Hun bruker nemlig ikke papir.
Alf Helge Jensen
redaksjonen@kystogfjord.no

- Det er minst 20 år siden man
sluttet å bruke papir mellom
agnlagene på Island. Kanskje 30
år siden. Det går helt fint uten,
sier Heiddis Thorsteinsdottir.
Finnmarkens utsendte, som
en gang i tida tjente gode lommepenger på linegning, ble tilfeldigvis klar over at linegning
utføres forskjellig i Norge og
på Island. Det var da vi nylig
lagde en reportasje om det topp
moderne egnebuanlegget til
fiskekjøper Duncan Steel i Mehamn, at vi ble oppmerksom på
at Heiddis Thorsteinsdottir ikke
er som egnere flest i Norge.
Ettertraktet avispapir
Papiraviser er ettertraktet i egnebuene langs kysten. Avispapiret er nemlig perfekt som
egnepapir. Det skjæres i passe
store biter og legges over radene med ferdigkrøkt agn (se
stampen til venstre på det store
bildet). På den måten unngår
man at det blir vase når lina settes i havet. Den går pent over
rekka angel for angel.

Sånn har det vært gjort på
Finnmarkskysten så lenge forfatteren av denne artikkelen kan
huske. Og det er godt over 50
år siden første stamp ble egnet.
Også på Island brukte man
avispapir, men det er omtrent
en generasjon siden man fant ut
at dette er unødvendig så lenge
det er snakk om snøreline (slik
som på bildet). Man kveiler
bare linesnøret over de ferdigegnede anglene og legger neste
rad oppå snøret.
Men fiskerne bruker tidvis
også nylonline (kalles wormline
på fagspråket). Og da må man
bruke papir. Det kan Heiddis
Thorsteinsdottir skrive under
på.
– Jeg prøvde å egne wormlina på samme måte som jeg er
vant med, men det skar seg. Fiskerne fikk en kjempevase å slite
med. Etter det har jeg ikke egnet
wormline, forteller Thorsteinsdottir med et smil.
Hun jobbet som linegner på
Island i 2009 da kjenninger på
en islandsk båt som rodde for
Mehamn, trengte egnere. Thorsteinsdottir tok utfordringen.
En drøm for en lineegner
– Jeg ble overrasket over den
dårlige standarden på egnebuene i Mehamn, men har forstått
at det ikke er uvanlig i Finnmark. På Island var jeg vant
med bedre forhold. Men ikke så
gode som hos Duncan Steel. Det
er et fantastisk flott anlegg. Rett

Her ser man tydelig forskjellen på hvordan det egnes i Norge og på Island. I stampen til venstre
er det lagt avispapir mellom radene med ferdigegnede angler. I stampen til høyre er det ikke noe
papir. Der er linesnøret kveilet over agnlagene nedover i stampen. Sånn gjør man det på Island.

og slett en drøm for en lineegner, sier den islandske egneren.
Etter at hun kom til Mehamn,
prøvde hun å egne på norsk
måte med papir.
– Men det sluttet jeg fort med.
Jeg skjønte ikke vitsen. Man
klarer seg fint uten, hvis man da
bare vet hvordan det skal gjøres. Vanskelig er det ikke, sier
Heiddis Thorsteinsdottir. Som
om ikke det er nok, også egnestolen er forskjellig i Norge og
på Island. Thorsteinsdottir har
fått låne den fra en islandsk båt
i Mehamn.

MEDLEMSKAP GIR MAKT!
Vi stiller opp for våre medlemmer.

Møt oss på

Norges Fiskarlags Stand D-334

nord@fiskarlaget.no / 77 68 20 56

Topp kvalitet
på dagsordenen

frantz.no

Hør seks av våre beste forskere på
Nofima-seminaret på Nor-Fishing
tirsdag 16. august klokken 13.00
i konferanseteltet ved hovedinngangen
På 420 sekunder hver gir forskerne deg et poengtert
budskap som du vil huske.
•
•
•
•
•
•

"Et marked for alt", ved Bjørg Helen Nøstvold
"Kan kvaliteten bli for god?", ved Kine Mari Karlsen
"Makrell superior", ved Izumi Sone
"Blodig alvor for torsken", ved Sjurdur Joensen
"Fra ekle kryp til lysende framtid", ved Karsten Heia
"Rädda torsken - död eller levande", ved Kjell Midling

Seminaret er gratis. Ingen påmelding nødvendig.
Nofima leverer forskningsbasert kunnskap som skal gi økt
konkurransekraft til næringsaktører.

www.nofima.no

Heiddis Thorsteinsdottir er ikke som andre egnere. - Det er minst 20 år siden man sluttet å bruke papir mellom agnlagene på Island, sier hun.
(Begge foto: Alf Helge Jensen)
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kystfolk

Nordstoga skryter av Keiservarden

Sakte-TV til utlandet

Rekordinteresse for festival

Den tradisjonelle konserten på Keiservarden 366 meter over havet
ved Bodø ble i år avviklet med Odd Nordstoga som hovedperson. –
Dette var en helt utrolig fin opplevelse, det er den beste konsertscenen jeg har stått på, sa Nordstoga til NRK etter opplevelsen. Rundt
2.000 publikummere hadde søndag tatt turen opp til Keiservarden i
strålende solskinn for å få med seg avslutningen på den årlige Musikkfestuka i Bodø.

Den internasjonale TV-giganten Netflix, som leverer film og serier i
opptak når som helst til sine kunder, har kjøpt inn «Hurtigruten minutt
for minutt» og en rekke andre av NRKs sakte TV-satsinger. 11 sendinger
ble ifølge NTB gjort tilgjengelig for amerikanere, briter og australiere som
nå kan nyte laksefiske, hurtguren, togturer og hurtigruta. Internasjonale
medier som omtaler TV-bransjen omtaler det norske påfunnet som «noe
av det mest bisarre som noen gang er funnet på».

– Vi går mot en folkefest denne uken i Vadsø under Varangerfestivalen.
Vi har aldri solgt så mange billetter på forhånd. Det fortalte festivalsjef
Robert Lundgren til ifinnmark.no tidligere denne uka. Den 34. Varangerfestivalen i rekka ble åpnet onsdag, og allerede da hadde festivalen solgt
mer billetter enn noen gang tidligere. Varangerfestivalen består av en
rekke små og større konserter, og interessen til tross skal det fortsatt være
mulig å skaffe seg inngangsbillett.

Kom hjem med Sørøyas hvite svane

Det er langt mellom kulturminnene i nord. Og
Reidar Nilsen tok seg fanden på at denne perlen ikke skulle gå samme veien som så mange
andre.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Ferdigstilt i 1945 gikk den 42
fots motorkutteren som da het
«Elding» rett inn i fraktefart
for gjenoppbyggingsarbeidet i
Finnmark, i tillegg til fiske for
sin første eier Birger Esbensen
fra Hamningberg.
I 1956 ble den solgt til Nikolai Hansen i Kiberg, før Alfred
Nilsen i 1960 kjøpte den til
Breivikbotn på Sørøya. Alfon
Nilsen fra samme sted overtok
båten i 1973, og i 1998 endte
den i Reidar Nilsens eie. Nilsen ga båten navnet «Norfolk»
og drev den i flere år før han
i 2007 strukturerte kvoten inn
til «Breivikværing».
Trassig fiskarlagsformann
Der kunne historien om den da
62 år gamle sliteren ha sluttet.
Strukturbåter skal som kjent
kondemneres rimelig raskt
etter at de er tatt ut av aktivt
fiske. Men daværende formann i Norges Fiskarlag ville
det annerledes. Han syntes

Han kunne ikke vært stoltere selv om det
hadde handlet om nybygg. Reidar Nilsen
lyser om kapp med den nymalte gammelbåten som nå pryder havnebildet i Hasvik.
(Begge foto: Erik Jenssen)
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båten var for fin til å hugges,
og ble rett og slett trassig.
- Det er jo for jævlig at vi
som fiskere er nødt til å brenne
opp historia vår for å kunne
gå videre i næringa. Bønder
og andre får jo millioner til
å ta vare på gamle løer, fjøs,
kaféer og jeg vet ikke hva.
Men vi som bærer kystkulturen skal altså være nødt til
å ødelegge historia vår fordi
myndighetene er livredde for
at noen skal lure seg inn igjen
bakvegen med en gammel
sjark.
Reddet
- Det er en masse gamle flotte
båter som har havnet på skraphaugen, helt unødvendig. Her
er masse fiskere som har interesse for å ta vare på gamle
båter, og som nok gladelig
hadde gjort det hvis de hadde
fått lov, mener Nilsen.
Redningen kom i tolvte
time. Han hadde trenert kondemneringa av «Norfolk» i
nesten to år, med trusler om
inndragning av strukturkvota

hengende over seg da han kom
i kontakt med folk på fartøyvernsenteret i Gratangen som
engasjerte seg i båten.
I 2009 fikk den vernestatus
av Riksantikvaren, og etter
hvert falt den ene brikken etter
den andre på plass i en finansiering som nå har passert 1,7
millioner med god margin.
Ta med skoleungdom
«Norfolk» ble tatt til fartøyvernsenteret i Gratangen i
2008, hvor restaureringsprosessen av en rimelig utslitt
trebåt startet. Senere ble den

seilt til slip på Ballstad i Lofoten, og for to uker siden kunne
Reidar gå om bord i en båt
som fremstår bedre enn ny for
å seile hjem til Hasvik.
Nå er planen å bruke båten
i lokal opplevelsesturisme og
kulturformidling.
- Hvis for eksempel skoleungdommen vil være med på
vårtorskefiske skal jeg gladelig arrangere slike ting, sier
Reidar.

stor egeninnsats selv også, men
har mottatt rundt en million
i støtte fra de ulike bidragsyterne; Stiftelsen UNI, Riksantikaren, Kulturminnefondet og
forsikringsselskapene Nordlys
og Tromstrygd. Uten den støtten hadde det jo aldri gått, sier
Nilsen, som på sikt også håper
å kunne legge til Hasvik kommune blant støttespillerne når
han på ny søker om gratis kaiplass for klenodiet.

Gode støttespillere
- Jeg er veldig takknemlig for
bidragene. Jeg har lagt inn en

Sørøyas hvite svane på tur ut i stålblått august-landskap med Stjernøya i bakgrunnen.
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innspill

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 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.no

innspill@kystogfjord.no

Sats på gründere – fremtiden er her
innSPILL

Mona Fagerås

Næringsråd, Nordland

I 2015 ble det startet 1.817
nye foretak i fylket, 104 flere
enn året før. Likevel er andelen lavere enn gjennomsnittet
i landet. Derfor tar fylkesrådet

i Nordland initiativ til en storstilt satsning på nye bedrifter de
neste årene. Forslag til gründerstrategi vil bli lagt fram for fylkestinget i april 2017.

Nordland har mange gode
eksempler å vise til. Ståle Lønnum med Tag systems, Inger
Ellen Nikolaisen med Nikita,
Alf Bjørseth med ScanWafer/

KUNNGJØRING FRA

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

www.garantikassen.no

REFUSJON AV CO2- OG GRUNNAVGIFT
PÅ MINERALOLJE
Betalt avgift for bunkringer foretatt i 2016 refunderes med
227 øre pr. liter
Det utbetales en rentekompensasjon på refusjonsbeløpet.
Det kan søkes inntil 12 ganger pr år.
Søknadsfrist for 2016 er 28.02.17

PENSJONSTRYGDEN FOR FISKERE
Medlemspremien til Pensjonstrygden for fiskere for året
2016 er fastsatt til kr. 6.661,-, og skal innbetales i to like
halvårlige terminer.
Innbetaling for 1. halvår 2016 forfalt til betaling 31.03.16
og for 2. halvår var betalingsfristen 31.07.16
Søknadskjema for de ulike ordningene kan lastes ned fra
vår hjemmeside, eller fås ved henvendelse til oss.

REC, Terje Olav Hansen i Norlense, Leonhard Nilsen&Sønner
(LNS) og teamet bak DIPS viser
at personer i Nordland bidrar til
vekst i Norge. På Ballstad har
Christian Mide utviklet en revolusjonerende ny teknologi
for sprøytespisser. Patenten er
sikret og potensialet for salg til
helsemarkedet i hele verden er
stort.
Et av Nordlands viktigste
bidrag til Norge innen entreprenørskap er å finne innen havbruk. Gründere i distriktene så
tidlig mulighetene i en helt ny
næring. Nova Sea, Ellingsen
Seafood og Nordlaks er fantastiske eksempler på småbedrifter
som gjennom gründerskap har
utviklet seg til milliardforetak.
Det er en glede å registrere at
vi også har flere unge lovende
gründere i Nordland. Jeg har
som fylkesråd for næring møtt
noen av disse. Kjersti Eline Tønnesen Busch og Kriss Rokkan
Iversen bak SALT i Svolvær,
og Lars Berg-Hansen bak Norseaqua i Bindal er eksempler på
pågangsmot og spennende konsept som har lykkes.
For fylkesrådet er det et mål
å gjøre Nordland til et fylke
som rekrutterer et økende antall gründere i ulike bransjer.
Vi trenger både de som kan
etablere nyskapende næringsvirksomhet på Myken og de
som kan starte opp noe nytt og
bli vekstbedrifter i byene våre.
Nordland er produktivt og står
for to tredjedeler av eksporten
fra landsdelen.
Skal vi fortsatt kunne være av
de fremste i landet på næringsutvikling trenger vi fornying, og
nyskaping på alle nivåer. Gjennom en offensiv gründerstrategi
som fanger opp nye trender, ønsker fylkesrådet å gi vårt bidrag
til at dette kan bli virkelighet.

Messetilbud

Tegn 12 mnd abonnement
og få med en
eksklusiv sydvest
fra Regatta!

E-avis: 990,Papir/e-avis: 1590,Spar inntil 629,- (Gjelder kun uke 33)

Tlf : 78 49 99 00

Ønskes mer informasjon, kontakt:
Garantikassen for fiskere
Postboks 1244 Sluppen- 7462 TRONDHEIM
Telefon 73 54 56 50 – Telefaks 73 54 56 56
garanti@garantikassen.no

Milebrent og klassisk
pigmentert tretjære.

Naturens egen
trebehandling

BESØK OSS PÅ NOR-FISHING!
16.-19. AUGUST, STAND F-526
Følg oss på
facebook!

www.espegard.no
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Kjøp og salg

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

Proffe kunder trenger
proff leverandør
Din leverandør av:
Jotun Maling
Kjemikalier
Kompositt
Gulv
Verktøy og tilbehør

kruijsifixdesign.com

Mann 44 år søker jobb på
fiskebåt, alt av interesse.
Erfaring fra not, snurrevad,
garn og line.
Også erfaring fra fiskeindustri, oppdrett, føringsbåt.
Har sikkerhetskurs og helseattest.
Kontakt: tlf 75750697

Harstad

Annonsér i
Kyst og Fjord
00

r1
Ove

Trondheim

Ålesund

Fosnavåg

Bergen

Oslo

PROFT REGNTØY
TIL FISKERE.
Finner du ikke stormline hos
din lokale forhandler?
Bestill på www.stormline.no
STORMLINE produserer regntøy for
profesjonelle kunder på verdensbasis.
Kjent for sitt design med henblikk på sikkerhet,
kvalitet og holdbarhet.

VI
SØKER
FORHANDLERE

Møt oss på Nor-Fishing, stand A2-611

www.malproffcoatings.no

g
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års e

KVALITET HELE VEIEN!

En av få godkjente for
skipsopphugging i Europa.

• Makrell, sild, sei, akkar reker, lodde og saury.
• Størrelsesbestemt agn for kyst- og autolineflåten.
• Utlevering gjennom ca. 30 kommisjonærer/lager
langs hele kysten av Nord-Norge og Trøndelag.

Emballasje og produkter som beholder
kvaliteten under transport.

Cool Seal

Absorbent
og Gel Ice

• Sentrallager i Tromsø.
• Fryselagerutleie i Tromsø gjennom
TROMSØTERMINALEN.

Møt oss på Nor - Fishing
Stand Nr. D-354

Fantastisk løsning
til transport av
ferske fiskeprodukter.

Vi leverer også emballeringsmaskiner som
bidrar til en lettere hverdag, samtidig som
produksjonen blir raskere og sikrere.

Nordland, Nord-Trøndelag og SørTrøndelag som er lagets virkeområde.
Foretaket har enerett på salg av
agn i de 3 nordligste fylker.

• Kjøp og salg av skipsutstyr.
• Mottak av jern og metaller
• Kjøper fartøy til hugging
Mandag- fredag: 07.30 - 15.30
Kirkholmen Industriområde, 7177 Revsnes
Tlf: 72 53 44 30 knut@fosengjenvinning.no

Møt oss på Nor-Fishing! Stand F-555

Arctic Quality 135cmx115cmx105cm, 25kg
Arctic Quality 150cmx150cmx120cm, 30kg
Teiner med lommer for
fløyt, aluminiums ramme
i inngang, hanefot etc

Be om tilbud, gode
kvantumsrabatter.
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Selskap du har bruk for:
Autorisert
bruktbåtmegler

HOVEDKONTOR/HOVEDLAGER:
Fiskernes Agnforsyning SA, postboks 732, 9257 TROMSØ
Telf. +47 77 60 01 50 - Faks: +47 77 60 01 55

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

KONGEKRABBETEINER PÅ LAGER

T: 47 70 20 95 00 | dyrkorn@morenot.no | www.morenot.no

FLYTERINGER
AQ-550 205/46 Rød-700
AQ-435 200/42 Blå -400
AQ-850 L150X D120mm
Orange-500

Møt oss på Nor-Fishing,
Stand C-235

FISKERNES ULYKKESKASSE
Ulykkeskassen yter økonomisk hjelp til fiskere eller deres
uforsørgede etterlatte ved ulykker som medfører minst
15 prosent medisinsk uførhet eller ved dødsfall.
Kassen finansieres gjennom tilskudd fra fiskesalgslagene.
Hvis ulykken er ute, ta kontakt
med Knut Eriksen i Fiskernes Ulykkeskasse,
Postboks 1233 Sluppen, 7462 Trondheim.
Telefon: 73 54 58 50 /99365105
E-mail: knut.eriksen@fiskarlaget.no

Garn, teiner, plastkar, etc

Autorisert Volvo Penta
Serviceverksted
• Salg
• Montering

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

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

Vi leverer plaststøpte paller, kar
og containere til næringsmiddelindustrien

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

Forhandler for Beta Marine

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

DEKKER HELE NORD-NORGE!

- et klart førstevalg på mekaniske tjenester

6YHLVLQJDYVWnORJDOXPLQLXPVNRQVWUXNVMRQHU
0DVNLQHULQJ
+\GUDXOLNNVHUYLFH
0RWRUVHUYLFHRJLQVWDOODVMRQHU
9ROYR3HQWDIRUKDQGOHU
8WVW\UWLOIDUW¡\RJLQGXVWUL

LEVERANDØR AV:

Skips og redningsutstyr
Trosser og tauverk
Alt i løfteutstyr

Marinemotorer bygget på Kubota ,
brukes i ﬁskebåter, fritids og seilbåter.
Motorstørrelse fra 10 til 150 hk.

Verneutstyr og bekledning
Ståltau
Brannutstyr

Flåteservice

KONTAKT OSS:
Leirvikbakken 8,
9610 Rypefjord
78 41 18 88
hammerfest@haug.no

Salg • service • deler

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!

Eidkjosen 9100 Kvaløysletta
Telefon: 77 66 21 90 Faks: 77 66 21 99
firmapost@maritimsd.no
www.maritimsd.no

Båtsfjord
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Harald Skaug

Johnny Tøllefsen

Gardar Runar Gislason

Trond Fjellsaune

i Vardø i Finnmark har meldt seg
på fiske med tilleggskvote etter
torsk med fartøy i åpen gruppe
registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Rune»
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,62 meter som ble
bygget i 1973.
Den har også deltakeradgang i
fangst av kongekrabbe i åpen
gruppe.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-11-V.

langs kysten

Mirsel AS
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i Sørvågen i Moskenes kommune i Nordland har fått båten «Båegga»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en trebåt med fartøylengde på 12,28 meter som ble
bygget i 1966.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Den har nå også kvote i fiske etter norsk vårgytende sild.
I dette fisket har den to ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Det er to eiere i Mirsel, Kristian Pantaleon Benonisen (bildet) og Kristian Magnor Benonisen. Førstnevnte som er yngstemann, er majoritetsaksjonær med en viss margin. De er begge oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-191-MS. Avgivende fartøy
var midsundbåten «Gangstad Jr» (M-35-MD). Det er en stålbåt med
fartøylengde på 14,70 meter som ble bygget i 1999, ombygget i 2008.
Den har deltakeradgang i fiske etter kystmakrell med garn/ snøre for
garnfartøy under 13 meter. I dette fisket har den en ekstra adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også kvote i fiske etter norsk vårgytende sild.
I dette fisket har den syv ekstra adganger gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
Det er to eiere i T. Gangstad AS som eier «Gangstad Jr», Torfinn Gangstad og Kathrin Gangstad. Førstnevnte eier syv tideler av selskapet,
mens den andre aksjonæren følgelig de siste tre tidelene.
Majoritetsaksjonæren er oppført på blad B i fiskermanntallet.

i Skipagurra i Tana kommune i
Finnmark har meldt seg på fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «June».
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,94 meter som ble
bygget i 1990, ombygget i 2002.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-11-TN.

Leif-Erik Johansen

i Mehamn i Gamvik kommune i
Finnmark har meldt seg på fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Sølvi»
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,08 meter som ble
bygget i 1982, ombygget i 1991.
Den har også deltakeradgang i
fangst av kongekrabbe i åpen
gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-9-G.

i Vardø i Finnmark har meldt seg
på fiske med tilleggskvote etter
torsk med fartøy i åpen gruppe
registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Han fisker fra båten «Silegg»
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,60 meter som ble
bygget i 1987.
Eierskapet er organisert i selskapet Silegg AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-41-V.

i Harstad i Troms har fått båten
«Admiral F.» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,38 meter som ble
bygget i 2013.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-202-H.

Jan Philip Johnsen

og Frank Johnsen i Lakselv i
Porsanger kommune i Finnmark
har meldt seg på fiske med tilleggskvote etter torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i
virkeområdet til Sametingets
tilskuddsordning.
De fisker fra båten «Ingrid Elisabeth» som nylig ble innført i
Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy i Porsanger. Den het
tidligere «Havur».
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,01 meter som ble
bygget i 2009.
Den har også deltakeradgang i
fangst av kongekrabbe i åpen
gruppe. Eierskapet er organisert i
selskapet Nordcape Offshore AS
hvor førstnevnte er majoritetsaksjonær med liten margin.

Stein Roald Larsen

på Hansnes (bildet) i Karlsøy kommune i Troms har fått båten «Lykkeliten» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det
er en plastbåt med fartøylengde på 14,45 meter som ble bygget i 1994, ombygget samme år. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert i selskapet Fiskelykke AS
hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-45-K.
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Harry Emil Severinsen

i Kamøyvær i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Aili» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på
8,33 meter som ble bygget i 1973. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Vårbuen AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-91-NK.

Aksjenær nummer to eier sin minoritetsandel gjennom selskapet
Sealine Holding AS.
Begge er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-41-P.

Steinar Haugen

ved Grimjord i Gratangen kommune i Troms har fått båten
«Lomen II» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 4,40 meter som ble
bygget i 2015. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad A i

Robert Ingolfsen

i Steigen kommune i
Nordland har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.
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fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-3-G.

Rudi Antonsen

på Stokmarknes i Hadsel kommune i Nordland har fått båten
«Sandnesjenta» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en trebåt med
fartøylengde på 9,10 meter som
ble bygget i 1978.
Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-12-H.

Skjervøy
Fiskeriselskap AS

på Skjervøy i Troms har fått
båten «Skjervøyfisk» innført i
Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 39,70 meter som ble
bygget i 1988, ombygget i 2010
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den tre ekstra
adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har videre kvote i fiske etter
norsk vårgytende sild.
«Skjervøyfisk» har også adgang
i seinotfisket nord for 62. breddegrad for norfartøy mellom 13
– 27,50 meter.

Martina Kasiliauskiene

på Veidnesklubben (bildet) i Lebesby kommune i Finnmark har fått båten «Saga-Fj»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,59 meter som ble bygget i 1982.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-66-LB.

I dette fisket har den to ekstra
deltakeradganger gjennom
den nevnte strukturkvoteordningen.
Den har også adgang i dette
sistnevnte fisket sør før 62.
breddegrad for fartøy i samme
størrelse.
Det er to aksjonærer i selskapet, Svein Hugo Korneliussen

og Kvitbjørn AS.
Førstnevnte er oppført på blad
B i fiskermanntallet.
Kvitbjørn AS har to aksjonærer, Bengt Are Kornesliussen og North Crab AS, der
førstnevnte som er oppført på
blad B i fiskermanntallet, er
majoritetsaksjonær med minst
mulig margin.

North Crab AS som har blitt
slettet i Brønnøysund-registrene, hadde to aksjonærer.
Det er Vardberg AS og Vico
Invest AS.
Georg Matre som hadde interesser i Vardberg AS, er
fremdeles registrert som styreleder i Kvitbjørn AS.
Båtens fiskerimerke er T-17-S
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Magne Ulrik Berntsen,

Mikal Steffensen

(bildet) på Myre i Øksnes kommune i Nordland har
fått båten «Klones» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en trebåt med fartøylengde på 15,35 meter
som ble bygget i 1966.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den fire ekstra kvoter gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten.
Steffensen eier båten gjennom sitt selskap Klotind
AS, hvor han er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-153-Ø.
Avgivende fartøy var «Hebe II».
Det er en trebåt med fartøylengde på 23,65 meter
som ble bygget i 1966, ombygget i 2002.
Den formelle eieren er Knut Olav AS.
Det er en aksjonær i dette selskapet og det er Sørvågen Kystfiske AS. Det er fire aksjonærer i Sørvågen
Kystfiske, Tor-Gunnar Kransvik, Kristian Kransvik,
Knut Olav Kransvik og Tor Oddbjørn Kransvik.
Førstnevnte har noe under halvparten av interessene
i selskapet, de to neste rundt og litt under en firedel
hver og sistemann har noe under en tidel av selskapet i sitt eie.
De tre førstnevnte aksjonærene i Sørvågen Kystfiske AS er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-230-MS.

Arne Norval Mathisen og Lorenz Hugo Hardy på Værøy i
Nordland har fått båten «Star
Viking» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den en ekstra
adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har videre kvote i fiske etter
norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
«Star Viking» har også deltakeradgang i fiske etter kystmakrell
med not for notfartøy under 13
meter. Den siste adgangen båten
har, er i seinotfisket nord for 62.
breddegrad for notfartøy mellom 13 – 27,5 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Star Viking AS hvor
førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
De to andre aksjonærene eier en
knapp firedel hver. Båtens fiskerimerke er N-118-VR.

Wilhelm Julian
Bentsen

i Båtsfjord i Finnmark har fått
båten «Jens Eilert» innført i
Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på
13,54 meter som ble bygget i
1979.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Den har nå også adgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i selskapet Wilhelm Bentsen AS
hvor ovenfornevnte har alle aksjene.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-99-BD.

Tom Steffensen

Susanne Martina Hellesfjord
i Smøla kommune i Møre og Romsdal har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

på Myre i Øksnes kommune i
Nordland har fått båten «Bårholmen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med
fartøylengde på 10,53 meter
som ble bygget i 1975.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-116-Ø.

Svein-Emil
Jeremiassen

på Stokmarknes i Hadsel kom-
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mune i Nordland har fått båten
«Mea» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 10,01 meter som ble
bygget i 1986. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-64-H.

Sørvik Fisk AS

Anders Bye Paulsen

i Båtsfjord i Finnmark har fått
båten «Nordnesgubben» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,90 meter som ble
bygget i 1973. Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe
i åpen gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-37-BD.

Jon Even Mikalsen

og Are Mikalsen i Sørvær i
Hasvik kommune i Finnmark
har fått båten «Sandviknes»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 14,99 meter som ble
bygget i 1967, ombygget i 1979.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den en ekstra
adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Eierskapet er organisert i selskapet Kvitholmen AS hvor
førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Begge eierne er oppført på blad
B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-32-HV.

Myre Kystdrift AS

på Myre i Øksnes kommune i
Nordland har fått båten «Oddbjørn» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 15,45 meter som ble
bygget i 1974.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter
nord for 62. breddegrad..
Det er til aksjonærer i selskapet
som eier hver sin halvdel, Michael Lockert og Myre Maritim
AS. Førstnevnte er oppført på
blad B i fiskermanntallet.
Myre Maritim AS eies av Olav
Lassesen alene. Han er også
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-82-Ø.

Magnus Skansen

i Alta kommune i Finnmark har
blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Torgeir Johnsen
på stedet Skjervøy i
kommune med samme
navn i Troms har fått
båten «Sjøverk» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med
fartøylengde på 9,17
meter som ble bygget
i 1985. Eierskapet er
organisert i et enkeltmannsforetak og eieren
er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
T-16-S.

på Værøy i Nordland har
fått båten «Adrian» innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 9,50 meter
som ble bygget i 1981.
Det er to aksjonærer i
selskapet, Frank Harald Bensvik (bildet) og
Einar Færseth.
Førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst
mulig margin.
Begge er oppført på blad
B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
N-77-VR.
(Foto: Fiskarlaget)

Arnt Asbjørn Albertsen

Roger Johansen

Brian Langås

Christian Ervik

i Båtsfjord kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

i Gamvik kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Gisli Thor Thorarinsson

i Gamvik kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Ulf Norodd Lyder

i Hammerfest kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad A
i fiskermanntallet.

Håvard Pedersen

i Lebesby kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Vebjørn Krogh
Pedersen

i Lebesby kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Astor Holger Johansen

i Nordkapp kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad A
i fiskermanntallet.

Jakup Suni Martinson
Vang

i Nordkapp kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad B
i fiskermanntallet.
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i Sør-Varanger kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad A
i fiskermanntallet.

Hans Magnus Drønen

i Torangsvåg i Austevoll kommune i Hordaland har fått båten «Staaløy» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 43,8 meter som ble bygget i 2011. Den har deltakeradgang i fiske etter
norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. I dette fisket har den ni ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for
kystflåten.
Den har videre kvote i fiske etter kystmakrell med not for notfartøy mellom 13 – 21,35 meter.
Også i dette fisket har den ni ekstra kvoter gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
«Staaløy» har også deltakeradgang i fiske etter nordsjøsild for notfartøy under 21,35 meter. Her har den to ekstra adganger
gjennom strukturkvoteordningen. Den siste rettigheten i fiske er seinotfiske sør for 62. breddegrad for notfartøy mellom
13 – 27,5 meter. Drønen kontrollerer båten gjennom selskapene Staaløy AS og Hansali Holding AS hvor han er eneste eier.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskermerke er H-95-AV.
Avgivende fartøy var «Stokke Senior» (M-12-U) som eies av Gunnar Ludvig Stokke. Det er en stålbåt med fartøylengde
på 28,32 meter som ble bygget i 2009. Den har deltakeradgang i fiske etter nordsjøsild for notfartøy under 21,35 meter.
Her har den tre ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen. Den har kvote i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Også i dette fisket har den tre ekstra kvoter gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har videre kvote i fiske etter kystmakrell med not for notfartøy mellom 13 – 21,35 meter.
Her har den en ekstra kvote gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
Det er formelt sett Stokke Senior AS som er båtens eier. Selskapet har en aksjonær, ovenfornevnte Gunnar L. Stokke.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.

i Harstad kommune i Troms har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Stian Tobiassen

i Harstad kommune i Troms har
blitt overført fra blad A til blad B
i fiskermanntallet.

Jim Steve Jensen

i Ibestad kommune i Troms har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Sjøliv AS

Martin Johansen

i Lenvik kommune i Troms har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Ingar Ottemo

i Lenvik kommune i Troms har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Steve Olsen

i Sørreisa kommune i Troms har
blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Henrik Johan Pettersen

i Alstahaug kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad A i
fiskermanntallet.
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Kjell-Vidar Olsen

i Nordvågen i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Henriette E.» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på
12,99 meter som ble bygget i 2016. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har
også adgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-500-NK. På bildet får rederen blomster og
velkomsthilsen fra ordfører Kristina Hansen.

Martin Blikeng

i Andøy kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i
fiskermanntallet.

Marcus Aakre

i Bodø kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i
fiskermanntallet.

Bjarne Roar Eide

i Bodø kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i
fiskermanntallet.

i Laukvik i Vågan kommune i Nordland har fått
båtene «Ingo» (N-2-V)
og «Anne» (N-110-V)
innført i Fiskeridirektorattes register over
fiskefartøy med endret
eierskap.
Det er nå tre aksjonærer i
selskapet, Bjarne Rystad
(bildet), Arne Eirik Rystad og Astrid Rystad.
Bjarne Rystad eier nøyaktig halvparten av selskapet, mens Arne Eirik
Nystad eier en knapp
halvpart, mens de siste
aksjonæren bare har en
symbolsk andel.
Førstnevnte og nummer
to er begge oppført på
blad B i fiskermanntallet.
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Jørn Harangen

i Porsanger kommune i
Finnmark har blitt tatt
opp på blad A i fiskermanntallet.

Gunnar Langva AS

i Ålesund i Møre og Romsdal har fått båten «Gunnar Langva» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en
stålbåt med fartøylengde på 71,10 meter som ble bygget i 2003. Den har deltakadgang som ringnotfartøy (over 90 fot) med seks strukturkvoter.
Den har også kolmuletrålkonsesjon. Den har fiske drøye 3000 tonn sild (i Norsjøen og i EU-sonen – ICES Iva og Ivb), drøyt 8200 tonn kolmule, knappe 1000
tonn lodde og 3 tonn makrell. Det er to aksjonærer i dette selskapet, Pelfisk AS og Termon AS. De eier hver sin halvpart.
Pelfisk AS eies av Bjarne Stog Longva alene. Termon AS har Gunnar Svein Longva som eneste aksjonær. Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-139-A. Avgivende fartøy var «Ingrid Majala» (F-184-M). Det er en stålbåt med fartøylengde på 61,75 meter som ble bygget i 1999.
Den har deltakadgang som ringnotfartøy over 90 not. Den har også adgang i fiske som vassildtrål.
Den kan fiske drøyt 1850 tonn sild i farvannene Skagerak, Nordsjøen og i EU-sonen (ICES IVa og IVb). Videre knappe 800 tonn norsk vårgytende sild.
Den kan videre fiske knappe 1400 tonn makrell. I området Jan Mayen, Island, Grønland har det rettigheter til å fiske knappe 800 tonn lodde.
Den kan fiske 500 tonn vassild nord for 62. breddegrad. Den siste rettigheten båten har i fiske er etter havbrisling i EU-sonen (ICES IV) der den kan fange 550
tonn. Båtens eies av Jørn Oddvar Majala gjennom hans selskap Silfaks Pelagisk AS og Silfaks Fiskebåtrederi AS. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-184-M.
(Foto: Scanfishphoto)

Espen Jacobsen

i Brønnøy kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad B
i fiskermanntallet.

Johnny Johansen

i Hadsel kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Per-Ivar Mathisen

i Leirfjord kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad A
i fiskermanntallet.

Knut Inge Pettersen

i Leirfjord kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad B
i fiskermanntallet.

Jan Remi Dahl-Sjonsti

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

Eskil Elvheim

i Øksnes kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Anzhelika Andreassen

i Moskenes kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad B i
fiskermanntallet.

Olafur Fridbert
Einarsson

Kjell Gunnar Johansen

i Sørvær (bildet) i Hasvik kommune i Finnmark har fått båten «Felix» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 6,88 meter som ble bygget i 2004.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad A i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-16-HV.
(Foto: Flickr)
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som er oppført på blad B i
fiskermanntallet, har meldt
flytting frai Austertana i
Tana kommune i Finnmark
til Myre i Øksnes kommune
i Nordland. Han fisker fra
båten «Olafur». Det er en
plastbåt med fartøylengde på
10,96 meter som ble bygget
i 2006. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad
B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke i Finnmark var F-32-TN. Nå har
båten fått registreringsnummer N-32-Ø.

Sævar Sigurvaldason

Rune Blaschek

Skule Hareide

Beaska Nillas

Milanie Villanueva

Rolf Jan Røssevold

i Ålesund kommune i
Møre og Romsdal har
blitt tatt opp på blad B i
fiskermanntallet.

i Vågan kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

som er oppført på blad B i fiskermanntallet, har meldt flytting fra Tana kommune i Finnmark til Gratangen kommune
i Troms.
(Foto: Wikipedia)

i Giske kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Kjetil Hole

i Vestnes kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Emil Aleksander Solhaug Brage Leinebø

Jann-Ove Søberg

Tor-Aksel Bye Knudsen Sindre Hatlevik
i Øksnes kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

i Rauma kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Roy Kristian Moltu

Ben Robin Kristiansen

Jurij Titov

Remy André Bakkebø

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

i Rødøy kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

i Øksnes kommune i Nordland
har blitt overført fra blad A til
blad B i fiskermanntallet.

Tom Arne G Kristensen

Adrian Hoff Berge

i Herøy kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad A i fiskermanntallet.

i Rauma kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

i Vestnes kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

i Ørsta kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

i Ålesund kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Eivind Kvammen Gjøstøl Rain Rudissaar

i Steigen kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har blitt tatt opp på blad A i
fiskermanntallet.

i Smøla kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

i Ålesund kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Nils Remi Eilertsen

Sigve Saltkjelvik

Eirik Fiskerstrand

Aleksander Skjong

i Vågan kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

i Averøy kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad A i fiskermanntallet.

Gudmund Sandholm

Simon Molnes

i Vågan kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
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i Giske kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.
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i Sula kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Adrian Storeide

i Vanylven kommune i Møre
og Romsdal har blitt tatt opp på
blad A i fiskermanntallet.

i Tromsø har fått båten «Johannes» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 27,43 meter
som ble bygget i 1988, ombygget i 1994.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter nord for 62. breddegrad..
I dette fisket har den tre ekstra kvoter gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også adgang i fiske etter torsk sør for den
nevnte breddegraden for konvensjonelle fartøy
under 28 meter.
I dette fisket har den en ekstra kvote gjennom den
nevnte strukturkvoteordningen.
Båten har videre loddetrålkonsesjon. Blaschek eier
båten gjennom selskapene Fruholmen Seafood AS
og Fruholmen Drift AS.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-251-T.

i Ålesund kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Iver Andreas Tuene

i Ålesund kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Hans Henriksen

i Botnhamn i Lenvik kommune i Troms har fått
båten «Avanse» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 8,22 meter som
ble bygget i 1966.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert i selskapet Hekkingen Fiskeriselskap AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-23-LK.
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Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord
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Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
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Kilde: Råfisklaget, 09.08.2016

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
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Kilde: Råfisklaget, 09.08.2016

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (09.08.2016)
År 		

En sterk stemme fra yttersida er festet til film. (Foto: Dag Erlandsen)

Bjørnar på filmlerret
Sjarkfisker og oljemotstander Bjørnar Nicolaisen fra Andøya har en
sentral rolle i filmen «Atlantic» som åpner Nordkapp Filmfestival.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Nordkapp Filmfestival går av
stabelen 14.- til 18. september,
og på festivalens andre dag kjø-

res «Fishernet»-programmet
med flere filmer som handler om
fangstnæringene. Hovedattraksjonen er filmen «Atlantic» av
Risteard Ó Domhnaill.
I filmen følger vi skjebnene til
tre små fiskevær i Irland, Norge
og Newfoundland, forent og
adskilt av Atlanterhavet.

deres tradisjonelle levemåte er
truet. Oljeselskaper og store fiskeriselskaper herjer i lokalsamfunnene deres og lokker de unge
fiskerne med høye lønninger, til
å jobbe på oljerigger. Deres samfunn risikeres å bli ødelagt både
miljømessig og økonomisk.»
heter det i filmens presseomtale.

Truer eksistensen
«Disse sårbare samfunnene har
alltid hatt sine utfordringer, men
nå er de på vippepunktet og

Seismikkmotstander
Filmen forteller tre svært personlige historier til tre personer
i Norge, Irland og Newfound-

land som er i ferd med å miste
sitt livsgrunnlag. En av dem er
velkjent for leserne av Kyst og
Fjord; Fiskeren Bjørnar Nicolaisen fra Andøya. Nicolaisen
har gjennom mange år markert
seg som en urokkelig motstander av oljeselskapenes seismikkskyting på feltene utenfor
Andøya, som Nicolaisen mener
har gitt direkte effekter for fisket.
Bjørnar blir selvfølgelig til
stede under visningen av filmen.

Mill. kroner

2014 		
5.240
2015 		
6.455
2016		 8.286

Sitter du
på en god
nyhet!

– Tips
oss!
Telefon 78 49 99 00
eller

redaksjonen@kystogfjord.no

Selg fisk gjennom oss
– til best betalende
importør i Europa!
www.nfa.no
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