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Et annerledes eventyr 

Nytenking i
gammel båt
– Vi tenkte å anskaffe ny 
båt, men endte med å 
oppgradere «Arnøytind», 
sier Svein Roger Karlsen.

Side 12 Siste side

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

Traneventyr i ny innpakning
Hos Lofoten Marine Oils på Ballstad 
ender gammelt utstyr på historiens 
skraphaug. – Trandampere blir nå 
prosessoperatører, sier Rolf Jentoft.

Side 14 og 15

Ser nordover
Mustad Autoline satser i Nord-
Norge videre framover. 
– Det er ikke bare linefiskerne 
som er vår målgruppe, sier 
Gro Fjeld i selskapet.

Side 22 og 23

Trine Knudsen
gleder seg over ak-
tiviteten på Myre nå, 
men hun har også 
opplevd tøffere tider i 
fiskerinæringen.

Ove Alvestad
på Sortland i Vest-
erålen har fått båt 
innført i fartøyregis-
teret.
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”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

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

FLEKKEMASKIN: NFT 110
UTVIKLET OG BYGGET I NORGE

BASERT PÅ LANG ERFARING OG ØNSKER FRA NÆRINGEN

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

Som en moderne fugl Fønix har oppdrettselskapet Arctic Cleanerfish 
AS på Steine gjenoppstått etter torskeoppdrett-konkursen for seks 
år siden. Rognkjeksen som Claudia Wittwer holder fram, er den nye 
arten som laksesnæringen ikke kan få nok av.
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Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis
Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presse-
skikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale bes ta kontakt 
med redaksjonen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt 
av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål. Adresse PFU, Rådhusgt. 17, pb 46, Sentrum 0101 Oslo. 
tlf: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, epost: pfu@presse.no

I dagens avis fokuserer vi på 
innovasjon. I en bransje som 
stort sett bare består av utfor-
dringer, er det er ikke vanske-
lig å finne noe å skrive om. 
Fisken er vanskelig å fange, 
den er vanskelig å ta vare på 
– og den er vanskelig å selge. 
I hvert fall til de priser man 
helst skulle hatt. Det er derfor 
riktig å si at knapt noen annen 
næring består av så mange 
problemer som må løses, i 
en jevn strøm av uforutsette 
hendelser på båtdekk, indus-
trigulv eller i kontakt med 
våre kunder i det store utland. 

Uten folk med evnen til å 
hive seg rundt på kort varsel 
og finne på noe lurt, ville vi 

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Skjøre samfunn
Tirsdag denne uka ble det kjent av Fjordlaks AS 
i Ålesund ønsker å legge ned virksomheten på 
Ingøy, ytterst i Måsøy kommune.

Et sted som historisk sett har vært begunstiget 
med nærheten til gode fiskefelt.

Siden den gang har befolkningstallet rast og i 
dag er det 20 fastboende innbyggere på øya. Det 
er en bedrift på land, Ingøy Fisk AS som altså er eid 
av nevnte Fjordlaks.

Bedriften har drevet med klippfiskproduksjon. 
Samme selskap er også eiere på Tufjordbruket på 
naboøya Rolvsøy.

Til sammen har disse to bedriftene tapt ufat-
telige 47 millioner kroner de siste fem årene.

Da er det ikke til å undres over at eierne vil gjøre 
noe.

Likevel kan vi forvente oss videre framover i tid 
at tallene blir viktigere enn folk og samfunnsbyg-
ging i enda større grad.

Mange andre samfunn uten veiforbindelse 
langs kysten er avhengige av kommunikasjoner og 
service fra det offentlige – i tillegg til alt det andre 
som må klaffe for at folk skal kunne bo, jobbe og 
trives.

Jo mer eierskapet blir fremmed for lokalsam-
funnene, desto større fare er det for at tallene blir 
bortimot eneste ledesnor.

Mange steder er det lokalt eierskap som er 
en sikkerhet i så måte. Avgjørelser tas lokalt og 
framtida planlegges på stedet. Kommunesenteret 
Havøysund i samme kommune kan i så måte være 
et godt eksempel.

De største aktørene innen fiskeforedling i Norge 
er store selskap.

I dagens marked, med gode priser og ditto av-
setningsmuligheter går det meste som smurt, men 
når det begynner å butte mot en gang i framtiden, 
vil kysten igjen kunne bli satt på alvorlige prøver.

antageligvis ikke hatt noen 
fiskerinæring. Dette krever 
kompetente folk på alle ni-
våer, men jeg vil nytte an-
ledningen til å slå et slag for 
hverdagsinnovatøren. Ar-
beidstakeren eller bedriftsei-
eren som jobber der de står, 
og som ser hvordan ting kan 
gjøres enklere, raskere, mer 
behagelig eller mer lønnsomt. 
Først og fremst for seg selv, 
men kanskje dernest for na-
boen og i beste fall enda flere.  

På vår ferd langs kyst og 
fjord møter vi en strøm av 
Petter og Petra Smart-er, folk 
som spekulerer ut løsninger, 
og som setter dem direkte ut 
i livet istedenfor å trekke seg 

inn på kontoret og bruke tiden 
til å skrive søknader om of-
fentlig prosjektstøtte og rap-
porter. Det enkle er som kjent 
ofte det beste, og folk med 
sjøstøvler har lange tradisjo-
ner for praktisk fritenking. 
Det er dette som er innovasjon 
og verdiskapning i praksis, og 
for de fleste oppfinnerne er 
denne tankegangen så natur-
lig at de egentlig ikke tenker 
på det som innovasjonsvirk-
somhet. Å forbedre og utvikle 
er en helt naturlig del av ar-

beidshverdagen, enten det nå 
handler om en ny måte å egne 
på eller annet.

Entreprenørskap, kalles det 
i dag. For det offentlige Norge 
er denne egenskapen så vik-
tig at den sågar har blitt fag 
i skolen. Dermed er det bare 
å lene seg tilbake og vente 
på at horder av innovatører 
skal strømme ut i næringsli-
vet med sprelske løsninger 
på både dagens og morgen-
dagens problemer. Eller kan 
vi det?

Ikke et vondt ord om teo-
retisk kunnskap, for det 
trenger vi mer av, men i et 
arbeidsliv der praktikerne 
som før gikk rett ut i arbeid 
nå møter stengte dører i form 
av kompetanse- og sertifikat-
krav, kan det være grunn til å 
være bekymret. For hvis den 
praktiske innovasjonsånden 
på båtdekk og fabrikkgulv 
går tapt i møtet med en mo-
dernisert og «kvalitetssikret» 
arbeidsliv, taper vi noe ve-
sentlig. 

Historiene fra andre bran-
sjer som for eksempel offs-
hore er velkjente. Systemene 
har vokst seg så store at en-
keltmennesker er redusert til 
operatører som må forholde 
seg strengt til de operasjons-
manualer de har fått utdelt. 

Folk som både vet og kan 
hvordan maskinene fungerer 
brenner inne med sine initi-
ativer til forbedring fordi de 
ikke får lov å skru på dem 
fordi systemet sier at de ikke 
skal gjøre det. Slike systemer 
fungerer sikkert greit til det 

de er ment å gjøre. Men spe-
sielt nyskapende er de ikke.

Den dagen vi alle job-
ber bak blanke fasader eller 
skutesider med operatørma-
nualen som bibel, blir det 
opp til den institusjonaliserte 
forskningen å stå for nyten-

kingen.elv om det gjøres mye 
godt arbeid av folk i forsker-
frakk og småsko, kan vi nok 
heller ikke forvente at det 
dyrkes frem så alt for mange 
gullegg inne i en lab. 

Så hvis politikernes drøm 
om at fisken skal bli den nye 

olja, må det samarbeides på 
alle plan. Vi trenger de store 
institusjonene og vi trenger 
de store systemene. Men vi 
må ikke glemme hvor næ-
ringa kommer fra. Nytenking 
kommer fra mange hold, men 
veldig ofte nedenfra.   

meninger

Oppfinnerbransje nummer 1

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

NRK-programmet Brennpunkt har gitt noen eksempler på hvordan 
dette fungerer. Mest oppsiktsvekkende er politiets behandling av 
en anmeldelse av Marine Harvest for ulovlig dumping av kjemi-
kalier i sjøen uten utslippstillatelse. Ifølge politiadvokat Amund 
Sand ved Trøndelag politidistrikt var utslippet i utgangspunktet 
«en straffbar handling som rammes av forurensingsloven». Den ble 
likevel henlagt fordi utslippene «gjøres åpenlyst av mange aktører 
i oppdrettsnæringen og fagmyndighetene er klar over det». På 
godt norsk: Det er så mange som bryter loven med myndighetenes 
velsignelse at det ikke er noen vits i å forfølge saken. Hva mener 
riksadvokaten om en slik juridisk forståelse og praksis?
Leder i Dagbladet 

Det er trist for Nord-Norge at rikinger med risiko-
villig kapital ikke står i kø her oppe, men rart er det 
ikke. Dette er symptomatisk for en landsdel som med 
god, politisk drahjelp har fått utflagget eierskapet 
til naturressursbaserte næringer over mange år. Når 
mangelen på kapital synes merkbar her, er den ikke 
det hos for eksempel oppdrettsgigantene, som tjener 
penger så det suser på laks fra lokaliteter i nordnorske 
fjorder. Kanskje noen, ikke minst politikere, burde 
utfordre Marine Harvest eller Lerøy, for eksempel, på 
risikovillig kapital?
Leder i avisa Nordlys

Ordføreren i Bø, Sture Pedersen frykter at en flytting 
av ansvar for seilingsmerker og seilingsleier skal 
skje uten at det følger nødvendige penger med til at 
kommunene faktisk vil kunne gjøre jobben. Det har 
Kommune-Norge stor erfaring med fra tidligere reform-
er som har lagt nye oppgaver på kommunenivå. De har 
sjelden eller aldri vært fullfinansiert. Det har ført til sta-
dig større press på kommunens økonomi – og evnen til 
å utføre oppgavene. Man kan trekke sammenligninger 
til de ulike nivåene av veier – fra riksveier via fylkesvei-
er til kommunale veier. 
Leder i Bladet Vesterålen

Trykk Polaris Media Nord AS

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

Ørjan Larssen
Markedsansvarlig
orjan@kystogfjord.no
472 59 568

Trine Ingilæ
Markedskonsulent
trine@kystogfjord.no
951 49 105

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

På vår ferd langs 
kyst og fjord 

møter vi en strøm 
av Petter og Petra 

Smart-er

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

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

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

KOMMENTAR
Erik Jenssen
Journalist i Kyst og Fjord

….knapt noen 
annen næring 

består av så 
mange 

problemer som 
må løses…

…enkelt-
mennesker er re-

dusert til 
operatører som 
må forholde seg 

strengt til de 
operasjons-

manualer de har 
fått utdelt…

Her starter innovasjonskarrieren: På gulvet, i møtet med en utfordring som må løses.  (Foto: Erik Jenssen)
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FOU-avgift fra turistfiskerne
Utenlandske fisketurister bør betale en avgift til forskning 
og tilrettelegging. Det mener Lofotrådet, som sterkt bifaller 
regjeringas forslag om regulering av turistfisket, skriver Lo-
fotposten. - Turistene fisker på samme bestand som yrkes-
fiskerne. Vi finner det derfor betimelig at det settes i verk 
tiltak for å registrere omfanget av dette fisket. 

Går imot luftambulanseplaner
Overlege Mads Gilbert i Tromsø går sterkt ut mot nye planer 
for luftambulansen i Nord-Norge. - De bygger opp bered-
skapen i sør, og ned i nord, sier Gilbert til NRK, etter at 
forslaget om eget jetfly i Tromsø ble skrinlagt. Nord-Norge 
skal i stedet betjenes fra Gardermoen. Samtidig styrkes bered-
skapen med propellfly, som kan lande på alle flyplasser i nord.

Påvirkes av dagslengden
Nordlendinger blir alvorlig værsjuke verken av regn eller vind, 
men av dagslengden. En amerikansk studie har sett på sam-
menhengen mellom psykiske problemer, vær, lysvariasjoner 
og forurensning. Konklusjonen er at det eneste som påvirker 
mental helse, er lengden på dagen. Ettersom dagene ble kort-
ere, ble symptomene generelt verre, skriver Forskning.no. 

- Knefall for særinteresser
Pliktkommisjonen gjør knefall for særinteresser. Det uttaler 
kommunestyret i Hadsel, en av de mest berørte kommunene når 
trålernes leveringsplikt ikke overholdes, skriver nettstedet Vest-
erålen Online. - Kommisjonens forslag vil ikke medføre at Nor-
way Seafoods anlegg på Melbu eller Stamsund får bedre tilgang 
på fisk, heter det i høringssvaret fra kommunen.nyheter

Kombinerer fiske og kunstmaling
Linda Maryell Lindseth (34) kombinerer fiske og kunstmaling. 
Når været blir for dårlig, tar hun fram malersakene, forteller 
Finnmarken. Lindseth, opprinnelig fra Honningsvåg, har slått 
seg ned i Vardø sammen med samboeren, på grunn av nærhet til 
fiskestimene. I år er hun dessuten festivalkunstner på festnings-
byens egen bluesfestival, «Blues i vintermørket».

Vil stramme inn teinebruken

Velkommen til Frydenbø Øksfjord Slipp og Mek AS for;

Daglig leder Arne K. Vestre            
akv@frydenbo.no
tlf. 90 18 75 78
Thorbjørn Johnsen, Økonomi/Salg 
tjo@frydenbo.no
tlf. 909 92 780  
Bedrift  post.loppa@frydenbo.no 

Nærmere informasjon og tilbud 
om våre tjenester, ta kontakt med:

-

· 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.

Øst-Finnmark kystfiskar-
lag mener at omfanget 
av teiner som brukes i 
fangsten etter konge-
krabbe må skjerpes inn. 
Ellers vil de i framtiden 
kunne beslaglegge det 
meste av de tradisjonelle 
fangstfeltene i fylket.

Øst-Finnmark kystfiskarlag av-
holdt krabbemøte ved Tana Bru 
sist helg. Et 40-talls mennesker 
møtte opp for å diskutere re-
gulerings- og adgangsbestem-
melser for neste års fangst av 
kongekrabbe. Også spørsmålet 
om å  utvide områdeadgangen 
i det kvoteregulerte fisket etter 
kongekrabbe ble diskutert. 

Norges Kystfiskarlag skal sty-
rebehandle begge sakene i løpet 
av uken. Det foreligger også inn-
spill fra andre lokallag.

Bakgrunnen er at den framti-
dige fangst-regimet på krabben er 
nå ute på høring med høringsfrist 
senere denne måneden..

- Vi mener det er riktig at en 
krabbekvote i det kommersielle 
skal være en kompensasjon for 
plagene som krabben skaper. 
Laget mener at antall teiner per 
båt, som fisker krabbe i det kom-
mersielle området, skal være 
maksimalt tretti teiner. Øst-Finn-
mark Kystfiskarlag vil holde fast 
ved dagens grenser for inntekt fra 
annet fiskeri og som grunnlag for 
en krabbekvote i det kommersi-
elle området. Øst-Finnmark Kyst-
fiskarlag mener at dagens kriterier 

for deltakelse i det kommersielle 
fisket må opprettholdes, heter det 
i en pressemelding signert leder 
Arne Pedersen..

Plass til flere
- Vi har hatt som sitt utgangs-
punkt at flest mulig skal kunne 
være med i et kystfiske. Laget har 
uttalt, og mener fortsatt, at områ-
det for et krabbefiske skal være 
størst mulig slik at det blir plass 
til flere. Dette har ikke myndighe-
tene tidligere gått med på. Myn-
dighetene har tidligere ment at 
løsningen på problemet var å dele 
havområdet med et kommersielt 
fiske øst for Nordkapp og et ut-
ryddingsfiske vest for Nordkapp.

Krabbeplagen i annet fiskeri 
har vært stor. Så stor at fiskefelt, 
som man kunne bruke før krab-
ben kom, nå ikke kan brukes. 
Derfor er det sentralt i reglene 
for deltakelse i krabbefiske at 
krabben blir en kompensasjon 
for plagene man har hatt. En slik 
kompensasjon i form av krabbe-
kvote har vært gitt til fiskere også 
fra andre fylker, som var på Finn-
marka i tiden da forvaltningssys-
temet ble etablert.

Viktig for rekruttering
Det er ingen tvil om at det å få 
en krabbekvote er viktig for å re-
kruttere unge til fiskeryrket. Sær-
lig gledelig er det at krabbefisket 
har rekruttert kvinner til fiskeryr-
ket. Øst-Finnmark Kystfiskarlag 
mener krabbekvotene bør kunne 
tildeles gratis og fortsatt unntas 
fra kjøp og salg.

Kompensasjon for krabbe-
plage
Øst-Finnmark Kystfiskarlag tror 
derimot at forslaget fra direk-
toratet skaper nye utfordringer. 
Forslaget bygger på at man også 
i vest er plaget av krabben. Ikke 
nødvendigvis av at krabben over-
tar fangstfelt, spiser agnet av lina 
eller at garnlenkene går full av 
krabbe. I forslaget er plagen om-
definert til plagene det er med at 
det står for mange teiner på fiske-
feltene i Vest-Finnmark i utryd-
dingsfisket.

Fiskerne fra Vest-Finnmark 
oppfyller på den måten krite-
riene for å delta i krabbefiske i 
Øst-Finnmark. 

Dersom dette skal være det 
nye grunnlaget er det ingen me-
ning i at bare fiskere fra resten 
av Finnmark skal kunne delta i 
det kommersielle fisket. Fiskere 
fra hele landet, som ved ulike 

omfang av teiner i det samme 
området. 

- Vi ser derfor ingen annen 
mulighet enn at dagens krite-
rier for deltakelse i det kom-
mersielle fisket opprettholdes, 
skriver Norges Kystfiskarlag i 
meldingen.

- Uverdig form for regulering
Dagens regler forutsetter 
fangstverdi fra annet fiskeri 
enn bare krabbe. I høringsfor-
slaget søkes minimumsverdi 
fra annet fiskeri satt til kr 500 
000. Begrunnelsen er at inntek-
tene fra et krabbefiske bør først 
og fremst komme «profesjo-
nelle fiskere» til gode. Dette er 
en merkelig innretning av hva 
som er profesjonelt og hva som 
ikke er det. Det andre er at en 
grense på kr 500 000 er basert 
på den tro at mange vil falle ut 
av fisket og at det da blir plass 

for mer verdig trengende fis-
kere. Dette er en uverdig form 
å regulere et fiske på.

Manntallsført
Øst-Finnmark Kystfiskarlag 
mener at det viktigste kriterium 
for en krabbekvote er at fiskere 
er oppført i fiskerimanntallet. 
Øst-Finnmark Kystfiskarlag 
advarer mot at det etableres 
andre hensyn som grunnlag for 
å kunne ha kvoter i et norsk fis-
keri. 

Det er en vel etablert ord-
ning, og bør fortsatt aksepte-
res, at fiskere skal kunne ha 
andre inntekter i kombinasjon 
med inntekter fra fiske uten å 
bli rammet av den grunn. Det 
være seg i kombinasjon med 
jordbruk, entreprenørvirksom-
het eller for den saks skyld 
styregodtgjørelser, heter det fra 
Norges Kystfiskarlag.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

anledninger har vært på fiske i 
Vest-Finnmark, vil logisk nok ha 
opplevd samme «krabbeplage». 
Det er derfor ikke riktig at fiskere 
fra resten av landet, som kan vise 
til et fiske i Vest-Finnmark, skal 
stenges ute av et krabbefiske i det 
kommersielle området.

Øst-Finnmark Kystfiskarlag 
mener det er riktig at en krab-
bekvote i det kommersielle 
skal være en kompensasjon for 
plagene som krabben skaper. 
Plagene må forstås som tapte 
fiskefelt på grunn av mye krabbe 
i området, at agnet på linebruket 
er oppspist av krabben og garn-
lenker som går full av krabbe.

Fartøy med tusen teiner
I Øst-Finnmark Kystfiskarlag er 
man kjent med at enkelte fartøy 
alene, som deltar i utryddings-
fiske i vest, har satt ut opp mot 
tusen teiner og at det ikke er 

uvanlig at fartøy i utryddingsfiske 
bruker mer enn hundre teiner. Det 
store omfanget av teiner i utryd-
dingsfisket skaper problemer i 
annet fiskeri med faststående red-
skaper. Norge Kystfiskarlag ber 
regjeringen finne frem til kjøre-
regler i det frie fisket etter krabbe 
som ikke ødelegger annet fiskeri.

Stor tetthet av teiner
Krabbefisket i det kommersielle 
området er allerede i dag såpass 
omfangsrikt at krabbeteiner hin-
drer annet fiskeri. Det er derfor 
uforsvarlig å endre kriteriene 
for deltakelse, som kan fordo-
ble antall teiner på fiskefeltene i 
Øst-Finnmark.

Høringsforslaget fra Fiskeridi-
rektoratet inneholder paradoksalt 
nok i tillegg å fjerne grensen på 
maks tretti teiner pr båt i det kom-
mersielle fisket. Dette, sammen 
med at alt krabbefiske fra hele 

Finnmarksflåten kun skal foregå 
i øst, vil være helt umulig å gjen-
nomføre. Krabbeburene vil be-
slaglegge det meste av fangstfelt 
i Øst-Finnmark.

Øst-Finnmark Kystfiskarlag 
mener at antall teiner per båt, som 
fisker krabbe i det kommersielle 
området, skal være maksimalt 
tretti teiner.

Kriterier for deltakelse i det 
kommersielle fiske
I høringsforslaget vil man holde 
fast ved dagens todelte forvalt-
ning. Vi skal altså både ha et 
utryddingsfiske og et bærekraf-
tig fiskeri på krabben. Grensen 
mellom de to motsatte regimene 
skal stå fast slik den er i dag. I 
det kommersielle området er 
krabben å finne på de samme fel-
tene som annet tradisjonelt fiske 
til vanlig foregår. Det er derfor 
ikke mulig å åpne for et større 

En minimumsgrense på en halv million kroner i inntekt fra annet fiske er en uverdig måte å drive regulering av kongekrabben på, mener Norges Kystfiskarlag.

- Det er uforsvarlig å endre kri-
teriene for deltakelse, som kan 
fordoble antall teiner på fiske-
feltene i Øst-Finnmark, mener 
leder Arne Pedersen i Norges 
Kystfiskarlag.

Fjordlaks AS, grendela-
get og fiskerne på Ingøy 
kan kommne til redde 
fiskebruket på øya. Det 
er klart etter et møte 
mellom partene tirsdag.

Tirsdag ble det kjent for offent-
ligheten av eierne, ålesunds-
baserte Fjordlaks vil legge ned 
driften på anlegget i Måsøy kom-
mune. Selskapet har lenge slitt 
med røde tall i regnskapet.

Resultatene er uansett ikke 
hyggelige. Regnskapsmessig har 
dette anlegget og Tufjordbruket i 
samme kommune hatt et samlet 
underskudd de siste fem årene på 
47 millioner kroner. Finanskost-
nadene er gigantiske; i fjor dra 
det alene ned resultatet med 5,7 
millioner.

Fjordlaks eier begge disse an-
leggene.

Ingøy Fisk AS er den 
eneste virksomheten på 
Ingøya og de videre ut-
siktene for lokalsamfun-
net vil være katastrofale, 
er alle skjønt enige om.

Fire personer har sitt 
daglige virke der. 

Fungerende ordfører 
Tor Bjarne Stabell (H) 
hadde intens møtevirk-
somhet tirsdag for å få 
alle partene i saken til å 
snakke sammen om videre mu-
ligheter

– Vi har blitt enige om å jobbe 
innenfor en kort tidsfrist for å se 
om vi kan finne en løsning som 
gjør at man kan drive videre 
under en del gitte forutsetninger, 
sier Stabell til NRK.

– Hvilke forutsetninger tenker 
du på da?

– Det tror jeg vi skal jobbe 
konstruktivt i lag med Fjordlaks 
om, sier han til statskanalen og 
har tro på at bruket kan ha et liv i 
fortsettelsen.

– Hele Ingøysamfunnet er 

Fortsatt håp på Ingøya

Ingøy Fisk AS er eneste virksomhet på 
øya hvor det er 20 fastboende. 
(Foto: Måsøy kommune)

Trond Antonsen og
Dag Erlandsen
redaksjonen@kystogfjord.no

bygd rundt fiskeriaktiviteten som 
er på Ingøybruket. Jeg tror det er 
viktig å finne noe som er tilsva-
rende det som er i dag, slik at bå-
tene kommer til, butikken lever 
greit i henhold til aktiviteten som 
er og folkene på øya har et sted å 
arbeide, sier fungerende ordfører 
Tor Bjarne Stabell.

Tidligere ordfører Ingalill 
Olsen (Ap) er enig med Stabell 
når det gjelder konsekvensene, 
dersom en videreføring av driften 
ikke fører fram:

- Dette er dramatisk for Ingøy. 
De har ingen alternativer, slår 
hun fast overfor Kyst og Fjord.
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- Heller pensjonister 
enn trålskippere

Kontakt oss for
referanser og

nærmeste forhandler
office@moltech.no

tlf: 70102880
www.moltech.no

EKKOLODD MED VARIABEL FREKVENS 
Koden leverer ekkolodd med

 skjermstørrelser fra 8,4" der frekvensen
kan stilles etter type fiske og for å

unngå støy fre egen og andres båter.
Toppmodellen leveres som black box

med separet betjening og valgfri skjerm.
Presentasjon av opptil 4 justerbare 
frekvenser samtidig fra 38-210 kHz

Utgang til Olex for beregning av 
bunnhårdhet.

“For the optimum catch“

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Sjømatrådets utsending til USA regner med at den norske merkevaren fortsatt vil ruve i det amerikanske sjømatmarkedet. Her fra en sjømatmesse i Boston for noen år tilbake. (Foto: Norges Sjømatråd)

- Det er ikke trolig at hvitfisk er 
blant den typen produkter som 
det er aktuelt å tenke handels-
krig på, sier fiskeriutsending Egil 
Ove Sundheim.

	  	  
	  

De	  15	  største	  eksportartiklene	  til	  USA:	  

  Hele 2015   Per oktober 2016 

 
Verdi 1000 NOK 

Mengde i 
tonn 

Verdi 1000 NOK 
Mengde i 

tonn 

 
924 619 12 794 1 241 338 15 245 Laks, fersk filet 

Laks, atlanterhavs-/donau-, oppdrettet, fersk hel 
med hode 727 623 15 575 762 375 11 198 
Laks, fryst filet 777 595 7 817 691 205 5 846 
Ørret, oppdrettet, fersk hel med hode 119 898 2 647 208 870 4 114 
Snøkrabbe, fryst, også røykt 47 589 756 110 447 1 525 
Sildolje og andre fiskeoljer, ikke dyrefôr/ikke tran 70 275 1 222 109 711 1 681 
Hyse, fryst hel 111 511 4 083 105 451 4 884 
Ørret, fersk filet 28 042 403 84 403 1 048 
Torsk, fryst filet, ikke filetblokk 36 337 441 60 046 581 
Mel og pellets av fisk, krepsdyr osv til dyrefôr 30 672 1 941 41 133 2 417 
Makrell, under 600 g, fryst hel 50 997 3 845 37 954 2 552 
Kongekrabbe, levende/fersk/tørket/saltet, også 
røykt* 16 481 53 29 442 124 
Torsk, tørrfisk, lofotrundfisk, ikke biprodukter 28 231 216 23 637 162 
Laks, atlanterhavs-/donau-, oppdrettet, fryst hel 
med hode 55 941 1 180 23 378 387 
Torsk, atlanterhavs-, klippfisk, ikke filet, ikke 
biprodukter 20 975 299 21 111 312 
	  

Bildetekster:	  
Sjømatrådets	  utsending	  til	  USA	  regner	  med	  at	  den	  norske	  merkevaren	  fortsatt	  vil	  ruve	  i	  det	  
amerikanske	  sjømatmarkedet.	  Her	  fra	  en	  sjømatmesse	  i	  Boston	  for	  noen	  år	  tilbake.	  

(Foto:	  Norges	  Sjømatråd)	  

	  

-‐	  Det	  er	  ikke	  trolig	  at	  hvitfisk	  er	  blant	  den	  typen	  produkter	  som	  det	  er	  aktuelt	  å	  tenke	  handelskrig	  på,	  
sier	  fiskeriutsending	  Egil	  Ove	  Sundheim.	  

For selv om USAs kom-
mende president, Donald 
Trump har snakket mye om 
frihandel og at han ønsker å 
beskytte hjemlige arbeids-
plasser bak tollmurer, tror 
ikke eksportrådets utsending 
til USA, Egil Ove Sundheim 
at slike murer vil ramme fisk.  

i Nordøst-Amerika, spesielt 
rundt Boston der man har tra-
disjon for å spise hyse, og i 
et belte inn mot Midtvesten.  
- Dette er et produkt vi leverer 
mye av når priser og markeds-
forhold gjør oss konkurranse-
dyktige mot de andre nasjonene 
som leverer i dette markedet, 
blant annet Island. Her er det 
en del aktører som har jobbet i 
mange år med faste leveranser 
og har jobbet inn et samarbeid 
fra fiskefelt til marked for å 
bygge marked. Og denne han-
delen har nok lite å gjøre med 
om det sitter en republikaner 
eller en demokrat i det hvite 
hus, for dette etterspørres uan-
sett pris. 

Truer ikke USA-jobber
Men Sundheim utelukker ikke 
at en eventuell handelskon-
flikt med Kina vil kunne på-
virke norske fiskeriinteresser.  
- Om det blir vanskeligere for 
USA å handle med Kina, så er 
det jo en del foredling av norsk 
hvitfisk der som også selges 
videre til USA som kan møte 
motstand. Men heller ikke dette 

er produkter amerikanerne har 
egne ressurser til å fylle gapet 
i markedet med, så det er ikke 
trolig at hvitfisk er blant den 
typen produkter som det er ak-
tuelt å tenke handelskrig på. Det 
som har vært i fokus, er produk-
ter hvor amerikanske arbeids-
plasser står i fare. 

Større spiral
- Det vi kanskje mer kan frykte 
som effekt av et eventuelt mer 
proteksjonistisk USA, er at 
det kan sette i gang en negativ 
spiral som kan slå ut mot flere 
markeder og at motpartene vil 
ta igjen. Og da vet man ikke 
helt hvor det bærer avgårde.  
- En annen dimensjon er jo at 
dersom USA starter tiltak mot 
andre land, kan det jo bety en 
lavere etterspørsel etter hvit-
fisk dersom man får en generelt 
svekket økonomi. Valutasitua-
sjonen er selvsagt også en vik-
tig dimensjon. Hvis noe skjer i 
forhold til den, vil vi selvsagt 
merke en umiddelbar effekt. 
Det er jo den som påvirker sjø-
mathandelen aller mest, sier 
Egil Ove Sundheim. 

Valget av ny president i 
USA har ikke fått noen til 
å slå alarm på vegne av 
sjømatnæringa.

De 15 største eksportartiklene til USA:

- Man må huske at retorikken 
rundt frihandelsavtalene har 
handlet om å beskytte ameri-
kanske arbeidsplasser mot uten-
landsk konkurranse, og norsk 
sjømatimport truer ikke ameri-
kanske arbeidsplasser, snarere 
tvert imot, mener Sundheim.

Sterk verdiøkning
Norge har per i dag ingen fri-
handelsavtale med USA for 
fiskeprodukter, men tollsatsene 
er generelt lave. Norges historie 
med USA var gjennom to tiår 
vanskelige gjennom straffet-
ollen mot norsk laks grunnet 
dumpinganklager. Men siden 
disse ble hevet i 2012 har det 
rådet god stemning vestover for 
norsk sjømateksport. 

USA er i dag et av Norges 
viktigste markeder. Ifølge Sjø-
matrådets tall solgte vi i fjor 

Ser få mørke skyer i vest

Bø Kystfiskarlag mener 
at pensjonerte fiskere 
skal ha større rett til 
kvote i gruppe 2 enn de 
som har god lønn og av-
løserordning fra andre 
yrker eller fra trål, ring-
not eller større kyst. 

Årsmøtet i Bø Kystfiskarlag 
mener at fiskere som jobber på 
store båter ikke skal ha fulle ret-
tigheter i friperiodene.

Årsmøtet ser med uro på den 
økende deltakelsen i gruppe 2 
og er klar over at denne saken 
er vanskelig og kan være en 
brannfakkel, men en kan ikke 

bruke det som unnskyldning 
for ikke å ta tak i det som er 
problemet her. For saken er 
slik at det er åpent for alle å 
komme inn her, og det stiller 
årsmøtet om alle skal få lov til. 
Den økende deltakelsen går ut 
over kvotenivået for den enkelte 
fisker i gruppa, og her må det 
ses på om det er mulig å gjøre 
noen grep før det blir for ille. 
Gruppe 2 har historisk vært en 
gruppe som har inneholdt den 
tradisjonelle fiskerbonden men 
de blir det mindre av, samt de 
som ikke fikk kvoterettigheter 
ved lukkingen av torskefisket er 
i denne gruppen. 

- Vi har tidligere gjort vedtak 
at de som er fiskere på trål, ring-
not og større kystbåter med gode 
avløserordninger og god lønn og 
som har båt i gruppe 2 og fisker i 

denne gruppa, må nedprioriteres 
for de skal ikke ha mulighet å 
ta grunnlaget for de som er he-
lårige fiskere i gruppe 2.  Dette 
gjelder også for andre som har 
gode avløserordninger og god 
lønn fra andre yrker. Derfor er 
ikke årsmøtet enig i dem som 
kommer med forslag om at det 
skal gjøres forskjell på om en 
står på blad A eller B i fisker-
manntallet. For står en på blad B 
er det fritt frem å fiske i gruppe 
2 selv om en har god lønn og 
avløserordning fra større båter. 
Her må også ses på om det skal 
være like enkelt å komme inn i 
gruppe 2 etter en har pensjonert 
seg fra andre yrker, det være på 
land eller hav. Her må eventuelt 
gruppen lukkes for disse, heter 
det fra årsmøtet i Bø Kystfiskar-
lag.

Stig Pedersen er leder i Bø Kystfiskarlag.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

59.333 tonn oppdrettsfisk og 
villfanget fisk til det ameri-
kanske markedet, og veksten 
er stor. Per oktober 2016 var 
eksporten hele 56.213 tonn, og 

verdien hadde gjennom gunstig 
pris- og valutasituasjon steget 
fra 2,4 milliarder i hele 2015 til 
3,8 milliarder ved utgangen av 
oktober 2016. 

Viktig hysemarked
Innen hvitfisk er spesielt hyse et 
viktig produkt, der store meng-
der hodekappet frossenhyse går 
inn i bearbeidingsindustrien 
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Klekket idé, kom ikke i mål

Tregere på Tanafjorden

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

• LANTERNEKONTROLLER
• BRANNALARM
• BRYTERPANELER
• INSTRUMENTPANELER

PRODUSERES I NORGE

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

Nordland Fylkes Fiskar-
lag mener dagens 
aktivitetskrav for kon-
gekrabbe må øke. Men 
de vil ha en differensiert 
økning etter størrelse på 
fartøy.

Samtidig mener de at å åpne det 
lukkede krabbefisket for samt-
lige fiskere i Finnmark er for 
drøyt, og viser til at denne fang-
sten i utgangspunktet var rettet 
mot fiskere som fikk andre fis-
kerier redusert på grunn av krab-

beplagen. De vil sette en vestlig 
grense ved Måsøy. Dersom hele 
fylket skal innlemmes, frykter 
de at det vil bli så mange om 
beinet at fortjenesten forsvinner, 
samtidig som man unngår at det 
lages nye konstellasjoner for å 
tilpasse seg rettighetene.

I forhold til aktivitetskravet i 
andre fiskerier, mener arbeidsut-
valget i Nordland Fylkes Fiskar-
lag at kravet til flåten under 11 
meter fordobles til 200.000 
kroner og en opptrapping til 
500.000 kroner for fartøy over 
15 meter.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Sture Olsen tror det kan være 
greit å justere  krabbekvoten 
ned for en periode.

Mens flere Tanafiskere har gått til Porsanger for å komme i mål, satser Kjell Johansen på at han skal klare å lande hele krabbekvoten hjemmefra.

Vil ha differensierte krav

- I høst har vi faktisk fiskere som 
har valgt å gå til Porsanger for 
å gjøre seg ferdig med kvoten. 
Det har ikke skjedd tidligere, 
sier Olsen ved Skjånesbruket.

Han framholder fangstene 
har vært atskillig mer ujevne 
enn det man normalt har opp-
levd på Tanafjorden. Det tror 
han kan være et signal på at be-
skatningen kan ha vært i tøffeste 
laget.

Fryser alt
Nå har til gjengjeld prisene veid 
opp. Selv om markedet preges 
av den russiske sesongen og 
gjør leveranser av levende kon-
gekrabbe ulønnsomt, har pri-
sene på fryst vare holdt seg.

- Fortsatt forsyner Russland 
Sør-Korea med krabbe og har 
nok noen uker igjen av sin se-
song. Derfor blir vi å fryse inn 
alt vi kjøper fram mot jul, sier 

Olsen.
Selv om prisene på ferske 

krabber vil gå rett til vers straks 
russerne er ferdig med sin kvote, 
tror Olsen at det da kun vil være 
snakk om små rester igjen av 
den norske kvoten slik at det 
ikke vil være aktuelt med leven-
deeksport av den siste slumpen.

Kommer i mål
Helt svart er det likevel ikke. 

Kjell Johansen, fra Kobbvika på 
innersiden av Skjånes som nylig 
har gått i gang med sin fangst, 
kunne levere seks – sju kar med 
krabbe  fra et enkelt sjøvær. 
Selv om han først nå har star-
tet sin sesong regner han med å 
komme i mål uten å bevege seg 
vestover. November er normalt 
en grei krabbemåned – etter at 
hovedtrykket fra september har 
lagt seg.

Høstens krabbesesong på Tanafjorden har gått langt 
tregere enn normalt. Fiskekjøper Sture Olsen er 
derfor ikke overrasket over at det foreslås kvotekutt 
neste år.

Fortsatt et stykke igjen

Utviklinga av runddor-
gen går sin gang, men 
det er fortsatt et stykke 
fram før kommersiell 
lansering.

- Sjøtestene begynner å gå seg 
til. Senest for et par uker siden 
fikk vi oppmuntrende rapporter 
fra seifeltene utenfor Troms, 
sier daglig leder i Fiskevegn 
AS, Trond-Inge Kvernevik. 

Ringformet line
Runddorga består av en loop; 

en ringformet line med krok 
som slippes ut bak båten, som 
trekkes ned og fram via en un-
dervanns gjennomføring som 
henger under båten, gjennom 
gjennomføringa og opp over 
ripa og siderullen på båten. På 
dekk står fiskeren og tar fang-
sten av krokene som umiddel-
bart fortsetter bakover, over 
hekken og ned i dypet igjen for 
en ny runde. 

Runddorga kan brukes på 
sjarker for pelagisk fiske ned 
til 300-400 meters dybde. Med 
sine 400 kroker har metoden 
langt høyere kapasitet enn ordi-
nært juksafiske.

I disse dager er det to år 

siden Sintef slo fast at det nye 
fiskeredskapet har livets rett. 
Fiskevegn noen kilometer 
innenfor Måløy overtok sta-
fettpinnen, og har siden våren 
2015 jobbet med detaljene, for 
å gjøre runddorga til et kom-
mersielt gjennomarbeidet pro-
dukt. Utviklinga skjer fortsatt i 
nært samarbeid med Sintef, som 
leder prosjektet.

Ned til 300 meter
Den vestnorske redskapsfa-
brikken kaller runddorgen for 
dypvannsrunddorg, for å under-
streke at dette er noe annet enn 
den horisontale runddorga nær 
overflata. Den vertikale dyp-

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det gjorde derimot Sintef, 
som i samarbeid med Brinch-
mann og flere andre fiskere fra 
Øst-Finnmark tok opp igjen 
stafettpinnen for noen år siden. 
Finansiert av Fiskeri- og hav-
bruksnæringens forskningsfond 

(FHF), Sametinget og virke-
middelprogrammet VRI Troms, 
bygde de prototyper, lagde for-
bedringer av løsninger, foretok 
undervannsfilming og testfisket 
i flere omganger, samt foretok 
uttesting i prøvetanken i Hirts-
hals. 

Total prislapp på arbeidet var 
på litt over 1,2 millioner kroner. 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Videreutvikling: Fiskevegn vil videreutvikle runddorgen, men er ennå ikke helt i mål. Her er Are Alvestad med Sintefs prototyp av gjennomføringa.

Det er ikke hver dag det lanseres et helt nytt fiske-
redskap. Fiskeren, mekanikeren og oppfinneren 
Sunvald Brinchmann fra Vardø klekket ut idéen på 
90-tallet, men kom ikke i mål.

For to år siden kom rapporten 
som slo fast at Brinchmanns ide 
hadde livets rett. Nå var det på 
tide å få en kommersiell aktør 
på banen.

Aktøren kom; AS Fiskevegn 
på Vestlandet, som startet arbei-
det utpå våren 2015. En rekke 
tester og utbedringer er foretatt 
det siste halvannet året, der man 
ser på praktiske detaljer og løs-
ninger. 

Fiskevegn kan ennå ikke 
fastsette konkret tidspunkt for 
når runddorgen skal slippes ut i 
det kommersielle markedet.

vannsrunddorga skal være ide-
ell på dyp mellom 100 og 300 
meter.

Prosjektet er treårig og er 
støttet av Norges Forsknings-
råds BIA-ordning, i samarbeid 
med Sintef Fiskeri og Hav-
bruk. Hydrodynamikk, teknisk 
design, praktisk bruk i fiske, 
HMS-kartlegging og dokumen-
tasjon er stikkord for prosjektet.

Sintefs eksperter på hydrody-
namikk er i gang med å bygge 
en simuleringsmodell som gir 
prognoser for redskapets opp-
førsel i ulike varianter og bruk-
stilfeller. Hvordan runddorgen 
vil oppføre seg avhenger av 
mange faktorer, som tykkelse 
på lina, valgt lengde/dybde-for-
hold, strøm og båtens hastighet, 
fisk som har bitt på og friksjon i 
undervannstrinsa. 

Simuleringer
Simuleringene som står for tur, 
bygger på funn fra forrige runde 
med tank- og feltforsøk. Hvor-
dan påvirker fangstraten dyb-
den på runddorga? Hva skjer 

dersom en øker diameteren på 
lina? Hvor mye kan en redusere 
vekta dersom en bruker styre-
finner? Hvordan påvirkes posi-
sjon av fremdrift? 

- Simuleringer gir innsikter 
før en bruker store ressurser på 
teknisk design. Med mye ny in-
formasjon tilgjengelig, begyn-
ner vi nå å se mer i detalj på ny 
utforming av undervannsenhe-
ten og tilnærminger til å sikre 
god posisjonering i forhold til 
båt og fiskestim under frem-
drift, sier Kvernevik.

Riktig posisjon
I praktisk fiske må detaljer på 
plass, og Kvernevik ser for seg 
at fiskere vil utvikle teknikker 
som kanskje gjør at neste ge-
nerasjon runddorg får helt nye 
detaljer. – Det vi ser, er at det 
er viktig å posisjonere seg. Plas-
sering på fiskefeltet, beregning 
av avdrift og hvordan kompen-
sere for disse utfordringene kan 
bli sentrale tema. Å fiske med 
runddorg er noe mer enn å bare 
senke ei line i havet, sier han.
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Selvlærte leverandører av siste skrik
- Jeg får bare ikke til å gå rundt 
og se på at ting kunne vært gjort 
bedre, jeg bare må finne en for-
bedring. Og hvis noen sier at det 
der får du aldri til, så tenner jeg 
jo bare enda mer, sier Svenn-Arne 
Olsen. 

På beina igjen 
59-åringen er teknisk ansvarlig 
hos Arctic Cleanerfish på Steine 
ved Stamsund i Lofoten. Her har 
han vært snekker, rørlegger, litt 
biolog og alt hva som kreves helt 
tilbake til 1988. Den gang het 
selskapet Lofilab, og var blant 
pionerene på yngelproduksjon til 
marine arter som torsk og kveite. 
Det knyttet seg enorme forhåp-
ninger til disse oppdrettsartene, 
men vi kjenner alle historien: 
Lønnsomhet i forhold til vill-

fanget fisk uteble, og de marine 
oppdrettsprosjektene ble avviklet 
etter tur.

For yngelprodusenten Lofilab 
endte det med konkurs i 2010. 
Men flinke folk er det alltid 
bruk for, så da oppdrettsnæringa 
skjønte at rensefisk kunne bli vik-
tig, ble et nytt selskap stablet på 
beina. Og for Svenn-Arne Olsen 
og daglig leder Dag Hansen var 
rognkjeksen en gammel kjenning, 
fra tidligere forsøk da man ville 
drive frem arten for rogn til men-
neskekonsum.

Eventyrpris
Dermed ble det fylt vann i karene 
på Steine igjen. Et nytt kappløp er
i gang. For i en tid da oppdretts-
næringas milliardprofitt er truet 
av lakselus, er oppdretterne sær-
deles villige til å betale for gode
løsninger. Spesielt løsninger som 
kan stemples grønne og bærekraf-

tige. I rognkjeksens tilfelle beta-
les det for tida mellom 12 og 20 
kroner per lusespiser, avhengig 
av størrelsen. Rensefisk er det re-
neste klondyke for tida, det er eta-
blert en rekke nye anlegg, i tillegg 
til oppskalering av eksisterende 
kapasiteter.

Stein på stein
Da er det viktig å ligge i forkant, 
og kjenne både sin historie og 
sine begrensninger.

- Vi vet at det skjer en rivende 
utvikling nå, og er forberedt på at 
prisen ikke vil være så god i all 
fremtid. Den skal sikkert ned på 
halvparten av i dag, og da handler 
det for oss om å være med på den 
utviklinga gjennom å finne smarte 
måter å gjøre det på, sier Svenn-
Arne. 

Og ikke minst rimelige løs-
ninger. Svenn-Arne og kollegene 
står selv bak de fleste løsningene 

Oppdretterne betaler mellom 12 og 20 kroner stykket for rognkjeksen. - Så her svømmer det noen kroner, konstaterer teknisk sjef Svenn-Arne Olsen. (Foto: Erik Jenssen)

Rognkjeks har allerede blitt stort i kjemikaliefri avlusning av 
oppdrettslaks.   (Foto: Svenn-Arne Olsen)

Daglig leder Dag Hansen foran siste utgave oppfôringstanker. 
(Foto: Erik Jenssen)

Fiskehelsebiolog Claudia Wittwer viser frem laksenæringas bio-
logiske luseknekker. (Foto: Erik Jenssen)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

At oppfinnervirksomhet 
er kostbart, vet daglig 
leder Dag Ernst Hansen 
alt om.

- Vi er absolutt en innovasjons-
bedrift, men først og fremst må 
vi leve av produksjon. I gamle 
Lofilab var vi nok mye spen-
stigere på innovasjon, og tok 
mye sprekere sjanser på at dette 
skulle gå bra. Og når det var 
fritt for penger sa vi bare «synd 
at vi ikke nådde målet», og fort-
satte med noe annet.

- Så du kan si at vi er mer ed-
ruelige nå, og er bestemte på at 
vi må se resultater ganske fort 

av det vi gjør. Det er vi nødt til, 
sier Hansen.

Han ser frem til å høste av 
det som er sådd. Selskapet har 
fått kontroll på produksjonen 
av yngel, og har muligheter til å 
sette til liv langt mer enn de har 
kapasitet for å ale opp.

- I år leverer vi nærmere 1,5 
million fisk, og vi har bygget ut 
for å produsere godt og vel to til 
neste år. Og fullt innkjørt skal 
det være mulig å produsere tre 
millioner i året. Først og fremst 
leveres rensefisken til selska-
pets eiere, et knippe

lokaleide oppdrettsselskaper 
fra Vesterålen til Helgeland.

- Produsere, ikke bare innovere

Arctic Cleanerfish AS
 2015 2014 2013

Omsetning: 9 404 5 149 5 689 
Resultat før skatt: 6 378 -939 3 198 
Årsresultat: 5 300 -681 2 941
Ansatte 7

Eies av: Ellingsen Seafood AS, Nordlaks Oppdrett AS, Isqueen AS,
Selsøyvik Havbruk AS, Kvarøy Fiskeoppdrett A/S, Steinfjorden 
Marine Fisk AS og Framnessmolt AS

i drifta, «skrudd i hop av gammelt 
skrot fra torske-tida» spøker han. 
Den sannheten har selvsagt flere 
modifikasjoner, men mange av 
løsningene i anlegget bærer preg 
av ekte Reodor Felgen-filosofi.  
- Men det funker. Og hadde vi 
ikke gjort ting sjøl, så hadde vi 
nok ikke hatt muligheten til å 
gjøre det, mener Olsen. 

Smigret av konkurrentene
Og at det funker, det ser han 
når andre aktører følger etter og 
bruker løsninger som er utviklet 
på Steine. Så når han kunne se at 
bransjens aller nyeste anlegg har 
basert seg på å bruke en yngel-
kar-løsning som ble klekket ut på 
Steine i 2011 blir han en blanding 
av stolt og småirritert.

- Det er jo for eksempel artig 
å se at et anlegg i Trøndelag nå 
åpner det de kaller verdens mest 
moderne anlegg, og så baserer de 

seg på yngelkar av den typen vi 
utviklet her for fem år siden og 
nå er i ferd med å hive ut, humrer 
Svenn-Arne.

Tok patent 
Miljøet på Steine har båret frem 
flere løsninger som i dag er i bruk
i hele næringa, kanskje viktigst 
var sorteringsmaskinen for yngel, 
som ble konstruert på 90-tallet 

sammen med Melbu Systems. 
En spesiell tank for startforing 
av yngel står også på lista, pluss 
den siste oppfinnelsen; en selv-
rensende yngeltank. - Startfôr-
ingstanken har vi faktisk sørget 
for å patentere, så nå er Melbu 
Systems i gang med å lage den 
ferdige versjonen basert på proto-
typen vi har utviklet her basert på 
ombygde, gamle tanker.

De børsta av seg støvet etter torske-konkurs og 
skrudde i hop et nytt oppdrettseventyr av det gamle 
utstyret. Hos Arctic Cleanerfish er innovasjon en na-
turlig del av hverdagen. 

Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

Kortere vei

| 77 66 01 00
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Tenker nytt med gammel båt

VI SØKER DEG SOM VIL DRIVE ET GRØNNERE 
FISKERI OG HAVBRUK
Din næring endrer nå kurs. Stadig flere fiskefartøy velger energibesparende løsninger  
som både kutter kostnader og øker konkurransekraften. Hvis du også vil legge ut på en  
mer lønnsom ferd, skal vi hjelpe deg.

Enova retter nå søkelyset mot fiskeri og havbruk, og ønsker å komme i kontakt med deg  
som vil investere i klimavennlig teknologi for å redusere energibruken i dine fartøy.

Ta kontakt med våre rådgivere på telefon 95 29 80 00, eller les mer på enova.no.

Foto: Berre.no

Monicha Seternes, Måsøval fiskeoppdrett AS

«Arnøytind» møter se-
songen med en rekke 
forbedringer. Blant 
annet blir båten den 
første til å ta i bruk CO2 
som kjølemedium i et 
kombianlegg med vanlig 
fryseri og RSW.

Med linebåtenes kvalitetsnivå 
som inspirasjon og målsetning 

har daglig leder Svein Roger 
Karlsen fått utført en rekke 
forbedringer om bord på 16 år 
gamle og 38 meter store «Ar-
nøytind». 

– Vi tenkte først at vi skulle 
gjøre alt i en ny båt, men fore-
løpig har det blitt for dyrt, så vi 
gikk for å oppgradere «Arnøy-
tind» steg for steg. 

Avanserte prosesser
Rederiet investerer nå i teknologi 
for levendelagring, bedøving, 
fornyet slaktelinje og nedfry-
sing, i tillegg til generell opp-

gradering av utstyret om bord.  
Båten blir den første til å kjøre et 
kombianlegg for både RSW og 
ordinært fryseri med CO2 som 
kjølemedium. Karlsen sier det er 
flere andre båter som kjører med 
CO2 både i RSW og i fryseri, 
men at «Arnøytind» blir den før-
ste til å kjøre det i kombinasjon. 

- Det er en avansert prosess, 
for det er jo veldig forskjellige 
temperaturer, fra 50 minus i fry-
seriet til at RSW-en skal ligge 
rundt null. Så det har vært utfor-
dringer med å få det til å fungere, 
men det er flinke folk vi har å 

38 meter lange Arnøytind er kraftig fornyet, for å satse enda mer på kvalitet. (Foto: Arnøytind AS)

Svein Roger Karlsen mener det 
er viktig å henge med i utvik-
lingen. (Foto: Arnøytind AS)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

gjøre med på leverandørsida, så 
det løser seg nok.

Levendefisk
Karlsen starter denne uka sil-
defiske, og etter den sesongen 
starter utprøvinga av hvitfisk-lin-
jene. Arnøytind har betydelig 
kapasitet for lagring av leven-
defisk, men Karlsen ser ikke 
for seg at han skal delta i leve-
ransene av levendefisk til merd.  
- Nei, vi kommer heller til å lagre 
fisken levende om bord, og slakte 
ut i en jevn og rolig prosess, slik 
at vi kan ta vare på fisken etter 
samme prinsipp som linebåtene, 
som får en og en fisk inn levende 
over rekka. «Arnøytind» har 
kapasitet til å holde 15- 20 tonn 
hvitfisk levende i tankene om 
bord. 

Må lønne seg
- Til nå har det handlet om å 
gjøre store kast og få mest mulig 
om bord. Men nå er det kvalitet 
og ikke kvantitet som er viktigst, 
sier Karlsen.

- Får du igjen for dette i bedre 
pris?

- Ja, det håper jeg jo at vi på 
sikt at vi skal gjøre. Men det tar 
tid å bygge opp et renommé for 
det, og prøve å dokumentere 
hvordan vår kvalitet er kontra de 

andre. Det er enda en veg å gå 
før vi er der vi ønsker å være, og 
det er viktig at vi klarer å doku-
mentere at vi får det til. 

Nytt fiskeri
I tillegg til å ta bedre vare på 
det de driver med fra før, har 
Karlsen også gjort investeringer 
i nye fiskerier. Båten fikk nylig 
installert utstyr for behandling av 
raudåte for å utføre leiefiske for 
selskapet Calanus, som foreløpig 
er den eneste aktøren som har 
tillatelse til å utføre slikt fiske. 
«Arnøytind» har deltatt i prøve-
fiske de tre siste årene, og ønsker 
å utvikle seg videre i dette med 
tanke på at dette er et fiske som 
vil bli åpnet kommersielt. 

Innovasjonstradisjon
Selv om han driver et relativt lite 
rederi der han selv står ved roret, 
mener Karlsen det er viktig å 
tenke nytt og delta i utviklingen. 
- Vi har bestandig vært opptatt 
av innovasjon. Pappa og onkel 
var blant annet først ute med en 
kombinert fiske- og brønnbåt, 
med «Notbas» i 1978. Vi prøver 
å gjøre alt vi kan av oppfølging 
og nyutvikling når vi er hjemme 
på fritur, forteller Karlsen.

Arnøytind-rederiet ble startet 
opp i 1994, men familien på Ar-
nøya har drevet med fiskebåter i 
snart 120 år. Oldefaren til Svein 
Roger Karlsen var en av de før-
ste som kom med ny båt til Ar-
nøya rundt år 1900. 
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Lever-revolusjon

Tranbransjen gjør kvantesprang

 
- Du vet, det har vært med tran-
dampinga som med tørrfisken; 
det var noe man vokste opp med 
og bare lærte faget undervegs. 

Men nå er det nye tider, nå blir 
trandamperne prosessoperatø-
rer, slår Rolf Jentoft fast. 

Han viser oss rundt på Lo-
foten Marine Oils anlegg på 
Hattvikholmen, Lofotens fore-
løpig største oljeeventyr. Her 

Hvem sier at ikke Lofoten har en oljenæring? På Ballstad samles all den nordnorske fiskeoljen som inngår i merkevaren «Peter Møller». (Alle foto: Erik Jenssen)

- Vi ser frem til å både øke utbyttet av råvaren som går inn, og 
kvaliteten på produktet vi får ut, sier daglig leder Rolf Jentoft.   

Odd Roar Vinstad blir nå omskolert fra trandamper 
til prosessoperatør. 

Inne på kjelrommet blir det nå innredet garderobe 
og pauserom.  

Rolf Jentoft er inne i «elektrikerfasen» der ombyggingsprosjektet 
har entret sluttspurten.  

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Hos Lofoten Marine Oils på Ballstad er utstyr 
som ble montert først på 70-tallet kastet ut. Inn 
kommer flunkende nytt maskineri som skal ta 
den tradisjonsrike tranbransjen over i en ny tid.

kan det lagres inntil 5.000 tonn 
råtran fra egen produksjon og 
fra de andre leverandørene som 
leverer råstoffet til de velkjente 
grønne tranflaskene markedsført 
som Møllers tran. Herfa henter 
industrigiganten Orkla tranen 
med bil ukentlig for videre raf-
finering på selskapets anlegg i 
Oslo.  

 
Ny prosess
I hine dager hadde vært eneste 
fiskevær et mangfold av tranpro-

dusenter. Tranproduksjonen var 
noe som putret og gikk på bryg-
gene, og produktet fikk smake 
det det smakte. I dag er tranbran-
sjen en ganske annen, med fokus 
på urbane kunder som vil ha sine 
omega3 fettsyrer i nøytral smak 
og lekker profil. 

Og morgendagens trananlegg 
minner lite om det som har blitt 
kastet på dungen. På Ballstad er 
det nå slutt på å koke levra i store 
tanker til oljen slipper taket, nå 
skal olje og protein skilles ved 

hjelp av kraftige sentrifuger. 
- Du kjenner prinsippet for 

separering av melk og fløte? Ja, 
det er litt sånn det skjer, grovfor-
klarer Jentoft mens vi spaserer 
gjennom et totaloppusset pro-
duksjonslokale der monteringen 
av den nye fabrikken starter om 
en ukes tid.

 
Samarbeider
Den nye måten å fremstille tran 
på har vært kjent en god stund 
allerede. Kollega Geir Olsen i 

Vesterålen Marine Olje på Myre 
har erfaring med prosessen alle-
rede, og bistår Jentoft som kon-
sulent både under oppsettet av 
linja og opplæring av personell. 
For selv om tranprodusentene 
er konkurrenter, ser de også 
fordelene av å samarbeide der 
samarbeid er hensiktsmessig.

Rolf Jentoft gleder seg til å 
komme i gang. 

- Vi ser frem til å både øke 
utbyttet av råvaren som går inn, 
og kvaliteten på produktet vi får 

ut. I tillegg åpner den nye pro-
sessen for at restproteinet kan 
utnyttes til andre formål. Den 
utviklingen har vi nok bare så 
vidt sett starten på, sier Jentoft.  
Han anslår at Lofoten Marine 
Oils har investert rundt 20 til 
25 millioner kroner i løpet av 
de siste fem årene for å være 
i forkant av  utviklingen. In-
vesteringen omfatter både 
lagringstanker, ombygging av 
produksjonslokalet og selve 
prosessutstyret. 

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

Fisketeine med lys
 
Økte fangster
Vi har det du trenger!
 
Kontakt oss for gode tilbud

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

til fiskeindustrienVi leverer komplette linjer

En ny konserve-
ringsmetode for rå 
lever innevarsler en 
råstoffrevolusjon for 
tranbransjen. 

Råstoffet til tranproduk-
sjon kan betegnes som en 
ekstrem ferskvare. Produk-
sjonen av tran er dermed en 
typisk sesongaktivitet, men 
nå ser eieren av Vesterålen 
Marine Olje AS, Geir Olsen 
fram til å kunne forlenge se-
songen.

Bedriften har gjennom et 
samarbeid med Fiskerihøy-
skolen i Tromsø utviklet en 
metode som gjør det mulig 
å lagre råstoffet i oppmalt 

form på tank i inntil to må-
neder. 

- Selve teknikken er en 
hemmelighet som vi selv 
skal sitte på. Metoden 
handler om selve lagringa, 
men også om måten vi får 
ut olja på. Metoden kom-
mer til å bli brukt av oss 
og av de andre bedriftene 
i Møller-nettverket, først 
hos Lofoten Marine Oils på 
Ballstad, der vi deltar i ar-
beidet med oppbygging av 
den nye fabrikken. 

Den første lagringstan-
ken er allerede montert. 
Den står hos Nergård i Sen-
jahopen, og gjør det mulig 
for Vesterålen Marine Olje 
å utvide råstoffområdet sitt 
betraktelig. Hva dette betyr 
i tonnasje kommer an på se-
songens gang, men Olsen er 

optimist med tanke på frem-
tiden.

- Det er råstofftilgangen 
som er knapphetsfaktoren, 
men med lengre lagring 
kan vi ta vare på mye større 
råstoffvolumer, ikke minst 
fra havflåten som i dag kas-
ter levra over bord sammen 
med sloget. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Geir Olsen 



Side 16 • KYST OG FJORD  KYST OG FJORD • Side 17 kystogfjord.no • november 2016, uke 46 kystogfjord.no •  november 2016, uke 46

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

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

Til tjeneste
sildelaget.no

  Foto: Edvind M
øgster

Flere tusen norske fiskere har som levevei å fiske sild, makrell og 
andre pelagiske fiskearter. Hver eneste dag leverer de nok fisk til å 
mette rundt 10 millioner mennesker. Sildelaget selger all fisken og 
bidrar til at fisket er bærekraftig også for de neste generasjonene.

Hver dag er de med på å mette 
rundt 10 millioner mennesker

Flere tusen norske �skere har som 
levevei å �ske sild, makrell og
andre pelagiske �skearter. Hver 
eneste dag leverer de nok �sk til å
mette rundt 10 millioner mennesker. 
Sildelaget selger all �sken og
bidrar til at �sket er bærekraftig også 
for de neste generasjonene.

Harstad  Trondheim  Ålesund  Fosnavåg  Bergen  Oslo        

Jotun Maling
Kjemikalier

Gulv

Din leverandør av:

Proffe kunder trenger
proff leverandør

Egnemaskin på bare 20 kilo
En automatisk egne-
maskin på bare 20 kilo 
er under uttesting. – Vi 
snakker om montering 
på sjarker langt under 11 
meter, sier daglig leder 
Trond-Inge Kvernevik i 
AS Fiskevegn.

Det vestnorske selskapet har ut-
viklet ideen siden mars i år. Nå 
nærmer de seg lansering. 

– Vi regner oss som 80 pro-
sent ferdig akkurat nå. Vi vil 
ikke legge noe press på oss sjøl 
i denne fasen, men bør være 
klare til Lofotfishing, sier Kver-
nevik til Kyst og Fjord.

 
Satser på sjark
Selskapet med 85-90 millioner i 
omsetning - halvparten utenfor 
landets grenser - er blant annet 
kjent for den hurtigsynkende 
lina, som reduserer bifangst av 

sjøfugl i Sørishavet med over 
90 prosent. Nå har fabrikken 
noen kilometer øst for Måløy 
kastet øynene på den hjemlige 
sjarklineflåten. – Vi ser at det 
er et voksende marked i den 
minste flåten. Erfaringene fra 
de voksne autolinerne kan be-
nyttes i fartøy av langt mindre 
størrelse, sier han.

Det begynte i mars, da en 
tidligere ansatt i bedriften ban-
ket på døra og lanserte en idé. 
Han ble umiddelbart satt på 
saken og har siden jobbet med 
konseptet.

Selskapet vil ikke gå ut med 
detaljene ennå, men Kverne-
vik sier at det her er snakk om 
å nedskalere egnemaskiner fra 
autolineflåten. I stedet har man 
utviklet helt nye og enklere løs-
ninger.

- Vekta er lav fordi det er få 
bevegelige deler. Dessuten har 
vi valgt lette materialer hele 
veien. Totalkonseptet vi jobber 
med skal verken ta verdifull 
dekksplass fra andre redskaps-
typer eller på noen måte føre til 

dårlig stabilitet på fartøyet. 
- Dette er målet vårt, og alt 

tyder på at vi er i ferd med å nå 
det. Det som vil veie mest, er 
faktisk selve lina.

Ytelsen og hastigheten 
er ikke like høy som på de 
«voksne» systemene, men løs-
ningene er tilpasset slik at den 
vil være interessant for sjarkflå-
ten, mener Kvernevik.

 
Kystline
For tida testes hele utstyrspak-
ken utenfor Nordfjord. Kverne-
vik sier de er svært nøye med 
denne biten, for å være sikre på 
at utstyret holder før lansering. 

– Sjarkflåten er svært desen-
tralisert og vi må sikre oss at 
vi har et serviceapparat av rett 
størrelse før vi begynner å spre 
pakken langs kysten, sier Kver-
nevik.

De bruker tynn snøreline, 
samme type som i vanlig stam-
plinefiske. Den lar seg kveile 
pent på dekk, uten å tvinne seg. 
I tillegg til selve egnemaskinen 
kommer magasiner, haler og 

Liten og lett: Den nye egnemaskinen skal verken ramme stabilitet eller dekksplass, mener Fiskevegn. (Begge foto: AS Fiskevegn)

Utstyret tar ikke avskrekkende mye plass. Her under uttesting 
utenfor Nordfjord.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

annet som hører med. Fiske-
vegn er totalleverandør og skal 
levere «full pakke». Hva dette 
slutt skal koste, er foreløpig 
ikke bestemt.

- Vi ser at det er mange 
uløste oppgaver i sjarkfisket, 
som HMS-utfordringer og at 
mange fortsatt bruker mer res-
surser på å håndtere redskapet 
enn selve fisken. Det har vi 
tenkt å gjøre noe med, sier han.
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Lukket betongmerde uten lus

Norsk fôr testes i Canada

Som en av de aller før-
ste lukkede oppdretts-
systemer i landet, har 
Fishfarming Innova-
tion fått sertifisert be-
tongmæren «Salmon 
Home No 1» som tes-
tes ut i sjø på Smøla.

- Får vi de resultatene vi 
forventer, er det tatt et nytt 
og viktig steg innen fiske-
oppdrettsnæringen i Norge, 
sier Per Helge Pedersen som 
lanserte ideen om «Fisk i Be-
tong». Det er mange fordeler 
med lukkede anlegg i sjø. De 
kan blant annet løse lusepro-
blemene som nå er et enormt 
problem i næringen. Men det 
er også en rekke andre forde-
ler.

Testet ved Smøla
Den 1000 kubikkmeter store 
betongmerden som ble pro-
dusert av Betonmast i Av-
erøy våren 2016, ble sjøsatt 
den 14. juni i år. Merden har 
de siste månedene ligget på 
lokaliteten Gullklakken på 

Smøla.
En rekke ulike fagmiljøer 

har bidratt i utviklingen av 
merden. I hele utviklingsperi-
oden har det vært et tett sam-
arbeid mellom Fishfarming 
Innovation as og det innova-
tive oppdrettsmiljøet rundt 
Smølens Handelskompani. 
Det er selskapet Aquastructu-
res som har stått for sertifise-
ringen. 

Lusefri postsmoltproduk-
sjon 
- Vi setter nå ut smolt i vår 
tredje variant av merdtekno-
logi for semi-lukket posts-
moltproduksjon, sier en stolt 
daglig leder Rune Iversen i 
Nekton Havbruk.

- Vi har testet ut flere ulike 
teknologier med gode re-
sultater og lusefri fisk i vår 
FoU-konsesjon, sier Iversen.

Godkjent
Den lukkede betongtanken 
har de siste månedene blitt 
testet ut i samarbeid med 
NOFIMA. Etter at de siste 
godkjenningene falt på plass 
tidlig denne uken er det klart 

for utsett av det første partiet 
med smolt.

Pilottanken har en pro-
duksjonskapasitet på 60 000 
smolt med en størrelse på 
300-500 gram. Dersom pi-
lotfasen blir vellykket, kan 
Fishfarming Innovation og 
Betonmast raskt utvikle til-
svarende tanker i full skala 
på opptil 5 000 kubikkmeter 
basert på erfaringene fra pi-
lotmerden. 

Salmon Home No. 1 har 
tykke og solide betongvegger, 
noe som gjør at rømmingsri-
sikoen er så godt som elimi-
nert. Rune Iversen forventer 
også at denne produksjons-
syklusen vil kunne skje uten 
lakselus på smolten. Betong-
merden har mulighet for jus-
terbart inntak.

- Vi vil pumpe inn sjøvann 
fra 8-10 meters dyp, som vi 
også har prøvd ut på de to 
andre teknologiene. Vi har 
ikke funnet en eneste lakselus 
i disse to tanktypene i løpet av 
de tre årene vi har jobbet med 
dette, avslutter Rune forvent-
ningsfullt.

Nofima og investeringsselskapet 
Kaston har tidligere i år inngått 
en avtale om lisensproduksjon av 
fôret i Japan med Nosan Corpora-
tion, et fôrselskap 100 prosent eid 
av Mitsubishi-konsernet. Flere 
andre nasjoner har meldt sin in-
teresse, skriver Nofima i en ny-
hetsartikkel om saken.

Sterkt samarbeid
Næringssamarbeidet mellom 
Norge og Canada er sterkt, og 
det er i forbindelse med arbeidet 

for en ny handelsavtale mellom 
Norge og Canada at denne avtalen 
om overføring av oppdrettskunn-
skap ble signert.

- Helt konkret skal vi prøve 
fôret og oppdrettsteknologi i et 
pilotanlegg i Mingan i Quebec 
dette året. Neste år står British 
Columbia, New Brunswick og 
Newfoundland for tur, sier Brian 
Tsuyoshi i Urchinomics.

Spisskompetanse
Tålmodig kråkebolleforskning i 

Det knytter seg enorm interesse til de forsøk som kjøres i den lukkede oppdrettsmerden 
«Salmon Home NO 1» på Smøla. (Foto: Nekton Havbruk)

Nofima var til stede på signeringen i St. John’s i Canda. Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics AS signerte sin første canadiske avtale med Peter Dinet fra Ekuanitshit-stammen i St. John’s. Bak fra venstre står forsker Audun Iversen i Nofima og 
regiondirektør for Amerika i Innovasjon Norge, Svein Berg.  (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)

Oppdrettskråkeboller fra Utatsu, Miyagi, Japan. Nofima har levert fôret.  
(Foto: Noriko Hayashi/Kaston/Nofima)

Med Innovasjon Norge og Urchinomics på laget skal Nofimas 
kråkebollefôr testes i Canada.  
(Foto: Makoto Iwamoto/Kaston/Nofima)

norsk forskning og næringsliv, 
sier Nils Haga, direktør i Nofimas 
akvakultur-divisjon.

Å lage spesialfôr er ingen 
enkel oppgave. Fôret skal være 
tørt, men må kunne synke ned 
på bunnen. Det må ha riktig 
fasong og overflate for å fange 
dyrets interesse, og må også 
kunne ligge i vann uten å løse 
seg opp på en hel uke. Forsknin-
gen i Nofima er gjort i Bergen 
og Tromsø, og i Bergen utvikler 
nå Nofima et nasjonalt senter for 
fôrforskning kalt Aquafeed Te-
chnology Centre.

Bærekraft i praksis
Når avtalen nå er signert mellom 

Urchinomics og Ekuanitshit First 
Nations i Quebec, er det bare å 
sette i gang pilotprosjektet. Fôret 
er godkjent for import og bruk, 
og konsesjon er i boks for cana-
dierne.  

- Avtalen som nå inngås, 
bygger på at alle deler av verdi-
kjeden gjøres på en bærekraftig 
måte - og da tenker jeg på mil-
jømessig, økonomisk og sosial 
bærekraft. 400 innbyggere fra 
Ekuanitshit-stammen bor her og 
de skal nå få kunnskap i kråke-
bolleoppdrett. Lykkes de, bidrar 
det til å sikre bosettingen og gi 
yngre folk et næringsgrunnlag 
som gjør at de slipper flytte inn 
til byene, sier Tsuyoshi Takeda.

Med Innovasjon Norge og Urchinomics på laget, 
skal Nofimas kråkebollefôr testes i Canada. Torsdag 
ble det signert en avtale med Ekuanitshit-stammen i 
St. John’s.

Nofima er i ferd med å bli et vik-
tig bidrag i utviklingen av kråke-
bollefôring på verdensbasis. Dette 
takket være Nofimas samarbeid 
med Kaston, et selskap som kom-
mersialisere blant annet forskning 
og evner å se nye muligheter. Inn-
ovasjon Norge har også en svært 
viktige rolle.

- Avtalen viser hvilken verdi 
vår spisskompetanse har. Krå-
kebolleoppdrett er så langt ikke 
det store i Norge, men vi ser nå 
at utenlandske selskap fatter 
større og større interesse. Da er 
det viktig at vi har selskap som 
Urchinomics som bidrar til kom-
mersialiseringen, og ikke minst 
Innovasjon Norge som løfter fram 
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Tittel
Dagens fartøy,  er den 
fjerde «Johan Hjort»

Øystein Rysst
redaksjonen@kystogfjord.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

Her ligger restene av den 
gryende fiskeriforskin-
gen i Norge. Siden 1976 
har den første «Johan 
Hjort» ligget knust i fjæ-
resteinene i Morfjorden i 
Hadsel.

Det er kanskje ikke så mange som 
kjenner til denne historien. Skuta 
het på slutten av sin karriere 
«Ruth Vagle», navn etter kona til 
en av de siste eierne,  firmaet A. 
J. Vagle i Stamsund. I Hadsel ble 
skuta noen få år brukt til sandfø-
ring (eid av Morfjord Betongva-
refabrikk ved Sverre Engen). Hun 
endte til slutt, etter en storm, sine 

dager i fjæresteinene i denne fjor-
den på nordsida av Austvågøya 
for 40 år siden.  

Stanset av pengemangel  
Etter første verdenskrig ble det 
smått med statlige bevilgninger 
til dette med havforskning. Det 
større havforskningsskipet D/S 
«Michael Sars» fra 1900 ble 
lagt i bøyene. Viktige feltunder-
søkelser ble i stedet utført med 
innleide båter. Men i 1922 fikk 
fiskeriundersøkelsene tilført et 
mindre trefartøy som var spesi-
albygd for forskning.  Dette var 
den aller første «Johan Hjort», 
bygd ved Gravdal Skipsbyggeri, 
Sunde i Sunnhordland. Lengden 
på skroget var 68 fot og bredden 
ca 17 fot. Hun hadde lugarer med 
9 køyplasser og hadde plass til 11 
personer på sine tokt.  Hovedmo-

toren var en svensk Bolinder, to 
sylindret semi - diesel som ut-
viklet  70 hk. 

Likte begeistret
Det fortelles at Dr. Johan Hjort, 
den etter hvert så kjente havfor-
sker og oceanograf, som skuta 
var oppkalt etter, bare var  sånn 
passe fornøyd med æren av å få 
sitt navn på en såpass liten og 
«skrøpelig» farkost.  Båten gjorde 
likevel en god innsats  i Lofoten 
angående torskeundersøkelser, li-
keledes under tokt etter vinter- og 
vårsilda på kysten forøvrig. Skuta  
ble også brukt i vestlandsfjordene 
til undersøkelser etter brisling og 
mussa. Det ble likeledes tilført ny 
og verdifull viten om plankton og 
hydrografi ved hjelp av dette lille 
og «unnselige»  fartøyet. 

På grensen
Det viste seg etter hvert umulig å 
få det større og havgående  «Mic-
hael Sars» i drift igjen. «Johan 
Hjort» (1) ble derfor i 1928 opp-
gradert for et lengre tokt i Nors-
kehavet. Men mange ble betenkt 
over dette, og mente at man be-
veget seg faretruende nær gren-
sen til det forsvarlige med dette 
lille fartøyet.  Havforskerne Sund,  
Lea og Bjerkan ledet det meste av 
feltarbeidet i disse årene fra 1928-
1931.  

Ble tatt ut
Under et verkstedopphold i 1931 
ble det oppdaget råte, såkalt 
kollfyr i fartøyhuden på «Johan 
Hjort» . Et meget alvorlig råte-
angrep. Skuta ble straks tatt ut 
av tjeneste og det ble besluttet å 

Her ligger 
den første 
«Johan Hjort»

Dagens fartøy ble bygget i 1990 
ved Flekkefjord Slipp og Mask-
infabrikk AS. Med sin størrelse 
og moderne skrogform er «Johan 
Hjort« en så god sjøbåt at arbei-
det om bord ikke hindres særlig 

av dårlig vær som vinterstid ofte 
råder i våre havområder.

«Johan Hjort» har avisingsan-
legg på fordekket, og vinsjer og 
annet dekksutstyr er innebygget.

For å redusere støy som 

Dagens «Johan Hjort» er den fjerde i rekken som bærer navnet etter havforskningsinstituttets 
førte direktør. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Dagens «Johan Hjort» er den fjerde i rekken av 
forskningsfartøy som bærer navnet, og er som 
forgjengerne oppkalt etter instituttets første 
direktør Johan Hjort (1869-1948). Hjort var også 
en av grunnleggerne av ICES (Det internasjonale 
råd for havforskning).

oppstår ved bobledannelse fra 
skroget i dårlig vær og som for-
styrrer de akustiske målinger, 
fikk «Johan Hjort» i 1994 instal-
lert senkekjøl med ekkolodd- og 
sonarsvingere. Dette virker så 
godt at en kan foreta gode akus-
tiske målinger selv i sterk kuling.

Fartøyet har i de senere årene 
fått installert dynamisk posisjo-
neringssystem (DP), inkludert si-
depropell fremme og akterut. I 
tillegg er det installert tracking 
system for undervannsfarkoster 
(HiPAP).

Marinbiolog Johan Hjort var 
bare passe fornøyd med den 
første båten som bar hans 
navn.

Dette bildet, sannsynligvis 
tatt  på 1970- tallet, viser litt 
mer av skuta etter havariet i 
Morfjorden i 1976.  

Her, på vestsiden av Morfjorden på Austvågøy i Hadsel kommune 
ligger i dag restene  av Statens havforskningsfartøy «Johan Hjort» (1) 
fra 1922, som på slutten av sin karriere hadde navnet «Ruth Vagle».  
(Foto: Bjørn Eide)

Vi kan her se litt av den orginale 2 sylindrete Bolinder- 
semi dieselmotoren. (Foto: Bjørn Eide)

Forskningsfartøyet «Johan Hjort» (1) i orginalutgaven, tatt på slutten av  1920- tallet. Bilde fra Norges Fiskerimuseum - Museum Vest, Bergen

Her ligger «Johan Hjort» (1) sannsynligvis utenfor Kabelvåg en gang i 1920 årene. Bilde fra Norges Fiskeri-
museum-Museum Vest, Bergen

investere i et helt nytt fartøy, noe 
større, men fra det samme bygge-
verkstedet i Sunnhordland.  Alt 
som kunne brukes av utstyr og 
innredning, ble overført til den 
nye «Johan Hjort» II. Verkstedet 
overtok , reparerte og bygde opp 
igjen gammelskuta, som deretter 
ble solgt. Under navnene «Kola» 
og senere «Ruth Vagle» gikk hun  
i fraktefart og senere sandføring 
langs kysten helt til hun altså i 
1976 endte sine dager  i fjærestei-
nene innerst i  Morfjorden på Aust 
-Vågøya i Hadsel kommune.

Kilder: Heftet «Fartøyene og 
mennene som ga dem navn», ut-
gitt av Havforskningsinstituttet, 
Bergen, Eirik Engen, Sortland. 
Takk til Bjørn Eide, Melbu, Hav-
forskningsinstituttet, Bergen og 

Norges Fiskerimuseum, Bergen  
for info og lån av bilder. 

Den nordnorske fiskeriavisen På øverste hylle
21-åringer tar inn 

lærlinger
William Sagen og Dag-Øyvind Ingilæ 

har så vidt passert 20, men har fått 

godkjenning som opplæringsbedrift 

og søker etter lærlinger.

side 28

Misjonerer for torsken

Paul Hauan og hans kolleger i 

Stamsund kaller seg for torske- 

misjonærer. Norway Seafood skal 

forsyne Norge med fersk torsk 

hele året.

side 16 og 17

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

råskjæret hans sammen med trøfler og gåselever. – Samarbeidet med 

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

stad.

side 2 og 3 

I løpet av en tiår-

speriode brukte 

Bodø kommune 

og Tromsø kommune en 

prosent av sine investeringer 

i utkantene, der ti prosent av 

befolkningen bodde. 

Trond Antonsen

Lisbet Kristine Hansen

i Lødingen i Nordland har 

fått båt innført i Fiskerid-

irektoratets register over 

fiskefartøy.

side 24 - 27

Olafur Fridbert 

Einarsson
er en annerledes kvoteflykt-

ning. Han er bosatt i Tana, på 

fiske i Vesterålen.

side 18 og 19
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(Foto: Bjørn Tore Forberg)

Frykter at de ikke 
blir hørt

Side 4 og 5

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

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

side 20 og 21

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

side 28 - 31

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

side 22 og 23

side 2 og 3 

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

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

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

side 16 og 17
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Fikk inndratt
ekstrakvoten

-Har spilt fallitt
- Systemet har spilt fallitt! 
Arne Pedersen i Norges 
Kystfiskarlag raser mot hånd-
teringene av kontrollene for 
fiskeflåten.

Side 10 Siste side

Side 6 og 7

Torfinn Henriksen fra Røst fikk seg sitt livs sjokk da det viste seg at  det formelle 

rundt ekstrakvoten han hadde kjøpt, ikke var i orden. Resultatet var inndrag-

ning av fisk for 225.000 kroner.

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 22 og 23

Side 2 og 3 

Avgiften var 
det ingen som 
hadde hørt om 

inntil de sto med reg-
ninga i hånda.

Erik Jenssen

«Lofothav»
er nå innført i fiskeri-
direktoratets register 
over fiskefartøy i Lenvik 
kommune. Fartøyet får 
hjemmehavn på Husøy.

Side 22 og 23

Forsker videre
Etter sju år utenfor forsk-
ningen er Silje Kristoffersen 
tilbake i fiskeriforskningen. 
Nå har hun gitt seg i kast 
med innveiingssystemer.

mai 2016  Uke 18    Nr. 17, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

  
    

  

VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

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

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.noISM sertifisert for fiskefartøyer

Tredoblet i gruppen
Fiskerne som drifter innenfor åpen 

gruppe har tredoblet fangstene i 
løpet av de ti siste årene.

Side 8 og 9

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

Selger fisk for 380 millioner

Driver med besøksforvaltning
Besøksforvaltning er det nye ordet i Lofoten, skapt i forbindelse med for-
rige ukes kystnæringskonferanse. Nordland fylkeskommune og Lofotrådet 
er i ferd med å igangsette et prosjekt på besøksforvaltning i regionen, der 
ulike aktører både innen reiselivsnæringa og i næringene som kan tilby 
noe til turister skal kobles sammen. - Det har i løpet av de siste årene vært 
en rekke episoder hvor turister har brukt naturen uten å ha kunnskap om 
hvordan. Det har ført til redningsaksjoner, sa fylkesråd Mona Fagerås.  

Ivaretar Præstengbrygga 
Allmenhetens interesser for Præstengbrygga i Kabelvåg må ivaretas. Det 
fastslår Vågan Havnevesen KF i et innspill i forbindelse med reguleringspla-
nen for Kabelvåg torg, melder Lofotposten. I uttalelsen skriver konsulent 
Audhild Rasmussen at Kabelvåg som ei statlig utbygd fiskerihavn har en 
spesiell posisjon. - Havna er mye brukt som liggested, både under lofotfisket 
om vinteren og særlig om sommeren. Det er derfor svært viktig å ivareta all-
mennhetens interesser i denne sammenhengen, skriver hun.

Liggekaier i Nyksund 
Liggekaier i turistfokuserte Nyksund har lenge vært mangelvare, men nå 
begynner det å gå seg til, melder Øksnesavisa, som har møtt Atle Valland 
i arbeid med Arntzenbrygga i to etasjer, slik vanlig var i dette smykket av 
et fiskevær på utsida av Øksnes. Tiltaket er ett av flere som gjør at Nyk-
sund har litt mer kaikapasitet enn andre nedlagte fiskevær. Brygga ble 
gjenoppbygget etter storbrann i 1935, og brant delvis ned igjen i 1968. 
Nå skal den bli leiligheter, lager og fiskeproduksjon, melder avisen.

Mange har forundret seg 
over Myre Fiskemottak, 
som på et drøyt tiår har 
vokst fra ingen ting og 
rett inn i himmelen. En 
av suksessfaktorene er 
en kvinne. Trine Knud-
sen (43).

- Her skal jeg være til jeg blir 
pensjonist, sier salgssjefen skrå-
sikkert, uten fnugg av tvil om 
at hun er havnet på rett hylle. 
«Tøtta fra Klo» er selveste høy-
rehanda til gründer Ted Robin 
Endresen, hun har prøvd det 
meste innen nordnorsk fiske-
rinæring, og vet at oppgangen 
kommer med motgangen. 

En erfaring hun deler med 
mange i dette fiskeværet.

Jordskjelv
USA hadde sitt 11. september. 
Norge hadde 9. april. Og første 
verdenskrig startet med skud-
dene i Sarajevo, 28. juni 1914. 

På Myre snakker de om 30. 
oktober 2002, dagen da hjørne-
steinsbedriften Myre Fiskein-
dustri gikk over ende. 

Året før hadde den franske 
dagligvarekjeden Picard gått inn 
på eiersida, et viktig prinsipielt 
men også problematisk veiskille, 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Trine har nærkontakt med det som skjer på kaia. Her sammen med noen av de islandske fiskerne som har slått seg ned på Myre.

Trine har vært høyt og lavt i nordnorske fiskerier. Kontormåsen 
har vært med overalt.

Trine Knudsen er stolt over å være en del av torskekommunen Øksnes. - Her skal jeg være til jeg 
blir pensjonist, sier hun.

Radarpar: - Ted Robin er både kollega og min beste venn, sier 
Trine.

å søke jobb, med slengbukse, 
blåstripet hår og ferske eksa-
menspapirer i hånda. Hun var 
igjennom to intervjurunder med 
hard utsiling og aner fortsatt 
ikke den dag i dag hvorfor de 
ansatte akkurat henne. 

Hun ble der i ett år. Da var 
sønnen Adrian klar for skolen, 
og ikke tale om at han skulle 
gå noe annet sted enn hjemme 
i Øksnes. 

Så de flyttet hjem. Alt så lyst 
ut. 

Inntil dagen kom da kalen-
deren viste 30. oktober 2002.

Eieren døde
De neste årene bød på en slags 
runddans i ulike nordnorske fis-
kerikonsern, med til dels meget 
bratt læringskurve. Som da hun 
begynte i Nergård i Tromsø, 
satt alene med salg hun ikke 
ante hvordan hun skulle hånd-
tere og gründeren Ole-Arvid 
Nergård fikk slag og senere 
døde. Hjem til Myre igjen, 
der det ble ny jobb og ny fød-
sel, men eksportselskapet som 
skulle bygges opp ble i løpet 
av fødselspermisjonen lagt på 
is, og Trine stod på bar bakke. 

Igjen. Da ringte Ted Robin En-
dresen. Han hadde nylig hadde 
startet noe han kalte for Myre 
Fiskemottak. Dessuten drev 
han Øksnes kystfiske AS. Nå 
måtte han ha litt hjelp med 
regnskapet.

- Jeg kan ikke love deg mer 
enn en 50 prosent deltidsjobb, 
sa Endresen forsiktig. Trine 
takket likevel ja, og da hun for 
noen uker siden presenterte his-
torien på en større næringslivs-
konferanse på Sortland, fortsatt 
hun slik: 

- Siden den dagen har jeg 

ikke vært å se hjemme. 
Vill jubel blant de 160 tilhø-

rerne. 
Trine ble nemlig Endresens 

høyre hånd og det er ingen over-
drivelse å si at innsatsen har gitt 
uttelling. På ti år har tallene blitt 
mer enn tidoblet, fra 30 til 380 
millioner kroner. Medregnet re-
deriet og det heleide tørrfisksel-
skapet Notø i Lofoten snakker 
vi om en omsetning på over en 
halv milliard kroner!

Tallene preger henne ikke 
nevneverdig, for under alle 
summene er «Tøtta fra Klo» den 

samme som før. Og slikt kan 
det bli gode historier av. Som 
den fra reunionfesten for noen 
år siden, der hun møtte gamle 
klassekamerater fra videregå-
ende, nå spredt rundt i verden 
som advokater og den slags. De 
tok en kjapp runde på hva de nå 
bedrev tida med, og Trine svart 
som sant var at «Æ sell fesk». 
Senere på kvelden kom en av 
dem bort til henne og lurte på 
om hun også solgte fra torget på 
Sortland av og til. 

– Et nydelig øyeblikk, sier 
Trine med glimt i øyet.

siden Picard var et utenlandske 
selskap. Kjøpet ble likevel god-
kjent fra høyeste hold; ringside 
satt selveste fiskeriminister Otto 
Gregussen og applauderte. Av-
klaringa var viktig for Myre, for 
de franske pengene skulle sikre 
bygginga av den nye filetfabrik-
ken til 35 millioner kroner. 

Noen måneder senere kom 
det riktig nok meldinger om fi-
nansieringsproblemer for nyfa-
brikken, men administrerende 
direktør Jens Kristian Johnsen 
forsikret at dette utelukkende 
skyldtes de nye og strengere ret-
ningslinjene i SND, Statens næ-
rings- og distriktsutviklingsfond 
og at forsinkelsen neppe ble på 
mer enn en måned. 

Så smalt bomben. Konkurs. 
Ingen ny fabrikk. Hundrevis av 
arbeidere satt på gata. Folk gråt 
åpenlyst og spurte i fullt alvor 
om Myre hadde noen framtid.

En av de som mistet jobben 
het Trine Knudsen. Bare måne-
der tidligere hadde hun flyttet 
fra Bergen for å satse på fisken 
i hjembygda. Nå sto hun på bar 
bakke.

I ryggmargen
- Alle myreværinger har denne 
hendelsen i ryggmargen. Det 
er et før og et etter, sier Trine 
alvorlig. Selv har hun hatt sine 
smeller og funnet at det er to 
veier etter slike opplevelser. 
Enten legger du deg ned og sier 
at alt er over. Eller så bretter du 
opp ermene og kravler deg opp 
igjen. 

- Jeg har valgt det siste. Ser 
på meg sjøl som en som har høy 
arbeidsmoral, som er nyttig når 
det butter imot. Det, og gode 
venner. Det som kommer ut av 
motgang, er folk som ikke så 
lett lar seg rive over ende.

Hun lar blikket gli over 
havna. På kaier, båter og be-
drifter der ute. Det yrer av liv i 
Norges største torskekommune. 
Hvem skulle trodd det for 15 
år siden? Ei ørn glir tett forbi 
kontorvinduet. Salgssjefen ser 
drømmende ut på den lysende 
havflata og kaller det et privile-
gium å få være en del av dette 
bildet. 

Det er en tøff tone der ute 
og tungt slit. Folk jobber bein-
hardt i sesongen, døgnet rundt 
- men de lykkes. Sannheten er 
at konkursen førte til oppsving 

i lokalsamfunnet og en frigjø-
ring av kreativitet. Ei ny tru på 
seg sjøl. Det beste eksempelet 
på det er kanskje nettopp Myre 
fiskemottak.

Bildet hun beskriver er stort 
og sammensatt. I sesongen job-
ber det 28 unge tungeskjærere 
nede på kaia, 52 nordmenn, 267 
rumenere samt arbeidere fra 56 
øvrige nasjoner. Alt adminis-
trert av de fem i overetasjen. 
Spesielt har Trine hjerte for un-
gene som skjærer tunger; at de 
skal tas vare på, men ikke over-
beskyttes. At førsteinntrykket 
fra arbeidslivet er noe de skal 
bygge videre på resten av livet. 
At de skal gå ut herfra som vin-
nere.

Trine elsker denne kulturen; 
lokalsamfunnet, vennene og 
mentaliteten hun er en del av. 
Til vinteren kommer den mye 
omtalte filmen «tungeskjæ-
rerne». Trine oser av stolthet 
når hun forteller at «hennes 
kar», han Tobias, spiller en av 
hovedrollene. Sist helg var mor 
og sønn sørover og fikk en helt 
privat framvisning av det fer-
dige resultatet.

Løy seg til jobb
Selv vokste hun opp som yngst 
i en søskenflokk på fem, en att-
påklatt i fiskerfamilien der mor 
var kokke og hele familien var 
med og tok sin tørn for å få livet 
til å gå. Fortsatt kan hun fiskeri-
bølgen utenat. 

Den bastante lillesøstra ville 
ut i verden og jobbe, og flyttet til 
Bergen, der storebroren var eta-
blert. Året etter kom hun hjem 
igjen, fordi hun hadde «løyet» 
seg til jobb i forholdsvis nystar-
tede Biomar, som dataekspert. 
Kveldene gikk med til å lese seg 
opp på temaet, og jo – hun fikset 
jobben. Hun fikk barn, sluttet i 
Biomar og begynte etter hvert 
i Alsvåg Fiskeprodukter noen 
kilometer unna. Hun møtte folk 
som var gode på hvit fisk, rød 
fisk, salg, økonomi og språk. 
Der bestemte seg for at det var 
dette hun ville holde på med. 
Ny tur til Bergen, denne gan-
gen for å ta tre år på BI. Blant 
400 økonomistudenter var hun 
eneste nordlending og den 
eneste som ville satse på fisk. 
De fleste andre skulle inn i olja.

Tre år senere satt 27-åringen 
hos Lerøy Seafood i Bergen for 
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Garn, teiner, plastkar, etc

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

- et klart førstevalg på mekaniske tjenester

Båtsfjord

Vi leverer plaststøpte paller, kar 
og containere til næringsmiddelindustrien

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

Skips og redningsutstyr
Trosser og tauverk
Alt i løfteutstyr

Verneutstyr og bekledning
Ståltau
Brannutstyr
Flåteservice

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

KONTAKT OSS: 

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

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

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

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

Vonin Refa har avdelinger i Svolvær, Finnsnes og Tromsø, samt salgskontor i Honningsvåg

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

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

GARN, LINER OG JUKSA

Selskap du 
har bruk for:

Førstehjelp
Kjetting,tauverk etc.
Jotron produkter
Arbeidstøy

Elektromotorer
Personlig vern
Verktøy og maskiner
Renhold og hygiene

DINE BEHOV-VÅRE LØSNINGER

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

www.smvas.no

www.pmh.no

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

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVN KF
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.kommune.no

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

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK 

1991 - 2016
25 ÅR

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

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

firmapost@maritimsd.no

ALT AV MEKANISK
OG SVEISEARBEID.
Våre dyktige fagfolk 

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

Ta kontakt med oss
det kan lønne seg!

Salg • service • deler

www.maritimsd.no

Julegave tips!
Proft regntøy for 

proffe fiskere.

Kraftig kvalitet - nesten 
umulig å rive i stykker.

Finner du ikke produktet 
hos din lokale forhandler

gå inn på
stormline.no

Anbefalt av Tromstrygd

ARCOS – SIKKERHETSKURS 
OG FARTØYSKONTROLLER

Spørsmål og bestilling av kurs: Gå inn på
www.arcos.no/Booking 
eller kontakt oss
på tlf. 459 58 880

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

Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!

Telefon  78 49 99 00  
eller   

redaksjonen@kystogfjord.no

Pris kun
kr 349,-

 

Fiskebåter fra hele 
Nord-Norge, med historikk.

Tegnet av Per-Roger Vikten.

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

Ny bok ute nå!

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

Strid om Havfisks konsesjon og kvoter
 innspill@kystogfjord.no

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

Fiskeressursene for havfiskeflå-
ten ble fordelt i 1972, og det er 
sådan bare statens eksproprierte 
strukturkvoter og justeringer av 
utlånte kvoter som i dag kan for-
andre og behandles av utvalgs- 
kommisjoner. 

Realiteten er at Havfisk ikke 
kan få overskudd i sin drift med 
10 konsesjonsbelagte grunnkvo-
tere, og videre lønnsom drift kan 
kun gis ved samfiske med eierne 
av strukturkvoter. Derved er det 
ikke av interesse den diskusjon 
som er oppstått mellom plikt-
kommisjon og Peter Ørebech, 
om det er Statens ca. 7,6 struk-
turkvoter, eller også privateide ca 
12 strukturkvoter,  eller samtlige 
29,6 kvoter som skal legges på 
kaia.

Når staten ikke eier mer en 
ca. 7,6 strukturkvoter i Havfisk 
fartøykvoter, kan ikke pliktkom-
misjon råde staten til å fjerne mer 
en 15 – 25 prosent. Hvis Havfisk 
ikke vil samfiske og dele utbytte 
med eiere av private strukturkvo-
ter, må også disse eiere gjør som 
staten, at de fjerner sine struk-
turkvoter, som er i størrelse av 
ca 30 – 40 prosent, og Havfisk 
må selge sine fartøy og 10 lånte 
grunnkvoter.

I henhold til Justisdeparte-
mentets brev av 02.11.71, siste 
ledd, som inntatt i Ot. prp. nr.22 
(1971-), har Peter Ørebech dek-
ning for sin uttalelse at staten 
ikke kan ha økonomisk ansvar 
for Havfisk 10 leide konsesjons-
belagte kvoter og selv må da 
legge på kaia disse grunnkvoter. 
Staten kan selvsagt ikke være ju-
ridisk ansvarlig for grunnkvoter 
de ikke eier. Havfisk kan selvsagt 
gå til sak mot tidligere eiere av 
grunnkvoter for å omgjøre han-
delen som ble foretatt ved kjøp 
av lånte grunnkvoter. 

Den handelen som er foretatt 
mellom Kjell Inge Røkke og 
Lerøy AS hvor Røkke tjente 1,3 
milliarder er uten interesse, fordi 
Lerøy AS i denne handelen kan 
samtidig ha tapt 1,3 milliarder 
kroner. Faktum er at Havfisk eier 
i dag bare 10 trålere med  10 lånte 
konsesjonsbelagte grunnkvoter, 
med muligheter til samfiske med 
ca. 12 + 7,6 strukturkvoter for å 
få lønnsom drift.  Mer nøyaktige 
tall vil sannsynlig  foreligge når 

Eidesen – utvalget fremmer sin 
rapport i desember.

En konsesjon er en tillatelse 
til å fiske med et fartøy, og er i 
utgangspunktet uten kvoteret-
tighet. Konsesjonsdokument er 
rettslig underlagt forvaltningen. 
Den konsesjon som ble utdelt i 
1972 til eier av havfiskefartøy, 
ble fartøyeier formell eier også 
av sin hevdvunne kvote, og som 
ikke er gitt som gave fra staten. 
Staten har kun brukt fartøyeiers 
hevdvunne kvote for en tvangs-
avvikling av fartøy, for derved 
å få lønnsomhet i næringen ved 
et tvunget samfiske av eier til 
grunnkvoter og eier av struk-
turkvoter. Etter at lønnsomhet i 
næringen er oppnådd, fordeles 
fartøyets overskudd.

Det rettslige grunnlag for kvo-
terettighet er i Justisdepartemen-
tets brev av 3. november 1971, 
som inntatt i Ot.prp. nr 22 § 10 
som sier: 

«Dersom den konsesjons-
ordning som innføres imidlertid 
ramme enkelte fiskebåtredere 
eller grupper av fiskebåtredere 
urimelig hardt i forhold til andre, 
vil staten kunne bli erstatnings-
pliktig etter prinsippet i grl. § 
105 for forringelse av fartøyenes 
verdi eller følge av at de ikke len-
ger kan brukes til sitt opprinnelig 
formål. Forutsetningene må være 
at fartøyet taper hele eller en ve-
sentlig del av sin verdi.»                                                                                                                                      

«Derimot vil det ikke oppstå 
erstatningsplikt for staten for tap 
i fremtidige erverv som fiskerne 
måtte bli påført som følge av 
konsesjonsnektelse.»

Her viser det helt klart at 
kvoterettighetene i 1972 er pri-
vatrettslig hevdvunnet eiet av 
fartøyeier, og at staten har erstat-
ningsansvar til eier frå 1972 hvis 
grunnkvoten fratas, mens staten 
ikke har ansvar for lånt grunnk-
vote til ny kjøper av fartøyet, når 
staten gir ny konsesjon til fartøy-
eier etter 1972.

Ot.prp. nr 22 til § 9 sier: «I 
henhold til denne § skal tillatelse 
til å gå ut på fiske bare gis til be-
stemt person eller selskap og for 
et bestemt fartøy. Det vil således 
ikke være adgang til å overføre 
en tillatelse til en annen person 
eller selskap, eller til et annet 
fartøy».

Her viser det seg at kvoten 
som omtalt i Justisdepartemen-
tets brev av 2. nov. 1971, av ver-
ken fartøyeier eller forvatning 
kan overføre kvoten ved salg.  
Dermed er fartøyeier av 1972 
evigvarende kvoteeier, og hvor 
fartøyeier leier ut sin grunnkvote, 

INNSPILL
Arne Jenssen
Tromsø

ved et eventuell salg av fartøyet. 
Dette leieforhold varer 13 år etter 
at fartøyet må tas ut av fiske på 
grunn av dårlig lønnsomhet, som 
solgt før år 2005. Fartøy solgt 
etter 2005 er leietiden 25 år. Det 
som forvaltningen foretar, er kun 
å gi en ny kvoteløs konsesjon til 
kjøper av fartøy.

Dermed er de bare fartøyeier 
frå 1972 som har konsesjon med 
kvote, og forsvinner båten, enten 
ved forlis eller på grunn av man-
glende driftsgrunnlag, eier far-
tøyeier sin kvote, og hvor staten 
kun kan bli eier av kvoten ved 
ekspropriering. Ved Fiskebåts 
kvotenøkkel i 1974 måtte enkelte 
fartøyeiere avlevere opptil 40 
prosent av sin hevdvunne grunn-
kvote, og dermed ble «eierfelles-
skapet» for samfiske opprettet, 
for å få ned flåtekapasiteten.

St. melding nr. 18 (1977-78) 
viser at det i havfiskeflåten var 
nødvendig med ca 36 prosent 
reduksjon av flåtekapasitet, for å 
oppnå lønnsomhet i flåtegruppen. 
Staten kjøpte da opp ca 36 pro-
sent av gruppens kapasitet inntil 
år 1990, hvor St. melding, side 
90, beskriver at fartøy med las-
tekapasitet under 4000 hl, ho-
vedsakelig skulle fjernes i hht 
Fiskebåts kvotenøkkel. Staten 
kom da inn som deleier i eierfel-
lesskapet mellom private grunn-
kvoter,  med sine eksproprierte  
statlige strukturkvoter.

Etter år 1990 ble strukture-
ringsforskrifter innført, med 
privat finansiert kondemnering , 
med utleie av kvoter i 13 år. Der-
med ble eierfellesskapet utvidet 
mellom grunnkvoter,  inndratt 

kvote i 1974, statlige struktur-
kvoter, og privateide struktur-
kvoter.

Havfisk kjøpte tråler i 1994, 
og fikk konsesjon  på ca 15 trå-
lere, med leide privatrettslige 
kvoter, hvor de resterende 14,6 
kvoter var strukturkvoter eid av 
stat og private. For å få lønnsom-
het i bedriften Havfisk,  måtte det 
kondemneres ytterlige 5 trålere 
til eierfellesskapet,  hvor Havfisk 
disponerte  sistnevnte ca. 5 kvo-
terettigheter i 13 år.

Kjell Inge Røkke solgte Hav-
fisk i 2016 til Lerøy AS, hvor 
innholdet var 10 fartøy med leide 
grunnkvoter så lenge fartøyene 
har lønnsomhet, hvor nettout-
bytte fordeles mellom disse 10 
fartøyskvoter, og 19,6 struk-
turkvoter eid av stat og private 
strukturkvoteeiere.

Staten har på sine strukturkvo-
ter også ilagt en leveringsplikt.  
Her er det at pliktkommisjo-
nen kommer inn og er lydhør 
ovenfor tidlige eiere krav om å 
trekke ut statens andel av struk-
turkvote. Dette kan staten gjøre 
etter at eierfellesskapet er opp-
løst ved Kongelig Resolusjon av 
06.06.14 og omsettelig struktur-
kvoter er innført i Deltakerlovens 
§ 17 ved Kongelig Resolusjon av 
01.07.15.  Pliktkommisjonen er 
kommet til at statens andel av 
fartøykvoten er ca. 15 – 25 %

Havfisks fartøykvoter er et 
samfiske av 10 lånte konse-
sjonsbelagte grunnkvoter,  samt 
statens ca 7,6 strukturkvoter, og  
ca. 12 privateide strukturkvoter. 
Strukturkvotene er ikke kon-
sesjonsbelagte og er i dag fritt 

omsettelig, hvis Havfisk nekter 
samfiske og deling av trålernes 
overskudd.

Kjøp og salgKjøp 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

  Krabbeteine blåser til salgs!
Ligger i uåpnet pakker. 
HLD2 -rød,grønn,gul,satun 
og HLD1- rød, grønn og 
gul. ca 40 stk av hver.
I tillegg selger jeg brukte 
vanlige, røde blåser billig.
Ta kontakt på 
Tlf  94 29 11 13

ESPEGARD 
SPARK
– alle kan  
sparke fra!

ESPEGARD  
BARNEKJELKE 
– tidløs og  
klassisk!

UTPÅ
EVENTYR!

ESPEGARD  
RATTKJELKE 
– tøffere  
en toget!

espegard.no / 3570 Ål / Tlf. 3208 6330
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Innfører kvoter

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

MØRENOT FISHERY
 TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP!

DELIVERING THE DIFFERENCE™

JANGAARD EXPORT AS

FISKEMOTTAK:

2

1

3

4

1

Andenes

Torbjørn tlf. 90 54 80 69

1

2

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

JANGAARD EXPORT AS

FISKEMOTTAK:

2

1

3

4

1

Andenes

Torbjørn tlf. 90 54 80 69

1

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

Reidar tlf. 97 11 15 21

Torbjørn tlf. 90 54 80 69

Reidar tlf. 97 11 15 21

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

Andenes

Lødingen

Lofoten

Vesterålen

Erling tlf. 45 20 00 00

ETTER FLOTTE TILBAKEMELDINGER FRA VÅRE LESERE 
HAR VI FUNNET UT  –  VÅR BESTE AMBASSADØR ER 

Verv en venn til Kyst og Fjord og få 500 kr !

Spørsmål ? Ring 78 49 99 00

Gjelder alle helårsabonnement:
Papir/e-avis kr 1920,-  • Helår papir kr 1592,-  • Helår e-avis kr 1280,-

( Honnørpriser 1530,- • 1272,- • 1150,- )

1 2 3
Du forteller 

din venn om 
Kyst og �ord

Den du verver går inn på 
www.kystog�ord.no/Abonnement

1. Velg type abonnement
2. Fyll inn navn og adresse.

3. Oppgi verver (deg)

Vi kontakter deg. 
Du får utbetalt 
belønningen.

DEG!

www.kystogfjord.no

Nord-Norges internasjonale fiskerimesse feirer 20 år
LofotFishing 2017 arrangeres 31. mars - 2. april
i Kong Øysteins Hall - Kabelvåg

Velkommen til LofotFishing 2017

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

Nå må det stilles strengere krav
 innspill@kystogfjord.no

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

INNSPILL
Toine C. Sannes
Miljøpartiet De Grønne 
Nordland, nestleder 

Mattilsynets skrekkbilder fra 
lakseoppdrett på Frøya, viser 
grove brudd på dyrevelferden og 
er en skam for en nasjon som i 
sine markedsføringsbrosjyrer 
påstår at «den beste sjømaten 
kommer fra Norge». Årlig dør 
50 millioner laks i åpne merder.

Ingen må tro at det ikke er 
mulig å ha en oppdrettsnæring 
som drifter mer bærekraftig enn 
hva som er tilfellet nå. Det hand-
ler om vilje og politisk hand-
lekraft til å styre næringa i en 
bærekraftig retning. Miljøpartiet 
De Grønne ønsker en forvaltning 
som setter miljø, dyrevelferd og 
Norges omdømme som fiskeri-
nasjon først. 

Det fins aktører som nå rea-
liserer landbaserte anlegg, der 
fisken lever sitt liv på land, fra 
smolt til slakteferdig laks.  Det 
fins aktører som drifter med 
lukkede anlegg til sjøs, og som 
opplever at laksen holder seg 
frisk og er uten lus. Erfaringer så 
langt fra lukkede anlegg viser at 
fisken vokser raskere og har en 

overlevelse på 99 prosent. 
Med lukkede anlegg får man 

kontroll med hundretusenvis av 
tonn med avfall, som i neste om-
gang kan sees på som en ressurs. 
Også her er aktører godt i gang. 
Norcem skriver på sine nettsider 
«slam og annet avfall fra fiske-
merder er ressurser på avveie. 
Avfallet kan brukes til brensel 
i sementproduksjon og dermed 
reduseres bruken av kull». Av-
fallet kan også brukes i Biogass 
anlegg. Ifølge Bioforsk (rapport 
Vol 9 (27) 2014) har slam fra ett 
tonn laks et biogasspotensial opp 
mot 1,9 MWh. Ganger vi opp 
dette tallet med Norges samlede 
lakseproduksjon, kan det alle-
rede i dag produseres opp mot 
2,4 Twh årlig. Hvis norsk opp-
drett skal femdobles, slik det an-
tydes i Stortingsmelding 16, vil 
dette i framtiden kunne utgjøre 
en tapt energiressurs tilsvarende 
forbruket til 480 000 hushold-
ninger (med et gjennomsnittlig 
årlig forbruk på 20 320 kWh). 
Dette er det samme som 15 Al-
takraftverk.

All annen industri og landbruk 
er underlagt strenge utslippskrav, 
De Grønne mener det burde 
være en selvfølge at det samme 
skal gjelde for oppdrettsnæringa. 
Næringa har både ressursene og 

teknologien til 
å møte et slikt 
krav.

F o r s k n i n g 
gjennomført av 
IRIS viser høy 
dødelighet for 
reker, selv når 
de eksponeres 
for lave doser 
kininhemmere, 
et av giftstof-
fene som brukes 
mot lakselus, 
i stadig større 
mengder. Det 
samme gjelder 
for hummer, 
krabber, raudåte 
og andre marine krepsdyr. Un-
dersøkelser gjort i Sogn og Fjor-
dane og Hordaland, viser spor 
av lusegift i blåskjell hele fem 
kilometer fra åpne oppdrettsan-
legg. Når vi vet hvordan miljø-
gifter i de lave næringskjedene 
konsentreres oppover, er det all 
grunn til bekymring. Fiskerimi-
nister Per Sandberg skal være 
på vakt, når næringa nå går inn 
for å bygge et «uavhengig» for-
skernettverk, når den etablerte 
forskninga ikke konkluderer 
etter næringa sitt ønske. 

Det pågår nå en prosess der 
Nærings- og Fiskerideparte-

Skadet laks kan gi alvorlige konsekvenser for oppdrettsnærsingens omdømme, 
mener Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne. (Foto: Mattilsynet)

mentet deler ut utviklingskon-
sesjoner. Her er det levert inn 
søknader på prosjekter som stort 
sett bare er en oppskalering av 
eksisterende teknologi, slik at 
man kan plassere anleggene 
lengre til havs. Dette gir nye ut-
fordringer. Konflikten mellom 
oppdrett og andre næringsin-
teresser, er de siste årene blitt 
stadig mer synlig mange steder 
langs kysten. 

I Nordland har vi levd av 
havets rikdom i uminnelige tider 
og det vil De Grønne at vi skal 
fortsette med. Bransjen står i 
fare for å miste sin troverdighet, 

når bilder som de fra Frøya når 
frem til kunder og samarbeids-
partnere. Og dessverre går det 
også ut over de aktørene som 
har valgt å satse på lukkede an-
legg. 

Oppdrettsnæringa kan ikke 
lenger få disponere felleskapets 
ressurs, havet – som sitt private 
avfallsdeponi. Om man skal ha 
vekst innen oppdrettsnæringa, 
må denne være kunnskapsba-
sert, også på miljøets vegne, og 
basert på den beste teknologien 
som er tilgjengelig. Det betyr at 
lakseoppdrett snarest må inn i 
lukkede anlegg på sjø og land.
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Deretter følger Roy Inge Larsen, 
Paul Stian Igland og John-Roar 
Grotli, med henholdsvis en åttende-
del, en tolvtedel og en attendedel av 
interessene.
Alle fem er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er SF-10-B.
Avgivende fartøy var «Rowenta» 
(N-50-MS) hjemmehørende i Mos-
kenes kommune i Nordland. Båten 
eies av Thomas og Tommy Sedeni-
ussen.

Geir Ove Aaker
og Gunn Lill Sørvik på Åker i 
Dønna kommune i Nordland har 
fått båten «Gunn» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 9,45 meter som ble bygget i 
1976.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet 
GA Maritim DA hvor førstnevnte 
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet, eier fire femdeler, mens 
den andre aksjonæren har den siste 
femdelen. Båtens fiskerimerke er 
N-87-DA.

Hans Lund
i Mehamn i Gamvik kommune i 
Finnmark har fått båten «Sektor» 
innført i Fiskeridirektoratets regis-
ter over fiskefartøy med endring i 
registeret.
Det er en trebåt med fartøylengde 
på 10,99 meter som ble bygget i 
1979, nå også ombygget i 2015.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Den har også adgang i fangst av 
kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-4-G.

Pål Magnar Rotøy
på Eidestranda i Aure kommune 
i Møre og Romsdal har fått båten 
«Pål Magnar» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 7,00 meter som ble bygget i 
1968.
Eierskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-25-AE.

Per A. Benonisen
på Bleik i Andøy kommune i Nord-
land har fått båten «Havbris» inn-
ført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 7,70 meter som ble bygget i 
1986.
Eierskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-472-A.

Frøybas
i Kalvåg i Bremanger kommune 
i Sogn og Fjordane har fått båten 
«Frøyhav» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy med 
nytt driftsgrunnlag. Det er en alu-
miniumsbåt med fartøylengde på 
14,95 meter som ble bygget i 2015.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Her har den en ekstra adgang gjen-
nom strukturkvoteordningen for 
kystflåten. Den har også kvote i 
fisket etter norsk vårgytende sild i 
kystfartøygruppen.
I dette fisket har den nå  tre ek-
stra adganger gjennom den nevnte 
strukturkvoteordningen.
Den har videre kvote i seinotfisket 
nord for 62. breddegrad for notfar-
tøy mellom 13 – 27,50 meter.
Den har en tilsvarende adgang i det 
samme fisket sør for den nevnte 
breddegraden.
Den har videre adgang i fiske etter 
nordsjøsild for notfartøy under 
21,35 meter.
Den siste kvote er i fiske etter kyst-
makrell med not for notfartøy under 
13 meter.
Det er fem aksjonærer i selskapet, 
Eivind Olav Larsen og Ronny Lar-
sen har knappe to femdeler av inter-
essene i selskapet.

Berg Fiskeriselskap AS
i Senjahopen i Berg kommune i Troms har fått båten «Akselson» (bildet) innført  Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. 
Det er en stålbåt med fartøylengde på 28,18 meter som ble bygget i 1988. 
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Den har seks ekstra adganger i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. En av disse gjelder 
kun hyse. Den har også adgang i seinotfisket for notfartøy mellom 13 – 27,5 meter nord for 62. breddegrad.
Det er to eiere i selskapet, Johan-Arild Hansen og Aksel Hansen AS.
Aksel Hansen AS eies av Aksel Hansen Holding AS. Dette selskapet har to eiere, John Arild Hansen og Frank Magne 
Hansen. De eier en halvdel hver av selskapet. Johan-Arild Hansen er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-76-BG. Avgivende fartøy var «Slettholmen».
Det er stålbåt med største lengde på 35,49 meter som ble bygget i 2008. Den har deltakeradgang i ringnotfiske etter 
nordsjøsild og makrell som ringnotfartøy 70 – 90 fot (SUK).
Den har også deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy 
under 28 meter.  I dette fisket har den nå åtte ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. En av 
disse adgangene gjelder kun hyse. En annen kun sei og en tredje kun torsk og sei. Den har videre kvote i fiske av norsk 
vårgytende sild i kystfartøygruppen. Her har den to ekstra adganger gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
Båten har også adgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 – 27,5 meter. Her har den syv 
ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også kvote i seinotfisket sør for den nevnte breddegraden. I dette farvannet har den to strukturkvoter.
Det er en aksjonær i selskapet, Lurøyveiding AS. Det holder til på Lurøy i kommune med samme navn i Nordland.
Det er fire aksjonærer i dette selskapet. Det er Thomas Selnes Johansen som er majoritetsaksjonær, deretter følger Dag 
Johansen, Randi Irene Selnes Johansen og Rose-Mari Berge. De to første og den sistnevnte aksjonæren er oppført på 
blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-110-L.

Båragutt Pelagic AS
i Tromsø har har fått båten «Båragutt» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy 
med nytt driftsgrunnlag. Det er en stålbåt med største lengde på 44,78 meter som ble bygget i 1987, 
ombygget i 2011. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap 
for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Her har den tre ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også kvote i fisket etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
I dette fisket har den to adganger gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
Videre har den deltakeradgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 – 27,50 
meter. Her har den fem ekstra strukturkvoter.  En aksjonær. Det er Båragutt AS. (har bilde av båten) 
Bak dette selskapet finner vi seks aksjonærer, Arvid Hansen Holding AS, Hansen Norum Holding 
AS, Egil Hansen Holding AS, Arvid Johannes Hansen, Egil Noralf Hansen og Ernst Nikolai Han-
sen. De tre første eier 90 prosent av selskapet. Bak disse tre aksjeselskapene skjuler imidlertid de 
tre sistnevnte aksjonærene seg. De er alle oppført på blad B i fiskermanntallet. Avgivende fartøy var 
«Slettholmen» (N-110-L) som er beskrevet ovenfor på denne siden.

Werner Jensen
i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark har fått båten «Emma O» innført i Fiskeridirektroatets register over 
fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,40 meter som ble bygget i 2001. Eierskapet er organisert i et 
enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-39-M. 
(Foto: Wikipedia)

Teisten AS
på Jennestad i Sortland kommune i Nordland har fått båtene «Havskøy 2» og «Matheus» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefar-
tøy. Førstnevnte er en trebåt med fartøylengde på 10,03 meter som ble bygget i 1972, ombygget i 1998.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. 
Båtens fiskerimerke er N-13-SO. «Matheus» er en plastbåt med fartøylengde på 10,65 meter som ble bygget i 2014
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. 
Båtens fiskerimerke er N-30-SO. Det er to aksjonærer i selskapet, Ove Alvestad (bildet) og Are Halvor Alvestad.
Førstnevnte som er oppført på blad B i fiskermanntallet, er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
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Geir Vestby
på Halsan i Vestvågøy kommune 
i Nordland har fått båten «Johan 
Martin» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde 
på 10,99 meter som ble bygget i 
1984.
Eierskapet er organisert i et enkelt-
mannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-254-VV.

Knut Heen Hanssen
og Siv Anita Johansen på Sortland i 
kommune med samme navn i Nord-
land har fått båten «Go-Liner» inn-
ført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 9,75 meter som ble bygget i 
2002.
Eierskapet er organisert i selskapet 
Go-Liner AS hvor førstnevnte er 
majoritetsaksjonær med liten mar-
gin. Han er oppført på blad A i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-87-SO.

Haraldur Arni 
Haraldsson
på stedet Gamvik i kommune med 
samme navn i Finnmark har fått 
båten «Aldis Lind» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fiske-
fartøy med nytt driftsgrunnlag. Det 
er en plastbåt med fartøylengde på 

14,98 meter som ble bygget i 
2013. 
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.  
Den har to ekstra kvoter i dette 
fisket gjennom strukturkvote-
ordningen for kystflåten. En av 
disse to ekstrakvotene gjelder 
kun hyse.
Det har nå også adgang i fangst 
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Fiskeren fra Island eier båten 
gjennom et enkeltmannsforetak 
og er oppført på blad B i fisker-
manntallet.
Båtens fiskerimerke er F-31-G.

Ole Martin Nilsen,
Ole Magnar Nilsen og Lill 
Amundsen i Honningsvåg i 
Nordkapp kommune i Finnmark 
har fått båten «Amundskjær» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 9,02 meter som ble 
bygget i 1972.
Eierskapet er organisert i selska-
pet Saga-Fj DA.
Her har de to førstnevnte eierne 
som begge er oppført på blad B 
i fiskermanntallet, tett på halv-
parten av interessene hver i sel-
skapet. Sistnevnte har bare en 
symbolsk andel. Båtens fiskeri-
merke er F-170-NK.

Arnt Asbjørn Albertsen
i Båtsfjord i Finnmark har fått 
båten «Rex Lobo» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy. Det er en plastbåt 
med fartøylengde på 8,85 meter 
som ble bygget i 1984.
Den har deltakeradgang i fangst 
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierenm er oppført på blad A i 

fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-92-BD.

Ljilja Reccius
i Straumen i Smøla kommune i 
Møre og Romsdal har fått båten 
«Melodi» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,25 meter som ble 
bygget i 1983.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
M-31-SM.

Aril Gabrielsen
i Honningsvåg i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har fått båten 
«Grunnbøen» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiskefar-
tøy med nytt fiskerimerke etter 
flytting fra Sveio kommune i 
Hordaland.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 8,90 meter som ble 
bygget i 1967.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-136-NK.

Petter Krane 
Smaaskjær
på Liland i Vågan kommune i 
Nordland har fått båten «Sva-
nen» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 8,19 meter som ble 
bygget i 1980.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-141-V.

Segla Fiskebåtrederi AS
i Fjordgard i Lenvik kommune i Troms har fått båten «Segla» (bildet) innført i Fiske-
ridirektoratets register med nytt driftsgrunnlag.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 36,39 meter som ble bygget i 2002, ombygget 
i 2009. 
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 meter.  Den har nå tre ekstra adganger i dette fisket 
gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.  Den har også kvote i fiske etter norsk 
vårgytende sild i kystfartøygruppen. I dette fisket har den fire ekstra adganger gjennom 
strukturkvoteordningen for kystflåten. 
Båten har videre adgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 
13 – 27,5 meter. Her har den nå fem ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen 
for kystflåten.
Den har nå også kvote i fiske etter kystmakrell med garn/snøre for garnfartøy mellom 
13 – 21,35 meter. Båten har videre loddetrålkonsesjon. Det er to aksjonærer i Segla 
Fiskebåtrederi AS.
Selskapet Fisk Holding AS kontrollerer to tredeler av selskapet, mens Brødrene Karl-
sen Holding AS eier den siste tredelen. Fisk Holding er heleid av Sigvald Berntsen. 
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. 
Brødrene Karlsen Holding AS på Husøy i Lenvik kommune har tre aksjonærer. Det er 
Roar AS, Astrid Marie AS og Ingebjørg AS. De to første eier drøye to femdeler hver 
av selskapet, mens den siste aksjonæren eier en knapp seksdel. Det er tre aksjonærer i 
Roar AS. Roar Karlsen eier en tidel, mens Rita Karlsen og Randi Paula Karlsen eier en 
knapp halvdel hver. Astrid Marie AS har tre aksjonærer. Det er Astrid Marie Ander-
sen som eier en tidel av selskapet, mens Brynjar Andersen og Ingvild Andersen Dahl 
eier en knapp halvdel hver. Ingebjørg AS har også tre aksjonærer. Det er Herbjørg 
Karlsen Fagertun, Torstein Karlsen og Hugo Karlsen. De eier en tredel hver. Båtens 
fiskerimerke er T-50-LK.
Avgivende fartøy var «Roaldnes» som eies av selskapet Nordic Wildfish AS. Det er en 
stålbåt med fartøylengde på 33,95 meter som ble bygget i 1997. Den har seitrålkonse-
sjon både nord og sør for 62. breddegrad. I området nord for den omtalte breddegraden 
har den fire strukturkvoter i dette fisket. I tillegg har «Roaldnes» reketråltillatelse for 
fartøy over 65 fot med lasteromsvolum på 190m3. Det er seks aksjonærer i selskapet. 
Jan Harald Roaldsnes eier en drøy tredel av selskapet. Han er oppført på blad B i 
fiskermanntallet. Pål Arne Roaldsnes er oppført på blad B i det samme manntallet. 
Han eier en knapp firedel av selskapet. Tore Harald Roaldsnes eier også en knapp 
firedel. Deretter følger Blomvik AS med en knapp seksdel. Her er det to aksjonærer, 
Tore Harald Roaldsnes og Pål Arne Roaldsnes. Siste aksjonær Nordic Wildfish AS 
er Arvesen AS.
Det er en aksjonær i Arvesen AS og det er Magne Arvesen & Sønner AS. Dette sel-
skapet har fire aksjonærer, Børge Arvesen, Johannes Arne Arvesen, Vibeke Marie Ar-
vesen Aspdal og Inger Anne Arvesen. De to førstnevnte som eier knappe to femdeler 
hver, er begge oppført på blad B i fiskermanntallet. De to kvinnelige aksjonærene eier 
en drøy tidel hver. Båtens fiskerimerke er M-37-G.

Sørholmen AS
på Myre i Øksnes kommune i Nordland har fått båten «Live Elise» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.  Det er en komposittbåt med 
fartøylengde på 10,99 meter som ble bygget i 2014.  Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy 
under 28 meter.  Det er to aksjonærer i selskapet, Robert Brun og Ola Brun. Førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet. 
Båtens fiskerimerke er N-200-Ø

Trude C. Halvorsen
(bildet) på Reipå i Meløy kommune i Nordland har fått båten 
«Sjøgutten» innført i Fiskeridirektoratets register over fiske-
fartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 10,55 meter som 
ble bygget i 1984.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og 
eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-142-ME.

Kristian Svendsen
på Veidnesklubben (bildet) i Lebesby kommune i Finnmark har fått båten «Sjark Olga» innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en trebåt med fartøylengde på 7,37 meter som ble bygget i 1955.
Den har nå 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-107-LB.



Side 32 • KYST OG FJORD kystogfjord.no • november 2016, uke 46

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

Satser nordover

kr/kg

AprilFeb. Juni Aug. Okt.Des.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd

Kilde: Rå�sklaget, 15.11.2016

Mars Mai Sept. Nov.Jan. Juli

22

20

21

23

24

Sitter du 
på en god 

nyhet!

– Tips 
oss!

Telefon 

78 49 99 00 

eller 

redaksjonen@kystogfjord.no

0
9

0
0

3
5

7
9

0
0

1
7

7

www.kystogfjord.no

kr/kg

20162014 2015

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Jan.
Feb.

Mars
April

Mai
Juni Aug. Okt. Des.

Juli Sept. Nov.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
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År     Mill. kroner

2014    7.079
2015   8.636
2016  10.321

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (15.11.2016)

Mustad Autoline har 
kjøpt Havservice Åle-
sund AS og åpner butikk 
på Myre og i Båtsfjord.  

- Fordi vi ønsker å komme tet-
tere på kundene i det norske 
markedet. Utviklinga i nord 
er kjempespennende, og vi vil 
være med der det skjer, sier ad-
ministrasjons- og marketingsjef 
Gro Fjeld til Kyst og Fjord.

Alt-i-ett
Bakgrunnen er Mustads satsing 
de siste årene på automatiske 
linekonsepter i kystflåten. Ved 
å kjøpe opp Ålesund-bedriften 
med sterke bånd nordover, er de 
blitt direkte lokalisert der kun-
dene holder til, på detaljist-sida.

- Vi får to butikker som ikke 
bare skal selge lineutstyr, men 
også alt annet som kystfiskerne 
trenger. En «one stop shop», 
sier Fjeld. 

Butikken i Båtsfjord eksiste-
rer allerede, butikken på Myre 
er under etablering.

Intensjonsavtalen med Hav-
service Ålesund AS ble un-
derskrevet 14. oktober i fjor. 
Overtakelsen skjedde formelt 1. 
januar i år.

Pen økning
På Myre, som er den opprinne-
lige hjemplassen til daglig leder 
Marianne Rognan i Havservice 
Ålesund AS, er interessen for 
sjarkline sterkt økende. Mye på 
grunn av de mange islendingene 
som har slått seg ned her, men 
også fordi fiskeværets egne unge 
fiskere har fattet interesse. 

I Båtsfjord er det så langt 

Tettere på: Mustad Autoline vil tettere på kundene. Nå starter de butikk.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

montert ett anlegg av typen 
Coastal System, et system med 
vanlig snøreline, men interessen 
fra flere er stor, ifølge Fjeld. To-
talt finnes det 25-30 slike anlegg 
på norskekysten, med kapasitet 

på 6000-30.000 krok.
- Systemet har eksistert i 

noen år, men det er nå interes-
sen har tatt seg opp. Hver eneste 
uke får vi nye henvendelser, sier 
Gro Fjeld.

     
   .

   
 

SOLGT i Norge 
siden 1979

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

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

Telefon 75751050 - post@bolgamaritime.no
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