
60 kroner 
kiloen!

Fortsatt Håp i havet
Fiskeristudentene i Tromsø er 
breddfull av forventninger til 
årets Håp i havet-konferanse. De 
tror fjorårets deltakerrekord vil 
sprenges.
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Side 4, 5 og 6

Nesten 60 kroner kiloen. Eksportprisen på skrei har inntatt et uvir-
kelig nivå. Men bak de eventyrlige tallene, ligger en januar-fangst 
som har gått i vasken. Hittil er fangstene halvert i forhold til samme 
måned i fjor.

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

Signe vil forsøke igjen
Signe Nina Korneliussen og rederiet 
Kvitbjørn vurderer sterkt å gjenoppta 
selfangsten. Men det beror på forutsig-
barhet fra staten.
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Side 22 og 23

Bjørne Kvernmo
sjarmerte seg rett til 
topps under filmfesti- 
valen i Tromsø. Nå truer 
han med en ny sesong i 
Vestisen.

Side 2 og 3 

Å produsere 
helikopter som 

kan lande på fartøy er 
ingen heksekunst.

Dag Erlandsen

Ann-Katrin 
Floer Stenersen
har fått sjarken 
«Klakken» registrert i 
fartøyregisteret i Nord-
vågen.
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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

Hvem har størst omsorg for fis-
kerne i Barentshavet, nest etter 
deres egne pårørende? I hvert 
fall ikke norske myndigheter.

Det kan enkelt leses ut fra 
hvordan ulike regjeringer har 
håndtert saka om skandaleheli-
kopteret NH90, som for lengst 
skulle vært operativt på de nor-
ske kystvaktskipene, fullt opptatt 
av å overvåke fiskeressursene og 
ellers klar for å redde liv når det 
var nødvendig. 

Det er de som kjent ikke, og 
ingen vet heller når de blir det. 
Men i stedet for å skjære igjen-
nom for 8-10 år sida, kansellere 
en kontrakt der leverandøren al-
lerede hadde brutt alle tidsfrister 
og sørge for at det stod en ny 
maskin på dekk innen de gamle 
helikoptrene var gått av for al-
dersgrensa, har de skiftende for-
svarsministrene latt humla suse. 

Hadde skandalen funnet sted i 
sentrale deler av landet, ville den 
fått store politiske konsekvenser. 
Eller den ville for lengst ha vært 
avverget. Men i nord får den 
fortsette.

La oss gjøre et tankeeksperi-

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Seg sjøl nok?
Fiskeri står på stadig flere timeplaner ved landets utdan-
ningssentre. Det er lenge siden sist det har vært så stor 
interesse rundt fiskerifaglig utdanning og studier som det 
videregående skoler, høgskoler og universiteter opplever 
i dag.

I Tromsø gjennomfører fiskeristudentene den årlige 
Håp i havet-konferansen - som man regner med vil 
sprenge alle rekorder i år.

Samtidig presenterer Nugla studentforening i Bodø 
årets program for Havets døgn. Og ved landets nordligste 
videregående skole for maritime fag, i Honningsvåg, har 
man utvidet naturbrukfaget til to klasser.

- Ikke så rart, sier ordfører Kristina Hanssen i Nordkapp.  
Fiskeriene har nemlig fått høy status!

Men fiskerinæringen er ei næring med både vind og 
storm i seilene. På sidelinja står fiskarorganisasjonene 
nærmest handlingslammet i sine egne problemer - og får 
tilsynelatende knapt med seg hva som skjer rundt dem. 
Fiskarlaget er i ferd med å gå opp i saumene og har mer 
enn nok med å holde flokken samlet. Fra kystfiskarlagets 
side forsøker man parallelt å rake ut kastanjene fra de 
åpne glør som det siste året  har inneholdt alt fra gruppe-
flukt til mistillit.

Organisasjonene står i dag lengre fra hver andre enn 
noen sinne. Men kunne man ikke for en gangs skyld grave 
ned stridsøksa, forene kreftene og gå sammen om å be-
juble den store interessen fiskerinæringen opplever i dag. 
Vi savner et langt større engasjement i forhold til de nye 
kreftene som er på vei inn. De få gangene det fra fiskernes 
organisasjoner er gjort et forsøk på si at rekruttering er 
bra, har man alltid klart å snuble i rekrutteringskvotene. 
Derfor har den yngre garde fått lite eller ingen velkomst-
klem herfra.

Dersom fiskarorganisasjonene ikke tar seg kraftig i 
nakken, frykter vi at de etter hvert kan ende opp som en  
kuriositet i ei næring som tar sjumilssteg på vegen mot 
den nasjonale målsetningen om å erstatte olje- og gass 
sektoren i framtiden. Ungdommene som nå sikrer seg bil-
lett til ferden, er av en helt annen støpning enn det vi har 
vært vant til. Derfor er det slett ikke sikkert de i det hele 
tatt er interessert i verken fiskarlag eller kystfiskarlag – om 
man ikke gjør helomvending og viser en genuin interesse 
for de som etter hvert  vil overta næringen.

ment: Bestill et nytt ambulanse-
helikopter som skal operere på 
sentrale deler av Østlandet. La 
maskinen bli åtte år forsinket, 
la det oppstå tekniske problemer 
som man ikke finner ut av og 
heller ikke vet når man skal finne 
ut av, la det utslitte gammelhe-
likopteret gå ut tjeneste uten at 
det blir erstattet og la denne si-
tuasjonen vare i to år, før du til 
sist forteller at du ikke vet når 
problemet blir løst.

Tull? Selvfølgelig. I hvert fall 
på Østlandet. Lenge før skan-
dalen hadde gått så langt, ville 
myndighetene ha skjært igjen-
nom og skaffet et alternativt he-
likopter. Og om ikke det aktuelle 
departementet, statsråden eller 
statsministeren hadde forstått 
alvoret, ville en omfattende fol-
keaksjon tvunget myndighetene 
til å ta affære. Ingen ville god-
tatt slik handlingslammelse, og 
ingen regjering ville heller øn-
sket å framstå med så lite hand-
lekraft.

Men i nord er altså ikke dette 
tull. Ovenstående er en nøyaktig 
beskrivelse av situasjonen, og 
skandalen får lov å fortsette, år 
etter år.

For et par uker siden kom en 
ny skandale på bordet. Kyst og 
Fjord kunne avsløre at NH90 
ikke tåler å stå om bord i fartøy 
som krenger mer enn 20 grader. 
Løser man ikke problemet kan 
ikke helikopteret brukes på kyst-
vaktskipene før i 2020-2022. 

Først benektet Forsvarsdepar-
tementet at det fantes slike pro-
blemer. Og så, da avsløringa var 
et faktum, skrev departementet 
til Kyst og Fjord at man opplever 
forsinkelsene som «alvorlige» og 
at «det brukes store ressurser for 
å løse problemene». Og var tilsy-
nelatende svært fornøyd med sitt 
eget svar. 

Vi som bor nærmere Ba-
rentshavet er slett ikke beroli-
get av dette svaret. Dessverre; 
all erfaring forteller at det ikke 
kommer til å skje noe denne 
gangen heller. 

I forrige uke var det akkurat 
fem år siden daværende statsse-
kretær i Forsvarsdepartementet, 
Roger Ingebrigtsen (A), uttalte 
at «vi har vært krystallklare 
overfor leverandøren. Nå er tål-
modigheten vår strukket langt 
nok. Vi vil ikke ha flere forkla-
ringer. Vi vil ha helikopter». 
Den velkjente tromsøværingen 
var «tøff i trynet», men i dag 
virker uttalelsen bare patetisk.

Det alvorligste er at dette 
rammer sikkerheten i Barents-
havet. I 2011 etablert Norge 
en ny redningshelikopterbase i 
Florø, for å dekke gapet mellom 
Stavanger og Trondheim. Gapet 
mellom vår nordligste helikop-
terbase på Banak og sysselman-
nens helikopter på Svalbard er 
langt større, og bare kystvakt-
helikoptrene kan – eller kunne 
– fylle tomrommet. På Hopen 
og Bjørnøya og diverse steder 
rundt på Svalbard finnes driv-
stofflagre som gir helikoptrene 
fra Svalbard og fastlandet ekstra 
rekkevidde. Men det sier seg 

selv at det tar svært lang tid å få 
et helikopter fram dit en stor del 
av fiskerne i nord befinner seg, 
nemlig midt i Barentshavet, 
lengst mulig unna land. Tid tar 
det også for kystvaktskipene å 
nå fram, Forsvarsdepartementet 
har nettopp redusert kystvakt-
flåten med nok et havgående 
fartøy, og det skal stadig mer 
flaks til for at et fartøy er på rett 
sted til rett tid når det smeller.

Det er russiske fiskere som 
taper mest på dette. Trolig har 
de gamle kystvakthelikoptrene 
opp gjennom årene berget et 

betydelig antall russiske sjøfolk 
fra den visse død, fiskere som 
enten er blitt skadd om bord 
eller er blitt akutt syk. På de 
mest avsidesliggende fiskefel-
tene finnes det ingen alterna-
tiver, og nettopp Kystvaktens 
livreddende innsats har gitt 
Norge et unikt renommé blant 
russerne. Gjennom kald krig, 
Nato-boikott og sanksjoner av 
ulike slag er det én ting russerne 
har lært seg: Nordmennene stil-
ler opp når det er krise. 

Men også ressursovervå-
kinga lider. I kampen mot 
lovbrudd i havet utgjør – eller 
utgjorde - helikoptrene et over-
raskelsesfortrinn som ingen 
andre kunne matche. «I 2017 
har kjeltringene i Barentshavet 
bedre muligheter enn noensinne 
til å bedrive tyvfiske», skriver 
kollega Oddvar Nygård i Nord-
lys, som i likhet med Kyst og 
Fjord er oppbragt over at skan-
dalen får lov å fortsette. Nygård 

minner om en lang og pinefull 
historie, der forsvarets helikop-
terfaglige råd for snart 20 år 
siden var å kjøpe det amerikan-
ske helikopteret Sikorsky Sea 
Hawk; hyllevare og velprøvd 
for operasjoner som de norske 
kystvakthelikoptrene skulle ut 
på. Det ville ikke politikerne, 
men i stedet kjøpe et europeisk 
helikopter som ennå bare befant 
seg på tegnebrettet. 

Tidsplanen holdt ikke, NH 
Industries leverte ikke, skan-
dalene begynte å rulle og før-
nevnte Roger Ingebrigtsen 
uttalte til sist at tålmodigheten 
var strukket langt nok.

Samme Roger Ingebrigtsen 
uttaler i dag at saka er gått for 
lang, at det er for seint å snu. 
På lederplass har Kyst og Fjord 
sagt det motsatte: Kanseller 
kontrakten. Forsvarsdeparte-
mentet hevder at det amerikan-
ske helikopteret ikke oppfyller 
de norske spesifikasjonene, men 

det gjør jo i hvert fall ikke et 
NH90 som ikke tåler sjøgang 
heller. Å sette spissfindige mi-
litære spesifikasjoner er et sær-
norsk fenomen som forteller at 
vi har penger til å gå utenfor de 
ordinære standardene. Og som 
dessuten diskvalifiserer andre, 
fullt brukbare maskiner, fra å 
bli med i konkurransen.

Å produsere et helikopter 
som kan lande på et fartøy er 
kort sagt ingen heksekunst, hel-
ler ikke i Barentshavet, og når 
det er slik at vi ikke får det vi 
har bestilt, er det bare én ting å 
gjøre. Kanseller.

Danskene, som i startfasen 
også var med i NH90-diskusjo-
nene, gjorde noe interessant. De 
bestilte hyllevaren Sea Hawk, 
lenge lenge etter at Norge be-
stilte NH90. Leveringstida var 
på under tre år, og høsten 2015 
var maskinene på plass. Sea 
Hawk er serieprodusert hylle-
vare, på lik linje med det norske 

Hercules-flyet som gikk tapt i 
Käbnekaise i 2012. Det ble er-
stattet på svært kort tid, røsket 
ut fra de amerikanske samle-
båndene og sendt til Norge.

Om Norge kansellerte nå, 
ville noen i departementet tape 
ansikt. Men vi ville ha nye 
maskiner på plass i 2020, i et 
tidsperspektiv der altså depar-
tementet selv sier at NH90 vil 
være operativ i 2020-22. Hvis 
altså den tidsplanen holder. 

Det har vi for lengst lært oss 
å ikke stole på. 

Så når vil noen skjære igjen-
nom?

meninger
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redaksjonen@kystogfjord.no 
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abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no

Hva som regnes som verdifullt i dag vil også endre 
seg, akkurat som vårt syn på historien og egen kultur 
endres. Vi arbeider kontinuerlig for at fredningslis-
ten må fortelle alle typer historier om Norge og det 
norske: Fattig eller rik, industriarbeider eller fisker, 
bonde eller prest, sørlending eller nordlending. Det 
er et særlig ansvar å løfte frem det samiske urfolkets 
historie, men også kulturminner knyttet til mi-
noriteter og innvandrere. Norge har alltid vært, og er 
et flerkulturelt samfunn.
Riksantikvar Jørn Holme, i kronikk i Aftenposten

Enkelt sagt er problemet at NH90, dobbelt så tunge 
som Lynx, ikke tåler ruskevær i rom sjø hvis det står 
om bord. Tatt i betraktning hvor Kystvaktens seiling-
smønster bringer dem, er det sjeldent de opererer i 
farvann der man opplever flatt hav. Det fremstår derfor 
som mer enn underlig at man har klart å bruke milli-
arder av kroner på et helikopterkjøp uten på forhånd å 
ha full sikkerhet om at størrelse og vekt på maskinene 
var tilpasset de kystvaktskipene vi har og værforhold-
ene i operasjonsområdet. 
Oddvar Nygård, kronikk i Nordlys

Historien om Forsvaret og helikoptrene er historien 
om et prosjekt som burde vært avblåst forlengst. Årene 
går, med stadig nye kostnader og utfordringer, uten 
at Kystvakta er i stand til å gjøre den innsats på havet 
som etaten er tiltenkt. Norske fiskeressurser, norsk 
fiskeriforvaltning og norske fiskere har ikke tid til å 
vente. Vi mener Forsvaret ville vært langt bedre tjent 
med et «hyllevare-helikopter» i funksjon framfor et 
hypermoderne helikopter som ikke fungerer. Den 
muligheten ligger fortsatt der.
Lederartikkel i Bladet Vesterålen

Trykk Polaris Media Nord AS

Øystein Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no
975 81 812
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Økonomikonsulent
siv.anita@kystogfjord.no
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Journalist
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Journalist
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Bestill et nytt 
ambulanse- 

helikopter som 
skal operere på 
sentrale deler 

av Østlandet. La 
maskinen bli åtte 

år forsinket

Å produsere 
helikopter som 

kan lande på 
fartøy er ingen 

heksekunst

Det alvorligste er 
at dette rammer 

sikkerheten i 
Barentshavet

KOMMENTAR
Dag Erlandsen
Journalist i Kyst og Fjord

Det nye kystvakthelikopteret NH90 ser fin ut på bildene Forsvaret har lagt ut. Men nå er det på tide å kansellere kontrakten. (Foto: Forsvaret)

Når vil noen skjære igjennom?

Alexander 
Gubberud Krogh
Markedskonsulent
alexander@kystogfjord.no
948 08 612
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Så lite fisk at han flirer
Napp Sjømat AS har bare tatt imot 700 kilo torsk - i hele 
januar. – Så lite at det bare er å flire av. Fortsatt har jeg ikke 
spist torsk, lever og rogn, sier formann Bjørn Arne Bendik-
sen til Lofotposten. Det har vært mye uvær for Lofoten og 
ingen fisk på Yttersia fram til nå. – Vi har folket på plass og 
det er synd at vi ikke har arbeid til dem, sier han.

Vega SV nedlegger seg selv
Vega SV legger ned sin aktivitet. Nå vurderer medlemmene å 
melde overgang til Rødt. Bakgrunnen er frustrasjon over både 
fylkespartiet i Nordland og SVs nasjonale innsats, der rovdyr-
problematikk og fylkessammenslåing står høyest på «frus-
trasjonslista». - Gjennom ganske lang tid har det bygd seg 
opp en frustrasjon, skriver leder Per-Anton Nesjan til avisen.

Havna betaler seg
Gigantutbygginga av Myre havn er i ferd med å betale seg, 
sier havnesjef i Øksnes, John Danielsen, til Øksnesavisa. – 
Næringslivet har kunnet ta inn større båter enn før, de slipper 
omlasting og kan konkurrere med større steder. Vi ser også 
at vi har kunnet utnytte Kartneskaia og ytre havn på en bedre 
måte enn tidligere, sommer og vinter, sier han.

Tester robot på Melbu
Norway Seafoods på Melbu tester ut en ny robot som kan bli 
selve kjernen i filetproduksjonen der, skriver Bladet Vesterålen. 
Vannstråleskjæreren testes på sei og målet er å både øke utbyttet 
og øke andelen av filetbiter som det er mulig å få høyere pris 
på. – Vi skal fortsette å teste, så langt ser det positivt ut, sier 
fabrikksjef Kai Jensen til avisen.nyheter

Iskaldt havari på Svalbard 
Et iskaldt havari på Svalbard endte godt for 11 studenter og 
en foreleser fra Universitetssenteret på Svalbard, melder Sval-
bardposten. De 12 var på feltarbeid i Barentsburg og om bord i 
en ti meters båt da det oppstod lekkasje – i 20 minus. Motoren 
stoppet, de pumpet for hånd, holdt farkosten flyten og ble til sist 
reddet av kystvaktskipet KV Svalbard.

Årets første måned er 
unnagjort. – Den gikk i 
dass, rett og slett, sier 
bryggeformann Lasse 
Johansen ved Somma-
røy Produksjonslag på 
Myre. Nå er det bare 
å håpe at februar blir 
bedre.

Johansen er en av de mange som 
rister oppgitt på hodet. Det var 
ikke slik det skulle være når året 
bikket og nye urørte torskekvo-
ter sto klare. – Akkurat nå er det 
nordvest, oppi liten kuling. Det 
har vært dårlig på garn og ikke 
vær for juksa. Mens snurrevad-
flåten som ligger nedi egga be-
gynner å merke bevegelse. Men 
fortsatt er vi langt bak fjoråret, 
sier Lasse Johansen til Kyst og 
Fjord.

Mye værhindret
Kommentarene fra Myre ligner 
til forveksling på ukesrapportene 
fra Norges Råfisklag:

- Også i uke 4 ble fisket mye 
værhindret. For kystflåten ga 
dette seg utslag i reduserte lan-
dinger onsdag til fredag, for så 
å ta seg litt opp i helga, opp-
summerer omsetningssjef Willy 
Godtliebsen i Norges Råfisklag. 
For kystflåten ga uke 4 et lite 
oppsving, men fortsatt er det la-
bert. 

- Landingene av fersk torsk er 
redusert fra 13.600 tonn per uke 
4 i fjor, til 9.000 tonn per uke i 
år. Det meste av reduksjonen er 
kommet i Troms og Vesterålen, 
som har fått sitt kvantum halvert. 
Det er imidlertid utsikter til be-
tydelig økte landinger bare været 
bedrer seg, ettersom innslaget av 
torsk i fangstene er økende langs 
kysten av Finnmark, Troms og 
Vesterålen. Men også inngan-

Januar er over, og Lasse Johansen på Sommarøy Produksjonslag håper på en bedre februar.

Råstoffsjef Ørjan Nergaard i 
Norway Seafoods begynner å 
bli utålmodig.

Roy-Arne Pettersen på Skjer-
vøy har opplevd tidenes ja-
nuar. Han tror det vil fortsette.

Petter Wilsgård på Brødrene 
Karlsen AS på Husøy i Senja er 
spent på de neste dagene.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Foreløpig dreier det seg om 
nattstått bruk, men fiskerne snak-
ker om at det kan bli stubbing i 
neste uke, dersom været holder 
seg og fisket tar seg opp, sier 
Wilsgård. - Årsaken til det dår-
lige fisket har både vært været og 
at det ikke har kommet fisk. Jeg 
vet ikke hva som har vært verst.

90-fotingen Fortuna, en av 
Husøys egne, kom tirsdag på 
land med 4500 kilo sei og 4500 
kilo torsk. 4-5 båter har holdt det 
gående, og kommet på land med 
4000-10.000 kilo. 

Slakkere i Skjervøy
Lenger nord har fisket vært sen-

sasjonelt godt for Skjervøy. Nå 
er været blitt dårlig og silda, 
som trakk torsken helt til mo-
loåpninga, er på tur sørover. – 
Men fortsatt er det sild igjen. 
Jeg ser ikke bort fra at vi får 
flere fine dager når båtene får 
komme utpå, sier Roy-Arne 
Pettersen.

Skjervøy har nærmest ligget 
brakk i flere, før Pettersen kom 
flyttende fra Hammerfest for å 
overta. Siden før jula har det 
vært helt eventyrlig, med opptil 
50 båter for dag. – Hvor mange 
tonn vi har kjøpt, forteller jeg 
ikke, men vi er godt fornøyd, 
sier han.

Elsker å kjøpe fisk!
- Vi elsker å kjøpe fisk. Og 
nå begynner vi å bli skikke-
lig utålmodig. Det sier Ørjan 
Nergaard, råstoffsjef i Norway 
Seafoods, som akkurat nå er 
på Norway Seafoods-samling 
i Tromsø. Hjemme i Båtsfjord 
er kaiene fulle av båter, og alt 
og alle er klar for torsken, for-
teller han. – Redninga for vår 
del har vært trålerråstoffet, 
som virkelig har holdt hjulene 
i gang så langt. Jeg har ikke 
tall her og nå, men andelen 
trålerråstoff ligger skyhøyt 
over fjorårstallene, forteller 
han.

gen av uke 5 er dårlig værmes-
sig med mye landligge, forteller 
Godliebsen.

Om bord på den 15 meter 
lange garnbåten «Vornesvæ-
ring» brukte de tirsdagen til å 
sette bruk. Til natta skulle de ut 
igjen. – Mange har kommet seg 
utpå i dag, så vi er spent, sier 
skipper Stein Ronny Vornes. På 
Gunnar Klo AS på Stø melder 
daglig leder Leif Godvik at hele 
flåten ligger i land. Her er det 
mest linebåter, og de har enkelt 

sagt dårlige forhold.
At det er fisk der ute, skal 

ingen betvile. 35 meter lange 
Sander Andre fra Moskenes skal 
ha notert seg for en kjempefangst 
på 70 tonn, mens like lange Sol-
værskjær fra Myre skal ha tatt 17 
tonn i ett hal.

Tegn til bedring
Da Kyst og Fjord gikk i trykken, 
var det tegn til bedring også for 
Senja. – For første gang denne 
vinteren har hele garnflåten kom-
met seg ut og fått satt. Nå er vi 
spente på hva som skal komme 
opp, sa kaiformann Petter Wils-
gård på Brødrene Karlsen AS på 
Husøy i Senja tirsdag ettermiddag.

- Januar gikk i dass, rett og slett

Fiskerinæringen går
klar av ras-dramaet
Fiskerinæringa i Hav-
øysund priser seg lykke-
lig over det ikke har vært 
behov for å føre ut store 
mengder fisk fra øya, 
etter at et steinras sper-
ret vegen lørdag.

- Dårlig vær har gjort at vi har 
hatt lite fisk på kaia de senere 
dagene, kanskje bare 10 pro-
sent av hva vi normalt kunne 
hatt på denne tida, sier Tor 
Bjarne Stabell på Tobø Fisk AS.  
Heller ikke fiskekjøper Wiggo 
Pettersen på Hermann Export 
har hatt de store trailerbehovene 
ut fra øya den siste tida.

- Nei, for oss har det ikke spilt 
noen særlig rolle. Klippfisken 
går ut med hurtigruta som før, 
og om vi hadde fått behov for å 

sendt ut ferskfisk hadde vi sendt 
den også med hurtigruta. Det 
er den som er hovedtransporten 
vår. Det fordrer litt planlegging, 
men den har plass til inntil to 
containere per dag, og det tilsva-
rer jo 62 paller, sier Wiggo Pet-
tersen til Kyst og Fjord.
- Men hadde det vært voldsomt 
fiske hadde de jo ikke klart å ta 
unna ferskfisken fra to bedrifter. 
Da måtte vi ha funnet alternati-
ver, og det er jeg sikker på at vi 
hadde klart, sier Wiggo Pettersen. 
Tor Bjarne Stabell på Tobø 
Fisk ser like udramatisk på situ-
asjonen, og er mest av alt glad 
for at alt gikk bra under raset.  
- Vi får nå bare håpe vegen blir 
kjørbar snart, så vår vi nok ut det 
vi skal.
- Men det var kanskje ei lykke at 
det var landligge?
- Ja, det er klart. Det ville blitt 
vanskelig å ta imot store meng-
der fisk med stengt veg.  

Wiggo Pettersen ved Hermann Export tror ikke hurtigruten ville 
klart å ta unna for to bedrifter. Men landligge har berget situa-
sjonen.

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no
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Halverte torskefangster hittil

VÅRE KRANER
HOLDER DET
DE LØFTER

Vi kan kraner,
hydraulikk og vinsj

Gårdsøyveien 23 – 8907 Brønnøysund
Tlf. 75 02 99 40

www.trucktek.no

LA OSS KOMME MED TILBUDET!

Mister 8700 tonn makrell
Makrellflåten mister 87117 tonn makrell – i år. Ny regnefeil hos hav-
forskerne.
Havforskningsinstituttet melder følgende:
ICES, Det internasjonale råd for havforskning, har oppdatert ma-
krellrådet for 2017. Det skjer etter at det ble oppdaget en feil i 
tetthetsindeksen for alder 6-11 år fra det internasjonale makrell-øko-
systemtoktet. Den oppdaterte bestandsberegningen viser 7 % lavere 
gytebestand i 2016 sammenlignet med opprinnelig råd fra september 
2016. 

- Derfor korrigerte ICES bestandsberegningen og kvoteanbefalin-
ger, og publiserte 26. januar et nytt råd for 2017. Det opprinnelige 
kvoterådet fra ICES var på 944 302 tonn, mens det nye korrigerte 
rådet er på 857 185 tonn. 

Seien blir dynamisk
Fire måneder etter at vi fikk dynamisk minstepris på torsken, følger 
seien etter. Prisen er 10,20 kroner for den største seien den første 
14-dagersperioden.

Det er Råfisklaget som melder om endringa, som fant mandag 
denne uka. Her er de nye prisene som gjelder i perioden 30. januar 
til 12. februar:
- 10,20 kr/kg for sei sløyd uten hode over 2,3 kg.
- 9,20 kr/kg for sei sløyd uten hode mellom 1,2-2,3 kg.
- 7,70 kr/kg for sei sløyd uten hode under 1,2 kg.

Forskerne snur i Ullsfjorden
Havforskningsinstituttet snur i Ullsfjorden, og vil likevel ikke sam-
arbeide om det omstridte oppdrettsprosjektet.

- Etter en helhetlig faglig vurdering, og i respekt for kommunens 
egne arealplaner og lokalbefolkningen, velger vi å snu i denne saken. 
Vi mener det ikke er grunn til å søke dispensasjon fra kystsonepla-
nen, slik prosjektet forutsetter, sier havforskningsdirektør Sissel 
Rogne til Kyst og Fjord.

- Det finnes andre fjorder vi kan forske i. Vi må ikke absolutt være 
i Ullsfjorden.

Dermed har Havforskningsinstituttet kommet til samme konklu-
sjon som universitetet i Tromsø, som før jul meddelte at man trakk 
seg ut. Det skjedde etter omfattende lokale protester og en face-
book-aksjon som på kort tid fikk 600 medlemmer.

Må rydde i Bugøynes
Havbunnen i havna på Bugøynes er sterkt forurenset, men verken 
Sør-Varanger kommune, eller Finnmarkseiendommen vil ta ansvar 
for å rydde opp. 

Sør-Varanger avis var først ute med å fortelle om rapporten om 
forurensning, som er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco på 
vegne av Fefo. Ifølge rapporten er det et stort behov for tiltak for å 
hindre spredning av miljøgiftene, men hvem som skal ta ansvaret for 
å rydde opp er man ikke enige om.

Sweco vurderer at totale kostnader for mudring og tildekking 
i sjøen kommer på drøyt 30 millioner kroner. Dersom det ikke er 
behov for mudring, kun tildekking, kan utgiftene reduseres til rundt 
3,4 millioner kroner, skriver avisen.

Godtar økolaksen
Island godtar EUs økologiregler. Det betyr at det er slutt på striden 
rundt økolaksen.

Islands utenriksdepartement bekrefter onsdag i forrige uke at lan-
dets nye regjering frafaller kravene om tilpasninger i regelverket. Det 
betyr at forordningen endelig kan innlemmes i EØS-avtalen, ni år 
etter at den ble vedtatt i EU. Striden har ført til fullt eller delvis for-
bud mot merking av oppdrettslaks fra Norge som økologisk i Belgia, 
Finland, Frankrike, Nederland og Sverige.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier han nå håper på å få regel-
verket inn i EØS-avtalen så fort som mulig.

Skal rives og bygges
Gamle Samhold på Andenes skal rives og bygges opp igjen. Siste fisk 
går over kai 25. april. Deretter overtar entreprenøren.

– Det blir stor aktivitet her i sommer og utover høsten. Nybygget 
skal stå klart til neste vintersesong, og vi skal jo helst prøvekjøre det 
før den tid, sier formann Stein Jacobsen til Bladet Vesterålen.

Det er Jangaard Export AS som eier og driver Sjøanlegget i Ny-
havna, som i sin tid var kondemnert, før J.M. Nilsen på Nordmela 
fikk starte opp igjen. 

Jacobsen beskriver lokalet som skal rives som slitt og modent for 
utskiftning. 

Uværet preger statistik-
kene. Årets torskefang-
ster så langt er bare 
halvparten av fjorårets. 

Det går fram av Fiskeridirekto-
ratets kvoteoversikt for de tre 
første ukene. Lukket kystgruppe 
har i løpet av disse ukene tatt på 
land 3793 tonn. På samme tid i 
fjor var tallet 7331 tonn.

Spesielt gruppa 15-21 meter 

ligger bakpå; 804 tonn er tatt 
på land, mot 1900 tonn i fjor. 
Gruppa over 21 meter, som tra-
disjonelt konsentrerer seg om 
silda de første ukene, har tatt 
180 tonn, mot 530 i fjor. 11-15 
meter har tatt 1388 (2558), under 
11 meter 1421 (2341). Åpen 
gruppe: 463 tonn, mot 627 i fjor.

Samtidig ligger trål godt over 
fjorårskvantumet; nesten 9200 
tonn er tatt på land, mot drøyt 
8700 tonn i fjor. Også autoline-
flåten ligger brukbart an; 1414 
tonn, mot 1804 i fjor.

Lite sei og hyse 
Også sei- og hysefisket er dras-
tisk redusert fra i fjor. For seien 
er nedgangen på hele 63 prosen, 
i følge statistikken fra Fiskeridi-
rektoratet. I løpet av de tre første 
ukene av 2017 har kystflåten tatt 
på land bare 2902 tonn sei. På 
samme tid i fjor var tallet 7755 
tonn. 

Flåten 15-21 meter ligger 
på under tredelen fra i fjor; 
904 tonn mot 2767 tonn i fjor. 
Gruppa over 21 meter har bare 
landet 290 tonn, mot 1515 tonn i 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Årets torskefangster i kystflåten er halvert i forhold til i fjor, men sei- og hysefisket ligger godt under halvparten.

Øst-Finnmark tingrett 
har frikjent det latviske 
krabbefartøyet «Juras 
Vilkas» for ulovlig krab-
befiske i Smutthullet. 
Nå blir det runddans i 
rettsapparatet.

- Retten har et annet syn enn 
norske myndigheter på hvilket 
regelverk som skal gjelde for 
snøkrabbe. Vi må diskutere 
med statsadvokaten hva vi nå 
skal gjøre videre, sier seksjons-
leder for ressurskontroll i Kyst-
vakten, Erling Øksenvåg.

Det er neppe noen stor spå-
dom at tingrettsdommen fra for-
rige mandag blir anket.

Grunnleggende
Under rettstvisten ligger et par 
grunnleggende prinsipper, der 
Norge og EU er uenige om 
hvordan internasjonale bestem-
melser skal tolkes, og der det 
nå er innledet internasjonale 
forhandlinger for å finne en av-
klaring. 

I mellomtida har tingretten i 
Vadsø forskuttert seier til EU.

To prinsipper gjelder for 
forvaltning av ressurser i in-
ternasjonale havområder; NE-
AFC-regelverket (North East 
Atlantic Fisheries Commission) 
for fisk og annet som befinner 
seg oppe i vannsøyla, og sok-
kelprinsippet for det som be-
finner seg på havbunnen - og 
under.

Krabben i Smutthullet be-
finner seg altså i grenseland 
mellom de to rettssystemene. 
Norge og Russland er klar på 
at snøkrabben befinner seg på 
bunnen og er en del av sok-
kelressursene. EU mener krab-
ben er en fiskeressurs på linje 
med sild og torsk i internasjo-
nalt hav, som skal forvaltes av 

et internasjonalt regime, der EU 
er en av forvaltningsaktørene.

Nytt regime
NEAFC var et nytt regime som 
for alvor kom i funksjon i 1995, 
da FN-avtalen om fiske på det 
åpne hav var kommet på plass. 
Avtalen skulle særlig sikre at 
fiskeressursene i Smutthavet, 
som lå utenfor alle 200-mils-
soner, ikke lenger skulle være 
fritt vilt for en internasjonal 
fiskeflåte med bekvemmelig-
hetsflagg og uten kvoter. 

Men, som kjent, også 
Smutthullet ligger utenfor alle 
200-milssoner, selv om det 
strengt talt ikke ligger ute i 
Atlanterhavet. Og dermed har 
internasjonale jurister fått noe 
å henge fingrene i. Samt fis-
keriminister Per Sandberg og 
EU-minister Frank Bakke-Jen-
sen.

- Norsk forbud gjelder ikke
I mellomtid har tingretten truk-
ket sine konklusjoner:

- Norge har gitt sin tilslut-
ning til NEAFC Scheme of 
Control and Enforcement, og 
plikter dermed å respektere 
de lisenser og tillatelser som 
er utstedt i medhold av NE-
AFCs forvaltningsregime, også 
på norsk kontinentalsokkel i 
«Smutthullet». Retten finner 
det ikke tvilsomt, og det er hel-
ler ikke bestridt, at Juras Vil-
kas drev fangst av snøkrabbe i 
Smutthullet i henhold til lisens, 
utstedt i tråd med føringene 
gitt i NEAFC-konvensjonen og 
NEAFC Scheme of Control and 
Enforcement. Retten konklude-
rer med at det nasjonale forbu-
det mot fangst av snøkrabbe på 
den norske kontinentalsokke-
len i Smutthullet ikke gjelder 
i denne saken, i det forbudet 
strider mot Norges forpliktelser 
etter NEAFC-konvensjonen og 
NEAFC Scheme of Control and 
Enforcement, jf. straffeloven 

(2005) § 2.

Femdobler snøkrabben
Dommen kommer samtidig 
med at russiske forskere fore-
slår å femdoble kvoten på 
snøkrabbe. Verdien av krabben 
– og verdien av den kommende 
rettstvisten – er altså i ferd med 
å bli svært høy.

Forskerne ved PINRO (Polar 
Marine Research Institute of 
Marine Fisheries and Oceano-
graphy) viser til den kraftige 
veksten i bestanden i Barents-
havet de siste par årene, og vil 
femdoble kvotene på snøkrabbe 
i russisk sone, fra 1600 tonn i 
fjor til 7870 tonn i år.

Det totale fangstkvantumet 
på snøkrabbe var i 2016 på 
rundt 7 500 tonn. I tillegg tok 
russiske fiskere i Barentshavet 
i 2016 ut omkring 8000 tonn 
kongekrabbe. Kvoten for kon-
gekrabbe i dette området er sett 
til 8500 tonn i 2017.

Advarer mot kvotebytte
Fiskebåt er kritisk til de pågå-
ende samtalene med EU om å gi 
kvoter på snøkrabbe i bytte mot 
fisk eller skalldyr. 

Fra nyttår ble hele russisk 
sokkel stengt for fiske etter 
snøkrabbe, og det er usikkert 
når fisket blir gjenåpnet og 
eventuelt om norske fartøy slip-
per til. Dette betyr at alle norske 
fartøy nå fisker i et begrenset 
område i vernesonen.

- Ut fra det vi erfarer er det 
for tiden dårlig krabbefangst. 
Dersom en tillater at EU-far-
tøy får fiske på norsk sokkel, 
vil disse fartøyene måtte fiske 
i samme område, og dermed 
kunne fortrenge norske fartøy, 
skriver administrerende direk-
tør i Fiskebåt, Audun Maråk, i 
et brev til Nærings- og fiskeri-
departementet. Han fraråder på 
det sterkeste mot at EU skal få 
bytte til seg kvoter på snøkrabbe 
i Barentshavet.

Ender i rettsapparatet
Juras Vilkas drev fiske av snøkrabbe i strid med norske bestemmelser. Nå har tingretten frikjent 
skipperen. (Foto: Kystvakten)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Vil ha smarte redskaper
FHF utlyser inntil åtte millioner kroner til utvikling av smart red-
skapsteknologi innen kommersielle fiskerier.

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser ut 
inntil fire millioner kroner i hvitfisksektoren og inntil fire millioner 
kroner i pelagisk sektor. Pengene skal brukes til teknologiprosjekter 
innenfor FHFs «Prosjekt i bedrift» ordning (PIB), der målet er å bidra 
til å utvikle fremtidens redskapsteknologi.

- FoU skal bidra til å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende 
innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri. Innen fagområ-
det fiskeriteknologi har FHF derfor prioritert FoU, som bidrar til mer 
energieffektive redskaper, bedre kvalitet på fangst, samt minimering 
av redskapenes påvirkning på annen fisk, bunn og fauna. 

Lite skrei har sørget for eksportkrise på 60 kroner pr. kilo.

fjor, men her kan det være snakk 
om prioriteringer, der flåten 
har konsentrert seg sild fram-
for hvitfisk. 11-15-metringene 
ligger 1000 tonn under fjoråret; 
833 tonn er tatt på land, 1826 i 
fjor. Minst avvik har den minste 
flåten under 11 meter; 607 tonn 

mot 1038 i fjor.
Hysefisket er så vidt kommet 

i gang, med 1265 tonn på land 
fra kystflåten, mot 2865 tonn på 
samme tid i fjor. Altså godt under 
halvparten her også. Også her er 
det de største lengdegruppene 
som kommer dårligst ut.
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Kjører så lenge det varer

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“

Styrelederne i Fiskarlagets 
fylkeslag og gruppeorga-
nisasjoner er enige om en 
modell for omorganise-
ring av laget. Men den får 
ikke offentligheten vite 
om ennå. 

Mandag møtte generalsekretær 
Otto Gregussen styrelederne i 
fylkes- og faglagene i Norges 
Fiskarlag for å drøfte vegen 
videre i organisasjonssaken.  
Etter at det forrige landsmø-
tet forkastet administrasjonens 
utredning av ny organisasjons-
struktur har landsstyret startet 
debatten helt på nytt. Det inne-
bærer nye utredninger, og man-
dagens møte hadde til hensikt å 
samkjøre den videre prosessen i 
én retning. 

Enige om én modell
Det klarte man. Kyst og Fjord 
har snakket med styrelederne for 
Fiskarlaget Nord og Nordland 
fylkes Fiskarlag, som begge gir 
uttrykk for at det var et godt 
møte, og at modellen som er 
valgt fikk oppslutning fra delta-
kerne i mandagens møte.

- Det var et godt og kon-
struktivt møte der alle partene 
er interessert i å få en løsning på 
organisasjonssaken. Vi har en 
modell vi er enige om å gå vi-
dere med, og vi kom frem til et 
forslag på møtet i går som vi tar 
med oss tilbake til styrene våre, 
sier Jan Fredriksen i Nordland 
fylkes Fiskarlag.

Travel tid
Før den tid mener fiskarlagsle-
derne at det vil være uheldig med 
offentlig debatt om forslaget som 
nå ligger på bordet. 

- Det var et positivt og av-
klarende møte, men per nå er 
det nok best om informasjonen 
håndteres fra Norges Fiskar-
lag sentralt, og ikke fra oss ute 
i lagene, sier Roger Hansen i 
Fiskarlaget Nord. 

- Vi skal orientere de respek-
tive styrene i medlemslagene 
først. Slik at de skal være opp-
datert på hva vi har besluttet før 
vi går videre. Dette er en så stor 
prosess at de styrende organene 
må være med på leken før vi 
forteller i media hva vi gjør, sier 
Jan Fredriksen i Nordland fylkes 
Fiskarlag. 

Fredriksen har ikke noen ek-
sakt møteplan for når styret i fyl-
keslaget får orienteringen. 

- Vi er jo nå midt i vinterfis-
ket og må i så fall finne et tids-
punkt for et telefonmøte. Men 
jeg regner med at protokollen fra 
Gardermoen-møtet er klar i løpet 
av uka og utsendt til styremed-
lemmene. Og så får vi legge oss 
i selene og få kalt inn til et møte, 
sier Fredriksen. 

Anlegget i Senjahopen produ-
serte siste fangst fra nord sist 
lørdag, med en fangst tatt ved 
Kvaløya. Nå hentes fisken sør-
fra, blant annet utenfor Lofoten 
og Salten der en del ringnotbåter 
har tatt sild den siste uka. 

Direktør for Nergård Senja, 

Henning Grande håper likevel 
det skal være mulig å få kjøpt 
fisk til å holde anlegget i gang 
enda et par uker. 

- Vi har pleid å ha drift til 
midten av februar, og det håper 
jeg vi klarer i år også. Vi har jo 
også et håp om at det skal bli tatt 
noe lodde. Det har vi kjøpt tidli-
gere, og har vært en bra produk-
sjon for oss, sier Grande. 

Droppet 
Vesterålen 
Sildas vandring sørover tok 
i år en litt annen vending enn 
tidligere.

- At silda forlater dette om-
rådet nå på denne tida av vinte-
ren er helt normalt, det vi ikke 
har merket denne sesongen er 
fiske i Vesterålen på sild som 
er på vandring sørover. Om 
dette skyldes små mengder sild 
eller at silda har tatt en veg mer 
direkte ut og følger kanten sør-
over vites ikke, men begge er 
mulige teorier, skriver Sildela-
get i sin rapport for uke 4. For 
inneværende uke har laget for-
ventninger til fisket sørvest av 
Røst, før silda deretter vandrer 
videre sørover og nærmere 
kysten. 

Norge får 40.000 
tonn lodde
Torsdag ble det klart at det blir 
en loddekvote ved Island i vin-
ter. Totalkvoten er på 57.000 
tonn og av den får Norge vel 
40.000 tonn. Fisket åpner 30. 
januar, men foreløpig er for-
maliteter som lisenser og slikt 
ikke kommet på plass. Dette 
forventes at dette blir ordnet 
nå rett over helgen. Ingen far-
tøy har til nå, søndag kveld, tatt 
utseiling og seilt vestover mot 
Island, melder Sildelaget.

Havets sølv på veg inn i foredlingen.  

Sesongen i nord er på hell, men silda flyter fortsatt inn over båndene hos Nergård i Senjaopen.  Alle foto: Erik Jenssen 

Automatiserte filetmaskiner tar unna store mengder sildefilét.  

Styrelederne i fiskarlagets fylkes- og guppelag: Roger Hansen (Fiskarlaget Nord), Leif Egil Grytten 
(Møre og Romsdal Fiskarlag), August Fjeldskår (Fiskerlaget Sør), Brit S. Instebø (Sør-Norges Notfiskar-
lag), Stig Myhre (Fiskarlaget Midt-Norge), Kåre Heggebø (Fiskarlaget Vest), Jarl Magne Silden (Sogn 
og Fjordane Fiskarlag), Jan Fredriksen (Nordland Fylkes Fiskarlag) og Jonny Berfjord (Fiskebåt).
Bak fra venstre generalsekretær Otto Gregussen og leder Kjell Ingebrigtsen. 
Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Holder lokk på organisasjonssaken

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Grasrotproblemer
I pressemeldingen etter man-
dagens møte slås det fast at 
lokallagene fortsatt skal være 
den viktigste byggesteinen 
for et fremtidig omorgani-
sert Norges Fiskarlag. Men 
hvor store og hvor mange 
disse lagene skal være, nev-
nes det foreløpig ingenting om.  
Kyst og fjord har tidligere satt 
fokus på at aktivitetsnivået i 
mange lokallag er liten, og at en-
kelte av dem sågar ikke har holdt 
årsmøter de to- tre siste årene. 

Dragninger mellom flåte-
gruppene internt i lagene har 
også vært en utfordring for lo-
kalnivået, og i fjor opplevde 
man en massiv medlemsflukt 
da et stort antall redere med 
store kystbåter forlot sine lo-
kale medlemslag til fordel for 
medlemskap i faglaget Fiskebåt.  

Avstemming
I pressemeldingen er fiskarlags-
formann Kjell Ingebrigtsen opti-
mist med tanke på å stake ut en 
veg alle kan slutte opp om. 

- Jeg er meget godt fornøyd 
med mandagens møte. Opp-
draget vi arbeider med å løse 
kom fra Landsmøtet i 2015 om 
å utarbeide en ny, forenklet og 
fremtidsrettet modell for sam-
mensetningen av organisasjonen 
til Landsmøtet 1.-2. november i 
år. Hensikten med dagsmøtet på 
Gardermoen var å lage en felles 
arena for å avstemme synspunk-
tene knyttet til organisasjonssa-
ken, sier Ingebrigtsen. 

Må justeres
I tillegg til mandagens møte har 
Ingebrigtsen sammen med ge-
neralsekretær Otto Gregussen 
reist rundt i fylkene og holdt 

informasjons- og kontaktmø-
ter med hvert enkelt av styrene. 
- Det var viktig at vi i dette møtet 
fikk et grunnlag for å gå videre 
med det oppdraget vi har fått. 
Målsetningen ligger fortsatt fast 
for oss som er med i Fiskarlaget; 
det er at alle fiskere skal kunne 
stå samlet under vår fane. Det 
var derfor svært viktig at styre-
lederne klarte å komme frem til 
en løsning som gir grunnlag for å 
arbeide videre. Jeg ser helt klart 
at oppdraget er nødvendig og at 
vi må justere organisasjonsstruk-
turen for å rigge et fremtidsorien-
tert rammeverk for organisering 
og tjenestetilbud i Fiskarlaget, 
understreker Ingebrigtsen.

Landsstyret har satt opp saken 
til oppfølgende behandling på 
styremøtet i mai, sammen med 
en hel rekke andre saker som 
skal opp på høstens landsmøte. 

Sildefisket i nord er over for denne gang, men i Sen-
jahopen håper Nergård på enda et par ukers drift før 
sildevinteren 2017 er over. 

Foredling
Etter at Russland falt ut som 
avtaker av hel frossensild har 
fokuset for Nergårds fabrikk 
i Senjahopen blitt dreid mer 
over på foredling. En hel rad 
filètmaskiner sluker unna sild 
i et imponerende tempo, og le-
verer en jevn strøm sildefiléter 
som vakumpakkes og fryses 
for storkonsumenter i Europa.  
- Etter at Russland ble stengt har 
filetproduksjonen blitt viktigere. 
Så de senere årene har vi stort 
sett produsert hele kvantumet på 
filèt. 

For lite fisk
Kombinasjonen av stengte 
markeder og lavere kvoter de 
senere årene har gjort det ut-
fordrende å holde oppe lønn-
somheten i den pelagiske 
industrien. Henning Grande 
sier at en høvelig fornuftig 
sesong bør handle om mottak 
av minimum 35.000 tonn sild. 
- Og det er vi langt unna slik 
det er nå. En optimal sesong 
for oss ligger rundt 50.000 
tonn, og det er vi enda lenger 
unna. Vi har bare et par måne-
ders produksjon i året på sild, 

og da er det et kunststykke å få 
dette til å gå i hop, erkjenner 
Grande. 

- Men vi har jo alltid trua 
for at det blir bedre til neste år. 
Sånn er det jo i denne bransjen, 
humrer direktøren. 

I sildesesongen kreves det 
rundt 30 ansatte fordelt på to 
skift for å drifte sildeanlegget, 
inkludert drifta av frysetermi-
nalen. Dette er folk som leies 
inn fra Nergårds øvrige stab i 
Senjahopen ettersom sildean-
legget ikke har egne fast an-
satte. 
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Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

I Oldervika utenfor 
Tromsø har brødrene 
Hans Ivar og Bengt 
Gøran Pedersen byg-
get opp et av bransjens 
beste fiskemottak, hva 
kvalitet angår. Det nyter 
også fiskerne godt av. 

Etter mange år med kummer-
lige forhold i mottaket satte Ol-
dervik Fiskeindustri AS i gang 
utbygging av det velbrukte mot-
taket. En ny mottakshall ble tatt 
i bruk sent i høst, og da Kyst 
og Fjord var på besøk for et par 
uker siden var brødrene straks 
klare til å hive ut den gamle 
mottakslinja til fordel for nytt 
utstyr. 

Ferskpakkelinja har blitt 
plassert ned mot kaia i den delen 
av gammelbruket som står igjen.  
- En litt omvendt logistikk, det 
sier seg selv. Men produksjons-
linja krever såpass takhøyde at 
det går ikke an å sette den inn i 
gammelbygget. Men til neste år 
setter vi i gang med neste byg-
getrinn, og da blir det full høyde 
hele vegen ned mot kaia, sier 
daglig leder Hans Ivar Pedersen. 

Havnesatsing
Selskapet planlegger også en 
30 meters utvidelse av kaia i 
forbindelse med at Kystverket 
i løpet av året igangsetter utbe-
dring av havna. Bak kaia ligger 
et ferdig utfylt område der sel-
skapet håper det blir etablert en 
hall for service og lagring av 
ymse slag for flåten. 

Hjemmeflåten har vokst bra 
de senere årene, i takt med opp-

byggingen på land. Anlegget i 
Oldervik var kjøperstasjon for 
en annen fiskekjøper frem til 
2009, da dårlige tider førte til 
avvikling. Få måneder senere 
besluttet Hans Ivar å trå til med 
eget selskap.

- Jeg tenkte jo at noe verre 
enn det sto til da, kunne det jo 
ikke gå. Så vi starta opp og fikk 
båtene her i bygda med på laget. 
Siden da har det blitt flere hjem-
mebåter, og vi har tiltrukket 
oss flere faste fremmedbåter, så 
råstoffgrunnlaget er så definitivt 
på plass. 

Selskapet kjøpte i fjor 1.400 
tonn fisk, og omsatte for 27 mil-
lioner kroner.

Oldervik-metoden
Det er landligge mens Kyst og 
Fjord er på besøk. Rundt kaf-
febordet har flere av bygdas 
fiskere også innfunnet seg for 

kaffe og kanelsnurrer. Opp-
slutningen rundt bygdas fiske-
mottak virker sterk. Og det 
handler ikke bare om at fiske-
kjøper og fiskere har vokst opp 
i lag. Forståelsen av at god fisk 
på land også betyr god pris til 
fisker, er sterk i Oldervika.  
- Vi har vår metode å gjøre ting 
på her, og den har fiskerne som 
hører til her gått inn for å følge. 
Og får vi nye fremmedbåter står 
vi hardt på at det er slik også de 
skal gjøre det. Og den policyen 
lønner seg, sier Hans Ivar.  
Stolt viser han frem telefonen 
med en nypublisert facebook-vi-
deo fra Skreipatruljen som 
spretter ei eske på en terminal i 
Danmark med eksellent resultat. 
- Det er vår fisk, smiler han.  
- Ja, det er jo ikke i vår in-
teresse at bruket her skal måtte 
selge dårlig fisk, slår fisker Fred 
Anton Strand fast. Han og kol-

legene har blitt betalt rundt 28 
kroner kiloen så langt i vinter, 
og bidrar mer enn gjerne til at 
bygdas navn fremstår som solid 
merkevare hos eksportøren. 

Fleksibel
I tillegg til ordinær konven-
sjonell drift, har Oldervik Fis-
keindusti også fått opp en bra 
produksjon av ferskfilèt. Et 90 
kvadratmeter stort lokale som før 
besto av fryseri og egnerbu har 
blitt ombygd til filètproduksjon.  
- Det er ikke stort, men vi 
kaller det filètfabrikken, ler 
Bengt Gøran mens han viser 
rundt. I denne hallen klarer 
en til to ansatte å ta unna to 
tonn fisk i løpet av en dag.  
- Å drive i denne skalaen gir 
oss en veldig god fleksibilitet. 
Vi kan snu oss rundt på timen i 
forhold til hva vi leverer ut, sier 
brødrene Pedersen.

Hans Ivar (nærmest) og broren Bengt Gøran Pedersen har tatt Oldervik Fiskeindustri AS et solid steg videre med nybygget som nylig ble tatt i bruk.   Alle foto: Erik Jenssen 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Oldervik havn fra oven. Kystverket skal utbedre dybden i innseilinga og foran kaia, samt flytte og 
forlenge den innerste moloen. 

Til neste år ryker også den fremste delen av bygningsmassen, og mottaket vil fremstå totalt fornyet. 
Til høyre i bildet ligger bygningen som rommer filétavdelinga, emballasjelager og pauserom. 

«Filétfabrikken» på 90 kvadrat, med filetmaskiner, skinnemaskin og alt som hører til.  

 - Vil hele tiden bli bedre
Det er Nordic Group som tar 
mesteparten av fisken fra Ol-
dervika videre ut i markedet. 
Ferskfiskansvarlig Tone Kar-
stensen i eksportselskapet 
sier at bruket utmerker seg 
blant selskapets leverandører. 
- De er fantastisk dyktige, de 
er av de beste leverandørene vi 
har, faktisk. Det er selvsagt litt 
skummelt å si det, på grunn av 
andre svært dyktige leverandø-
rer vi har i porteføljen. Men de 
er faktisk en av de aller beste, 
med en mentalitet om å hele 

tiden ønske å gjøre det bedre, 
sier Karstensen. 

Hun mener mye av suk-
sessen skyldes at anlegget 
har klart å etablere en så 
gjennomgående kvalitetsten-
king mellom båter og bruk. 
- I Oldervik finner vi et godt 
eksempel på et lokalt bruk som 
knytter båtene til seg gjennom 
høyere pris til fisker. Og når 
man får dette til å funke, så har 
man et vellykket konsept som 
båtene vil komme tilbake til, 
sier Karstensen. 

Kvalitetsbruket 
utvider 
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- Det kanskje beste klasserommet
Det kanskje beste klasse-
rommet i Gravdal befinner 
seg på kjøl. – Mange av 
elevene opplever skolebå-
ten som et fristed, sier skip-
per på «Skårungen», Kåre 
Urås (49) fra Leknes.

Lofoten Maritime Fagskole befinner 
seg i Gravdal, hvor den alltid har 
vært. Men ett av klasserommene 
har en heller uklar lokalisering. Tre 
dager i uka befinner dette rommet 
seg til havs, for å gi elevene mer enn 
bare teoretisk opplæring. 

- Elevene skal se at vi har et bra 
klasserom her nede i havna også, 

Skipper Kåre Urås og lærling Marcus Hagen på «Skårungen» bestyrer det kanskje beste klasserommet i Gravdal.

er her for. De liker å seile. Om 
bord har de det som plommen i 
egget.

Ønsker ny båt
Når det er sagt; skolen ønsker å 
bytte ut båten. – Særlig det at vi 
ikke er i stand til å drive med le-
vendefangst, er et stort savn. Vi 

vil jo gjerne undervise elevene 
i framtidas torskefiske, som nå 
kommer for fullt, sier avdelings-
leder Finn Hartvigsen.

- Vi har oppgradert en del 
ting innvendig for å kunne møte 
kravene fra Sjøfartsdirektoratet. 
Men det oppfyller ikke ønske-
lista vår på noe hvis, sier han.

 

 

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

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

 

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

•	Størrelsesbestemt	agn	for	kyst-	og	autolineåten.

•	Utlevering	gjennom	ca.	30	kommisjonærer/lager

	 langs	hele	kysten	av	Nord-Norge	og	Trøndelag.

•	Sentrallager	i	Tromsø.

•	Fryselagerutleie	i	Tromsø	gjennom

	 TROMSØTERMINALEN.

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

75 år 
1941-2016

• Service fasiliteter
• Fri sløying
• Fokus på kvalitet

Velkommen til vårt nye anlegg på Sommarøya

Ta kontakt for en uforpliktet prat:
Lerøy Sommarøy AS
Mathias Hansen Tlf :. 419 28 805
mathias@bhe.no 

Bernt Hansen Tlf :. 906 93 294

• Bunkers på kai
• Kaiplass
• 50 m til butikk

Email: arne@ajohansen.no 
Find us on facebook and Web

Tel +47 76 09 62 09 / +47 908 47 968
Til Røst i år? 
Vi har ledig kapasitet og 
kjøper gjerne kvalitetsfisk.

STOCCAFISSO Dl RØST

Nyoppussa bysse gjør det litt 
mer trivelig om bord, konstaterer 
Kåre Urås.

Opplæring til tjeneste – Gi deg selv muligheter
www.ok�sktroms.no

Opplæring til tjeneste – Gi deg selv muligheter
www.oksktroms.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

sier Urås, som har vært skipper på 
båten de siste to årene. Den tidligere 
trålfiskeren mener han trolig er mer 
på havet nå enn den gang han var 
fisker. På sjøen får elevene prøvd 
seg med både garn, line, snurrevad, 
krabbe- og torsketeiner samt juksa. 
Fangst blir det også av dette; torsk 
og sei, sild, brosme, lange og annet 
som befinner seg på Lofothavet rett 
utenfor skolen. Båten har en ørliten 
undervisningskvote og leverer fis-
ken til fiskekjøper Nic Haug i Ball-
stad.

- Jobben min er å få klasserom-
met ut på havet og inn igjen, selve 
undervisninga er det lærerne som 
står for, sier Kåre. Med seg som 
mannskap har han melbuværingen 
Marcus Hagen (21), lærling om 
bord som selv satser på å begynne 
på fiskerifagskolen når han er ferdig 
her. 

Tidligere Solværskjær
Den 25 meter lange båten, bygget i 
1977, er både gammel og slitt, ifølge 

skipperen. I fjor sommer skiftet de 
ut inventaret i messa og byssa, for 
å gjøre det litt triveligere her nede. 

Men det viktigste om bord er at 
det befinner seg rikelig med utstyr 
på dekk. Fire ulike bruksarter kan 
testes ut av elevene, Urås vet om 
skolebåter som bare kan tilby to. I 
tillegg til selve fiskeriet, lærer de 
start og stopp av maskinen, å gå fra 
kai og legge til, og praktisk manøv-
rering.

Båten er sertifisert for 25 men-
nesker, med ni køyeplasser. Enkelte 
ganger blir det lengre ekskursjoner 
for elevene, med overnatting un-
derveis, fra tid til annen blir båten 
dessuten brukt til ekskursjoner for 
ungdomsskoleklasser fra Vestvå-
gøy.

- Det er lett å se at noen av elev-
ene trives aller best om bord. De er 
utålmodige etter å komme på havet, 
vil i styrhuset og styre båten, kom-
mer stadig ned på kaia og spør om 
når vi skal ut neste gang. 

- Naturlig nok, det er dette de 
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Lofoten Maritime Fag-
skole investerer millioner 
i å fornye maskinparken. 
Til høsten skal hele ti ma-
ritime simulatorer være 
i drift; to store og åtte 
små.

- Vi er akkurat nå i dialog med 
leverandøren, om en kraftig ut-
videlse. Til høsten skal vi være 
langt bedre rustet enn i dag, 
forteller avdelingsleder Finn 
Hartvigsen til Kyst og Fjord. Han 
har nettopp undertegnet kontrak-
ten med Kongsberg Digital. Sum: 
5,5 millioner, der staten dekker 
halvparten. 

Utvidelsen betyr mer enn en 
fordobling av kapasiteten, fra 
dagens ene store simulator og tre 
små. En kraftig datapakke følger 
med utvidelsen, og skolen regner 
med å eskalere videre.

- Tidene har endret seg, fiskeri 
er plutselig blitt svært populært 
og vi forventer flere søkere. Do-
bler søkerantallet seg, er vi også 
klare for å doble kapasiteten og 
opprette en ekstra klasse.

Den engelske kanal
Vi er på ekskursjon i Vestvågøy. 
Ute er været så avsindig at hele 
turen er blitt utsatt en dag på 
grunn av dårlig værmelding. Fer-
ger står, busser blåser av veien og 
hele fiskeflåten ligger ved kai og 
sliter i fortøyningene. 

Kontrasten til hva som skjer 
innomhus er enorm. Ferdig med 
å banke snøen av skoene og vel 
inne i det første rommet, befinner 
vi oss plutselig på en containerbåt 
i Den engelske kanal. 

– Vi er på tur mot havn akku-
rat nå, snart legger vi til i Dun-
kerque i Frankrike, forteller Chris 
Fredheim fra Vesterålen. Han går 
andreåret på fagskolen, som ut-
danner styrmenn og skippere. På 
veggen foran ham henger tre store 
skjermer som viser framdekket på 
containerbåten og det bølgende 
havet der ute, på noen mindre 
skjermer vises sjøkart, instrumen-
ter, fart, autopilot, pitch, turtall, 
kompass, vind, navigasjonslys, 

Han håper på supply, 
Werner Solheim (34) fra 
Sortland. Men innser 
at det kan bli nesten 
umulig.

- Det er gode tider i oppdrett. 
Små lokasjonsbåter på 15-28 
meter trenger kyndig personell. 
Så det kan godt hende jeg havner 
der. Det er gode tider i oppdretts-
næringa nå, og de trenger folk.

- Jeg skal ikke være kresen. 
Jeg tar det jeg får.

34-åringen fra Holmstad 
har allerede 16 års fartstid bak 
seg. Han har vært sjarkfisker, 
har vært fisker på garnbåt, au-
toline, snurrevad og not, han 
har vært bas på en afrikansk li-
nebåt med fiskefelt i rundt An-
tarktis og hjemmehavn i Cape 
Town, og han har vært på tråler 
og forskningsbåt her hjemme. 
Inntil han fikk slitasjeskader i 
begge hendene og måtte opere-
res. Nå satser han på et fortsatt 
liv på havet, men da i styrhuset. 
Til sommeren er han ferdig med 
styrmannsskolen. Kan hende må 
han tilbake til jobb på dekk. Det 

går kanskje greit i et år, men ikke 
i lang tid.

- Jeg må innrømme at jeg er 
kritisk til norske myndigheter, 
som stiller så lite krav til opera-
tørene på norsk sokkel. Brasil, 
Australia og Chile stiller krav 
om 80-100 prosent bemanning 
fra sokkellandet, mens Norge 
ikke gjør noe tilsvarende. Nor-
ske sjøfolk konkurrerer mot helt 
andre arbeidsvilkår enn de nor-
ske, og vi lurer på hvordan våre 
politikere kan sitte og se på at 
nordmenn blir systematisk dum-
pet i konkurransen om jobber?  

- Dette hadde enkelt og greit 
ikke blitt godtatt på land, sier 
han.

Etter 53 år på samme 
plassen, går det mot 
nybygg for Lofoten Ma-
ritime Fagskole. I 2019 
blir det flytting inn til 
Leknes.

- Det blir et eventyr. Samloka-
lisert med resten av Vestvågøy 
videregående i sentrum får vi litt 
større avstand til kaia og skole-
båten, men alt i alt blir dette vel-
dig bra, sier avdelingsleder Finn 
Axel Hartvigsen. Han forventer 
økning i søkermassen og tror 
større og mer moderne lokaler 
vil komme godt med.

- Det skjer mye akkurat nå. 
Vestvågøy videregående skal 
bygges opp til tredobbel størrelse 
i forhold til dagens bygnings-
masse, der vi blir en integrert 
del av skolen. Rivningsarbeidet 
er snart i gang, byggearbeidene 
starter nå til høsten og etter pla-

nen skal vi flytte inn i nye lokaler 
høsten 2019. Deretter skal gam-
melskolen i Gravdal selges, sier 
Hartvigsen til Kyst og Fjord.

Også nede i havna i Grav-
dal skjer det ting. I første om-
gang skal den eldste delen av 
det gamle sikkerhetssenteret, 
som nå eies av fiskerifagskolen, 
rives. Det skjer nå i februar. På 
sikt ønsker Hartvigsen en reno-
vering og oppgradering av hele 
kaiområdet som tilhører skolen 
og der skolebåten «Skårungen» 
ligger til vanlig.

- Vi har fått et flunkende nytt 
sikkerhetssenter, som vi sam-
arbeider nært med, men der re-
glene sier at vi ikke kan bruke 
disse lokalene til ordinær sko-
leundervisning, siden dette er et 
kommersielt foretak og vi er en 
offentlig skole. Skal vi inn der, 
og det hender, er det for å gå på 
ordinært kurs og betale som alle 
andre.

- Vi samarbeider nært, men 
har helt atskilt økonomi.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

På «Storbrua»: Lasse Bergvoll fra Harstad, Erlend Krogh fra Vestvågøy og Werner Solheim fra Sortland er og øver i den største simulatoren,    her på tur over Den engelske kanal.

Simulatorer er ikke nok. Her er noen av lærerne: Alf Tore Lar-
sen (fra venstre), Roger Nybakk og Paul Andersen.

Dagen er over, lærer Roger Nybakk kan godkjenne testen. Chris Fredheim og Martin Espen Hansen ser det ikke som usann-
synlig at de til sommeren mønstrer på hver sin fiskebåt.

Nybygg i 2019

Håper på supply

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Rives: Det gamle sikkerhetssenteret i havna i Gravdal skal rives. 
Rivingsarbeidet starter om få dager.

Håper på offshore: Werner Sol-
heim fra Sortland.

Skryter av ungdommene
De finner ikke mange feilene. 
Elevene får godkjent over hele 
linja. Lærer Nybakk skryter av 
ungdommene.

- De fleste av våre elever har 
fiskeribakgrunn. Da har de mer 
og mindre vokst opp i fiskebåten, 
allerede fra de var små har de hatt 
en grunnleggende forståelse for 
hva dette handler om, sier Roger 
Nybakk.

- Vi ser at på arbeidsmarkedet 
blir disse ungdommene meget 
attraktive, med en praktisk sans 
for at som hører havet til og en 
grundig teoretisk opplæring. Etter 
over 50 år med maritim utdan-
nelse i Gravdal finner du tidligere 
elever herfra rundt på alle ver-
denshavene, og skolen har opp-
nådd et meget godt ry, sier han.

Høy kompetanse
Men også lærerne fortjener 

skryt, for det er ikke nok med 
avanserte simulatorer i klasse-

rommene. 
– Jeg tror det skal godt gjø-

res å finne en mer allsidig ma-
ritim gjeng. Her er folk med 
bakgrunn fra fiskeri, offshore, 
hurtigrute, redningsskøyte, 
kystvakt, lostjenesten og pas-
sasjertrafikk, for å nevne noe, 

folk som er flinke til å følge 
med og oppdatere seg på hva 
som skjer og elevene de siste 
utviklingstrekkene. 

- Alt i alt snakker vi om en 
veldig viktig helhet rundt elev-
ene, som jeg vil påstå er ganske 
unik, sier Roger Nybakk. 

dybde, GPS, VHS, radar, avdrift, 
you name it. Sammen med Mar-
tin Espen Hansen fra Kongsvik 
nistirrer Chris på skjermene, vel 
vitende om at lærerne et par rom 
bortenfor holder dem under opp-
sikt. Når timen er over, skal de 
aller helst ha et papir på at prøven 
er bestått.

Går alt bra fram til eksamen 
skal Chris fra Myre inn i fiskeri 
til sommeren. Mens Martin, som 
er ikke er vokst opp i et fiskevær 
og som har bakgrunn som lær-
ling i Kystvakten, tenker mer på 
Hurtigruten eller et fergerederi. 
Men det kan godt bli fiskeri på 
han også.

Et punkt blinker på radaren. 
Hva er det? Et fartøy? Et merke? 
De to kaster seg over instrumen-
tene igjen. Her skal det navigeres.

Storebror ser deg
Chris og Martin er ikke de eneste 
på kanalen denne dagen. I den 
store simulatoren på andre sida 

av gangen forsøker Lasse Berg-
voll fra Harstad, Erling Krogh fra 
Vestvågøy og Werner Solheim 
fra Sortland å føre en annen con-
tainerbåt på tvers kanalen, i det 
smaleste partiet, i retning Dover. 
Vel igjennom den tetteste trafik-
ken skal de brekke mot babord og 
følge strømmen sørover, og etter 
hvert ende opp i USA. Så lang tid 
varer ikke skoletimen, poenget 
er at kanalen er som en motorvei 
med høyrekjøring, og at de følge-
lig må ligge i kjørefeltet nærmest 
Storbritannia for ikke å komme 
på kollisjonskurs med den øvrige 
trafikken. 

Det blåser litt mer her ute, 
båten ruller atskillig mer enn i 
naborommet, og det er svært mye 
de skal ta hensyn til. Også de er 
vel vitende om at «storebror ser 
deg»; på kontrollrommet i na-
borommet sitter lærer Roger Ny-
bakk og instruktør Jan Erik Rinde 
Pedersen og passer på at de løser 
oppgavene som forventet.

Gravdal fornyer simulatorene
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side 12 og 13 fyl-
ler begge sidene 
uten annonser

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 Ser fortsatt Håp i havet

Studentkonferansen 
«Håp i havet» melder 
om stor interesse foran 
årets happening 8. og 9. 
februar.

- Vi har merket svært stor på-
gang fra folk som vil delta. 
Jeg ser ikke bort fra at vi kan 
komme helt opp i limiten på 
700 mennesker, som det er 
plass til i auditoriet.

Det sier styreleder for årets 
Håp i Havet-gjeng, Haakon 
Mikkelsen. Sammen med 8 
andre i styret presenterer Mik-
kelsen en todagers konferanse, 
der første dag står i rekrutte-
ringens tegn der studentene 
får møte potensielle arbeidsgi-
vere, mens dag nummer to blir 
en konferansedag. 

Bærekraft
Konferansens tema er «Fra 
slog til gourmet», eller om-
skrevet «Fra gråstein til 
gull». Konferansen setter 
fokus på hvordan havets res-
surser kan utnyttes på en 
enda mer bærekraftig måte.  
- For å øke verdiskapningen 
i næringen, må vi satse på 
større totalutnyttelse av det vi 
allerede høster. Restråstoff og 
proteinkilder som tradisjonelt 
sett ikke har blitt ansett som 
økonomiske verdier, vil kan-

skje i framtiden bidra til et løft 
i den marine næringen. ”Fra 
slog til gourmet” handler både 
om møte med verdens økende 
etterspørsel av mat, samt løse 
miljøutfordringer som kan 
bidra til at næringen blir en 
sterk aktør i det grønne skifte, 
heter det i konferansens egen 
beskrivelse av temaet.

Publikumsfrieri
Styreleder Haakon Mikkelsen 
sier temaet enkelt lar seg bryte 
ned til å passe med mange 
tema i fiskeri- og havbruksnæ-
ringen. 

Blant foredragsholderne 
trekker han spesielt frem ame-
rikanske Bill McKibben, som 
vil ta for seg fremtidsutsiktene 
i arktiske strøk. 

- Det tror jeg blir en stor 
begivenhet. Han er utrolig 
dyktig, og jeg tror mange vil 
være interessert i å komme for 
å høre ham, sier Mikkelsen.

Han er også fornøyd med 
bookingen av radiostjerna 
Tore Sagen som årets konfe-
ransier. 

- Han holder en høy stjerne 
blant publikum, og vi har fått 
masse positive tilbakemeldin-
ger på det valget. Vi har lagt 
mye vekt på å rekruttere po-
pulære konferansierer, for det 
kan godt hende det er mange 
som var i tvil om de skulle 
gått, kanskje velger å gå på 
grunn av en populær konfe-
ransier, sier Mikkelsen.

Haakon Mikkelsen og resten av Håp i havet-styret ser frem til årets konferanse.    Foto: Håp i havet

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

ARCOS - SIKKERHETSKURS
OG FARTØYSKONTROLLER
Arcos, Tromsø - er landsdelens største
leverandør innen sikkerhet og bered-
skap.
Bedriften er godkjent kontrollforetak
på vegne av Sjøfartsdirektoratet for
båter mellom 8 og 15 meter.
Fartøyskontrollene inkluderer krenge-
prøve og oppmåling når behov for det.

For maritime kunder leveres de fleste
kurs for offiserer og mannskap i 
henhold til STCW konvensjonen  
- siste oppdatering.

                             Vi tilbyr således kurs
                             til fiskeri og hav-
                             bruksnæringen, off-
                             shorebasert maritim
 

virksomhet, kystflåten, passasjer/cruise-
rederi og Sjøforsvaret.

For kunder fra offshoreindustrien/
petroleumsbransjen leveres praktiske
kurs og lederkurs innen Sikkerhet og
beredskap - alle godkjent av
Norsk Olje & Gass.

I tillegg leverer Arcos kurs for
landbasert virksomhet - industri-
vern, brannvern, førstehjelp, kjemi-
kaliedykking, røykdykking, etc.

Arcos har konkurransedyktig hotell-
avtale i Tromsø sentrum som 
kursdeltakere kan benytte seg av.

Hotellavtalen inkluderer daglig 
transport T/R Arcos Sikkerhetssenter.

Spørsmål og bestilling av kurs: Gå inn 
på www.arcos.no/Booking eller kontakt
oss på tlf. 459 58 880
Sp.mål/bestilling av fartøysinspeksjoner:
Fartøysinspektør direkte, tlf. 417 97 100

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

  Vi tilbyr helikopterevakueringstrening
  (HUET) i nye og moderne fasiliteter.
  Arcos er sertifisert av DNV GL i hht. ISO
  9001 : 2008.
  I tillegg er bedriften godkjent foretak
  for fartøysinspeksjoner på vegne av
  Sjøfartsdirektoratet.

 www.arcos.no
Lofoten maritime fagskole

MARITIM
Campus Nord

HANDELSHØGSKOLEN,  
NORD UNIVERSITET
Se www.nord.no
 
BODIN MARITIME FAGSKOLE (BMF):
Teknisk fagskole maritime fag med 
 fordypningsområdene Dekksoffiser  
og Maskinoffiser

BMF KURS OG SIKKERHETSSENTER: 
En rekke maritime kurs og sikkerhetskurs

BODIN VGS:
Vg2 maritime fag 

LOFOTEN MARITIME FAGSKOLE:
Skipsoffiserutdanning med  nautisk 
 fordypning.

ved Maritim Campus Nord
MARITIME STUDIETILBUD

VEST-LOFOTEN VGS:
VG2 maritime fag, Naturbruk Vg1 og 
Naturbruk (Fiske og fangst) Vg2

OPUS LOFOTEN:
En rekke maritime kurs og sikkerhetskurs.
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Har blitt status

MELØY
VIDEREGÅENDE SKOLE

Ta maritim fagskole, Dekksoffiser utdanning i Nordkapp
Vi har offentlig godkjent tilbud til deg med fagbrev og/eller relevant praksis fra
sjøen. Passer like godt for kvinner som for menn. Deler av undervisningen vil
foregå på skolens brosimulator.
• 1-årig nautisk linje som fører til dekksoffiser sertifikat kl. D4
• 2-årig nautisk linje som fører til sjøkaptein sertifikat kl. D1
I løpet av studietiden får våre studenter DP basic kurs, og de vil også få tilbud
om å ta andre maritime kurs til meget gunstige priser.
Søknadsfrist: 15. april 2017

Les mer og søk om opptak på våre nettsider.

Kvalifiser deg for de
betydningsfulle jobbene i nord
- og i hele verden?
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an

tz
.n
o

Nordkapp maritime fagskole tilbyr en rekke
sikkerhetskurs for sjøfolk:
•  Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60)
•  Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80)
•  GMDSS/ROC/GOC
•  BRM
•  Fritidsskipper/Fiskeskipper kl. C
•  Kystskipper
•  Hurtigbåt
For mer informasjon www.nordkapp.vgs.no –
Simulator/kurs 

Mer informasjon kontakt avdelingsleder for maritim 
utdanning Sturla Nilsen, tlf. 416 59 592. 

Søknaden kan sendes inn på: www.vigo.nowww.nordkapp.vgs.no
Flere søkere til 
fiskeri og havbruk
Elevene fra Finnmark er 
mer opptatt av fiskeri 
og havbruk enn før. Og 
mindre opptatt av mari-
time fag.

Det sier Sturla Johan Nilsen, 
avdelingsleder ved Nordkapp 
maritime fagskole. På grunn 
av den store søkninga har sko-
len utvidet VG1 naturbruk fra 
en til to klasser. – Det er ikke 
mange år siden vi hadde pro-

blemer med å fylle én klasse, 
sier han.

De maritime fagene ved 
skolen startet opp i 2008, med 
to klasser. Nå er det bare én, 
problemer med lærlingplasser 
gjorde at fylkeskommunen fjer-
net den ene. Færre elever, men 
høyere prosent som gjennomfø-
rer, oppsummerer Nilsen.

- Vi ser klare endringer. 
Spesielt interessen for havbruk 
har tatt seg opp, sier Nilsen, 
som også er leder for sikker-
hetssenteret.

Totalt er det nærmere 60 
elever på fiskeri/havbruk og 

maritime fag ved den videre-
gående skolen i Honningsvåg.

Skolen tilbyr utdannelse 
for å bli motormann, maski-
nist, maskinsjef, matros, styr-
mann eller kaptein. Etter to års 
læretid kan elevene avlegge 
fagprøve og løse ut ferdig-
hetssertifikat for matros eller 
motormann. 

- Du må ha gode samar-
beidsevner, være effektiv og 
nøyaktig, skriver skolen, som 
lister opp hele bredda.

- En utdannelse innen skips-
fart gir deg et hav av mulighe-
ter.

For kommuneledelsen i 
Nordkapp er det ingen 
overraskelse at Nord-
kapp maritime skole 
har måtte utvide antall 
klasser.

- Fiskaryrket har fått høy sta-
tus i kommunen, kunne ordfø-
rer Kristina Hansen i Nordkapp 
kommune slå fast da vi tidligere 
i januar ba henne kommentere 
de store veksttallene i fiskar-
mantallet i kommunen som viser 
at kommunen har størst vekst av 
alle i Finnmark.

Hun tror imidlertid at skole-
verket også bidrar her til at man 
n opplever en sterk vekst i fiska-
ryrket.  Nordkapp kommune 
har et fortrinn gjennom Hon-
ningsvåg videregående skoles 
nautiske fag.

Her kan ungdom utdanne seg 
helt fram til kaptein på de største 
fartøyene. Det maritime utdan-
ningsmiljøet i Finnmark har base 
i Honningsvåg.

- Dette er helt klart viktig for 
oss som fiskerikommune. Mange 
av fiskerne har god maritim ut-
danning, noe jeg tror også er 
med å heve statusen.

Nordkapp maritime fagskole kan tilby eleven en av landets mest moderne simulatorer.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Ordfører Kristina Hansen er 
ikke overrasket over at sko-
len i Honningsvåg har måtte 
utvide.

 
Fo

to
: K

la
ke

gg

www.leroyseafood.com

Norway Seafoods AS er et selskap 
i det børsnoterte konsernet Lerøy 
Seafood Group ASA. Selskapet er 
ledende på kjøp og bearbeiding 
av villfanget hvitfisk og har 12 
kjøpestasjoner og 8 fabrikker i Nord-
Norge fra Stamsund til Båtsfjord. 
Norway Seafoods sysselsetter 500 
ansatte og kjøper årlig 50 000 tonn 
villfanget fisk fra over 600 fartøy. 
Omsetningen var i 2015 på 1,4 
milliarder kroner. Lerøy Seafood 
Group ASA er ett av verdens ledende 
sjømatkonsern med en omsetning på 
over 13 milliarder kroner i 2015. 

VI ER KLAR TIL Å 
KJØPE FISKEN DIN!

BÅTSFJORD 
Alexander Johnsen 
918 51 353

BERLEVÅG 
Simen Kristiansen 
482 49 755

KJØLLEFJORD 
Kurt Idar Olsen 
958 02 960

KLEPPSTAD 
Einar Eilertsen 
948 68 905

NESSEBY  
Lasse Helander 
480 87 581

TROMVIK  
Erling Robertsen 
909 13 767

SØRVÆR 
Henrik Oskar Forsstrøm 
416 74 522

SKÅRVÅGEN  
Jan Arne Skog 
906 13 885

MELBU 
Fredrik Olsen 
900 27 874

STAMSUND  
Paul Hauan 
970 86 486

FORSØL 
Holger Wikstrøm 
920 82 259

LERØY SOMMARØY AS  
Mathias Hansen 
419 28 805

Vi har oppgradert flere av våre kjøpestasjoner for å sikre at din levering blir  

så effektiv som mulig. I tillegg kan vi garantere markedspris for fisken din.  

Ta kontakt med et av våre anlegg langs hele kysten!
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For kystens verdier

Telefon: 
www.rafisklaget.no

77 66 01 00
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Klar for Havets Døgn
Denne uka presenterer 
Nugla studentforening i 
Bodø årets program for 
Havets Døgn, som går av 
stabelen 15. og 16. mars. 

- Havets Døgn er et arrangement 
hvor studenter og representanter 
fra havbruksnæringen møtes for 
å diskutere de enorme mulig-
hetene havet har å by på, på et 
sosialt, faglig og yrkesrelatert 
nivå, skriver studentforeninga 
og Havets Døgn-styret. Og fort-
setter:

- I løpet av disse to dagene 
får studentene en stor mulighet 
til å knytte bånd og verdifulle 
kontakter med representan-
ter for ulike bedrifter fra hav-
bruksnæringen. Det er også en 
lærings-plattform hvor studenter 
forberedes på å møte næringen 
etter studietiden.

Det meste av programmet 
er fortsatt hemmelig. Det som 
er klart, er at det den 15. mars 
arrangeres et program hvor stu-
dentene lærer seg å briljere på 
jobbintervju. Lene Faye Jordan 
er foredragsholder, og etter fore-

Fylkesrådet i Troms har 
bevilget over 17 millio-
ner kroner til utvidelser 
av kaiarealer.
 - Fylkestinget har vedtatt å 
støtte tre viktige prosjekter som 
går på bygging og utvidelse av 
kommunale kaier til næringsfor-
mål med til sammen 17,2 mil-
lioner kr.  Tildelingen er en del 
av fylkesrådets årlige prioriterte 
satsing på kommunal infrastruk-
tur, heter det i en pressemelding 
fra Troms Fylkeskommune.

 - Gjennom denne ordningen 
forsøker fylkesrådet å tilrette-

legge for at næringslivet i fylket, 
til tross for store avstander til 
sine markeder og lite risikovillig 
kapital, konkurrer på mer like 
vilkår med bedrifter andre steder 
i landet eller Europa. Slike infra-
strukturprosjekt vil være med på 
utløse bedrifters verdiskapings-
potensial, tilrettelegge for nye 
bedriftsetableringer og bedrer 
bedrifters tilgang til sine respek-
tive markeder, sier fylkesråd for 
helse, kultur og næring i Troms, 
Willy Ørnebakk (Ap).

De tre prosjektene som mottar 
støtte er:

• Utvidelse av industrikai på 
Vannavalen industriområde i 
Karlsøy kommune ved Karlsøy 
kommune med 7,5 mill. kr.

• Kaianlegg Botnhamn ved Len-
vik kommune med 2,9 mill. kr.

• Kai og sjøretta næringsareal 
Furuflaten sør- Vollneset 
industriområde» ved Lyngen 
kommune med 6,8. mill. kr.

 Den kommunale infrastruk-
turen som støttes skal lages i 
tilknytning til etablert nærings-
liv med vekstpotensial, og som 
er strategisk viktig for den en-

kelte kommune og for fylket. 
Sjøveien er en naturlig og vik-
tig transportåre i fylket, og det 
at næringslivet, kommuner og 
fylkeskommunen samarbeider 
om å lage gode infrastrukturpro-
sjekt som forenkler transport av 
varer og fremmer utvikling av 
næringslivet er svært viktig, sier 
fylkesråd Ørnebakk.  

 Fylkesråden tilføyer at Kom-
munal- og moderniseringsde-
partementets sterke reduksjon 
av virkemidlene gjør det uvisst 
hvorvidt det blir mulig å lyse 
ut en ramme for kommunale 
grunnlagsinvesteringer for 2017.

Derfor annonserer vi i Kyst og Fjord
"Vi annonserer hovedsakelig i Kyst og Fjord da det 

er mange av våre kursdeltakere som leser denne avisen. 
Det som også er av interesse for oss er den digitale utgaven 

og at de har lesere i �ere sosiale medier.Skolen ønsker også å 
nå ut med rekruttering til vår maritime fagskole.Vi ser at vi har 

kunder på de maritime kursene våre helt fra Stavanger til Kirkenes 
og det er gledelig. Kursavdelingen skreddersyr også mange 

kurs for den næringen som er i vekst i Barentshavet og gleder oss over 
vekst i både �skeri og oljebransjen.."

“Elisabeth Leiknes Hansen
Utviklingskoordinator,
Nordkapp Maritime Fagskole”

15. og 16. mars er det klart for Havets Døgn i Bodø. Her fra arrangementet i 2015.  (Foto: Universitetet Nord)

Putter 17 millioner i kaianlegg

Willy Ørnebakk

MII SÁVVAT 
LIHKU
sámi álbmotbeaivveávvudemiin
guovvamánu 6. beaivvi

VI ØNSKER
TIL LYKKE
med nasjonaldagen 6. februar
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draget får deltakerne prøve seg 
på «speed intervju» hos de re-
presenterte bedriftene som også 
kan treffes på stand dagen etter. 

16. mars begynner med den 
tradisjonelle «Havets Dag». Her 
blir det foredragholdere, bedrift-
stands og en nydelig sushi-lunsj. 

Havets Aften finner i år sted på 
Bodø sitt flotteste hotell, Scan-
dic Havet. 

- Vi serverer selvfølgelig vår 

berømte sjømatbuffet og garan-
terer underholdning du sent vil 
glemme, skriver Nugla og Hav-
ets Døgn-styret.
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kystfolk

Publikumsyndlingene

Fant ny art på Svalbard
Forskere fra Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har beskrevet 
en helt ny art etter utgravinger av et av de fossile fiskeøgleskjelettene på 
Svalbard.  – Fiskeøgla er fra den aller tidligste delen av kritt-tiden og er 
den første marine øgla beskrevet fra denne tidsperioden på Svalbard, sier 
doktorgradsstipendiat Lene Liebe Delsett til NRK. Med unntak av hodet er 
nesten hele skjelettet bevart slik det så ut da dyret levde. Den fire meter 
lange øgla har fått navnet Keilhauia nui.

Kun for damer
Har du hørt om Kjerringjuldagen? Vel, det handler om at damene tar med seg restene 
etter julematen og samler seg til fest. Ifølge konservator Truls Nilsen ved Midt-Troms 
Museum, så var dette fast takst i gamle dager. – Da hadde damene strevd med julefor-
beredelser fra lenge før jul, og de fleste hadde pakket bortreisekista til mennene som var 
dratt på Lofotfiske. Da kunne kvinnene endelig sette seg ned og ta det med ro og spise 
god mat og nyte noe godt i glassene, sier Nilsen til Troms Folkeblad. Festen finner i år 
sted 4. februar, kun for damer over 18 år. På Kramvigbrygga i Sørreisa.

Uviss skjebne for Frøyas eldste bygg 
Frøya formannskap gikk før jul inn for at man skal rive den gamle 
skolestua som står midt i skolegården til dagens barneskole på Sistranda 
i Frøya. Men ifølge avisa Hitra-Frøya får nå kommunens eldste bygning 
en ny sjanse. Under et kommunestyremøte forrige uke vedtok man å 
avvente skolestuas videre skjebne fordi man først vil ha på plass en han-
dlingsplan for kulturvern i kommunen. Skolestua skal være reist i 1878, 
og er Frøyas eldste bygning.

BLA 
OM
BLA 
OM

Den ellers noe finkulturelt 
pregede filmfestivalen luktet 
i år kraftig av fisk og sjø. Åp-
ningsfilmen «Tungeskjærerne» 
og selfangstdokumentaren 
«Ishavsblod – de siste selfan-
gerne» var festivalens største 
attraksjoner. Og gjengen bak 
sistnevnte film hadde virkelig 
gått inn for å male byen rød. 

- Ja, vi har vært på fest heile 
uka, lo Bjørne Kvernmo da vi 
traff ham på Ølhallen under 
festivalens nest siste dag. 

Her hadde filmskaperne 
opprettet festivalbase, et eget 
selfangsthjørne der filmpubli-

kum kunne få nyte sin øl i sel-
skap med vaskekte fangstfolk. 
Akkurat som i de gode gamle 
dager på Ølhallen. 
 
Omsvermet 
Og å få tatt et bilde av den sel-
skinnskledte hovedpersonen 
var lettere sagt enn gjort. Kjen-
disstatusen tiltrakk seg en jevn 
strøm av folk som ville ta ham 
i hånda og fortelle en egen his-
torie fra isen eller om fedre og 
slektninger som hadde fartstid 
fra fangsten. Ikke minst var det 
mange kvinner som fortalte at 
de satte pris på å endelig få se 
hvordan hverdagen for fedre og 
brødre på fangsttur hadde vært.   
For det er det filmen gjør; den 

forteller hvordan dagene går. 
Filmskaperne Trude Berge Ot-
tersen og Gry Elisabeth Mor-
tensen sier at de helt bevisst 
styrte unna all historieleksjon 
og politisk vinkling. Her hand-
ler det mest av alt om å fortelle 
hvordan en to måneders fangst-
tur foregår, og om menneskene 
som deltar.
 
Gladfilm
Og budskapet om at norsk sel-
fangst er inne i sin ellevte time, 
blir ikke fortalt med leppa på 
knærne. Ottersen og Mortensen 
valgte heller å selge inn filmen 
og menneskene i den med et 
bredt smil, som ambassadø-
rer for en næring og en kultur 

Norge har gode grunner til å 
være stolte av. 

Så rundt omkring i filmbyen 
kunne du møte selfangere som 
delte ut smaksprøver av sel-
kjøtt, brøt rævkrok på torget, 
spanderte engangstatovering 
eller stilte opp på et ekte SEL-
fie bilde. En av filmens yngre 
hovedpersoner stilte seg også 
tilgjengelig for en date med en 
utvalgt festivaldeltaker. Og om 
man ville ha ytterligere nær-
kontakt med selfangstmiljøet, 
kunne man vinne en overnat-
ting på «Havsel» som lå til kai 
i filmbyen hele uka. 

Bød på seg sjøl
Innsatsen ble belønnet med 

festivalens publikumspris. Det 
er faktisk første gang en nord-
norsk film vinner denne prisen 
på festivalen, og de to film-
skaperne ser ingen grunn til å 
skjule stoltheten. 

- Det var kjempemoro å 
få den prisen. For det var jo 
ikke gitt at folk skulle elske 
de skjeggete, blodige folkene 
som holder på ute i isen i 
konkurranse med andre svært 
gode filmer som for eksem-
pel «Tungeskjærerne» med 
sjarmerende unger i hoved-
rollene, sier filmskaperne.  
Men samtidig erkjenner de at 
«Ishavsblod» var en gavepakke 
av en film for å lage litt sirkus.  
- Selfangerne fra filmen stiller 

Selfanger Bjørne Kvernmo og film-
skaperne Trude Berge Ottersen og 
Gry Elisabeth Mortensen sjarmerte 
seg til topps under filmfestivalen i 
Tromsø.

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

jo opp så til de grader, de kom 
jo flyende inn fra hele landet for 
å delta på festivalen, og de bød 
virkelig på seg sjøl. 

Kjente seg igjen
- Og hva syntes hovedperson 
Bjørne selv om all viraken?

- Det var jo en respons som 
jeg opplever som noe helt nytt, 
ler Bjørne når vi snakker med 
ham etter at festivalen er avslut-
tet og han straks er på tur ut på 
neste oppdrag med «Havsel». 
- Men du verden, det var jo bare 
positive tilbakemeldinger. Folk 
med mange ulike bakgrunner 
kom og sa at de likte filmen. 
Tidligere ishavsfolk syntes det 
var skøy å være tilbake i isen, 

de kjente igjen tingene de så.

Tapstur ble vendt til seier
At filmen har fått undertittel «de 
siste selfangerne» betyr ikke 
at hverken filmskaperne eller 
Bjørne tror punktum for norsk 
selfangst er satt. Men fangstens 
fremtid ligger i hendene på 
Fiskeridepartementet gjennom 
tildeling av tilskudd for gjen-
nomføring av fangst. Næringa 
har siden 1983 vært avhengig 
av statsstøtte for å gjennomføre 
sine tokt, og da denne ble fjer-
net i 2014 var grunnlaget for de 
få skutene som til da hadde del-
tatt, borte. 

Turen der filmteamet var 
med i 2015 ble gjort fullt og helt 

for egen Bjørnes regning, med 
milliontap for rederiet. Men 
Bjørne angrer slett ikke på at 
han tok turen.

- Jeg har reflektert litt rundt 
det der i ettertid; at om ikke vi 
hadde gått hadde ikke vi gått 
den turen, så hadde vi ikke fått 
noen film. Og uten 2015-turen 
hadde det ikke blitt tildelt til-
skudd i 2016. Og nå skal vi 
møte departementet i februar 
for å diskutere hva vi gjør i 
2017. Så hadde vi ikke gått den 
turen, ville det nok vært punk-
tum for fangsten nå. Det er pus-
sig hvordan skjebnens lune er. 

- Tror du filmen får noe å 
si for vurderingene av stats-
tilskudd for årets selfangst? 

- Nei, det vet jeg ikke. Møtet 
med departementet er et tradi-
sjonelt møte vi har pleid å ha 
hvert år om opplegget for den 
videre fangsten. En del av rede-
riene som har pleid å delta bru-
ker å reise nedover. Og så hører 
vi hva de mener, og så hører de 
hva vi mener. Og hva som skjer 
etter det, er ikke godt å spå.

Egnet for barn 
Om ikke filmen får noe å si 
for myndighetenes tanker om 
statsstøtte, håper filmskaperne 
at den i alle fall får noe å si 
for selfangernes omdømme og 
eventuelle ettermæle. Filmen 
skal settes opp for ordinær ki-
novisning i hele landet i mars/ 

april, med aldersgrense «tillatt 
for alle». Akkurat det er film-
skaperne svært fornøyde med.  
- Vi har nok vært redd for at 
noen ville mene filmens frem-
stilling av jakten er brutal, 
og at filmen ikke kunne vises 
for barn. Men tvert imot, så 
er filmen nå bestilt for sko-
lefremvisning flere steder, 
sier Ottersen og Mortensen.  
Filmen er da også klippet med 
stødig hånd i forhold til de aller 
mest grafiske fremstillingene av 
seljakten. Den viser så absolutt 
at dyr slaktes, og det er blodig 
så det holder. Men nærbilder 
av hakapikens ferd gjennom 
selskallen har de ikke sett 
noen grunn til å vise.  

En av de mektige scenene i filmen, der jaktlaget kommer gå-
ende over en endeløs, bevegelig isslette.   Foto: Kokofilm

Det obligatoriske gruppebildet tatt med selvutløser på fangstens siste dag; denne gang med 
filmcrew. Fra venstre: Trude Berge Ottersen, Morten Sæterhaug, Mats Tidemandsen, Erlend 
Johanessen, Maria Kvernmo, Bergtor Opsett, Espen Brandal, Bjørne Kvernmo, Jan Danielsson 
og Gry Elisabeth Mortensen.  

Bjørne Kvernmo   på isen med hakapiken klar.  Foto: Kokofilm Mange ville hilse på og snakke om både film og fangst 
under festivaluka.   Foto: Erik Jenssen 

Bjørne Kvernmo flankert av filmskaperne Trude Berge Ottersen og Gry Eli-
sabeth Mortensen.  Foto: Erik Jenssen 
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- Viktig å holde fangstnæringa i live
Havforskningsinstitut-
tets sjøpattedyrforsker 
Tore Haug sier det er gle-
delig at regjeringen har 
bestemt seg for å videre-
føre selfangststøtten.

Haug forklarer at bestanden av 
grønlandssel i Vestisen ligger 
rundt 630.000 individer, med en 
årlig ungeproduksjon på 90.000 
individer. Bestanden er utsatt for 
trykk fra flere predatorer, ikke 
minst isbjørn som etter hvert får 
bedre og bedre muligheter for 
å fange sel, ettersom kastingen 
skjer nærmere og nærmere land 
på grunn av endrede isforhold.  
- I tillegg gjør isforholdene 
noen steder at spekkhuggere 
får lettere tilgang. Issmeltin-
gen er også et generelt problem 
for selungene, som dier mora i 
minimum 12 dager før de blir 
forlatt og er svømmeklare. Men 
selv om de er i stand til å gå i 

havet og skaffe sin egen mat, er 
de avhengig av god is til å hvile 
på. 

Har lite å si
- Så man kan trygt slå fast at 
selbestandens største utfordring 
er temperaturøkning og ispro-
blemer heller enn fangsttrykk? 
- Ja, vi husker jo fra årene etter 
krigen at 40- 50-skuter deltok i 
fangsten, og at man da merket 
nedgang i bestanden. Etter at 
fangsten ble regulert kom be-
standene seg opp igjen. Men i 
motsetning til da, så betyr til-
gangen på is mye mer for be-
standen enn menneskets jakt. 

Ifølge Haug ligger bestan-
dens likevektnivå på et fangst-
uttak rundt 20.000 dyr i året.  
- Fjorårets uttak på 1.400 dyr er 
i så måte et helt minimalt uttak. 
Så på det nivået vi nå jakter 
sel har det ingen effekt for be-
standsregulering. Men det er jo 
viktig å ta vare på tradisjonene 
og kunnskapene hvis man en 
gang i fremtiden ønsker å opp-
skalere fangsten på grunn av 

at markedet tar seg opp igjen.  
Haug viser til russernes fangst i 
Østisen, der årsunger i mange år 
var fredet før det igjen ble åpnet 
for ungefangst for to år siden. 
- Nå har det vært åpent for jakt 
to sesonger uten at man har klart 
å få i gang noen fangst fordi næ-
ringa har dødd ut. De prøver å 
få i gang fangsten igjen i år med 
oppstart i mars, så det er mulig 
de klarer det. 

Millioner av sel
Haug sier den norske selfang-
sten har stor betydning for 
forskningen på sjøpattedyr ved 
at de får tilgang til prøver fra et 
stort antall dyr, samt at fanger-
nes observasjoner har stor verdi 
for å få vite hva som skjer ute i 
Vestisen. 

Bestanden på drøyt 600.000 
grønlandssel i Vestisen er for 
øvrig en av de små bestandene. 
I østisen er antallet stipulert 
til 2 millioner individer, og i 
nordvestatlanteren er det ifølge 
Haug snakk om 7-8  millioner 
individer. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Sjøpattedyrforsker Tore Haug sier det er gledelig at selfangsten får en mulighet til å fortsette.   
Foto: Dag Erlandsen 

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

Velkommen til LofotFishing 2017 Lofoten maritime fagskole

MARITIM
Campus Nord

MARITIME STUDIETILBUD

HANDELSHØGSKOLEN,  
NORD UNIVERSITET
Se www.nord.no
 
BODIN MARITIME FAGSKOLE (BMF):
Teknisk fagskole maritime fag med 
fordypningsområdene Dekksoffiser og 
Maskinoffiser

BMF KURS OG SIKKERHETSSENTER: 
En rekke maritime kurs og sikkerhetskurs

BODIN VGS:
Vg2 maritime fag 

LOFOTEN MARITIME FAGSKOLE:
Skipsoffiserutdanning med  nautisk 
fordypning. 

VEST-LOFOTEN VGS:
VG2 maritime fag, Naturbruk Vg1 og  
Naturbruk (Fiske og fangst) Vg2 

OPUS LOFOTEN:
En rekke maritime kurs og  
sikkerhetskurs.

ved Maritim Campus Nord

Selfangstnæringa møter regjeringa
Regjeringen kommer til 
å bevilge støtte til gjen-
nomføring av selfangst 
også i år. Nå er næringa 
kalt inn til et møte for å 
drøfte 2017-sesongen.

- Det handler om å forvalte denne 
bestanden slik at ikke den plut-
selig eksploderer. Vi må se øko-
systemene i en helhet, sier Berg.  
Selv om støttenivået er betyde-
lig lavere enn det næringa selv 
mener må til, understreker Berg 
at det ikke er noe «museumstil-
skudd» man nå deler ut.

- Nei, det er det ikke. Det er 
basert på at vi ønsker å bidra til 
at man utvikler en lønnsom næ-
ring. Det er viktig at vi klarer å få 
frem produkter som skaper ver-
dier fremover. Ønsket er selvsagt 
at vi på sikt skal få ei næring som 
står på egne bein. Og vi har tro 
på dette. Hadde vi ikke det, ville 
vi ikke vært med på et videre til-
skudd til selfangsten, sier Berg. 

Gjeninnført av Sandberg
Støtten til selfangsten ble fjernet 
helt fra statsbudsjettet i 2015, 
men i 2016 gjeninnførte fiskeri-
minister Per Sandberg tilskudds-
ordningen som en av sine første 
ministergjerninger. Nivået er 
langt lavere enn da selfangststøt-
ten lå inne som fast post på stats-
budsjettet. Statssekretær Ronny 
Berg  antyder at støtten vil ligge 
i størrelsesorden 2- 2,5 millioner 
kroner. 

Fiskeridepartementet har invi-
tert aktørene til et møte i Oslo 9. 
februar for å diskutere innretnin-
gen av årets tilskudd. 

- Vi skal nå diskutere med næ-
ringa om hvilke premisser som 
skal ligge til grunn for støtten. 
Det gjelder både støtte til mottak 
og til båter. 

- Vi får nå da det møtet i Oslo 
9. februar først, og så får vi se 
hva vi ender opp med. Hvis vi 
blir flere båter som deltar og 
skal dele tilskuddet spørs det 
jo hvor mye penger det blir til 
hver, sier Kvernmo, som tapte 
penger på fjorårets tur, selv 
med 1,5 millioner i tilskudd. 
Årsaken var blant annet dårlig 
fangstutbytte.

 - Ja, 2016-turen gikk dårlig. 
Vi fant ikke årsunger, jeg tror 
mange av dem havnet i havet 
før de var klare til å klare seg 
sjøl. Det var brukbare isfor-
hold, så vi skulle ha funnet 
unger. Men vi fant dem ikke, 
så noe må ha skjedd, og jeg tror 
kanskje de kan ha trille av isen 
under storm før de var store 
nok til å klare seg sjøl.

Både hav og land
Fjorårets tilskudd på 2 millioner 
kroner ble fordelt med 1,5 mil-
lioner kroner til Bjørne Kvern-
mos rederi og 500.000 kroner 
til landbedriften Polargodt på 
Sunnmøre, som kjøpte skinnene 
fra 2016-toktet. Både Kvernmo 
og andre aktører i selfangsten 
beskrev i fjor støtten på totalt 2 
millioner som utilstrekkelig for 

Signe Nina Korneliussen er en av aktørene som nå planlegger deltakelse i årets selfangst. – Men vi trenger forutsigbare tilskuddsrammer,  mener Korneliussen

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no
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å oppnå lønnsomhet, og antydet 
at en støtte i størrelsesorden 2 
millioner per båt måtte til for å 
gjøre fangsten lønnsom. 
Håper på faste rammer
Kyst og Fjord har vært i kontakt 
med flere av rederiene som har 
tradisjoner for å delta i fangsten, 
og flere av dem gjør det klart at 
de vil kjempe om statstøtten. 

En av disse er rederiet Kvit-
bjørn i Tromsø, der driftsansvar-
lig Signe Nina Korneliussen har 
båten «Meridian» klar for sel-
fangst. 
- Men det er utfordrende at av-
klaringene om støtte til fangst 
kommer for seint til å plan-
legge skikkelig. Sammen-
lignet med andre offentlige 
tilskuddsordninger er dette lite 
forutsigbart, sier Korneliussen. 
 
Ombordproduksjon
Korneliussen-rederiet sam-
arbeider med Karl Angelsen 
fra Lofoten, som tidligere 
har kjøpt skinn og spekk fra 
Kvitbjørn-rederiet for pro-

duksjon ved sitt anlegg på 
Tangstad. Planen for årets 
sesong, er å plassere utsty-
ret om på «Meridian» og 
drive ombordproduksjon.  
- Fordelene med å gjøre dette, 
er at vi kan bruke mannskapet 
til produksjon på de dagene vi 
ikke fangster godt. Man får mye 
dødtid under fangst, og dette 
kan man bruke til å produsere 
skinn, olje og proteinmel. På 
land får man fort klager fra na-
boer som ikke liker lukta. Det 
blir stadig vanskeligere og van-
skeligere å få lov å drive slik 
produksjon, så det er i grunnen 
bare fordeler ved å drive om-
bordproduksjon, sier Angelsen.  

Risikominimering
Angelsen sier til Kyst og Fjord 
at det allerede er inngått leve-
ringsavtaler med kunder om 
olje og mel. Og det er mulighe-
ten for proteinmelproduksjon 
av hele skrotter som gjør fang-
sten mer lønnsom enn tidligere.  
- Det handler om å utnytte hele 

dyret. Det går 40- 50 kilo rett 
på sjøen i dagens prosess, så 
ingenting vil jo være bedre enn 
at vi gjør det på denne måten. 
Det er marked for å ta med 
noen få kilo selkjøtt til land, 
men når vi snakker store volu-
mer vil det være proteinetmelet 
som har det største potensialet.  
- Så gubbene på kaia skal få 
seg selkjøtt?
- Ja, selvsagt, ler Angelsen.  
- Men med økt lønnsomhet; 
hvor avhengig blir dere da av 
statsstøtten?

- Strengt tatt har vi ikke 
stort behov for støtte hvis reg-
nestykkene våre slår til og alt 
går som planlagt. Så du kan si 
at statsstøtten handler om risi-
kominimering. Det kan jo alltids 
være forhold som stikker kjep-
per i hjulene, det vet man, sier 
Angelsen.
  
Lite is
Også Bjørne Kvernmo vurde-
rer ny tur 2017, hvis forhol-
dene ligger til rette for det.  
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Slipen Mekaniske har fått mersmak av «Skarsfjord»

Vi takker for oppdraget
     på MS ”Skarsfjord”

Vi utfører elektriske arbeider innenfor alle disipliner både på sjø og land.

VI HAR LEVERT FØLGENDE UTSTYR
      TIL BÅTEN MS ”SKARSFJORD” 

Arne Bjørnvold as   www.arnebjornvold.no  Tlf: +47 75 04 02 18

Navigasjon
Kommunikasjon
Fiskeleting
Kameraovervåking

Vi gratulerer Meløyfjord Fiskeriselskap AS med nybåten!

VI GRATULERER REDERI OG BYGGEVERFT MED

 Finnøyvegen 195. 6487 Harøy    Email: post@finnoygear.no
 www.finnoygear.no  Tlf: 71 27 60 00  fax: 71 27 60 35

  som er utstyrt med gear  
 og propellanlegg fra oss.

    ”MS. SKARSFJORD”

LORENTZEN
HYDRAULIKK AS

         GRATULERER MED MS. SKARSFJORD!

 VI TAKKER MELØYFJORD FISKERISELSKAP AS FOR OPPDRAGET!   

Dekksmaskineri bestående av 2 kombivinsjer, nothaler, 
ringnål, leggerull, capstan og ankervinsj samt hydraulikk-
        anlegg er levert av Lorentzen Hydraulikk AS.

"HENRIETTE"
VI GRATULERER MED NYBÅTEN

Vi har levert komplett lineutstyr
Tlf. 76 06 63 30  • mail@lormek.no

www.lormek.no

    Tlf: 76 06 63 30    mail@lormek.no    www.lormek.no

Vi gratulerer Meløyfjord Fiskeriselskap AS
                 med ny, flott båt!

Vil du vite mer om Meløy Kommune og de mange mulighe-
ter kommunen har å by på akkurat nå? Besøk vår hjemme
        side og bli inspirert! www.meloykommune.no

  Vi gratulerer Meløyfjord Fiskeriselskap as
                     med ny, flott båt!  

Vil du vite mer om Meløy Kommune og de mange mulighetene kommunen har å 
by på akkurat nå? Besøk vår hjemmeside og bli inspirert!    www.meloykommune.no

Slipen Mekaniske AS 
i Sandnessjøen skulle 
bare lage ett nybygg, 
som unntak fra beslut-
ninga om å kun satse på 
reparasjon og vedlike-
hold. Men bygginga av 
13-metringen «Skars-
fjord» har gitt mersmak.

- Verftet jobber nå med flere in-
teressante prosjekter i dette seg-
mentet og kanskje kommer det 
flere, skriver verftsledelsen i en 
pressemelding. «Skarsfjord» er 
verftets første nybygg på 13 år.

- Verftet hadde et ønske om 
å ivareta nybyggerkompetansen 
i bedriften når flere av de erfarne 
skipsbyggerne nærmer seg pen-

sjonsalder. «Skarsfjord» har vært 
et interessant prosjekt og verftet 
har vært svært godt fornøyd med 
det gode samarbeidet med rederi 
i byggetiden, skriver bedriften i 
forbindelse med ferdigstillelsen.

Snurrevad og not
- Fartøyet er 12,99 meter langt 
og 6,0 meter bredt og rigget for 
snurrevad og not. Det er bygget 
for seks manns besetning fordelt 
på tre tomannslugarer. Fartøyet 
er produsert i aluminium basert 
på tegninger fra Marine Design 
AS, forteller verftet.

Dekksmaskineriet består av 
to kombivinsjer, nothaler, ring-
nål, leggerull, capstan og anker-
vinsj samt hydraulikkanlegg, alt 
levert av Lorentzen Hydraulikk 
AS, mens kranene er levert av 
Meydam.

Ellers har Frydenbø Indus-
tri AS levert hovedmotor type 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

12,99 meter lange «Skarsfjord» er første nybygg fra Slipen Mekaniske på 13 år.

Fiffig: Messa er også «datarom», der en svingbar skjerm, til venstre for komfyren, er godt synlig 
gjennom vinduet ute på dekk, men likevel beskyttet bak vindusglasset.

Plassen på dekk er svært godt utnyttet.

Smakfull innredning i styrhuset.

Deutz 1015 MC, 383 kW, hjel-
pemotorer type Deutz 1013MC, 
167 Kva og SBA Marine 21 
Kva. Gir og propelleranlegg er 
levert av Finnøy Gir og Propel-
ler AS.  Maling er av type Inter-
national og fartøyet er forberedt 
for å kunne føre levendefisk.

Sidepropeller
Fartøyet har sidepropeller både 
for og akter. Hydrauliske side-
propeller foran er på 50 hk og 
bak 80 hk. Begge er levert av 
Nik. Haugrønning AS. Elektro 
er utført av Sinus AS og elek-
tronikkpakke er levert av firma 

Arne Bjørnvold AS. Innred-
ningsarbeidene er levert av Ma-
ritime Montering AS.

- Fartøyet er verftets første 
nybygg på 13 år. Det ble etter 
levering av verftets bygg nr. 
65 – en fabrikktråler for New 
Zealand - bestemt å satse ute-
lukkende på reparasjonsarbei-
der. Denne bestemmelsen ble 
omgjort i forbindelse med byg-
gingen av «Skarsfjord», skriver 
verftet i pressemeldinga.

Rammet av brann
Historien bak nybygget er spe-
siell, det er nemlig over fire år 

siden reder Egil Sørheim startet 
prosjektet. Men en brann i Vikna 
i september 2014 gjorde ende på 
både sliphallen til Båt og Motor-
service AS og det snart ferdige 
nybygget som stod inni. Dermed 
måtte rederen rykke tilbake til 
start. I mellomtida ble båtleng-
den redusert fra 15 til 13 meter, 
som i første rekke har med sei-
notrettighetene å gjøre. Men 
også i dorgmakrellfisket er det 
fordeler med 13-metersgrensa.

Fartøyet skal drive med snur-
revad og not, med både torsk, 
sild og altså sei på kvotemenyen. 

Det ligger en 23-meters tor-

skekvote på båten, men Sørheim, 
som er styreleder i Selvåg Senior 
AS, Meløyfjord Fiskeriselskap 
AS og Skarsfjorden Holding AS, 
har en aldri så liten kvotekabal å 
holde styr på, og uttalte til Kyst 
og Fjord for noen uker siden at 

det er et økonomisk spørsmål 
hvordan kabalen best skal leg-
ges. Størst i rederiet er ringno-
tsnurperen «Selvåg Senior» på 
67 meter, med et helt spekt er 
av ulike pelagiske kvoter spredt 
rundt i Nord-Atlanteren. 

Vi gratulerer rederiet og takker verftet for godt samarbeid med

MS”Skarsfjord”
Vi har levert og montert komplett skipsinnredning om bord.

NO-6977 Bygstad - Tel: +47 57 71 60 00  Fax: +47 57 71 60 01

      E-mail: post@maritimemontering.no
             www.maritimemontering.no 

    Vi gratulerer rederiet med nybygget, og 
     takker for godt samarbeid i prosjektet.

            
Tlf. 75 07 61 00 - Fax 7504 29 40  e-mail: post@slipen.no - Web: slipen.no

              8805 SANDNESSJØEN
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Tittel

Sitter du på en god nyhet!

– Tips 

Telefon  78 49 99 00  
eller   

redaksjonen@kystogfjord.no

Uforståelig høring om lukking 
av rekefisket under 11 meter 

 innspill@kystogfjord.no

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

Garn, teiner, plastkar, etc

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

Vi leverer plaststøpte paller, kar 
og containere til næringsmiddelindustrien

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

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

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

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

Vonin Refa har avdelinger i Svolvær, Finnsnes og Tromsø, samt salgskontor i Honningsvåg
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post@refa.no  //  www.voninrefa.no

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

KVALITETSUTSTYR  
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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

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

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

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

Spørsmål og bestilling av kurs: Gå inn på
www.arcos.no/Booking 
eller kontakt oss
på tlf. 41 79 71 00

ARCOS - SIKKERHETSKURS
OG FARTØYSKONTROLLER

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

 

Autorisert 
bruktbåtmegler

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

Autorisert Volvo Penta 
Serviceverksted
• Salg 
• Montering

Selskap du har bruk for:

Farlig avfall?
– Vi har løsninger!
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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

- et klart førstevalg på mekaniske tjenester

Båtsfjord

 

- Et klart førstevalg på mekaniske tjenester

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

Båtsfjord 
bjorn@baskips.no	•	www.barents-skipsservice.no

Velkommen til 
våre havner i Nordkapp, 
Porsanger og Lebesby!

Havnevakt
+47 917 33 143 / VHF 12.

Havnekontor
+47 78 47 64 50

Havnebygget Holmen 2
9750 Honningsvåg

havna@nordkapp.kommune.no

Velkommen til 
våre havner i Nordkapp, 
Porsanger og Lebesby!

«Selvfølgelig!»

Kontakt oss! 
Tlf. 78 42 48 80
Vakttlf. 908 30 846

- OVERBYGGET TØRRDOKK -       

Hammerfest Industriservice AS
Meridiangata 40, 9600 Hammerfest

+47 78 40 73 00
post@hisas.no

Service til kystflåten

Telefon: 
+47 913 70 311

VHF kanal: 
12/16HAMMERFEST

porten til Barentshavet

Havneservice 24/7

Epost:  havnevakt@hammerfest.havn.no

Kontakt oss idag for et godt tilbud!
Jarle: 992 41 419

• Garnhalere
• Dekksutstyr
• Skyllekar

• Mesanmast
• Garngreierbom
• Rigging av fiskebåter

VI LEVERER:
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SPAR PENGER,  PÅ UTSTYR DU TRENGER! 
Fast frakt kun 99 kr  • Sender daglig

www.garnbua.no
Tlf: 950 18 960

Stedet for 

den pro�e �sker!

Våre medlemmer i sør skal altså 
på ny utsettes for et angrep på 
sine fangstrettigheter i reke-
fisket. Norges Fiskarlag vil ikke 
akseptere at rekefisket holdes 
åpent for dem med båter under 
11 meter. Aktiviteten som disse 
skaper betyr svært mye for de 
fiskerne dette gjelder og for re-
kruttering. Det betyr også mye 
for hele kystkulturen på Sør- og 
Vestlandet. Men for Fiskarlaget 
er det «andre problemstillin-
ger enn kapasitetsvekst under 
11 meter» som gjelder. Hva det 
andre måtte være, er imidlertid 
mer dunkelt, men sannsynligvis 
er det tuftet på samme ånd og ide 
som tidligere. Det vil si å maksi-
mere kvotene til de største, som 
paradoksalt nok er dem som re-
presenterer den største kapasite-
ten, på bekostning av de minste. 
Kystfiskarlaget skal selvsagt stå 
skulder ved skulder med våre 
medlemmer i blant annet Sørøst 
Norge Kystfiskarlag. 

Snuoperasjon av Nærings-og 
fiskeridepartementet 
29.11.16 kom det et klinkende 
klart svar fra Nærings- og fiskeri-
departementet om at det var uak-
tuelt å lukke rekefisket under 11 
meter sør for 62 grader, etter at 
Fiskarlaget forsøkte få dette inn-
ført uten noen form for offentlig 
debatt/behandling. Statssekretær 
Ronny Berg uttalte følgende: 
“Det er en betydelig inngripen 
i allemannsretten å lukke et fis-
keri, og det vil trolig påføre de 
som ønsker å starte opp en større 
kapitalkostnad. Det bør derfor 
foreligge reelle behov før man 
adgangsregulerer et fiskeri. Tal-
lene viser her at det ikke har vært 
noen betydelig kapasitetsøkning i 
gruppen under 11 meter, og vi vil 
derfor heller ikke gå videre med 
forslaget”.
Krever ikke adgangsregule-
ring av fiskerier en uavhengig 
utredning?
Likevel er det altså nå sendt ut en 
blåkopi av Fiskarlagets forslag på 
høring om lukking av rekefisket 
sør for 62 grader, uten noen le-
gitim eller god grunn. Det fore-
ligger ikke engang et eget arbeid 

iNNSPiLL
Arne Pedersen
Leder, Norges Kystfiskarlag

Norges Kystfiskarlag mener rettighetene til fiskerne i sør er satt på spill i rekespørsmålet.

Merke: Viksund, Årsmodell 1982
Lengde 48 fot
Motor Mitsubishi 477 hk
Den har gått 12.600 t. årstall 2009
Twin disc gear MM-514-CP - 2011

Fiskerettigheter:
Båt og kvote hører sammen, 
men kan selgesatskilt.
Båt – 1 mill
Kvote 14-15 m - 9 mill
Tilhørende Nord-Norge

Prisene er kun prisantydning.
Alle priser er NOK og eks mva.
Alle interessenter bes om å gi bud, 
gjerne på e-post 
til freddy@vskas.no

Båt for salg : 

Henvendelse til Freddy
Telefon: 99525436
E-post: freddy@vskas.no

Prospekt på vår hjemmeside www.vskas.no og www.�nn.no

fra Nærings- og fiskerideparte-
mentet eller Fiskeridirektoratet, 
på tross av at dette i følge dem 
“er en betydelig inngripen i alle-
mannsretten å lukke et fiskeri”. 
Nærings- og fiskeridepartementet 
må ta seg tid til å sette seg inn i, 
og utarbeide, en oversikt over de 
administrative, samfunnsmessige 
og økonomiske konsekvenser en 
lukking vil medføre for fiskere 
som vil bli utestengt fra reke-
fisket i Nordsjøen og Skagerrak. 
For ikke å snakke om en evalue-
ring av de tidligere utestengelser 
gjort i fiskeriene, og hvilken 

konsekvens disse har hatt på ka-
pasitet i flåten, kystsamfunn og 
muligheter for de unge å komme 
seg inn i fiskeriene.
En «representativ» arbeids-
gruppe?
Fiskarlagets forslag er basert på 
en såkalt arbeidsgruppe satt ned 
av dem selv. Sammensetningen 
av “arbeidsgruppen” er i seg selv 
kritikkverdig for å kunne kalle 
seg representativ og legitim for 
rekefiskere under 11 meter, som 
har fisket under 3 (8) tonn reker. 
Det er nemlig disse som blir kraf-
tigst berørt av arbeidsgruppens 

forslag. Norges Kystfiskarlag 
kan informere om at fire av seks 
medlemmer i gruppen har fartøy 
over 30 meter. Dette er ikke å 
regne som kystfiskefartøy etter 
vår mening, og i alle fall ikke re-
presentativt for rekeflåten under 
11 meter. For å sitere daglig leder 
i Fiskarlaget Sør var “halvparten 
av representantene fra fylkesla-
gene representert av flåten under 
11 meter, både fra øst og vest. I 
tillegg hadde Fiskebåt en repre-
sentant”. Dette blir altså rein løgn 
og burde gjøre arbeidsgruppen 
betydelig mindre legitim.
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Innfører kvoter

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

FISKEREDSKAP?

BE OM TILBUD FRA OSS!
GARN – LINE – JUKSA

Kontakt Johnny på Tlf. 480 38 634 • Mail: johnnyan@nothuset.no

8800 Sandnessjøen - www.nothuset.no

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

 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

Lyders «Monsterbrygge» på Veidnesklubben

DELIVERING THE DIFFERENCE™

MØRENOT FISHERY 
TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP

Mørenot Fishery AS
+47 908 72 601

ronny.kjolas@morenot.no
www.morenot.no

Velkommen til vårt mottak i Vardø

Arctic Catch tar imot alle fiskere!
Den nye ledelsen er stolte av
å kunngjøre at vårt nyoppussede
hvitfisk- og krabbeanlegg nå
er i full drift, og vi er klar for å
tilby våre eksiterende og nye båter 
et komplett spekter av tjenester.

Ta kontakt
med vårt vennlige personale
for mer informasjon.

Vi kan tilby:
• Konkurranse dyktige priser
• Egnesentral
• Drivstoff
• Lagerarealer
• Tilgang på vaskeri/badstue/dusj/TV etc.
• Bil for transport
• Is levering
• Ferskvann
• Sløying på land
• Teknisk hjelp,
• Fleksibel landings tider (helger)

KONTAKT
OSCAR PÅ TLF. 936 32 755
ELLER MARNER PÅ TLF. 480 42 547

Mandag 23. januar hadde jeg i ei 
lokalavis et innlegg med tittelen 
«Havnekaoset på Veidnesklub-
ben». I en uttalelse gjengitt i det 
samme nummeret av bladet sier 
Svein Vegar Lyder at «Mikkel-
sen (har) helt rett» - og aksepterer 
som sanne både min historikk om 
havna og de andre fakta som jeg 
presenterer: Han verifiserer min 
framstilling om det som har vært 
og det som er. Dessuten føyer 
han til at «på Veidnes utvikler vi 
havna i privat regi. Vi er åtte be-
drifter som sammen har gått og 
lagd noe som heter Veidnes hav-
neutvikling AS.»

Dette er selvfølgelig flott gjort: 
7 privatpersoner fra Veidnes 
(ifølge Brønnøysund-registrene) 
har sammen investert 40.000 kr. i 
et AS som -  med Lyder som sty-
releder - skal «utvikle havna i pri-
vat regi. Atter en gang: Så flott!

Og så skal jeg vurdere den 
private regien av den annon-
serte, kommende havneutviklin-
gen på Veidnes. Med i den den 
nevnte reportasjen mandag 23. 
er det en enkel strektegning av 

ei flytebrygge og et kart av Veid-
neshavna med kai og molo. Inn 
i kartet er det med streker mar-
kert størrelse og plassering av 
ei ny planlagt flytebrygge, og 
i et tilbud til Lyder 19. februar 
2016 gir leverandøren Dara AS 
i Bergen flere opplysninger om 
«Monsterbrygga» som Svein 
Vegar Lyder skal kjøpe og plas-
sere inne i havnebassenget på 
Veidnes. Den består av fire fly-
tende betongkolosser, hver med 
dimensjonene 12 m x 4,5 m x 
1,51 m. De fire elementene skal 
kobles sammen til ei flytebrygge 
av 60 meters lengde. Total masse 
og vekt: 407 kubikkmeter og 175 
tonn. Svein Vegar Lyder sier 
at «Monsterbrygga … kan be-
nyttes både som bølgebryter og 
liggekai».

Jeg skal nå forsøke å forestille 
meg hvordan denne svære flyte-
brygga vil fungere i praksis: Jeg 
skal m.a.o. bedrive et spekulasjo-
ner, men spekulasjoner bygd på 
Lyders og leverandørens opplys-
ninger, og ut fra mine kunnskaper 
om vind og vær i havneområdet:
1) Med landgang, forankringer og 
sikringssoner vil brygga strekke 
seg ca. 80 meter utover i havne-
bassenget.
2) Monsterbrygga vil oppta det 
dypeste og det mest manøvrer-
bare området i havna og, og vil 

Her er brygga som Svein Lyder holder på å montere i havna på 
Veidnesklubben.

Kartsnitt over havna og med planer om havneutvikling.

iNNSPiLL
Magnar Mikkelsen
Veidnesklubben

innskrenke den nyttbare, åpne 
sjøflata med ca. 50 %, fra 20 
dekar til ca. 10 da.
3) Monsterbrygga vil med land-
gang og forankringer dele det 
nåværende havnebassenget på 
20 dekar i to helt atskilte deler, 
som jeg kaller Indre del og Ytre 
del. Den sistnevnte delen blir 
liggende uten skjerming mot det 
verste været, som er vestlig vind 
over frisk bris.
4) Monsterbrygga vil gå tvers 
over de nåværende bunnkjettin-
gene og gjøre dem ubrukelige. 
Det er mulig at de kan erstattes 
med flere på nytt nedsatte, kor-
tere kjettinger. 
5) Innseilingen til Indre havn, 
d.v.s. passasjen mellom moloen 
og ytterenden av Monsterbrygga 
blir svært smal.
6) Landgangen er på kaisida 
plassert ved kaikrana, og vil 
gjøre krana mindre manøvrerbar 
enn den er nå, og samtidig blir 
adkomsten til landgangen svært 
trang.
7) Vestavind av styrke frisk bris 
og over er vanlig i havna på 
Veidnes, ofte sammen med regn 
og kulde. Da vil det være svært 
hustrig eller umulig å oppholde 
seg på Monsterbrygga.
8) Monsterbrygga som bølgebry-
ter: De verste forholdene i Veid-

neshavna – som kan forekomme 
flere ganger for året - oppstår 
på flo sjø med orkanbyger fra 
vest. Under slike forhold dri-
ver sjørokket høyt over havnas 
molo og da vil den lavere Mon-
sterbrygga være overskylt av 
frådende hav og skum. Om vin-
teren, med under 5 minusgrader, 
vil både brygga og båtene i le av 
den kunne nedises, og de åpne 
båtene i tillegg fylles med sjø. 
Da vil det heller ikke være mulig 
for eierne å komme seg utover til 
båtene.
9) P.g.a. den utsatte plasserin-
gen av landgangen vil den ikke 
kunne benyttes i orkanbygene, 
og Monsterbrygga med alle bå-
tene vil da være utilgjengelige. 
10) Minst 300 dekar av Veidnes-
bukta faller tørr på fjære sjø. En 
stor del av dette området dekkes 
av is noen uker hver vinter. En 
stor del av denne ismassen driver 
ofte inn i havnebassenget. Hvor-
dan dette vil påvirke forholdene 
i et havnebasseng delt i to av 
Monsterbrygga er ikke godt å si. 
11) KONKLUSJON – med noen 
tall og et spørsmål: De første 
tallene henter jeg fra nettavisa 
iFinnmark 10. januar, som siterer 
følgende av Svein Vegar Lyder: 
«Monster-prosjektet har en 
prislapp på 2,5 millioner kroner. 

Til dette skal han ha fått 700.000 
kroner hos Innovasjon Norge, 
360.000 kroner fra Lebesby 
kommune og 250.000 kroner fra 
sametinget. Det resterende har vi 
betalt selv». 

Til Ságat sier han mandag 
den 23. januar: «Vi har fått litt 
tilskudd, men det er snakk om 
10-11 prosent av en investering 
på nesten 2,6 millioner kroner.» 

Lyders informasjon om øko-
nomien den 10. januar stemmer 
altså ikke over ens med hans in-
formasjon den 23. januar. 

Han sier også at Veidnes hav-
neutvikling fått en samla støtte 
på 1,31 mill. kroner og «det 
resterende har vi betalt selv.» 
Hvis dette er sant har de 7 pri-
vatpersonene i Veidnes havne-
utvikling allerede betalt ut 1,19 
mill. kr. for Monsterbrygga som 
«kommer i mars.»

Altså: Innovasjon Norge, Sa-
metinget og Lebesby kommu-
nestyre har bevilga henholdsvis 
700.000, 360.000 og 250.000 
kroner til det her beskrevne 
prosjekt på Veidnesklubben. 
Spørsmålet er: Hva slags infor-
masjoner fikk og godtok de tre 
instansene fra Svein Vegar Lyder 
som grunnlag for sine bevilgnin-
ger? 
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Kåre Hoksnes
på Sæterhaugen i Aukra kom-
mune i Møre og Romsdal har fått 
båten «Janto Jr» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 9,07 meter som 
ble bygget i 1988.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
M-70-AK.

Bjarni Hardarson
i Austertana i Tana kommune i 
Finnmark har fått båten «Vas-
sana» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy med 
nytt driftsgrunnlag. 
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,50 meter som ble 
bygget i 1988, ombygget i 1991.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
F-111-TN. Avgivende fartøy var 
«Isbjørn» (F-101-TN).

Øivind Stokke
på Ellingsøy i Ålesund kommune 
i Møre og Romsdal har fått båten 
«Tormo» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde 
på 15,50 meter som ble bygget i 
1963. Den har deltakeradgang i 
fisk etter kystmakrell med not for 
notfartøy under 13 meter.
Den har også kvote i rekefiske 
som kystreketrål sør for 62. bred-
degrad for fartøy på 11 meter 
og over. Herunder har den også 
adgang i fiske etter sei som av-
grenset nordsjøtrål. Eierskapet er 
organisert i selskapet Storegg AS 
hvor ovenfornevnte er eneste ak-
sjonær. Han er oppført på blad B i 
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-8-A.

Arve Teige
og Sveinung Teige i Fosnavåg i 
herøy kommune i Møre og Roms-
dal har fått båten «Reform» inn-

ført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde 
på 10,39 meter som ble bygget i 
1972.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den en ekstra ad-
gang gjennom strukturkvoteord-
ningen for kystflåten.
Den har også kvote i fiske etter 
kystmakrell med garn/ snøre for 
garnfartøy mellom 13 – 21,35 
meter.
Eierskapet er organisert i selska-
pet Teige & Teige hvor først-
nevnte er majoritetsaksjonær med 
minst mulig margin.
Begge eierne er oppført på blad B 
i fiskermanntallet. Båtens fiskeri-
merke er M-43-HØ.

Alfred Åsheim
i Lødingen i kommune med 
samme navn i Nordland har fått 
båten «Cato» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 8,05 meter som 
ble bygget i 1976.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-5-LN.

Kvalfjord Kystfiske AS
i Kvalfjord i Alta kommune i 
Finnmark har fått båten «Fjord-
væring» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 7,10 meter som ble 
bygget i 1982.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
Det er to aksjonærer i selskapet, 
Alf-Inge Nuth Pedersen og Alf 
Sigurd Pedersen.
Førstnevnte som er yngstemann, 
er oppført på blad B i fiskermann-
tallet og er majoritetsaksjonær 
med minst mulig margin. Kolle-
gaen som eier tett på halvparten, 
er oppført på blad A.
Båtens fiskerimerke er F-41-A.

Morten Sjømark
i Sørlia i Verran kommune i Nord-Trøndelag har fått båten 
«Terna» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy 
med nytt driftsgrunnlag. Det er en trebåt med fartøylengde på 
10,35 meter som ble bygget i 1980.
Den har nå deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmanns-
foretak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er NT-3-VN.
Avgivende fartøy var «Jan Ivar», tilhørende Jan Ivar Sjømark 
gjennom hans enkeltmannsforetak.
Han har adresse Sjømarka i Verran kommune.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,93 meter som ble byg-
get i 1984.Den har fiskerimerke NT-1-VN. Han er i likhet med 
kollegaen oppført på blad B i fiskermanntallet.

Klakken Kystfiske AS
i Nordvågen i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har fått båten 
«Klakken» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 9,59 meter som ble 
bygget i 1977.
Den har deltakeradgang i 
fangst av kongekrabbe i åpen 
gruppe. Selskapet har også 
meldt seg på fiske med til-
leggskvote etter torsk med 
fartøy i åpen gruppe registrert 
i virkeområdet til Sametingets 
tilskuddsordning. Det er to ak-
sjonærer i Klakken Kystfiske 
AS, Ann-Katrin Floer Stensen 
og Gunnar Hansen.

Kjøllefjord Fisk AS
i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark har fått båten «Kf Jr» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde 
på 7,90 meter som ble bygget i 1972. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Den har også kvote i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe. Det er fire aksjonærer i selskapet, Dag Øyvind Ingilæ, William Sagen (Foran på bildet), 
Tomas Sagen og Henry Ingilæ. De to førstnevnte eier to femdeler av selskapet hver, mens de to sistnevnte har en tidel hver.
De tre førstnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-117-LB.

Steinfjordfisk AS
på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland som eier «Skolmen» 
(bildet) har fått båten «Mathias» innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 8,84 meter som ble bygget 
i 1978.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. 
breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy 
under 28 meter. 
Steinfjordfisk AS har to aksjonærer, det er Sten Arthur Angelsen 
og Jan Erik Angelsen. Her har Sten Arthur knappe to tredeler av 
interessene, mens Jan Erik har en drøy tredel.
Førstnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-122-VV.

Remøybuen AS
i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal som fra før eier linebåten 
Remøybuen (bildet) har fått båten «Tuenes» innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 9,95 meter som 
ble bygget i 1974, ombygget i 1987.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad 
med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.  Det 
er tre aksjonærer i selskapet, Skorpøy AS, Kvalsvik Elektro Holding AS og 
Vegard Kvalsvik. Skorpøy AS har to aksjonærer, Hans Sigvald Remøy og Dag 
Sæmund Remøy. Førstnevnte som er oppført på blad B i fiskermanntallet, har 
tre firedeler av selskapet, mens kollegaen har den siste firedelen. Bak Kvalsvik 
Elektro Holding finner vi Helge Monsen Kvalsvik som eneste aksjonær.
Vegard Kvalsvik er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-47-HØ.

Christian Witzig
i Risøyhamn i Andøy 
kommune i Nordland 
har fått båten «Mjølner» 
innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiske-
fartøy.
Det er en aluminiumsbåt 
med fartøylengde på 
5,70 meter som ble byg-
get i 1985.
Eieren er oppført på blad 
B i8 fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er 
N-31-A.

Førstnevnte som er majori-
tetsaksjonær med minst mulig 
margin, er oppført på blad B i 
fiskermanntallet. Båtens fiske-
rimerke er F-183-NK.
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nevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-14-U.

Torfinn Kristiansen
i Bodø i Nordland har fått båten 
«Erato» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,66 meter som ble 
bygget i 2015.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
N-110-B.

Hjalti Pall Sigurdsson
i Skipagurra i Tana kommune 
i Finnmark har fått båten 
«Unnur» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy 
med nytt driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,16 meter som ble 
bygget i 1998. Den har delta-
keradgang i fiske etter torsk, sei 
og hyse nord for 62. breddegrad 
med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter.  Båten har også adgang 
i fangst av kongekrabbe i åpen 
gruppe. Eierskapet er organisert 
i et enkeltmannsforetak og ei-
eren er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-23-TN.

Trond Dagfinn Krane 
Johansen
på Laupstad i Vågan kommune 
i Nordland har fått båten «Ny-
bøen» innført i Fiskeridirektora-
tets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 10,06 meter som ble 
bygget i 1973.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er N-152-V.

Christian Johnsen
og Arve Johnsen på Asterset i 
Bø kommune i Nordland har 
fått båten «Chrisida» innført i 
Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,24 meter som ble 
bygget i 1987. 
Eierskapet er organisert i selska-
pet Chrisida AS hvor førstnevnte 
er majoritetsaksjonær med minst 

mulig margin. Han er oppført på 
blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-58-BØ.

MS Mjølner 
Partrederi DA
på Abelset i Ørskog kommune i 
Møre og Romsdal har fått båten 
«Storseisund» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiskefar-
tøy. Det er en trebåt med største 
lengde på 10,03 meter som ble 
bygget i 1978.
Det er to aksjonærer i selskapet, 
Geir Egil Smenes og Ingunn 
Solvor Marken.
Førstnevnte som er majoritetsak-
sjonær med minst mulig margin, 
er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er M-10-ØG. 

Jan Kåre Ulstein
i Ulsteinvik i Ulstein kommune i 
Møre og Romsdal har fått båten 
«Husla» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,63 meter som ble 
bygget i 1986.
Eierskapet er organisert i sel-
skapet Husla AS hvor ovenfor-

Einar Erlend AS
på Grønøy i Meløy kommune i Nordland har fått båten «Einar Erlend» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en stålbåt med største lengde på 37,25 meter som ble bygget i 2014. 
Den har deltakeradgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 
13,5 – 27 meter. Fartøyet har fem ekstra adganger i dette fisket gjennom strukturkvo-
teordningen for kystflåten. 
Den har videre deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle red-
skap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den nå fire ekstra 
adganger gjennom den nevnte strukturkvoteordningen. Den ene av disse adgangene 
gjelder kun torsk og sei.
Den har også adgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. I dette 
fisket har den tre ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Båten har videre kvote som ringnotfartøy 70-90 fot (SUK) i fiske etter makrell. Den har 
en tilsvarende adgang i fiske etter nordsjøsild.
Det er fire aksjonærer i selskapet, Johan Martin Meløysund, Einar Helge Meløysund, 
Erlend Johan Meløysund og Grønøy Kystfiske AS. Grønøy Kystfiske AS er heleid av 
Einar Helge Meløysund. Førstnevnte eier en drøy firedel av selskapet, mens de to andre 
i praksis har litt under tre tideler hver. Alle tre eierne er oppført på blad B i fiskermann-
tallet.  Båtens fiskerimerke er N-25-ME.
Avgivende fartøy var «Hebe II» (T-65-L) eiet av Won Kystfisk AS som nå er trukket 
ut av alt fiske.

Trond Harald iversen
på Klubben i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har fått båten «Eva-Anne» innført i 
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 9,10 
meter som ble bygget i 1976, ombygget i 1991.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Trond Iversen AS hvor ovenfornevnte er eneste 
aksjonær. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er ST-59-F.

Havøy Kystfiske AS
i Fosnavåg i Herøy kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Hunter» (tidligere «Stålegg») innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt 
driftsgrunnlag. Det er selvfølgelig en stålbåt som har største lengde på 44,90 meter som ble bygget i 1989. Båten har adgang i notfiske etter kystmakrell for 
notfartøy under 13 meter. Den har også kvote i fiske som avgrenset nordsjøtrål i fiske etter sei, og da følgelig sør for 62. breddegrad.
Med det følger også kvote som reketrål sør for den samme breddegraden for fartøy på 11 meter og over. «Hunter» har loddetrålkonsesjon.
Den har også adgang i fiske etter torsk sør for 62. breddegrad.
Det er fire aksjonærer i selskapet, Sævik Invest AS, Jøran Helde, Leidulf Kåre Helde og Trond Kvalsund. Den andre og tredje aksjonæren er oppført på blad 
B i fiskermanntallet. Bak firmaet Sævik Invest finner vi Rune Sævik, Yngve Sævik, Beate Særvik og Kåre Sævik.
De tre førstnevbnte eier en drøy firedel hver av selskapet, mens sistemann har en femdel av interessene i Sæviuk Invest AS.
De to førstnevnte aksjonærene er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-72-HØ.

Birger Magne Sørstrand
i Hellesfjord i Smøla kommune i Møre og Romsdal har fått 
båten «Arktos» innført i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 19,01 meter som ble 
bygget i 1987, ombygget i 2001.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord 
for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. 
I dette fisket har den en ekstra adgang gjennom strukturkvo-
teordningen for kystflåten.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiske-
rimerke er M-84-SM.
Samme fisker har fått båten «Veronica» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiskefartøy gjennom sitt selskap 
Veronica AS hvor han er eneste aksjonær.
«Veronica» er en plastbåt med fartøylengde på 12,49 meter 
som ble bygget i 2008.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord 
for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. 
Den har også adgang i fangst av kongekrabbe i lukket 
gruppe.
Båtens fiskerimerke er M-85-SM.

Øksnes Kystfiske AS
på Myre i Øksnes kommune i Nordland har 
fått båten «Myrefisk» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy med nytt 
driftsgrunnlag. Stålegg Det er en trebåt med 
fartøylengde på 19,55 meter som ble bygget 
i 1987.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, 
sei og hyse nord for 62. breddegrad med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
I dette fisket har den nå fire ekstra adgan-
ger gjennom strukturkvoteordningen for 
kystflåten. Båten har nå også adgang i fiske 
etter norsk vårgytende sild. I dette fisket har 
den også fire ekstra adganger gjennom den 
nevnte strukturkvoteordningen.
Det er to aksjonærer i selskapet, Ted Endre-
sen Holding AS og Tom Grande Holding 
AS, der førstnevnte selskap er majoritetsak-
sjonær med liten margin.
Selskapene kontrolleres av henholdsvis Ted 
Endresen og Tom Grande.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntal-
let.
Båtens fiskerimerke er N-130-Ø.
Avgivende fartøy var «Sørøyfisk».
Det er en stålbåt med største lengde på 27,40 
meter som ble bygget i 1999.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, 
sei og hyse nord for 62. breddegrad med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
I dette fisket har den fire ekstra adganger 
gjennom strukturkvoteordningen for kyst-

flåten. Den ene av disse adgangene gjelder kun torsk og sei.
Båten har nå også adgang i fiske etter norsk vårgytende sild.
I dette fisket har den to ekstra adganger gjennom den nevnte strukturkvo-
teordningen.
Båten kan videre være med på seinotfisket nord for 62. breddegrad for 
notfartøy mellom 13 – 27,5 meter.  Her har den to struktur-kvoter.
«Sørøyfisk» kan også delta i seinotfisket sør for den nevnte breddegraden.
Det har videre kvote i fiske etter kystmakrell for notfartøy under 13 meter.
Båten har også deltakeradgang i vågehvalfangst.
Eier er Jim Rune Sørøy gjennom hans selskap Sørøyfisk AS. Han er ene-
eier i selskapet som er hjemmehørende på Ellingsøy i Ålesund kommune 
i Møre og Romsdal.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-20-A.
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Skreipatruljens leder, 
Kjell Arne Pedersen 
er svært fornøyd med 
fisken som så langt har 
vært kontrollert. 

Pedersen og kontrollør-kolle-
gene i Råfisklaget har ansvaret 
for å sjekke at fisken som pakkes 
under Skrei-merket holder hva 
den lover. Kontrollene foretas 
både ute på anleggene, men ikke 
minst på transportknutepunktene 
mot markedene. Skrei-kontrollø-
rene møter opp på ulike termina-
ler nær markedet for å se at fisken 

holder kvaliteten helt frem.

Skuldersesonger
Og så langt, har Pedersen latt seg 
imponere.

- Man har jo vært prisgitt været 
og tilgangen, så det har ikke vært 
sendt ut så mye under Skrei-mer-
ket til nå.

Men det er i ytterkantene av 
sesongen Skrei-kontrollen tidli-
gere har pleid å registrere avvik, 
i en tid da høy pris og etterspørsel 
fører til at det Skrei-pakkes fisk 
som ellers i sesongen ikke hadde 
blitt valgt ut for Skrei-merking.  

Sammenligningsproblem
- God sortering handler også om 
å ha tilgang til store kvanta for å 

velge ut prima eksemplarer. For 
oss, som står på en terminal om-
gitt av masse flott fisk, er det lett 
å se hvilken fisk som ikke holder 
mål etter Skrei-standarden. Men 
når du står og pakker og sorte-
rer, så sammenligner du med den 
fisken du har. Og da kan det jo 
hende at man velger ut den beste 
fisken man har for hånden, men 
som ikke holder Skrei-standarden. 

Men akkurat det fenomenet har 
Pedersen sett lite til ved starten av 
årets sesong. 

- Jeg må bare si det at hoved-
inntrykket så langt er at det har 
vært masse fin fisk. Det ser ikke 
ut til at noen har latt seg friste til å 
sende ut fisk tidlig i sesongen som 
ikke holder Skrei-standard.

Lite fisk, høy pris
Ifølge siste eksportstatistikk 
(uke 3) var det eksportert bare 
126 tonn torsk under Skrei-mer-
ket så langt i år. Tilsvarende 
tall for 2016 var 468 tonn.  
Til sammenligning er det så 
langt i år eksportert 1.927 
tonn ordinær fersk torsk.  
Prisen for fisken som går under 
Skrei-merket har ligget på 59 
kroner i snitt, mot 51 kroner året 
før- 

Til sammenligning gikk ordi-
nær fersk torsk for et snitt på 43 
kroner kiloen så langt i år. 

Det gjøres ingen løpende 
registrering av hvor mye 
Skrei-merket torsk som går til 
innenlands konsum. 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Så langt er det ikke store kvanta som har blitt pakket som «Skrei», men desto hyggeligere mener kontrollørene det er å finne kun 
god fisk. Her ser vi Charles Ingebrigtsen og Kjell-Arne Pedersen under en tidligere inspeksjon.   Foto: Råfisklaget 
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