
Vil gi frislipp for Lerøy 

- Kystflåten blir
gjerne med
- Vi blir gjerne med på 
å rydde avfall vi finner 
på havet, sier leder Leif 
Karlsen i Vågan fiskarlag.
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Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 
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SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

- Kaster super
råvare 
Kokk Edison Zampa, for tiden 
gjestearbeider på fiskebruk, er 
rystet over hvor mye god fisk 
som kastes.

Side 36-37

Rino
kom til Røst for mer 
enn 20 år siden. 
– Folket på øya er 
varme som i India, sier 
bestyreren på fiskar-
heimen Havly.

Side 2 og 3 

Flere har tatt 
til orde for en 

ny kystaksjon, men da 
ville det kanskje være 
en idé å se tilbake på 
den som mange har 
friskt i minnet.

Trond Antonsen
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«Driftssikkerhet og  
avkastning betyr alt» 

Odd Strøm, 
Daglig leder, Nova Sea

Baader Norge AS tlf: 70 16 98 20Food Processing Machinery

Våre sløyelinjer tar Vare på folk og fisk

www.slippen.no 

✓ Truckfri transport  ✓ Sortering av biprodukter
✓ Tilpassede veiesystemer ✓ Integrering av maskiner

    La oss overbevise deg også!

«Velg oss når 
kvalitet, effektivitet 

og HMS teller!»

Pb 84, 9691 Havøysund - Telefon: 78 42 48 80 - firmapost@slippen.no - Vakttelefon: 908 30 846 

Om regjeringen får grønt lys for å avvikle forpliktelsene for trålerflåten, er fisk-
eriminister Per Sandberg stemt for å gi Lerøy enda større frihet. Han vil nemlig 
endre reglene for antallet trålkonsesjoner et industriselskap kan eie.

Side 4 og 5(Foto: Bjørn Tore Forberg)
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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

Vi merker det hver eneste dag, 
hvor langt dette landet er i forhold 
til hvor mange som bor her. Selv 
om hovedstaden ikke er mer enn 
et par timers flytur unna Kirke-
nes eller Alta, så merkes avstan-
den mellom det virkelige livet på 
kysten og livet i hovedstaden, der 
beslutninger tas.

Det er derfor en stor pedago-
gisk oppgave for grasrota å for-
klare hvor skoen trykker, hva 
som er rett og galt. Sånn har det 
vært og sånn vil det trolig være i 
fortsettelsen.

Selv om mange sørfra ikke 
har vært nord for Sinsen-krysset 
(kanskje med unntak av noen 
turer med Flytoget) så kan du 
være helt sikker på at de har noen 
oppfatninger om nordlendinger, 
trøndere, finnmarkinger og så 
videre.

På samme måte har vi nordfra 
selvsagt våre tanker om lands-
menn fra Bergen, Oslo eller 
andre steder.

Noen av dette vil jeg kalle for 
norsk folklore, at vi ganske en-
kelt er noe forskjellige i oppfat-

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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ningen av verden rundt oss og er 
litt fargeklatter for hverandre.

Faktisk kan dette være ganske 
fornøyelig, enten om du treffer 
en støyende bergenser eller en 
beskjeden en. Den første bekref-
ter et rykte og en fordom, mens 
den andre kanskje kan gi deg en 
overraskelse om du er fordoms-
full nok.

I 1996 møttes for første – og 
hittil eneste gang – to nordnor-
ske lag i fotballens cupfinale. 
Bodø-Glimt og Tromsø lokket 
en hærskare av folk fra nord 
til hovedstaden der «slaget om 
Nord-Norge» skulle avgjøres, i 
fotballens største utstillingsvindu 
på Ullevaal.

En av de mange fotballfan-
sene som dro nordfra til denne 
cupfinalen, sørget for å ta med 
seg noen nordnorske suvenirer 
til hovedstaden, blant annet en 
tørrfisk. Målet var å bekrefte så 
mange som mulig av de mytene 
østlendingene måtte ha om folk 
nordfra. Fisk blir jo fort en slager 
i denne sammenhengen og det var 
nettopp den nevnte tørrfisken som 
slo best an.

Han dro ut på byen kvelden før 
cupfinalen i dressjakke med tørr-
fisken under jakken. Det tok selv-
sagt ikke lang tid før den begynte 
å lukte og vedkommende fikk 
kommentarer som «Jeg synes det 
lukter fisk her» med videre.

En ekte nylakkert frue fra sånn 
ca Oslo 2 & omegn (om man kan 
tillate seg i denne sammenhengen 
å være fordomsfull mht bosted) 
ble den som i ettertid huskes best. 
På et populært urbant utested i 
Oslos sentrum ble hun spurt om 
hun ville se tørrfisken. Dressjak-
ken med tilhørende odør ble for-
siktig åpnet, svarte hun: Giiiiid 
og forsvant,. for så å dukke opp 
igjen etter noen sekunder med 
følgende kommentar: - Jeg er mot 
hvalfangst!!!

Jeg er ganske sikker på at 
mange av dere leserne har gjort 
apestreker, kanskje også jeg, på 
bekostning av en stakkar fra en 
annen landsdel.

Nå er det nå likevel sånn, at 
man kan jo ikke bare holde leven 
med folk, men vi må jo også fak-
tisk forstå hverandre innimellom.

Da har mediene er viktig rolle. 
Det er så enkelt å skape strid ved 
å sette ting på spissen. I en del av 
den politiske hverdagen i Norge 
kommer dette tydelig fram. Det 
kan være innvandringsspørsmål, 
det kan være konflikt mellom 
samer og nordmenn eller annet.

I den debatten som har fulgt 
siden Pliktkommisjonen har lagt 
fram sin innstilling i form av en 
stortingsmelding, har det vært ca 
like mange meninger som debatt-
anter.

I forriges ukes avis hadde vi på 
trykk en rekke leserinnlegg, som 
viste spennet over uenige mange 
er, men vi lot de artiklene og le-
serinnleggene som ble trykket 
være innenfor sømmelighetens 
grenser.

Så kommer det altså et blogg-
vræl, der det auses ut alle mulige 
synonymer på alle mulige og 
umulige kjønnsdeler og annet 
som noen dessverre synes å passe 
i denne sammenhengen. Enkelte 
medier kaster seg over dette og 
riktig velter seg i ordene som lik-
som skal beskrive hvor galt alt 
har blitt i denne verden. DER har 
vi han fiskeren nordfra, ENDE-
LIG kom han på banen. For det 
er jo sånn fiskeren er, ikke sant?

Når dette bloggvrælet blir det 
som tar mer eller mindre styrin-
gen på protesten mot minister 
Sandbergs framtidsvyer for fiske-
rinæringen, ja da har vi sannelig 
ikke kommet langt.

Hvilken politiker som til slutt 
skal stemme over disse forsla-
gene, vil tilkjennegi at han/hun 

støtter noe slikt?
Flere har i samme åndedrag 

tatt til orde for en ny kystaksjon. 
Ære være dem for det, men da 
ville det kanskje være en idé å 
se tilbake på den som mange har 
friskt i minnet.

Det er rundt tre år siden kysten 
raste mot stortingspolitikere, re-
gjering og Kjell Inge Røkke.

Det ble sågar chartret fly til 
Oslo og foran Stortinget ble det 
fort fylt opp av ivrige demon-
stranter. Engasjementet var stort.

Det kom noen politikere ut 
fra Stortinget for å kommentere, 
det gjorde det. Hva sitter vi igjen 
med etter denne aksjonen?

Ikke mye, spør du meg. De 
fikk vist at noe var galt i forhold 
til distriktene, men etter den Os-

lo-turen var det store engasje-
mentet borte for de flestes del.

Kjell Inge Røkke som den 
gang var skyteskive nummer én, 
han gadd ikke engang å la seg in-
tervjue om saken.

Så hva trenger vi aller mest før 

Stortinget skal behandle denne 
saken?

Jo, at politikerne får mest 
mulig riktig informasjon gjen-
nom et grunnlagsmateriale som 
gjenspeiler virkeligheten.

Og ikke en masse rop og skrik.

meninger

Ministre, kommisjoner og bloggvræl
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Nylig møtte statsminister Erna Solberg til høring i Stortingets 
kontroll- og konstitusjonskomité. Saken var den mye omtalte 
og hemmeligholdte rapporten fra Riksrevisjonen om hvordan 
det egentlig står til med Norges evne til å sikre seg mot terror. 
Mens regjeringen lenge har hevdet at en offentliggjøring vil 
skade rikets sikkerhet, har riksrevisor Per-Kristian Foss ment 
at rapporten burde offentliggjøres, «fordi helheten dessverre 
er sannheten i 2015». Rapporten ble også skrevet for å kunne 
offentliggjøres, og Riksrevisjonen hadde også i arbeidet fjer-
net enkelte opplysninger som kan sette rikets sikkerhet i fare.
(Leder i Nationen)

Senterpartiet vil reformere Forsvaret og forhandle 
om LTP på nytt. – Hadde Sp fått forsvarsministeren, 
hadde forsvar blitt mer distriktspolitikk, svarer Trond 
Helleland (H). Han har ingen tro på at Sp vil klare 
å leve opp til den selverklærte tittelen som Norges 
forsvarsparti. – Sist Vedum styrte og veksten i fors-
varsbudsjettet var mye lavere enn i dag. Det ble færre 
HV-distrikt, de øvde lite og budsjettene til Heimev-
ernet ble kuttet. Sp har vist og innrømmet at de ikke 
prioriterer forsvar når de er i regjering, sier Helleland.
(Dagsavisen)

Kjeden av kystradarstasjoner i Nord-Norge skal legges ned 
rundt 2020. Nettverket av radarstasjoner går fra Varanger til 
Træna. Overvåkningsdata fra stasjonene brukes ikke bare 
av Forsvaret. Kystradar Nord er det eneste overvåkingssys-
temet som kontinuerlig oppdaterer det som skjer langs 
kysten i Nord-Norge 24 timer i døgnet, og også Kystverket, 
politiet, tollvesenet, redningssentralene, havarikommis-
jonene og fiskeriene bruker informasjon herfra. Dette skal 
nå legges ned. Det framstår som om beslutningen og proses-
sen går hals over hode og i stor grad uten plan eller retning.
(Leder i Bladet Vesterålen)

Trykk Polaris Media Nord AS
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KOMMENTAR
Trond Antonsen
Journalist i Kyst og Fjord

Hvilken politiker som til slutt skal stemme over stortingsmeldingen, vil tilkjennegi at han/hun støtter noe á la det bloggvrælet vi har blitt til del. Flere har i samme 
åndedrag tatt til orde for en ny kystaksjon, men da ville det kanskje være en idé å se tilbake på den som mange har friskt i minnet, skriver journalist Trond Antonsen i 
dette innlegget. (Foto: Dag Erlandsen) 

Per, du tøver
Gjennomføringsministeren Per Sandberg erklærte tidlig 
at tiden for endeløse utredninger var over. Nå skulle man 
beslutte og gjennomføre, slik at fiskerinæringen kunne 
fris fra sine lenker og begynne å skape verdier. 

Og han holder det han lover. Stortingsmeldingen om 
avvikling av trålernes plikter bærer tydelig preg av en 
politisk ledelse som er lei av bråk og kjekling om historikk 
og såre utkantsfølelser. Nå skal det skjæres gjennom. 

Det får likevel være måte på lettbeint omgang med 
tall. Sist uke fortalte Kyst og Fjord hvor fiskeriministeren 
hadde erstatningsbeløpet på 100 millioner for tilbud-
splikten fra. I stortingsmeldingen står det at den eneste 
henvisningen til summen er artikkel i tidsskriftet «Norsk 
Fiskerinæring» nr. 4 fra 2015.  

Dette benektet Sandberg under et folkemøte i 
Svolvær sist helg. Her sa Sandberg at det selvsagt var 
gjort utredninger på dette, og at det lå verken synsing 
eller avislesning bak beløpets størrelse. Men på spørsmål 
fra Kyst og Fjord i etterkant av møtet klarer han ikke å vise 
til noen egen kalkyle som understøtter at han har kom-
met frem til tallet 100 mill. på noen annen måte enn det 
som fremkommer i hans egen stortingsmelding. 

Det er nok av dem som er uenige med innholdet i 
ministerens forslag, alt fra økonomiske eksperter som 
mener tallet skulle vært null, til rasende kystordførere og 
aksjonister som krever milliardbeløp. Et sted midt imellom 
bør det selvsagt kunne finnes en gylden middelveg. Vi 
skal ikke påta oss noe anslag av hva et riktig kronebeløp 
måtte være. Det viktigste er at det fastsettes ut fra krit-
erier det går an å forholde seg til. For uansett hvor seriøs 
Thorvald Tande jr. og hans ellers utmerkede artikkel i 
«Norsk Fiskerinæring» nr. 4 i 2015 måtte være, så holder 
det dessverre ikke av departementet å bygge sin argu-
mentasjon rundt den.  

Når Per Sandberg forsøker å tilbakevise de forhold 
som står svart på hvitt i hans egen stortingsmelding frem-
står statsråden bare tøvete. Mindre tøvete blir det ikke 
at Sandberg i dagens avis henviser til at erstatningssum-
men er kommet frem etter Fiskeridepartementets «beste 
skjønn». 

Vel nok har vi et kompetent fiskeridepartement, men 
det er lett å slå fast at heller ikke denne begrunnelsen vil 
ha særlig klangbunn langs kaiene i nord. 
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Føringstilskudd for kongsnegl
Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstil-
skudd for kongesnegl. Norges Råfisklag har fått Nærings- og 
Fiskeridepartementets godkjenning til bruk av føringstil-
skudd for kongsnegl som fraktes fra mottakssted til produks-
jonsanlegg for produksjon. Tilskudd utbetales med sats kr 
1,- pr kg, med en ramme på kr 500.000,-. 

Vil skape en samlet front
Langs store deler av kysten i nord slipes nå knivene mot Per 
Sandbergs forslag om fri trålerne fra leveringsforpliktelser. 
Nå vil fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet i Troms, Ka-
ri-Anne Opsahl, samle landsdelen til en felles front. – Dersom 
pliktsystemet forsvinner kan det medføre nedleggelse og sen-
tralisering, sier hun til NRK.

Innfører meldings-app for alle
I løpet av et drøyt år må samtlige fiskebåter over ti meter ta i 
bruk kystfiske-appen for å rapportere fangstene. Fra og med 
1.1.2018 omfattes alle fartøy over 11 meter (ca 258 nye far-
tøy), fra og med 1.6.2018 omfattes alle fartøy over 10 meter 
(ca 1201 nye fartøy) og fra og med 1.1.2019 omfattes alle far-
tøy under 15 meter. (ca 2502 nye fartøy).

Fortsetter samarbeidet
Fredag skrev Norges Fiskarlag under en ny samarbeid-
savtale med to russiske fiskeriorganisasjoner. De avsluttet 
da et besøk i Murmansk. Fiskarlaget har i ti år hatt kontakt 
med Fiskeriindustriunionen i Nord og Assosisasjonen av 
kystfiskere og oppdrettere i Murmansk, melder Fiskarlaget 
på sine nettsider.nyheter

Forskerne planlegger jubileum
Til neste år kan norske og russiske havforskere feire at 
det er 60 år siden samarbeidet kom i gang. Sist uke har en 
delegasjon norske havforskere vært på besøk i Russland 
for å avvikle det årlige havforskermøtet, og i slutten av 
uka undertegnet de en avtale for hvordan samarbeidet skal 
gå for seg i sitt 60. år.

Vil ikke gi lave agnpriserVil heve kvotetaket for Lerøy 
Hvis han får grønt lys for 
å avvikle trålpliktene, 
planlegger Per Sandberg 
å be Stortinget om også 
å endre reglene for hvor 
mange trålkonsesjoner 
hvert industriselskap kan 
eie. Det vil gi Lerøy enda 
sterkere frihet.

Undervegs i utredningen av hva 
som skal skje med trålernes plik-
ter, har Havfisk ASA trukket 
frem et moment som har fått min-
dre oppmerksomhet enn andre: 
Dagens eierskapsbegrensning 
gjennom konsesjonsloven på-
legger dem en begrensning på 
maksimalt 7 trålkonsesjoner per 
industrianlegg. Havfisk-direktør 
Webjørn Barstad har understre-
ket at selskapet derfor uansett må 

opprettholde minst fem industri-
anlegg for å få lov til å drifte de 
29,6 konsesjonene de per i dag 
innehar. Havfisk-direktøren har 
derfor argumentert med at man 
selv uten aktivitetsplikt ikke 
står fritt til å legge ned anlegg 
etter eget forgodtbefinnende.  

Vil stå helt fritt
I stortingsmeldingen om av-
vikling av pliktsystemet som 
ble lagt fram av Per Sand-
berg for to uker siden, frem-
går følgende resonnement 
om eierskapsbegrensningen:  
«Bestemmelsen innebærer at sel-
skapet må eie minst fem anlegg. 
Havfisk ASA eier seks foredlings-
anlegg med aktivitetsplikt og to 
anlegg/mottaksstasjoner uten 
aktivitetsplikt. Selskapets trålere 
har tilbudsplikt til de seks for-
edlingsanleggene. For å kunne 
fortsette å disponere fartøyenes 
kvotefaktorer må således Havfisk 
ASA beholde fem anlegg, selv om 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Per Sandberg finner det ikke 
nødvendig å gi noen begrun-
nelse for å opprettholde de 
industri-eide trålernes unn-
tak fra Deltakerloven.

Deltakerloven slår som kjent fast den 
hovedregel at fiskeflåten skal eies av 
aktive fiskere. Denne regelen har Hav-
fisk og Nergård-trålerne dispensasjon 
fra, med henvisning til deltakerlovens 
bestemmelse om at «Departementet kan 
i særlig tilfelle, når næringsmessige og 
regionale hensyn tilsier det, ved enkelt-
vedtak gjøre unntak fra kravet i første 
og annet ledd om tidligere aktivitet i 
fiske eller fangst.»

Har ikke hjemmel
Kyst og Fjord spurte derfor fiskerimi-
nisteren om hvilken begrunnelse som 
foreligger for fortsatt dispensasjon der-
som pliktene faller bort?

- I Pliktmeldingen legger regjeringen 
opp til at dispensasjoner fra Deltaker-
lovens aktivitetskrav opprettholdes hvis 
pliktene oppheves. Det er vår vurdering 
at staten ikke uten videre har hjemmel 
til å tilbakekalle disse dispensasjo-
nene som følge av at staten opphever 
pliktene, så lenge rederiene overhol-
der fiskeriregelverket, sier Sandberg. 

Og tilføyer:
- Et eventuelt tilbakekall av dispen-
sasjonene vil dessuten være et svært 
omfattende inngrep i rederienes næ-
ringsfrihet. Det vil i praksis bety at de 
tvinges til å selge sine fartøy og ned-
legge rederidriften. Et slikt inngrep vil 
bryte med målsettingen i stortingsmel-
dingen om at rederiene ikke skal måtte 
kompensere for mer enn verdien av 
opphevede plikter. 

Han avviser at oppheving av plik-
tene får noen konsekvenser i forhold til 
Deltakerloven, og slår fast at det ikke 
er foreslått å gjøre endringer i denne 
loven. 

- Utrolig lettvint
Jusprofessor ved Norges Fiskerihøg-
skole, Peter Ørebech, karakteriserer 
Sandbergs svar som utrolig lettvint.  
- Det er greit at man tenker nytt poli-
tisk, men det må jo begrunnes på en 
eller annen måte. Han sier han ikke har 
hjemmel til å tilbakekalle konsesjonene. 
Men det er ikke riktig, han har hjemmel 
i massevis til å inndra disse konsesjo-
nene. Det han ikke har hjemmel til, er 
å selge ut 80 prosent av folkets felles 
eiendom til fisket til en spottpris - altså 
hjemmel til å selge ut noe han ikke eier. 
Men da er det altså ikke så nøye med 
hjemler lenger. 

Dagens konsesjonslov sier at det ikke er lov å eie mer enn sju trålkonsesjoner per industrianlegg. Det kan bli endret dersom Stortinget går med på å slippe trålerne 
fri. (Foto: Erik Jenssen)

Konsesjonsforskriften fastsetter 
flere begrensninger, blant annet 
maksimalt tillatt lasteromsvo-
lum, forbudet mot ombordpro-
duksjon med mere.  

Forskriften setter et makstall 

på 12 torsketråltillatelser per 
eier når rederiet er fisker-eid. 
Dersom fartøy og fiskeindustri-
bedrift er eid av samme eier, kan 
hver eier maksimalt disponere 9 
torsketråltillatelser.

Dette tallet reduseres til 7 til-

latelser per industrianlegg når 
samme aktør eier flere industri-
anlegg med tilhørende torske-
tråltillatelser. Dette er tilfelle for 
både Lerøy, som råder over 13 
torsketråltillatelser og Havfisk 
som har 29,6. 

Dette er eierskapsbegrensningene for trålnæringa:

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

aktivitetsplikten på disse anleg-
gene oppheves, om ikke eierkon-
sentrasjonsreglene også endres. 
Dersom aktivitetsplikten opphe-
ves samtidig som eierkonsentra-
sjonsbestemmelsen justeres, slik 
at denne ikke utgjør en ytterli-
gere begrensning, innebærer det 
at alle krav om å drive viderefor-
edling av fisk avvikles. Havfisk 
ASA vil da stå fritt til å velge den 
tilpassing de måtte ønske.»

 
Vil bli endret
Det er akkurat den friheten 
fiskeriministeren ønsker å gi 

Lerøy. Per Sandberg bekref-
ter overfor Kyst og Fjord at det 
arbeides med en endring av ei-
erskapsbegrensningene, slik 
at Havfisk-eieren kan organi-
sere eierskapet sitt til trålerne 
rundt færre anlegg enn dagens 
begrensninger legger opp til. 
- Formålet med å foreslå å opp-
heve aktivitetsplikten, er å gi 
selskapet større frihet i organise-
ringen av den landbaserte virk-
somheten. For at denne friheten 
skal bli reell, er det nødvendig å 
endre eierkonsentrasjonsreglene. 
Regjeringen legger derfor opp 

til å endre disse reglene etter at 
Stortinget har behandlet Plikt-
meldingen, sier Per Sandberg. 

Tror ikke på nedlegging 
Fiskeriministeren understreker 
samtidig at han personlig ikke 
tror Lerøy skulle ha noe motiv 
for å legge ned noen av dagens 
industristeder.

- Samtidig er det slik at det for 
tiden går godt i fiskeriene, og det 
er stort behov for fiskeindustri i 
Nord-Norge. Den som ønsker å 
legge ned fiskeindustri i Nord-
Norge nå, ser ikke langt fram i 
tid, mener Sandberg. 

Sildelaget vil ikke gi billig sild 
og makrell til Fiskernes Agn-
forsyning. Fiskarlaget Nord er 
oppgitt.

- Norges Sildesalgslag må forholde seg 
til at ordningen er ønsket og videreført av 
Nærings- og fiskeridepartementet. Vi an-
moder Norges Sildesalgslag om å revur-
dere sitt standpunkt, skriver Fiskarlaget 
Nord i et brev til Sildelaget. 

Men administrerende direktør Paul M. 
Oma sier nei.

- Vi respekterer selvsagt at agnkvoten 
er avsatt, men mener prinsipielt at sild- 
og makrellfiskerne ikke skal subsidiere 
Agnforsyningen med anslagsvis 15 mil-
lioner kroner, sier Oma til Kyst og Fjord.

Klare signaler
Opptakten til uenigheten oppstod i for-
kant av høstens reguleringsmøte. Sil-
delaget skrev brev til direktorat og 
departement og signaliserte at hele ord-
ninga med agnkvoter burde avvikles. 

Fiskeriministeren fulgte ikke denne 

anmodninga og opprettholdt ordninga. 
Til gjengjeld har altså Sildelaget avviklet 
de spesielle prisavtalene for disse kvo-
tene, en ordning som har vart siden 2004. 
Fra nå av gjelder de dynamiske minste-
prisene, har laget bestemt.

Det faller Fiskarlaget Nord tungt for 
brystet.

- Arbeidsutvalget mener ordningen 
har fungert og at den stimulerer til mer 
linefiske, i tråd med formålet. Ordnin-
gen kommer hele lineflåten til gode og 
bør videreføres. Arbeidsutvalget vil 
bemerke at den ulempe avsetningen til 
agnformål utgjør for den pelagiske flåten 
synes begrenset i forhold til den fordel 
som oppnås for lineflåten, skriver laget 
og fortsetter:

- Departementet oppfordrer til at det 
inngås særskilte avtaler om minstepris 
for å oppnå lavest mulig pris for agnet. I 
dette ligger det et tydelig signal til salgs-
lagene om at de skal bidra til at ordnin-
gen skal fungere slik den har gjort, der 
lineflåten skal oppnå så fordelaktig agn-
pris som mulig.

- Dersom det ikke forhandles frem 
gode priser for agnkvantumet hos salgs-
lagene, vil det heller ikke kunne gis for-
delaktige priser på agn til lineflåten. En 

god ordning er således betinget av at 
salgslagene er villige til det samspill som 
departementet legger opp til.

- Mangler dokumentasjon
Oma sier argumentene fra Fiskarlaget 
Nord er mye de samme som Sildelaget 
tidligere har fått i et brev fra Agnfor-
syningen. Laget har svart på brevet fra 
Agnforsyningen og at det om kort vil tid 
gi et utførlig svar til Fiskarlaget Nord, et 
svar Oma ikke vil forskuttere i Kyst og 
Fjord. 

Men essensen i svaret er klart: Det er 
nei.

- Det fremmes påstander om at bort-
fallet av særskilt avtale om minstepriser 
for kvoter avsatt til agnformål vil ramme 
lineflåten. Vi skal ikke avvise denne på-
standen, men har ikke sett dokumenta-
sjon på at påstanden er korrekt, sier Oma, 
som også mener han har departementet 
på sin side.

- Departementet og Fiskeridirektoratet 
ble i brev av 20. september i fjor gjort 
oppmerksom på at vi ville gjøre denne 
endringa. Vi tok også saken opp på Re-
guleringsmøtet i høst. Vi har ikke fått til-
bakemelding fra departementet på denne 
henvendelsen, sier han.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Vi har ikke fått tilbakemelding fra departementet på endringen, sier Paul Oma.

Dispensasjon 
uten begrunnelse
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Søppelfisket virker

Kystflåten vil være med 

Borgundfjordvegen 68 ● 6017 Ålesund 
office@moltech.no ● tlf: 701 02 880

“For the optimum catch”

Møt oss på

i Lofotgata 21

Prøveprosjektet «Fishing 
for litter» sørget for at 
havfiskeflåten tok på 
land 48 tonn avfall i fjor.

Til alle tider har trålerne fått opp 
avfall fra bunnen i fangstene 
sine. Om søpla har blitt tatt til 
land eller dumpet på havet, er 
det bare rederiets egen sam-
vittighet og økonomi som har 
regulert. Gjennom prosjektet 
«Fishing for litter» har man satt 
avfallsinnsamlingen i system, og 
garantert for gratis levering av 
søpla i land.

Mye fiskeskrot
27 fartøyer deltok i prosjektets 
første driftsår, og leverte til 
sammen 48 tonn avfall fordelt på 
de tre havnene Ålesund, Tromsø 
og Egersund. Tallene forteller 
at det kommer mye fiskerire-
latert avfall opp med trålen.  

- Det er et stort spenn, alt fra tapte 
redskaper som består lin, tauverk 
og metall - til kuler, bekledning, 
hansker og generelt plastsøppel. 
Og det er plast som er den domi-
nerende materialtypen blant det 
som kommer opp. Det er for så 
vidt logisk ettersom plastavtallet 
ikke går i oppløsning slik annet 
avfall gjør. Det er litt vanskelig 
å anslå opphav, men vi kan slå 
fast at det er av både av norsk og 
utenlandsk opprinnelse, sier pro-
sjektleder Hilde Rødås Johnsen i 
konsulentselskapet Salt. 

Stor variasjon
Mottakene opplevde stor varia-
sjon i typen avfall som kom til 
land. For mens det aller meste 
som kom til land i Ålesund var 
fiskerirelatert avfall, var det 
nesten halvt om halvt i Tromsø.  
Om bord i båtene sorteres av-
fallet i enten restavfall eller 
gjenvinnbart. På land blir av-
fallet plukksortert av prosjek-
tets medarbeidere for å danne 
seg et statistisk materiale for 

hva det er som kommer opp.  
- Disse tallene er ennå ikke klare 
for publisering, men det er dette 
som gir oss kunnskap om hva 
slags avfall som ligger på bun-
nen og hva vi kan regne med å 
få opp hvis vi skalerer opp dette 
prosjektet, sier Hilde Rødås 
Johnsen. 

Skaffe kunnskap 
Inntil videre er det ikke planer 
om oppskalering, annet enn å 
åpne et fjerde mottak i prøve-
prosjektet. Dette blir plassert 
hos Åkrehamn trål i Karmøy i 
løpet av mars. Prosjektet kjøres i 
regi av Miljødirektoratet, og her 
er man ikke i tvil om potensia-
let for innsamling av vesentlig 
større mengder. 

- Det er mange båter som har 
ønsket å være med, og vi har 
operert med ventelister. Det er 
også mange som ønsker seg flere 
mottak langs kysten, men i denne 
omgang er dette bare et pilotpro-
sjekt med begrensede midler for 
å deponere alt som kommer på 

Havforskningsinstituttets bunn-
forskningsprogram, «Mareano» 
anslår at det i Barentshavet be-
finner seg rundt 200 kilo søppel 
per kvadratkilometer havbunn, 

og at det enkelte steder samler 
seg større konsentrasjoner på 
5- 6 tonn per kvadratkilometer.  
Seniorforsker ved Hav-
forskningsinstituttet, Lene 

Buhl-Mortensen sier til NRK at 
det aller meste avfallet er fiske-
rirelaterte plastgjenstander, samt 
vaier og annet bruk. 

Cleanup Lofoten håper 
å kunne overføre ef-
fektene fra «Fishing for 
litter» til kystflåten. Det 
tror fiskarlagsleder i 
Vågan, Leif Karlsen, er 
en god idè. 

- Hvis de slipper å betale for å 
bli kvitt avfallet, er det helt klart 
flere fiskere som ville ta det med 
seg til land, sier Karlsen. 

Han er glad for å høre 
om resultatene fra havflå-
tens innsamling, men tviler 
på at kystflåten kan komme 
opp med lignende mengder.  
- Det blir en stor forskjell i me-
tode mellom en bunntrål og de 
redskaper vi drifter med. Det er 
lite å få opp med de redskapene 
vi bruker, det kan av og til være 
lange strimler fra for eksempel 
presenninger. Det kan også fore-
komme at vi får småbiter av tapt 
bruk, men det er veldig begrenset 
i forhold til før i tida. Da lå det 
jo store trålposer og tjukt lin og 
flaut. Det kunne man rett som det 
var få på vengan i mørtna. Det 
ser vi nå ikke lenger.

Holdningsendring
Karlsens generelle inn-
trykk er at det er mindre 
havsøppel å se nå enn før.  
- Vi ser av og til kanner, kasser 
og tønner på rek. Dette er nok 
avfall som allerede er på avveie, 
og som har blitt blåst på havet. 
Jeg tror vi er på god veg å få et 

betydelig reinere hav enn det vi 
hadde for noen år siden. Det har 
blitt en helt annen kultur blant 
fiskerne om dette, det har blitt 
en motesak ikke å sleppe noe i 
havet. Det går ikke an å sammen-
ligne med hvordan det ble gjort 
for 20 år siden i forhold til i dag. 
For det skjønner vi jo alle, at uten 
et reint hav så har vi ikke særlig 
til reklame å stille opp med når vi 
skal ut i verden og selge fisken.

Refusjon
Prosjektet som skal gjøre det 
gratis for kystfiskerne å le-
vere avfall de finner på ræk, 
heter «Sjøfarere», og kjøres 
i regi av prosjektet Cleanup 
Lofoten, eid av Lofoten Av-
fallsselskap og Lofotrådet.  
Informasjonsleder hos Lofoten 
Avfallsselskap, Monica Kleffel-
gård Hartviksen sier de er helt 
i startfasen, men at Hold Norge 
Rents refusjonsordning åpner for 
at gratis levering kan la seg gjøre. 

- Vi vil drøfte dette med fis-
kere hvordan dette enklest kan la 
seg gjøre. Så langt har vi bare en 
som har meldt seg, men vi håper 
at det et flere rundt hjørnet. Det 
vi ønsker å få til er et system som 
gjør at det må gå an at alle som 
finner herreløst avfall skal få le-
vere det gratis uansett om man er 
fisker, privatperson eller hva som 
helst.

Prinsipper og praksis
- Men hvorfor ikke bare sette ut 
containere i havnene som alle 
kan benytte? Hovedsaken er 
jo at det kommer inn søppel? 
- Problemet er at da får du inn 

Søknadsbunken til Miljø-
direktoratets tilskudds-
ordning for tiltak mot 
marin forsøpling er tre-
doblet i forhold til i fjor.

Miljødirektoratet har de tre siste 
årene lyst ut tilskudd for tiltak 
mot marin forsøpling. I 2015 var 
beløpet 7 millioner, i 2016 var 
det 15 millioner og i år ligger det 
hele 35 millioner i potten. 

De pengene kan likevel få 
bein å gå på, om alle lystige 
forslag til innsamling av hav-
søppel skulle få tommel opp.  
For innimellom en lang rekke av 
lokale strandryddedugnader og 
annen frivillig innsats, dukker 
det nå opp millionsatsinger lan-
sert av ulike selskaper som vil 
bruke alt fra ROV miniubåter, 
tråler og droner til å sanke inn 
havsøppel.

Mye kreativitet
Søkerlista teller 206 kandidater, 

og det omsøkte beløpet utgjør 
drøye 200 millioner kroner. Det 
er derfor åpenbart at det er mange 
søknader som vil bli avslått.  
Seniorrådgiver i seksjon for 
avfall og grunnforurensning i 
Miljødirektoratet, Hannah Hil-
donen sier til Kyst og Fjord at 
det selvsagt er gledelig med så 
stor interesse for ordningen.  
- Vi har tre ganger så mange sø-
kere som i fjor, og det er ingen 
tvil om at vi ser mye kreativitet 
her. Det er vi veldig fornøyde 
med, men vi forholder oss sam-
tidig til tildelingskriteriene, som 
slår fast at vi skal støtte tiltak 
som kan redusere marin forsøp-
ling. Tiltak som ikke er med på 
å redusere marin forsøpling, vil 
derfor ikke få støtte, slår Hildo-
nen fast. 

Behandles i mai
En stor del av pengene går med til 
å støtte de ulike strandryddedug-
nadenes kostnader til bortkjøring 
og deponering av innsamlet av-
fall. Selv om dugnadsviljen er 
stor både fra dem som fysisk 
samler inn avfallet og blant 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

En representant fra Salt og en fra Havfisk går gjennom en landing avfall som er kommet på land ved terminalen i Tromsø. (Foto: Salt)

Travelt rundt honningkrukken

- Det er ikke tvil om at kystfiskerne ville ta med seg mer avfall til land hvis de slapp å betale for å 
bli kvitt det, sier Leif Karlsen i Vågan Fiskarlag. (Foto: Erik Jenssen)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

200 kg per kvadratkilometer

transportselskaper og renova-
sjonsbedrifter, så ender man med 
kostnader noen til slutt må dekke.  
- Hovedhensikten vår med til-

skuddsordningen er å sikre at de 
som deltar, ikke skal ha merkost-
nader ved å drive strandrydding. 
Det er jo demotiverende om man 

skulle betale penger for å drive 
dugnad, sier Hildonen, som reg-
ner med at søknadene er besvart 
tidlig i mai. 

alt mulig annet også. Erfaringen 
er at alt som er åpent blir brukt 
av alle - til alt. Det medfører en 
kostnad å deponere avfallet, og 
vi har et prinsipp i Norge om 
at forurenseren skal betale. Vi 
har likevel kommet langt med å 
få en ordning for herreløst av-
fall gjennom refusjon. Det er en 
ordning som går gjennom Hold 
Norge Rent, og da fjerner man 

den laveste barrieren for å levere 
avfall. Så lenge man kan doku-
mentere hva slags avfall man 
tar vare på, så har man ingen 
utgifter med det. Det er det vi 
ønsker å få til med kystflåten.  
- Hvor mye søppel kan dere få 
inn på denne måten, tror du? 
- Vi har egentlig ingen anelse om 
hvor mye søppel som kommer til 
land hvis alle fiskerne tok med 

seg på land alt de fikk. Vi ser at 
trålerne får masse med seg, og 
det er kjempeflott. Nå lurer vi på 
hva potensialet er hvis vi får med 
også sjarkflåten, og det har vi 
søkt om støtte til å komme i gang 
med å kartlegge. Hvis vi prøver 
det her i Lofoten først, så kan vi 
jo se hvor mye som kommer på 
land og deretter anslå det totale 
potensialet.

Søppelfakta, «Fishing for litter» 2016:

	Totalt ble det i prosjekt Fishing for litter levert inn 48.183 
kg avfall til mottakene i Tromsø, Ålesund og Egersund. Avfallet 
fordeler seg slik: 

 
 Totalt Fiskeri Annet

Tromsø:  22.730 kg.  12.480 kg 10.250 kg.
Ålesund:  22.967 kg. 22.467 kg.  500 kg. 
Egersund:  2.486 kg. 2.008 kg.  478 kg.

Til sammen ble det samlet inn 37 tonn gjenvinnbart fiskerirela-
tert avfall. Resten var alt annet avfall, inkludert ikke-gjenvinn-
bart fiskeriavfall.

Det var til sammen 44 leveringer i 2016, fordelt på 27 fartøyer.  
17 av dem leverte i flere av havnene. 

Sorteringen om bord er gjort slik:
1) gjenvinnbart fiskerirelatert avfall: Garn, nøter, trål, tau + 
rester av ulike fiskeredskaper – maksimalt ca 20 prosent be-
groing.

2) Ikke gjenvinnbart avfall: Jern, metall, trevirke, plast, løse 
gjenstander, flasker/dunker og alle typer søppel som flyter i 
havet + fiskeredskaper med mer enn 20 prosent begroing.

Det er ikke gjort noen egen registrering av plast kontra andre 
materialer.  

land. Det viktige nå er å skaffe 
oss kunnskap om hvordan det 
er mulig å gå frem i et slikt 
arbeid, sier seniorrådgiver i 
Hav- og sedimentseksjonen i Mil-
jødirektoratet, Runar Mathisen.  
- Hva er potensialet der-

som hele flåten deltar? 
- Det har jeg ikke regnet på, 
men vi ser jo at potensialet er 
stort. Selv om resultatene så 
langt er gode, er det for tidlig å 
evaluere hva vi gjør videre, sier 
Mathisen. 
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Afrikafeber i sjømatnæringen

Vil ikke lære produksjon

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

STORT UTVALG  AV SKIPSUTSTYR OG BÅTUTSTYR
• LANTERNEKONTROLLER
• BRANNALARM
• BRYTERPANELER
• INSTRUMENTPANELER

• STYRINGSSYSTEMER
• LANDSTRØM 
• NØDSTRØM

PRODUSERES I NORGE

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

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

TosLab – din leverandør av laboratorietjenester
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www.toslab.no
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Et 20-talls norske fiske-
riselskap samles denne 
uken i Afrika for å se 
nærmere på mulighe-
tene den store veksten 
på kontinentet kan gi 
norsk sjømateksport. 

Sjømatrådets satsning på nye 
markeder opplever at det er stor 
interesse blant den norske fiske-
rinæringa for eksport til land i 
Vest-Afrika.

Fylt opp
I hovedsak er det Nigeria, An-
gola, DRC (Kongo Kinshasa) og 
Kongo-Brazzaville man har opp-
levd en økende interesse.

Under Sjømatrådets ekportør-
reise til Nigeria kommende uke 

Sea Gourmet må selge 
unna leiligheter og eien-
deler for å holde skuta 
flytende i påvente av 
snøkrabbeavklaring.

Snøkrabbeselskapet med base 
i Båtsfjord, kjemper en heroisk 
kamp for å overleve i påvente av 

en avklaring om de latviske far-
tøyene som har holdt bedriften 
med råstoff, skal få slippe inn i 
snøkrabbefangsten igjen.

Fortsatt i det blå
For å klare de økonomiske betin-
gelsene har bedriften måtte gå til 
det drastiske skritt å selge unna 
verdier, skriver iFinnmark.no.

Fortsatt er det likevel høyst 
uvisst om de vil klare det, all 
den tid det ikke foreligger noen 
umiddelbar løsning.

Nærings- og fiskerideparte-
mentet opplyser overfor nettste-
det at de har jevnlig kontakt med 
EU om saken, senest 10. mars. 
For Per Sandberg og hans stats-
sekretær Ronny Berg er det ikke 

aktuelt å gi det lativske rederiet 
som har levert til Båtsfjord, tilla-
telse til å fiske i norsk sone uten 
videre.

– Kvotebytte er den eneste 
muligheten for EU-fartøy å fiske 
lovlig på norsk kontinentalsok-
kel. Norge har lagt fram et tilbud 
som blant annet inneholder krav 
om at all krabbe som EU even-

tuelt bytter til seg, må landes i 
Norge, får iFinnmark opplyst fra 
Berg.

Ny drøfting om kort tid
De skal i nytt drøftingsmøte med 
EU om kort tid.

Sergei Ankipov i Seagourmet 
har foreløpig ikke hatt anledning 
til å kommentere saken.

Hovden Senior AS har 
kontrahert et nytt kom-
binasjonsfartøy. Nylig 
signerte de en avtale 
med Larsen Mek Verk-
sted om bygging av 
«Hovden Viking».

Skroget skal ifølge verftet byg-
ges i Gdansk i Polen, melder 
Sildelaget.

Fartøyet er designet og ut-
viklet av Rolls-Royce Marine 
AS som også skal levere en god 
del av hovedutstyret.

I tillegg vil det bli utstyr fra 
mange lokale leverandører i 

Afrikanerne elsker fisk. Nå håper norske eksportører å ta et større jafs av det voksende markedet. (Foto: Øystein Ingilæ)

Trond Kostveit i Sjømatrådet 
jobber for bedre markedstil-
gang

Rigges for alle typer fangst

Heroisk kamp for å overleve

«Hovden Viking» vil kunne håndtere alle typer fangst, enten det 
dreier seg om levendefisk eller fryst.

For å kunne gjøre op for seg, selger Sea Gourmet nå unna leiligheter og eiendeler.

Mens fiske, fangst og 
havbruk i år opplever 
økt interesse fra sko-
leelever, har kun en 
person søkt opptak til 
lærerfaget sjømatpro-
duksjon.

Sett Sjøbein har sammenlignet 
søkertall fra Utdanningsdirekto-
ratet til videregående opplæring 
innen fiskeri- og havbruksrela-
terte utdanninger for 2017/2018. 
Med unntak av fagene sjømat-
produksjon og sjømathandlerfa-

get er det en meget god interesse 
for de typiske «blå» fagene.

Totalt er det en økning fra i 
fjor på 18 prosent flere søkere 
som har valgt Fiske og fangst 
VG2 og Akvakultur VG2 i 
2017. Sett Sjøbein vil spesielt 
trekke fram tallene for VG2 
Akvakultur, 208 søker om sko-
leplass, herav 61 jenter. 

- Dette er en økning på totalt 
30 prosent i forhold til i fjor, og 
vi ser at det er 56 prosent økning 
i antall jenter som har søkt i for-
hold til i fjor, skriver Sett Sjø-
bein i en pressemelding.

vil 20 aktører fra både pelagisk- 
og tørrfisk-næringa i Norge ha 
muligheten til å bli bedre kjent 
med det nigerianske markedet 
for norsk fisk, samt ha en møte-
arena for å knytte kontakter med 
lokale importører. Det er første 
gang Sjømatrådet har arrangert 
et slikt arrangement i Vest-
Afrika.

Interessen for Vest-Afrika 
blant næringa i Norge er betyde-
lig, over 60 aktører har meldt in-
teresse for å vite mer om arbeidet 
Sjømatrådet gjør i regionen.

Markedsadgang
Gjennom et to-årig prosjekt 
under prosjektleder Trond Kost-
veit, jobber Sjømatrådet aktivt 
med å tilrettelegge for lettere 
markedsadgang ved hjelp av 
markedsinformasjon og analyse, 
nettverksbygging og å legge opp 
til politiske møter for å løfte han-
delshindringer forbundet med 
valuta- og toll-restriksjoner. 

- Formålet med turen som ar-
rangeres i mars er å ha politiske 
møter der vi ønsker å arbeide 
videre med å skaffe tilgang på 
valuta for importørene av norsk 
sjømat samt å forenkle import-
prosessene for å bedre marked-
sadgangen. Vi ønsker også å 
skape en møteplass mellom nor-
ske eksportører og nigerianske 
importører av sjømat, forteller 
Kostveit.

Nigeria er et viktig marked 
for norsk sjømat. I 2016 ekspor-
terte Norge nesten 7000 tonn 
tørrfisk til landet, mer enn noe 
annet marked. Nigeria er også 
ett av de fem største importmar-
kedene for norsk makrell.

- Nigeria har 180 millioner 
innbyggere og representerer et 
stort potensiale for norsk sjømat. 
Norge og Nigeria har lange han-
delstradisjoner for både tørrfisk 
og pelagiske arter. Handelen 
med tørrfisk fra Norge startet 
allerede i 1890- årene. I tillegg 
til tørrfisk og pelagisk fisk er det 
et marked for norsk laks blant 
en voksende middelklasse, sier 
Kostveit.

Tørrfisk i beste sendetid
Sjømatrådet har den siste tiden 
også samarbeidet med journa-
list Thelma Obaze fra Nigerian 
Television Authority (NTA) for 
å lage en 15 minutter lang doku-
mentarfilm om tørrfiskens reise 
fra Lofothavet til middagsbordet 
i Nigeria.

Filmen, som er i regi av Sjø-
matrådet, skal sendes på nasjo-
nal TV i Nigeria i løpet av våren. 
Direktør for Sentral- og Vest-
Afrika i Sjømatrådet, Trond 
Kostveit, sier at filmen bygger 
godt rundt det arbeidet Sjømatrå-
det gjør i Nigeria.

- Filmen vil vises på nasjo-
nalt TV i forbindelse med vårt 

forestående seminar i Lagos. Det 
er en ypperlig mulighet for oss 
å vise fram og fortelle historien 
bak et unikt produkt som nigeri-
anerne har lange tradisjoner med.

- Gjennom dokumentaren øn-
sker vi å fortelle om den høye 
kvaliteten på norsk tørrfisk til 
alle deler av Nigeria, ikke bare 
til iboene i sørøst som er de som 
kjenner best til denne råvaren. 
I tillegg håper vi å appellere til 
den yngre generasjonen som 
ikke har samme tradisjoner som 
sine foreldre, forteller Kostveit.

Journalist Thelma Obaze 
mener det er store muligheter for 
tørrfiskmarkedet i Nigeria:

- Nigerianere elsker smaken 

av norsk tørrfisk, og vi spiser 
den både til hverdag og fest. Det 
konsentrerte næringsinnholdet 
i tørrfisk er et svært viktig bud-
skap å formidle til nigerianske 
forbrukere. Mange tror at prote-
iner og vitaminer forsvinner når 
fisken tørkes, forteller Obaze.

Statssekretæren med
Seminaret i Lagos denne uken 
sammenfaller med at statssekre-
tær Ronny Berg besøker Nige-
ria. Under oppholdet vil det bli 
arrangert et seminar hvor både 
norske og nigerianske aktører får 
presentere sine budskap. I tillegg 
vil delegasjonen besøke marke-
der der norsk fisk selges.

nærområde.
Fartøyet har en lengde på 46 

meter og bredde på 12 meter. 
Båten blir rigget for snurpe- og 
snurrevadfiske og også med trål-
galge for senere mulighet for 
tråling. Fartøyet er designet med 
intet mindre enn seks RSW-tan-
ker. To av tankene er rigget for 
levendefisk og i tillegg fryseiso-
lert. I tillegg skal båten rigges 
med sug fra not og på hoveddekk 
blir det montert fabrikk for be-
handling av kvitfisk.

Innredningen blir arrangert 
for 12 personer i fire enkelt-
mannslugarer og fire to-mann-
slugarer.
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Pulsen stabil og nattesøvnen intakt

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

Nordkappregionen Havn IKS
        Port of North Cape

       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

VÅRE HAVNER:
Nordvågen, Gjesvær, Skarsvåg
    Kamøyvær, Honningsvåg, 
Smørfjord, Veidnes, Kjøllefjord
           Dyfjord, TrollbuktSjekk ut www.amarine.no

Her er mannen som står 
til rors for Lofotens stør-
ste prosjekt denne uka. 

Vi møtte daglig leder for Lo-
fotstand, Arne Walter Mørch 
noen dager før det braker løs 
i Kabelvåghallen. Eller rettere 
sagt hallene. For i år kan Lofot-
Fishing bre seg ut over et større 
område etter at det er bygget en 
håndballhall vegg i vegg med 
den gamle fotballhallen. 

Det betyr at messa har kun-
net si ja til enda flere utstillere, 
og øke antallet stander fra 100 
til 140. 

Fem trailere
Det betyr i sin tur enda mer 
jobb og rigging for mann-
skapene som får det hele til å 
henge i hop. Det er fjerde gang 
Arne Walter får showet opp og 
stå, og han fremstår særdeles 
rutinert med tanke på time-
planen. Så har da også Lofot-
fishing kjørt seg inn til å bli et 
velsmurt maskineri opp gjen-
nom årene. 

- Jobben vår lokalt handler 
mest av alt bare om å være 
vertskap og sørge for at alt er 
på plass til mannskapene fra 
selskapet som rigger messe-
standene og alt som hører til. 
Det er det samme selskapet 
som rigger Nor-Fishing og 
flere andre store messer, så 
dette er folk som kan sine ting, 
sier Arne Walter. 

Utstyret fyller til sammen 
fem trailere, som ankom Ka-

Lorentzen Hydraulikk 
i Kabelvåg er en av de 
lokale bedriftene som 
markerer seg sterkt 
under messa.

Daglig leder John-Sverre Lo-
rentzen har de senere årene 
droppet Nor-Fishing i Trond-
heim, og heller lagt all inn-
satsen i LofotFishing. I år er 
innsatsen høyere enn noen 
gang, med største stand og 
et messebudsjett godt over 
300.000 kroner. 

Rive og slite
- Vi kom litt bort i Trondheim, 
rett og slett. Det har blitt stort 
for en bedrift som oss. Vi 
har jo kunder som ønsker å 
rive og slite litt i produktene 
våre, så på ei slik messe er det 
viktig at vi får stilt ut det vi 
selger. Da er det kortere veg 
å ta med utstyret ned i Ka-
belvåghallen, sier Lorentzen. 
Selskapet har vært fast inven-
tar på LofotFishing i alle år, 
og beskriver messa som den 
viktigste møteplassen for de 

Arne Walter Mørch er mannen som holder messeskuta på rett kurs. (Foto: Erik Jenssen)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

belvåg sist torsdag. Denne uka 
ankom utstillernes varer, og det 
blir rigget og styrt helt frem til 
messa åpner fredags formiddag. 

Artig og slitsomt
I tillegg til alle utstillernes folk, 
er det et stort antall dugnadsfolk 
i sving i alt fra parkerings- til 

kafétjeneste, rydding og sjauing. 
Alt dette koordineres av Arne 
Walter, som bedyrer at selv om 
det kan være slitsomt, så er det 

en artig jobb å være messegene-
ral for fiskernes samlingspunkt i 
nord.

- Det kan bli litt lite søvn i 

kundene som har relevans for 
deres drift. 

Gode tider
Sammen med sønnene John 

Gunnar og Rolf opplever han nå 
gode tider i utstyrsleverandør-
bransjen.

 - Ja, det er artige tider nå, 
folk bygger nye båter, bestiller 

utstyr og står på. Så det er nå vi 
må trå til og legge grunnlaget for 
de tider vi vet kommer. Dette er 
ei næring som går på både opp 
og ned, det veit vi godt. 

Satser tungt på hjemmebane

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

John Gunnar, John Sverre og Rolf Lorentzen er klare for Lofotfishing med sin største stand noen gang.   (Foto: Erik Jenssen

messeuka for å si det sånn. Så 
langt har det likevel gått veldig 
bra, ler Arne Walter rett før mes-
sestart. 
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- Useriøst av direktoratet
Ressursdirektør Aksel 
Eikemo i Fiskeridirekto-
ratet vil avvikle ordninga 
med å lande fisken rund. 
Fagsjef Jurgen Meinert i 
NSL kaller forslaget use-
riøst.

- Vi utfordrer næringen til å 
komme på banen med forslag til 
konkrete tiltak for å bli kvitt slik 
fiskerikriminalitet, og som er 
ødeleggende for en bærekraftig 
høsting av våre felles fiskeres-
surser, næringens renommé og 
markedsposisjon. Et svært nær-
liggende tiltak i denne sammen-
heng vil være å fjerne adgangen 
til umiddelbar sløying som en del 
av landingen, skriver Eikemo. 
Han mener dette vil «effektivi-
sere landingen ved at seddel kan 
skrives fortere, ta bort usikkerhet 
rundt fiskens kondisjon og effek-
tivisere ressurskontrollen». 

- Vil Norges Fiskarlag, 
Norges Kystfiskarlag, Sjømat 
Norge, Norske Sjømatbedrifters 
landsforening og Fiskekjøpernes 
Forening være med å diskutere 
mer effektive tiltak? Vi inviterer 
næringens organisasjoner til å 
komme med forslag til konkrete 
tiltak for å bli kvitt ulovlig fiske 

og ulovlige landinger, skriver 
han.

Framover baklengs
Fagsjef Jurgen Meinert i Norske 
Sjømatsbedrifters Landsforening 
(NSL) kaller forslaget useriøst. - 
Direktoratet går baklengs inn i 
framtida, sier han. 

- Etter at en rekke fiskemottak 
har investert i kostbare sløyean-
legg for å ta vare på biproduk-
tene, mener han altså at disse 
anleggene nå skal skrotes og vi 
skal tilbake til tida da man sløyde 
fisken på havet. Det er det ingen 
som ønsker. Det er selvsagt et 
overordnet mål at dette ikke skal 
kastes på havet, men tas på land 
og utnyttes i kommersielle pro-
duksjoner. Vi har dessuten fått 
store båter og et landingsmøn-
ster som umuliggjør det Eikemo 
foreslår, sier han.

- Enten må man ta råstoffet 
på land, eller sløye på havet, og i 
dette valget mener altså Eikemo 
at vi skal velge det siste. Det er 
vanskelig å ta dette forslaget se-
riøst.

Må bedre kontrolltiltak
Bakgrunnen for saka er Fiskeri-
direktoratets påstander om juks, 
påstander som i seg selv har fått 
folk til å reagere, blant andre 
leder i Nordland Fylkes Fiskar-
lag Jan Fredriksen (se innlegg 

lenger bak i dagens avis). 
Meinert mener problemet lig-

ger i direktoratets egne kontroll-
tiltak, som han hevder ikke er 
gode nok. Sentralt er bestemmel-
sen om en fast omregningfaktor 
på 1,5, som ifølge fiskekjøperne 
er et altfor grov bestemmelse 
som skjærer all torsk over 
samme kam, uansett om det er 
feit gytetorsk i Nordland, lodde-
spreng torsk i Troms eller sulten 
finnmarkstorsk man snakker om. 

- Problemet oppstod da du be-
holdt den samme enkle omreg-
ningsfaktoren som før, selv om 
du nå skulle begynne å land fis-
ken rund. Direktoratet må snart 
begynne å ta dette inn over seg.

– De må finne kontrolltiltak 
som virker, ikke lage systemer 
som stempler helt lovlydige 
mennesker som kriminelle. Di-
rektoratet led et sviende nederlag 
da Sandberg ikke ga dem lov til 
å innføre de nye journalkravene. 
Det som nå kommer, er sure 
oppgulp, mener Meinert.

- Vi må ha transparente 
systemer, der alle kan se hva 
som betales for fisken på det 
enkelte mottak, det kan gi klare 
indikasjoner på hvor det eventu-
elt blir jukset. Slik det er i dag, 
må vi til enhver tid bevise vår 
egen uskyld i alle sammenhen-
ger, stikk i strid med juridiske 
prinsipper ellers i samfunnet. 

Et eventyr. Bruk av 
tog til transport av fisk 
har blitt en gigantsuk-
sess for Narvik. I år vil 
200.000 tonn sjømat ek-
sporteres via jernbanen.

De største volumene er selvsagt 
laks, men akkurat nå sendes 
tog etter tog ut med fersk skrei. 
Fra Ramberg, Senjahopen og 
Karlsøy ankommer fisken med 
trailere før fisken settes på toget 
fra Narvik til Alnabru – via 
svenske skinneganger.

Etter kun 27 timer er den 
framme klar til sortering til de 
forskjellige destinasjonene rundt 
om i Europa.

Det betyr at kundene kan ha 
skreien på bordet allerede tre – 

fire døgn etter at den er halt over 
ripa utenfor Lofoten, med andre 
ord nærmest blodfersk.
Prisdrivende
For fiskerinæringen har trans-
portknutepunktet Narvik inntatt 
en nøkkelrolle for å få varene 
ut ferskest mulig. Med den lyn-
raske transportruten klarer man 
å holde prisene oppe, og ikke 
minst klarer man å levere store 
kvantum. Bruk av tog har åpen-
bart vært med på å styrke nærin-
gen, ettersom man parallelt med 
økningen i togforsendelser nær-
mest har hatt samme stigning på 
prisutviklingen på torsk.

Under radaren
- Folk flest er ikke klar over hvor 
store mengder fisk som sendes 
via Narvik, sier leder for Ofotba-
nen-alliansen Åsunn Lyngedal. 

Det gjelder både de som job-
ber i fiskerinæringen, og ikke 
minst narvikværingene.

- De færreste har fått med seg 
denne eksplosive utviklingen. 
Mange tror Ofotbanen hoved-
sakelig frakter malm.  Man har 
ikke fått med seg at vi faktisk 
transporterer 200. 000 tonn fersk 
fisk som har en verdi på 12 mil-
liarder hvis en legger til grunn 
en kilopris på 60 kroner, sier 
Åsunn Lyngedal.

Overstiger malmverdien
Narvik har altså fått enorm 
betydning. Man snakker faktisk 
om en helt ny virksomhet som 
i løpet av de siste 20 årene har 
vokst seg til en gigant. I dag 
overstiger faktisk fiskeekspor-
ten verdien av malmen som 
transporteres fra Kiruna til Nar-
vik – og som er selve grunnlaget 
for malmbyen.

Samtidig har knutepunktet 
blitt ekstremt viktig for fiske-
rinæringa. For havbruksnæ-
ringa har den nærmest blitt 

helt uunnværlig. Spesielt for 
havbruksnæringen i Vesterålen 
og Lofoten er  den såkalte Nar-
vik-korridoren helt avgjørende 
for suksessen de har opplevd. 
To tredeler av  alle vogntog som 
skal til Narvik, kommer nemlig 
fra vest. Bare en tredel kommer 
nordfra. 

- Narviks beliggenhet i for-
hold til de store slakteriene i 
Lofoten, Vesterålen og Senja er 
optimal, sier Lyngedal.

Det har resultert i at 34 pro-
sent av all oppdrettsfisk pro-
dusert nord for Trøndelag er 
innom Narvik før den ender ute 
på verdensmarkedene.

Dobbelspor
Åsunn Lyngedal som fronter 
jobben med å få bygd 
dobbeltspor mellom Narvik 
og Kiruna, tror dette kun er en 
start. Med vekstprognosene i 
sjømatnæringen, er hun ikke 

i tvil om at sjømat vil bli enda 
viktigere for malmbyen i årene 
som kommer. Nettopp derfor er 
politikerne villige til å gå i gang 
med store kommunikasjonspro-
sjekt rundt byen. Hålogalands-
brua som åpner neste år, er bare 
ett av dem.

- Med tanke på at togtranspor-
ten allerede i dag erstatter 400 
vogntog i uka på strekningen 
Ofoten – Oslo, vil jernbanen 
bli enda viktigere i årene som 
kommer, sier Lyngedal.

Hun er for øvrig nominert på 
sikker plass til stortingsvalget 
for Arbeiderpartiet til høsten. 
Derfra vil hun fortsette jobben 
med enda sterkere fokus på 
transport fra Nord-Norge.

Hun mener å ha en god sak. 
For utbyggingen av jernbanen 
blir beskrevet som landsde-
lens mest lønnsomme samferd-
selsprosjekter de kommende 
årene.

Åsunn Lyngedal tror ikke folk er klar over hvor viktig fisk er for jernbanen i Narvik. Allerede overstiger verdien på sjømat verdien på jernmalmen som 
transporteres på de samme sporene.

På skinner ut i markedet

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Fjern adgangen til umiddelbar sløying som en del av landin-
gen, foreslår ressursdirektør Aksel Eikemo i Fiskeridirektoratet. 
Useriøst forslag, mener Jurgen Meinert (innfelt) i NSL.

                       Velkommen til Hammerfest
- servicesenteret for fiskeflåten i barentshavet.

Fiskeridirektoratet burde hatt 
bevisbyrden, ikke fiskekjøperne, 
sier Meinert.

- Innfør råstoffrevisjon 
Leder i Fiskekjøpernes Forening, 
Steinar Eliassen, mener fiske-
rinæringa må ha egne revisorer 
som også reviderer kvantumet 
som er tatt på land, ikke bare 

pengestrømmen.
- Regnskapet må hvert år 

kvantumberegnes av en god-
kjent revisorordning, på lik linje 
med den økonomiske revisjonen. 
Økonomien i et selskap forteller 
ikke så mye om råstoffstrøm-
men, og om antall tonn som er 
tatt på land til en hvert tid stem-
mer med lagerbeholdninga.
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- Summen er satt etter beste skjønn

Fant erstatnings-
beløp i tidsskrift 

Sjøsterk og stor
15-metring
Mandag fikk Torfinn 
Henriksen (bildet) testet 
«Rosøy» i sterk kuling 
utenfor Røst. Han var godt 
fornøyd etter sjøværet.

Side 10 og 11 Side 6 og 7

Side 4 og 5

Hvis du tror at det alltid er omfattende matematiske beregninger forut for 
viktige økonomiske og politiske beslutninger, så tar du feil. Erstatnings-
beløpet på 100 millioner kroner å oppgi tilbudsplikten for tråler-næringen 
fant forfatterne av Stortingsmeldingen i en snart to år gammel utgave av 
tidsskriftet Norsk Fiskerinæring.

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

Ønsker kvotebank 
Finnmarkspolitikerne vil ha en egen 
regional kvotebank. – Det vi ikke 
ønsker, er en kvotebørs, sier Johnny 
Ingebrigtsen.

Side 13

Bare én båt fikk
selfangst-støtte  
Fiskeridirektoratet valgte å gi bare 
én av de fem søkerne i fangstled-
det støtte til årets selfangst. Innen 
neste helg setter Bjørne Kvernmo 
(bildet) kursen mot Grønland.

Side 16 og 17

Emil-André Johnsen
deltar i spennende ar-
beid med gamle båter 
sammen med resten av 
Kystlaget i Øksnes.

Side 2 og 3 

Med Sandbergs 
forslag om 

fjerning av tilbudsplikt,  
bearbeidingsplikt og 
aktivitetsplikt, er slak-
tet klart for partering.

Karl Glad Nordahl

Dag Ivar Knutsen
på Myre har fått båt 
innført i fartøyre- 
gisteret med utvidet 
driftsgrunnlag.

Side 24 - 27
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(Foto: Fiskebåt)

Per Sandberg kan ikke 
vise til noen konkrete 
beregninger for hvorfor 
akkurat 100 millioner 
anses som en korrekt er-
statningssum for opphe-
ving av tilbudsplikten. 

Kyst og Fjord meldte forrige 
uke at den eneste konkrete hen-
visningen til en erstatningssum 
på 100 millioner kroner for opp-
heving av tilbudsplikten, er å 
finne i en henvisning til en artik-
kel i tidsskriftet «Norsk fiskeri-
næring» nr. 4 i 2015. 

Her resonnerer redaktør 
Thorvald Tande jr. rundt te-
maet, og argumenterer seg frem 
til at en erstatning på 2 millioner 
kroner nok er det meste rede-
riene selv vil være interessert i 
å betale. Det er til sammen 46 
konsesjoner som er underlagt 
tilbudsplikt og Tande rundet i 
sin artikkel opp til en sannsynlig 
samlet erstatning på 100 millio-
ner kroner. 

Avviste synsing
I Stortingsmeldingen som ble 
lagt frem for to uker siden av 
fiskeriminister Per Sandberg 
står artikkelen helt konkret 
listet opp som kilde for ansla-
get på 100 millioner kroner.  
På et folkemøte i Svolvær sist 
helg, slo Sandberg likevel fast at 
det ikke var riktig at han hadde 
synset seg frem til beløpet, eller 
at de hadde hentet tallet fra 
avisa. Under tittelen «Fiskeri-
minister på lofotbesøk forsvarte 
pliktkutt» refererer Lofotpos-
ten Sandberg på det følgende: 
«…Dette har det vært utrednin-
ger på. Jeg har ikke lest noen 
artikkel i avisa for å finne 100 
millioner…»

Sirkelhenvisning
Kyst og Fjord sendte derfor 
Sandberg et skriftlig spørsmål 
på epost der vi viser til uttalelsen 
referert i Lofotposten, og spurte 
ham om det har vært gjort utred-
ninger ut over det som fremkom-
mer i Stortingsmeldingen? 

Tilbakemeldingen fra Sand-
berg lyder:

- Departementet har lagt til 
grunn Ekspertgruppens vurde-
ringer som er drøftet blant annet 
i kapittel 5.3 i ekspertgruppens 
rapport. Departementet har ikke 
eksterne utredninger, men til 
grunn for verdivurderingen på 
100 millioner kroner ligger be-
regninger som er drøftet i mel-
dingens kapittel 5.4.1 og boks 
5.2, skriver Sandberg. 

Men dette er de samme kilde-
henvisningene som Kyst og 
Fjord refererte fra i forrige uke, 
der det både i ekspertgruppens 
rapport og i stortingsmeldingen 
fremgår at beløpet er hentet fra 
den allerede nevnte artikkelen i 
«Norsk Fiskerinæring», samt en 
rapport fra konsulentselskapet 
Deloitte. For enkelhets skyld 
publiserer vi begge faktaboksene 
fra stortingsmeldingen i til knyt-
ning til denne artikkelen.   

«Departementets beste 
skjønn»
Sandberg skriver videre:
- Å fastsette et riktig beløp er 
en balansegang mellom sam-
funnets forventninger om at 
kompensasjonen skal være på et 
tilfredsstillende nivå, og at pri-
sen faktisk skal være på et slikt 
nivå at næringen finner den ak-
septabel. 

- Byrden av tilbudsplikten er 
for næringen svært begrenset og 
varierer dessuten utfra hvordan 
de enkelte vilkår er utformet. 
Noen av trålerne har for eksem-
pel tilbudsplikt til en hel region, 
andre til spesifikke industrian-
legg. Det ligger likevel både 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

administrative besparelser på å 
avvikle tilbudsplikten og en viss 
politisk usikkerhet som inne-

bærer en betalingsvillighet hos 
rederier for å få opphevet denne 
plikten. Departementet har, etter 

beste skjønn, derfor kommet til 
at 100 millioner kroner er et godt 
anslag.

Mindre torsk på hele vestkysten
Mindre i vest, fra 
Vest-Finnmark og sør-
over, mer i Øst-Finn-
mark. Det viser 
Råfisklagets torskeregn-
skap etter at årets tre 
første måneder er unna-
gjort.

141.600 tonn torsk er det som 
hittil er landet i Råfisklagets 
distrikt, mot 150.000 tonn i fjor. 
Selv om fiskerne har tatt noe inn 
på forspranget de siste ukene, 
ligger de fortsatt 8.350 tonn bak 
fjoråret. 

- Igjen har mye vind satt 
sitt preg på fiskeværene, spesi-
elt mot slutten av uka, da hele 
kysten fikk føling av en ve-
stavindsramling. Det resulterte i 
vanskelige kjøreforhold, enkelte 
stengte veistrekninger, innstilte 
ferge- og hurtigbåtruter - og 
landligge for kystflåten, opp-
summer Norges Råfisklag i sin 
omtale av uke 12 i 2017. 

Finnmark
Vinterens mange uværskulin-
ger har rammet hele vestkysten, 
med markert mindre volum fra 
Vest-Finnmark til Nordmøre. 

Størst prosentvis nedgang i de 
tunge torskeregionene har det 
vært i Vest-Finnmark, som har 
mistet 2355 tonn fra i fjor. Totalt 
har det vært landet 20.733 tonn 
torsk i Vest-Finnmark denne 
vinteren.

I Øst-Finnmark er det stikk 
motsatt. Regionen som egent-
lig ikke skal få så mye torsk på 
vinteren, har havnet på nesten 
10700 tonn, 3250 tonn mer enn 
i fjor.

Troms og Vesterålen
Både Troms og Vesterålen har 
tapt rundt 2500 tonn hver. Dette 
er fisk de neppe kommer til å 
få tilbake dette året. Det er for 
seint, mye av fisket har flyt-
tet seg sørover. Troms har fått 
32.397 tonn, ned 2655 tonn fra 
i fjor, Vesterålen har fått 32.150 
tonn, ned 2297 tonn.

Lofoten
Nord-Norges desidert tyngste 
torskeregion er fortsatt Lofoten, 
med snart 45.000 tonn torsk på 
land så langt. Lofoten har også 
mest å hente de neste ukene, 
for her foregår fisket fortsatt for 
fullt. Likevel har Lofoten/Sal-
ten gått tilbake med 3323 tonn 
i forhold til i fjor, for øvrig like 
mye som Øst-Finnmark har gått 
fram. 

I Lofoten foregår det nå et 

- Nå prøver jeg lenger 
vest, dette er for varia-
belt, sier Bjørnar Gun-
dersen (67) i Svolvær. 
Tirsdag ble det bare 200 
kilo på 40 garn.

Vi treffer Bjørnar i levering ved 
Saga fisk AS i Svolvær. Garn-
fiskeren kan oppvise en nyde-
lig kvalitet som fiskerikyndige 
flest kanskje ikke forbinder med 
denne bruksarten. – Jeg prøver 
nå å gjøre mitt, bløgger etter 
hvert, fisker grunt og setter len-
ker på 20 garn, sier han.

Storbeinte garn
I tillegg setter han svært stor-
beinte garn, vel vitende om at 
mye av den mindre fisken der-
med svømmer igjennom bruket 
hans, uten å havne i båten. Stor-
fisken derimot, på fem kilo og 
over blir sittende fast.

– Jeg ønsker å gjøre det på 
denne måten, jeg har ikke så 

dårlig tid som mange andre, sier 
pensjonisten fra Digermulen. 12 
tonn er levert hittil, kvota er på 
20 tonn.

Egentlig er Gundersen fra 
Risvær, det nå fraflyttede fiske-
været helt øst i Lofoten. Litt der-
for leverer han til Saga, der man 
finner daglig leder Erling Santi 
Falch, som i sin tid satt på fanget 
til Gundersen. Det er lenge lenge 
siden nå, familien Falch ga til 
slutt opp Risvær og etablerte seg 
i stedet i Svolvær.

Trolig Henningsvær
- Det har variert voldsomt denne 
vinteren. Sjøvær på 1000-1200 
kilo den ene dagen, og nesten 
ingen ting den neste. Jeg hører 
det er bedre der vest, været er 
også i bedring og nå tar jeg sjan-
sen på å skifte felt, trolig Hen-
ningsvær.

tradisjonelt og godt lofotfiske, 
med enormt mange fartøyer 
i fiske på innersida, i le av ve-
stavindskulingen. Nær halvpar-
ten av all torsk som kom på land 
i hele Råfisklagets distrikt i uke 
12 ble levert i Lofoten.

Også Helgeland, Nord-Trøn-
delag, Sør-Trøndelag og Nord-
møre har fått redusert sine 
torskelandinger, Nord-Trøn-

delag mest, med 659 tonn. Her 
er for øvrig den prosentvise 
nedgangen enorm; i fjor hadde 
Nord-Trøndelag fått 936 tonn, 
tre ganger så mye som i år. Hel-
geland taper 328 tonn, Sør-Trøn-
delag to tonn og Nordmøre 28 
tonn.

Verdien er den samme
Men selv om torskevolumet har 

gått ned i Råfisklagets distrikt, er 
verdien uforandret. Det er fordi 
prisen har gått opp. I fjor var 
snittprisen på torsk 20,89 kroner 
per kilo, i år er tallet 23,12 kro-
ner per kilo.

Totalomsetninga for Norges 
Råfisklag var per uke 12 på 4098 
millioner kroner, per uke 12 i 
2016 var tallet 4048 millioner 
kroner, 50 millioner lavere.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Bjørnar Gundersen skifter felt. 
Henningsvær neste. Kvaliteten 
på garnfisken er det ingen ting 
å si på. (Foto: Erik Jenssen)

- Prøver 
lenger vest

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Fiskeriminister Per Sandberg fastholder at 100 millioner-beløpet ikke ble hentet fra et tidsskrift. 
Stortingsmeldingen viser noe annet. (Faksimile fra Kyst og Fjord 12/2017)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vurdering-av-leverings-plikten-bearbeidingspliktenog-aktivitetsplikten/id2515496/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/vurdering-av-leverings-plikten-bearbeidingspliktenog-aktivitetsplikten/id2515496/
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Holder god kvalitet

Med tanke på
•  Design
•  Driftssikkerhet
•  Funksjonalitet
•  Vekt-/styrkeforhold
•  Service

Hovde 
kombivinsjer

www.hovdemaritim.no

 

 

  
 

 

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

KOMPLETTE LØSNINGER FOR
NYE OG GAMLE KYSTFISKEFARTØY
• Hovde hydraulikk
• Kombinasjonsvinsjer
• Hjelpevinsjer
• Kraner
• Yanmar dieselmotorer
• Oljerensesystemer

• Hydraulikkstøydempere
• Ombygging og rep.
• Vinsjer til oppdrett,
Hovde nothaler, trippel
blokk, leggeruller
• Tralvinsjer

40 ÅR SOM LEVERANDØR AV FISKEREDSKAPER.

FISKERI      HAVBRUK      MARITIM      SPORT

Mail: post@froystadas.com
Web: www.froystad.no

Tlf: (+47) 70 30 06 90

KONTAKT OSS:

       FISKETEINE                    KONGEKRABBETEINE                       GARN                           

            TOPPFLYT                               TROSSER                         SNURREVADTAU

        PLASTKAR                     UTSTYR GARN/TEINER/                         HAVBRUK
                                                                           - LINER     

Verdens beste flytetau
                          til garn

MØT OSS PÅ LOFOT-FISHING!
   Mange gode messetilbud!LOFOTEN MARITIME

SIKKERHETSSENTER
KURSPLAN VÅREN 2017

For påmelding:
opuslofoten.com   postvlv@vgs.nffk.no   Benthe Pedersen tlf: 756 54849

LOFOTEN

 GRUNNKURS FOR FISKERE

GRUNNKURS FOR SJØFOLK

           OPPDATERING
      REDNINGSFARKOST
og mann over  bord.(8 timer)

                    LIVBÅT 

                 REP H-MOB 

              H-MOB 

              PASSASJER OG
   KRISEHÅNDTERINGSKURS 

REP FISKERE OG SJØFOLK 

  SIKKERHETSKURS FOR
   HAVBRUKSNÆRINGEN

                SSO OG
SIKKERHETSBEVISSTHET 

Ta kontakt om du ønsker andre kurs.

8. - 12.mai  12. - 16. juni

8. - 12.mai  12. - 16. juni

20. mars 18 og 25. april  22.mai, 26.juni  

18. - 21. april, 25.-28.april
22. - 24. mai, 26. - 29. juni

26. - 27. april, 31. mai -1.juni

29. mai - 1. juni 

18. - 19. april

        10. - 11. mai, 14. - 15. juni 

        8. - 12. mai, 12. - 16. juni 

              KYSTSKIPPER D5                GMDSS ROC 

              GMDSS GOC 

              ECDIS 

              BRM 

              FRITIDSSKIPPER, D5L 

              FISKESKIPPER KLASSE C 

       utsjekk båt sikkerhetssenteret 

uke 19: 8. -12.mai 

uke 17 og 18: 24. april t.o.m 12.mai   

(Her må du ha sikkerhetskurs for fiskere) 

Høsten 2017 

Uke 19: 8. - 10. mai 

Uke 37: 11. - 22. sept.  

inkl.eksamener og lunsj 
PRIS KR. 20 000

PRIS KR. 10 000

PRIS KR. 18 200

PRIS KR. 16 800

PRIS KR. 3500,- 

PRIS KR. 2500,- Uke 19: 10. - 12. mai  
Utsjekk egen båt 

inkl.eksamener og lunsj 

Nb! Forbehold om nok deltakere.

postvlv@vgs.nfk.no   Benthe Pedersen tlf: 756 54849

 Produksjonsutstyr til fiskefartøy,
 fiskeindustri og slakteri.

  Strømbedøver for 
         ombord-
         bløgging

Sløyelinje kystbåt

                                           Melbu Systems as  Sminesgt. 3    N-8445 Melbu, Norway
        Tel.:(+47) 76 11 83 00     Fax:(+47) 76 11 83 18     post@melbusystems.no      www.melbusystems.no

Sløyelinje fartøy

Sløyelinjer til trålere / kystflåte                 Bulkløfter / vaskere
Komplette bedøvelses-/bløggelinjer          Sorteringsutstyr
Saltfiskutstyr                                              Fiskepumper
Sløyemottak                                                Elektrobedøving
Transportører                                              Ensretter laksefisk

 Møt oss på
Lofot-fishing!

Skrei er et helt unikt se-
songprodukt fra Norge. 
Kvalitetsmerket skrei 
lover toppkokker og 
kresne konsumenter 
over hele Europa det 
beste av det beste av 
fersk fisk. Slikt kan man 
ikke gamble med.

Markedsrådgiver Jonette Braathen 
fra Sjømatrådet var sist uke i Spa-
nia sammen med Skreipatruljen til 
Norges Råfisklag for å kontrollere 
at den kvalitetsmerkede skreien 
holder ypperste kvalitet, også ute 
i markedene.

I tre dager har Skreipatruljen 
kontrollert over 20 partier norsk 
fisk merket med Skreimerket hos 
de største omlastningsterminalene 
for fisk i Spania, samt ved lan-
dingsplattformer hos noen av de 
største dagligvarekjedene i landet. 
Dette er et viktig arbeid for å opp-
rettholde det gode omdømmet til 
kvalitetsmerket skrei.

Hovedkonklusjonen er at kva-
liteten på fisken er veldig god.

- Jevnt over er kvaliteten strå-
lende. Fisk som er pakket riktig 
holder seg utrolig godt, selv etter 
flere dager i transitt. Vi har funnet 
at fisken stort sett er utrolig fersk 
og fin og holder ypperste kvalitet, 
sier Braathen.

-Det patruljen ser etter, er om 
fisken er behandlet etter de kra-
vene kvalitetsstandarden for skrei 
stiller. Etter noen dager synes det 
veldig godt om fisken ikke har 
blitt bløgget, vasket og nedkjølt 
riktig, men vi er veldig fornøyde 
med de resultatene vi har sett her 
i Spania denne uken, sier Jonette 
Braathen.

Spania er ett av de viktigste 
markedene for norsk kvalitetsmer-
ket skrei. I fjor importerte landet 
direkte over 520 tonn, men to-
talvolumet er enda høyere siden 
mye av fisken kommer inn til 
Spania via andre markeder, som 

for eksempel Danmark.
- Vi vet for eksempel at en 

stor importør alene har kjøpt mer 
enn 1.000 tonn kvalitetsmerket 
skrei som ikke vises på eksport-
statistikken, fordi fisken har gått 
gjennom et transittland, forteller 
Sjømatrådets utsending i Spania, 
Hildegunn Fure Osmundsvåg.

Skreien står med andre ord 
sterkt i Spania, og i sesongen er 
den på menyer hos over 500 span-
ske restauranter. I tillegg opplever 
Osmundsvåg at media viser stor 
interesse for produktet og den fan-
tastiske historien om skreien, med 
mange oppslag i aviser og på TV.

- Spania er et land som har 
lange tradisjoner med å spise torsk 
og er et land som er opptatt av 
kvalitet og sesongbaserte produk-
ter. Kvalitetsmerket skrei og den 
suksessen den er blitt til i Spania 
er skapt av mange års arbeid fra 
både importører, eksportører og 
Sjømatrådet. Vi ser også at Skrei-
merket i stor grad er synlig i fis-
kedisken her, og spanjolene har 
et forhold til det. Det er flott å se 
at Norge klarer å levere et norsk 
kvalitetsprodukt på denne måten, 
sier Osmundsvåg.

Jonette Braathen fra Sjømatrådet er fornøyd med resultatene 
hun og skreipatruljen kunne notere seg.

- Skreimerket i stor grad er syn-
lig i fiskedisken her, og spanjo-
lene har et forhold til det. Det 
er flott å se at Norge klarer å 
levere et norsk kvalitetspro-
dukt på denne måten, sier sjø-
matutsending Hildegunn Fure 
Osmundsvåg.
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Følg oss på 
facebook!

sl
ip

pe
n@

ro
vik

as
.n

o
40

0 
88

 3
00

Kj
øl

le
fjo

rd
Se

rv
ice

 ti
l k

ys
tfl

åt
en

!
Al

um
in

iu
m

 o
g 

st
ål

ko
ns

tru
ks

jo
ne

r

Sæplast Norway AS
Telefon 71 40 19 00

sales.norway@saeplast.com • www.saeplast.com
 

SÆPLAST NORWAY AS

Skipsdieselspesialist
	Teknikere utdannet

fra Bosch-systemet
	Bosch er førstegangs-
 utruster til ledende

produsenter av marine-
 og landbaserte diesel- 
 motorer.
	Overhaling og reparasjon

på de fleste pumpesyste- 
 mer, som for eksempel: 

Bosch, Yanmar,  
L’orang, Denso, 
Bryce og Mitsubishi.

Bosch Diesel Center 
Lønsethagen 
Elektro-Diesel AS 
Gammelseterlia 4, 
6422 Molde
Tlf. 71 24 17 63
jan-roger.lillevik@ 
lonsethagen.no

KVALITET HELE VEIEN!

Totalleverandør av emballasje 
     til fiskeindustrien

Vi dekker din bedrifts behov
for emballasje uansett om 
produktet er ferskt eller frosset,
sendes med bil, båt eller fly.
Med 20 års erfaring kan vi emballasje!

kystflåten siden 1923
Til tjeneste for

Kabelvåg   www.lormek.no   Tlf. 76 06 63 30 - 90 69 69 60   mail@lormek.no

KOMBI -  BOMRIGG - OG
FORANKRINGSVINSJER

GARN - LINE - NOT - SNURREVAD
OG OPPDRETTSUTSTYR

CAPSTAN - HYDRAULIKK

KAIKRANER

   BESØK OSS PÅ 
    LOFOTFISHING
              2017!

Salg og rep. av Motor/Aggregater. 

Oppdrettsprodukter

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

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

Den nordnorske fiskeriavisen

0
9

0
0

3
5

7
9

0
0

1
7

7

Karl Glad Nordahl

Stanset 
instruksen

Flere har møtt

kveitetyven 

Flere fiskere opplever nå at 

hval som stjeler blåkveite fra 

lina. – Jeg er opptatt av å løse 

problemer for fiskerne, sier 

forsker Tiu Similä.

Side 6 og 7

Side 9

Side 4 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (innfelt) fikk en enstem-

mig næringskomité på Stortinget til å vingeklippe Per Sandbergs 

kvoteinstruks. - Jeg mener at dette er et gjennombrudd, et vendepunkt 

i forhold til den avpolitiseringen av fiskerinæringa vi har sett den 

senere tid, sier han.

Side 2 og 3 

Det kunne bare 

skje med uop-

pmerksomme, 

og i tillegg kunnskapsløse 

myndigheters velsignelse.

Ove Alvestad

på Sortland har fått båt in-

nført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 20 - 23

Paavo Pirtimäki

skulle bare en rask tur til 

Norge for å klatre i fjell. Fire 

år senere er turen ennå 

ikke avsluttet.

Side 12 og 13

juni 2016  Uke 24    Nr. 23, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Rekordinteresse

for kystfiskekvote

Tidligere år har kystfiskekvoten 

i torskefisket ikke blitt fisket 

opp av kystfiskere. Nå er det 

dobling i antall fiskere i forhold 

til 2015.

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

Side 4 og 5
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Tar tak i turistfisket

- Viktig å suge litt 
på karamellen
- Vi vet at det svinger i fisker-
iene, men det er viktig å suge 
litt på karamellen når det går 
som nå, sier styreleder Johnny 
Caspersen i Råfisklaget.

Side 6 og 7 Side10 og 11
Arild Aasjord
ga ikke opp da byg-
das stolthet gikk tapt 
i storbrann for tre år 
siden.

Side 12 og 13

Side 2 og 3 

Det viktigste 
er innskjerp-

ing av sikkerhet-
en for turistfiskerne 
og en registrering av 
oppfisket kvantum.

Trond Antonsen

juni 2016  Uke 22    Nr. 21, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

  
    

  

VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

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

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

- Må ta hensyn til
generasjonsskifte
Tørrfiskprodukter fra Norge, må 
ta høyde for at det er andre og 
yngre konsumenter i Italia nå 
enn tidligere, sa Elisabeth Meyer 
på tørrfiskkonferansen i Bodø.

Velkommen til våre anlegg i 

Båts�ord, Vadsø og Vardø!

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

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

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) vil ha et regelverk for turistfisket på 

plass innen utgangen av denne måneden. I rekordfart skal det bringe 

næringen inn i mer ordnede former. – Det skal være en viss størrelse på 

anleggene som registreres, sier han til Kyst og Fjord.

SKIPSMEDISIN FOR BÅTER 8 - 15 METER 
Medisinkiste godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Leveres fraktfritt over hele landet.
Introduksjonspris KUN 2700,-

78 49 86 85 nordkyn@dittapotek.no

- Spennende       
kvalfangst

(Foto: Dag Erlandsen)

0
9

0
0

3
5

7
9

0
0

1
7

7

Trond Antonsen

Ingen støtte fra
Fiskarlaget Nord
Per Sandbergs trekk ved å gjøre 

landsdelsbindinger av fylkes-

bindinger i torskefisket, faller på 

stengrunn i Fiskarlaget Nord. – Det 

blir helt galt, sier Roger Hansen.

Side 6 
Side 14 og 15

Side 4  og 5

Håkon (tv) og storebror Stian Wærstad har vært på kvalfangst i Barents- 

havet i fire uker. – Det har vært fine dager og mye mer spenning enn når vi 

er på hysa, sier Håkon etter titalls timer i tønna. Side 2 og 3 

Det er så en lurer 

på hvorfor Per 

Sandberg setter 

ned et utvalg når han ikke 

har tid til å vente på at de 

skal komme med en inn-

stilling.

Bjarne Henrik 
Johansen 
i Tana i Finnmark har fått båt 

innført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 24 - 27

Eli-Kristine Lund
valgte å forske på Norges 

triveligste yrke.

Side 18 og 19

juni 2016  Uke 25    Nr. 24, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Myke garn ga
hvitere filet
Et Sintef-prosjekt viser at torsk 

som fanges med multimonogarn, 

har høyere overlevelsesevne. – 

Garntypen kan påvirke kvaliteten, 

sier forsker Guro Møen Tveit.

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

mobile: +47 918 54 721

e-mail: johan@oso-maritim.no

www.oso-maritim.noISM sertifisert for fiskefartøyer

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

Tlf: 78 98 43 00   9991 Båtsfjord   E-post: bjorn@baskips.no   www.barents-skipsservice.no

- Sveising av stål- og
  aluminiumskonstruksjoner
- Maskinering
- Hydraulikkservice 
- Motorservice og
  installasjoner
 

- Froster-pumper
- Hydroscand-forhandler
- Utstyr til fartøy og industri
- Teleskoptruck 4 tonn
- Volvo Penta-forhandler
- Sønnak-batterier

ET KLART FØRSTEVALG PÅ MEKANISKE TJENESTER!
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MØT OSS PÅ
LOFOT-
FISHING

 

Oppgjøret disponibelt 
på konto raskere!

TREFF OSS PÅ LOFOTFISHING 
DNB GATE, STAND 14

RØ
ST

 K
O
M
M
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N
IK
A
SJ
O
N

Kortere vei

rafisklaget.no   |   77 66 01 00

www.selstad.no

Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen) 
Montering på nye og brukte telner

GARN, LINER OG JUKSA

• Lanka-Lina, seneline (2,5, 2,7 og 3,0mm), med plaststoppere
• Knoppet forsyn med krok fra Eagle (Amerikansk), med snuere 
   på vinter og blåkveitkrok
• Makkangler fra Columbi
• Sperrgarn og Hauband

Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 / 76 06 89 80 

 gudmund@selstad.no • Selstad, avd Svolvær 

     MØT OSS PÅ
 LOFOT-FISHING!

- Hva er det dere driver med i dette landet? 

- Torskehoder er en 
delikatesse som burde 
vært bydd frem på nor-
ske restauranter, mener 
gjestearbeider Edison 
Zampa. 

Før den italienske økonomien 
tvang ham ut på leting etter se-
songjobb i Norge, arbeidet Edi-
son som kokk i Italia. Nå skjærer 
han tunger ved Siglar-bruket i 
Svolvær, og med utpreget ak-
sent på engelsken skamroster 
han tilværelsen midt i et matfat 
han ikke hadde trodd var mulig 
å oppleve.

- Det her tror de ikke på 
hjemme. Her står vi altså med 
tonnevis av førsteklasses råvarer 
av en fisk som er kostbar å kjøpe 
hjemme i Italia, og hodene - de 
kaster dere nordmenn bare til 
side! Jeg fatter det ikke, sier han 
mens han holder et torskehode 
kjærlig opp og stryker det over 
panna mens han forklarer hvor-
dan det burde vært tilberedt:

- Man tar et slikt ferskt fiske-
hode, og gnir det inn med masse 
god olivenolje, hvitløk og kryd-
der og deretter i ovnen for heil-
steking. Eller for så vidt kløyve 
det i to hvis man ønsker det. Det 
er kjempegodt!

En munnfull sushi
For riktig å illustrere hvor 

En munnfull sushi går ned på høykant når kokk Edison Zampa 
fra Italia skal understreke hvor fantastiske råvarer vi slenger til 
side her nord. (Alle foto: Erik Jenssen)

Dagsproduksjonen fikk bein å gå på da Petters Sjømat fra Har-
stad ankom Svolvær.

- Dette er et flott arbeid. Jeg fatter ikke hvorfor ikke flere nord-
menn vil arbeide på fiskebruket, sier Edison.

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

unikt råstoff han står og hånd-
terer, kutter Edison ut en tor-
skekjake og spiser den rå.  
- Førsteklasses sushi, ler han, og 
slår fast at den lokale restauran-
tnæringa ikke har imponert ham.

- For selv om dere har til-
gang til råvarer som dette, er det 
altså fortsatt gatekjøkken og pi-
zzaplasser med italienske navn 
som dominerer i Svolvær. Det 
er for galt, dere burde servert 
torskehoder til både turister og 
de som bor her. Fantastisk mat! 
slår han fast, og forteller ivrig 
om hvordan tørkede hoder tilbe-
redes på en best mulig måte. 

- Dere tror afrikanerne kjøper 
dette bare fordi det er billig mat. 
Det er slett ikke riktig, for om 
du bløyter opp hodet og deretter 
marinerer det i olje og krydder 
og deretter tilsetter alle de rik-

tige råvarene, så er tørkede tor-
skehoder den reneste festmaten, 
slår Edison fast. 

Sterkt engasjement
Den engasjerte gjestearbeide-
ren bobler over av engasje-
ment, og vi kommer innom 
en tirade av ulike tema. Ikke 
minst arbeidsinnvandringen til 
Norge, og hans undring rundt 
hvor alle nordmennene er hen? 
- Jeg ser dem bare i fiskebåtene, 
men nesten ingen her på an-
legget. Dette er jo flott arbeid. 
Hvorfor er det så få nordmenn 
på fiskebrukene? Jeg fatter det 
ikke, det her er jo et trygt og 
godt arbeid, varmt og godt inne 
under tak. Hva er galt med å 
jobbe på fiskebruk siden nord-
menn ikke vil jobbe her, spør 
han. 
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FINNER DU I KYST OG FJORD

MESSETILBUD:

    Møt oss på
 Lofot-Fishing!

1 år papir og e-avis: 1390,-
1 år kun papir: 1190,-
1 år e-avis: 990,-

RING 78 49 99 00
abonnement@kystogfjord.no

SISTE SKRIK FRA FISKERINÆRINGEN

Verdens minste kappe- & sløyemaskin

Havfront as kan tilby muligheter for finansiering gjennom Brage finans.

Verdens minste sløyemaskin

• Skånsom 
• Lett 
• Robust
• Fleksibel 

Fisken plasseres enkelt med buken ned mellom sentreringsplatene, med bløggekuttet over 
den tversgående akslingen. Syklus aktiveres av bruker, fisken hodekappes og buken 
åpnes. Trinnløs justering på hodekappevinkel og lengde på bukkutt. Maskinen kan spare 
kverken om ønskelig. Hodekappet kan skråstilles slik at det blir «lang» nakke på fisken. 
Maskina er tilpassa torsk, sei, hyse, longe og brosme m.fl.

• Enkelt Vedlikehold
• Brukervennlig 
• Helsebesparende
• God totaløkonomi

957 05 010
ms@havfront.no
Havfront

KONTAKT:  

(+47) 975 05 010

Havfront

ms@havfront.no

Verdens minste sløyemaskin

• Skånsom 
• Lett 
• Robust
• Fleksibel 

Fisken plasseres enkelt med buken ned mellom sentreringsplatene, med bløggekuttet over 
den tversgående akslingen. Syklus aktiveres av bruker, fisken hodekappes og buken 
åpnes. Trinnløs justering på hodekappevinkel og lengde på bukkutt. Maskinen kan spare 
kverken om ønskelig. Hodekappet kan skråstilles slik at det blir «lang» nakke på fisken. 
Maskina er tilpassa torsk, sei, hyse, longe og brosme m.fl.

• Enkelt Vedlikehold
• Brukervennlig 
• Helsebesparende
• God totaløkonomi

957 05 010
ms@havfront.no
Havfront

KONTAKT:  
KONTAKT:

- Enkel plassering av fisken
- Maskinen hodekapper og spretter buken
- Trinnløs justering på nakkekutt, 0 - 40 grader.
- Trinnløs justering på buk-kuttet. Kverken kan spares om ønskelig.
- Tilpasset torsk, sei, lange, brosme m.fl.

Kapasitet: 20 fisk pr.minutt. Operatøravhegnig.

www.havfront.noweb

    Møt oss på 
   Lofotfishing.
Du finner oss på
stand NFG nr.5

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 Sikkerhets-
senteret.

Hotellavtalen inkluderer daglig 
transport T/R Arcos Sikkerhetssenteret.

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
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- Alt går opp og ned
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det går opp og ned for Mats Erik Sandø Kleven denne vinteren. Da Kyst og Fjord møtte han, hadde han nettopp landet 6900 kilo rund torsk.
 (Begge foto: Dag Erlandsen)

Det er varierende fangster for den unge fis-
keren fra Averøy. - 8000 kilo i går, 2000 kilo 
i dag, landligge den ene dagen, kjempevær 
den neste.

Mats Erik Sandø Kleven (27) fra 
Averøy er ikke av det skvetne 

slaget. For to år siden sa han opp 
styrmannsjobben på offshore-
båten og kjøpte seg sjark, 12,2 
meter lange «Brattholm». Nå 
er han på Røst for å få opp tor-
skekvota. 140 tonn skal opp, de 
er sånn cirka halvveis. – Det er 
andre sesongen på Lofoten, så du 
snakker ikke med verdens mest 
erfarne, men det er et helt annet 
værbilde enn i fjor, sier han.

40 garn
To lenker á 20 garn går i havet på 
dager med godt vær. Det går ikke 
all verden av last ned i lasterom-
met på den 30 år gamle sjarken, 
på den annen side er det kort vei 
til fiskefeltene og det går uansett 
lite bunkers på denne måten. 
Vinteren er lang, påska er sein 
og Mats er egentlig ikke urolig 
for at de ikke skal komme i mål.

Fulgte drømmen
Han hadde spart lenge når han 
til sist fulgte den gamle drøm-
men og kjøpte seg egen båt, med 
romslige kvoter. Da var oljenæ-
ringa fortsatt på topp, og han er 
altså ikke blant dem som er blitt 
tvunget ut i fiskebåten som følge 
av oljekrisa.

- Nei, dette er noe jeg har 
drømt om lenge.

Tre arbeidsplasser
Om bord i sjarken er det tre 
helårlige arbeidsplasser; den 
unge skipperen, som er eldste-
mann om bord, og to kompiser. 
Når torsken er på land, drar de 
hjem, men reiser nordover igjen 
for å ta blåkveita på sommeren. 
Da blir det trolig Vesterålen, 
deretter hjem igjen for lokalt 
blandingsfiske, og til høsten til 
Båtsfjord eller et av de andre 
finnmarksværene, for å ta torsk 
og hyse på lina. I fjor var de i 
Båtsfjord, dit var det 105 timers 
kjøring fra Averøy.

- Vi har det greit. Det går i 
pluss, sier han.

Mats Erik Sandø Kleven forlot 
en sikker jobb i oljenæringen 
for en god stund siden. – Det 
er dette jeg har drømt om, sier 
han.

JEG VAR DØD!
Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og  
umiddelbar bruk av hjertestarter reddet livet mitt!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe seg hjertestarter.  

Så mange som 3000 - 5000 personer faller om med uventet hjertestans 

utenfor sykehus i Norge hvert år. Per i dag er det så mange som 9 av  

10 som dør. Liv kan reddes og flere vil overleve hjertestans om det  

utplasseres flere hjertestartere i samfunnet. Vi oppfordrer  

alle bedrifter til å trygge sin arbeidsplass og nærmiljø  

ved å gå til anskaffelse av hjertestarter. 

Norges beste tilbud  
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan®
PAD 350 Red Cross edition™:

 En driftssikker livredder som passer for alle typer bedrifter

 Markedets mest robuste. Tåler meget godt fukt og støv (IP 56)

 En av markedslederne i Norge

 Intuitiv og vedlikeholdsfri

 Benytter den fremste teknologi innen defibrillering

 Er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt bruk

 Svært brukervennlig med norsk tale

 Markedets beste garanti på hele 10 år

 Leveres med bæreveske

Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

KAMPANJEPRIS!

Ord. pris kr 14.990,- eks mva

NÅ 9.990,- 
KUN 100 STK
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utplasseres flere hjertestartere i samfunnet. Vi oppfordrer  
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Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
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KUN 100 STK
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NOGVA MOTORFABRIKK AS
HAMNSUNDVEGEN 266, NO-6280 SØVIK

NOGVA SVOLVÆR AS
HANS CHR. STØRMERSGT. 15, NO-8300 SVOLVÆR

T +47 70 20 84 00

E-POST firmapost@nogva.no

  nogva.no

I mer enn 100 år har vi tjent kystfolket
- og det har vi tenkt å fortsette med! 

w
w

w
.hatlehols.no

Våre produkter er utviklet i tett samarbeid med våre kunder. Det gjør at vi i dag kan tilby det mest 
 komplette program av motorer, gear- og propelleranlegg til fiske- og oppdrettsbåter.

NOGVA HC-258 
MARINE GEAR

JOHN DEERE 
6068TFM50
FREMDRIFT

SCANIA DI13
FREMDRIFT

NOGVA
PROPELLER

JOHN DEERE 
6068TFM50
MARINE AGGREGAT

SCANIA DI13
MARINE AGGREGAT 

170326-03 Fiskeribladet 248+362 mm.indd   1 17.03.2017   14.52

Tlf. 761 38 550
Mobil. 906 76 486
E-post: post@nordmek.no

Jennskaret
8475 Straumsjøen
www.nordmek.no

• Mekanisk verksted
• Slipp
• Serti�sert stål- og 
 aluminiumsveising
• Hydraulikk
• Sandblåsing
• Metallisering
• Sprøytemaling

 Salg av:
• Båter
• Motorer
• Gear
• Båtutstyr
 m.m. 

TOYOTA MATERIAL HANDLING
Lofotfishing 31. mars - 2. april 

Den internasjonale fiskerimessen i Nord-Norge arrangeres  
i Kabelvåg 31. mars - 2. april 2017. Vi er selvsagt til stede  
og viser frem våre spesialtrucker som er skreddersydd for 
fiskerinæringen. Du finner oss på Gate B 10 i Hall B. Stikk  
innom for en hyggelig truckprat!

For spørsmål, ta kontakt med vårt kontor i Bodø på telefon 75 53 90 50, eller 
send en e-post til Peter Larsen på peter.larsen@no.toyota-industries.eu

Les mer på www.toyota-forklifts.no 

Det blir torskestopp før påske for 
åpen gruppe.

Fiskeridirektøren besluttet tirsdag 
å stoppe fisket på maksimalkvotetil-
legg for fartøy i åpen kystgruppe i 
fisket etter torsk nord for 62°N. Be-
slutningen har virkning fra og med 
fredag 31. mars.

Meldingen gjelder fiskere som 
ikke har kvoter i det lukkede fisket. 

For å sikre at fiskerne i åpen kyst-
gruppe tar hele sitt tildelte kvantum, 
ble det også i år gjort en viss over-
regulering. Det vil si at hver enkelt 
båt blir tildelt mer kvote enn det en 

eksakt deling av totalkvoten på antall 
deltakere skulle tilsi. 

På den måten tar man høyde for at 
noen ikke tar hele sin tildelte kvote, 
mens andre kanskje vil fiske mer.

Hver båt er garantert å få lov å 
fiske sin garanterte kvote. Stoppen 
som nå er varslet rammer muligheten 
til å hente inn ekstrafisken som lig-
ger i maksimalkvota. Det betyr at en 
båt i gruppa 10 meter eller mer, som 
ikke har nådd taket for garantikvota 
si innen 31. mars, mister muligheten 
for de sju ekstra tonnene som ligger 
i differansen mellom 29 og 22 tonn. 

Stopp for de minste
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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

Ny tørrfiskbok på gang
Husker du tørrfiskboka 
fra Orkana Forlag i 2004? 
Neste år kommer det en 
ny utgave, spesielt viet 
Røst og tørrfisken.

- Det blir storsatsing rundt Røst 
og Querini-operaen sommeren 
2018. Da skal praktverket ut, 
lover forlegger Elisabeth Johan-

sen i Orkana Forlag. 

Utsolgt fra forlaget 
Storsatsinga kommer etter at 
både førnevnte tørrfiskbok, 
«Tørrfisk stoccafisso, mat og 
tradisjoner», samt «Queri-
nis reise», begge fra først på 
2000-tallet, for lengst er utsolgt 
fra forlaget. 

– I stedet for å bare trykke 
opp nye opplag, bestemte vi oss 
for å gjøre noe nytt og gjøre det 
skikkelig, sier Johansen til Kyst 

drev i land på den ubebodde 
Sandøya utenfor Røst etter et 
grusomt forlis vest av Skottland 
flere uker tidligere. Av mann-
skapet på 68 overlevde bare 11, 
de ble til gjengjeld tatt godt vare 
på av Røst-befolkningen, og 
etter tre-fire måneders pleie var 
de restituert og kunne reise hjem 
igjen.

Det spesielle var at den itali-
enske adelsmannen sirlig skrev 
ned alt han opplevde, fra det 
fullastede handelsskipet forlot 
Kreta 25. april 1431, via kom-
plikasjoner, reparasjoner, storm 
og til slutt forlis den 17. desem-
ber, til strabasene i livbåten, 
landkjenningen og redningen 
i januar 1432, restitusjonen på 
Røst og til slutt reisen hjem til 
Venezia igjen. 

Oppdagelsesreiser var i skud-
det på denne tida. De italienske 
bystatene nærmest svømte i små 
og store oppdagelsesreisende, 
som Marco Polo, Alvise Ca-
damosto, Giovanni da Verra-
zano, Amerigo Vespucci – og 
altså Pietro Querini. Som de 

andre beretningene ble Queri-
nis dagbok omhyggelig tatt vare 
på av lokale biblioteksmyndig-
heter, og i 1550 ble den gitt ut 
i bokform. I 1613 ble den gitt 
ut på tysk, i 1763 ble deler av 
den oversatt til norsk, før origi-
naltekstene til sist ble oversatt 
til moderne italiensk først på 
2000-tallet. Kort tid senere ga 
Orkana Forlag ut denne teksten 
på norsk, med den italienske 
versjonen parallelt, spalte for 
spalte. Slik kunne nordmenn 
vise fram unik italiensk littera-
tur til italienske gjester og slik 
kunne de med selvsyn konsta-
tere at Querinis originalversjon 
slo knock out på alle senere dra-
matiseringer i romanform; origi-
nalen var og ble best.

- Vi skal ikke gi ut noen ny 
versjon av Querinis beretning, 
men vi kommer til å bruke deler 
av teksten, der det handler om 
tørrfisk og Røst, forteller Elisa-
beth Johansen.

Operasatsing
Querini er blitt et symbol på 

Røsts spesielle tilknytning til 
Italia, med besøk begge veier, 
tørrfiskfestival, minnestøtte – 
og opera. Querini er dessuten 
opphavet til at Bodø akkurat nå 
ifølge VG ligger an til å bli ny 
«europeisk kulturby», i en pro-
sess der Nordland har inngått en 
spesiell samarbeidsavtale med 
den norditalienske regionen Ve-
neto. Querini-operaen på Røst 
tar riktig nok pause kommende 
sommer, men neste sommer 
settes den opp på nytt, med nye 
ingredienser, deriblant en ny 
praktbok om Røst og tørrfisken.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase 
og hvor mange sider vi skal 
lande på er for tidlig å si. Foru-
ten Røst og Querini skal vi foku-
sere på tørrfisk som mat, vi skal 
følge fisken gjennom hele året, 
som ender med lutefiskmidda-
gen til jul, og vi skal finne gamle 
tørrfiskoppskrifter fra ulike ste-
der av Europa og presentere dem 
på nytt. 

- Hva med å spise tørrfisk fra 
Røst, basert på en fransk opp-
skrift fra 1383?

Olaf Johan Pedersen vet mye 
om tørrfisk. Nå skal det ut, i 
den nye tørrfiskboka.

Elisabeth Johansen i Orkana Forlag jobber med ei ny tørrfiskbok. I bakgrunnen blir Olaf Pedersen grundig fotografert av Kjell Ove Storvik og Einar Stamnes. (Begge foto: Dag Erlandsen)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

og Fjord.
Vi treffer Johansen fra Stam-

sund, fotograf Kjell Ove Storvik 
fra Vågan og lokalhistoriker 
Einar Stamnes fra Røst under et 
tørrfiskhjell på Glea. De er i ferd 
med å filme Olaf Johan Peder-
sen, daglig leder på tradisjons-
rike Glea AS, som forteller om 
tørrfiskens fantastiske egenska-
per. Pedersen er også styreleder i 
Querini AS, styreleder i Querini 
Pub og Restaurant AS samt sty-
remedlem i Tørrfisk Fra Lofoten 
AS, og skulle følgelig vite litt 
om både tørrfisk og Querini. 

Pietro Querini
Italienske Pietro Querini var 
mannen bak verdens første 
skriftlige beretning om livet i 
et nordnorsk fiskevær. Året var 
1432, og omstendighetene var 
dypt tragiske, all den tid Querini 
og noen få igjen av mannskapet 

 75 år
1941-2016

• Makrell, sild, sei, akkar reker, lodde og saury.
• Størrelsesbestemt agn for kyst- og autolineåten.
• Utlevering gjennom lager langs hele kysten av Nord- 

Norge og Trøndelag.
• Sentrallager i Tromsø.
• Fryselagerutleie i Tromsø gjennom 

TROMSØTERMINALEN. 
Lagets formål er å ska�e agn til �skerne 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.

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

NOGVA NANNI
    2017 kampanje

NOGVA MOTORFABRIKK AS
NO-6280 SØVIK

T +47 70 20 84 00

F +47 70 20 84 10

E-POST firmapost@nogva.no

      nogva.no

w
w

w
.hatlehols.no

N3.21 
21 HK
 62.500,-

N3.30
29 HK
 77.500,-

N4.38
37,5 HK
 93.750,-

N4.50
50 HK
 107.500,-

N4.60
60 HK
 115.000,-

N4.85
85 HK
 143.750,-

N4.100
100 HK
 153.750,-

N4.115
115 HK
 165.000,-

T4.200
200 HK
 223.750,-

T4.270 
 265 HK
 246.250,-

T6.420 TDI 
320 HK
 253.750,-

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

N4.140
135 HK
 170.625,-

170241-03 Ann. 2017-kampanje FISKAREN 46x362.indd   116.03.2017   11.32
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Merkesystem for små og store bedrifter

-  Pakke og merkesystemer
-  Sluttseddel og innveiingssystemer
-  Servicepunkter fra nord til sør
-  Landingsjournal
-  Elektronisk sporing

   

Skreddersydd utstyr i rustfritt stål til fiskeindustrien
og fiskeriflåten med veiesystemer fra Scaleit.

Totalleverandør av vekter og veiesystemer
-  Kontrollvekter
-  Palle og plattformvekter
-  Plattformvekter
-  Kranvekter
-  Jekketrallevekter
-  Service over hele landet

- Vi veier Norge

   Godkjent innveiingssystem for fisk

Latech AS           K2 Solutions AS       Scaleit Tromsø       Scaleit Ålesund        Scaleit Stavanger        Scaleit Hovedkontor
Tlf: 911 63 227     Tlf: 78 44 33 50        Tlf: 913 05 576       Tlf: 905 12 232          Tlf: 952 90 107            Tlf: 64 83 67 50
www.latech.no    www.multipack.no   www.scaleit.no                                                                             www.scaleit.no
                            www.K2.no

   Automatisk journalføring iht. nye landingsforskriften
   med Multipack Journal.

Sammen leverer vi moderne løsninger for fiskeindustrien

Telefon 77 66 15 50  |  www.kuldeteknisk.no

FREMTIDENS 
KULDEANLEGG 
FOR FISKERI OG 

HAVBRUK
Co2 som kuldemedium øker effektiviteten 

og gir 25 % raskere innfrysning.

R S W - A N L E G G    |    F R Y S E A N L E G G    |    V A R M E P U M P E R

BESØK OSS
PÅ  S TA N D

F-524

Kuldeteknisk 91x136mm 1/4 side Skipsrevyen.indd   1 18.05.16   08:41

Den nordnorske fiskeriavisen
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Karl Glad Nordahl

Stanset 
instruksen

Flere har møtt

kveitetyven 

Flere fiskere opplever nå at 

hval som stjeler blåkveite fra 

lina. – Jeg er opptatt av å løse 

problemer for fiskerne, sier 

forsker Tiu Similä.

Side 6 og 7

Side 9

Side 4 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (innfelt) fikk en enstem-

mig næringskomité på Stortinget til å vingeklippe Per Sandbergs 

kvoteinstruks. - Jeg mener at dette er et gjennombrudd, et vendepunkt 

i forhold til den avpolitiseringen av fiskerinæringa vi har sett den 

senere tid, sier han.

Side 2 og 3 

Det kunne bare 

skje med uop-

pmerksomme, 

og i tillegg kunnskapsløse 

myndigheters velsignelse.

Ove Alvestad

på Sortland har fått båt in-

nført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 20 - 23

Paavo Pirtimäki

skulle bare en rask tur til 

Norge for å klatre i fjell. Fire 

år senere er turen ennå 

ikke avsluttet.

Side 12 og 13

juni 2016  Uke 24    Nr. 23, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Rekordinteresse

for kystfiskekvote

Tidligere år har kystfiskekvoten 

i torskefisket ikke blitt fisket 

opp av kystfiskere. Nå er det 

dobling i antall fiskere i forhold 

til 2015.

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

Side 4 og 5

0
9

0
0

3
5

7
9

0
0

1
7

7

Tar tak i turistfisket

- Viktig å suge litt 
på karamellen
- Vi vet at det svinger i fisker-
iene, men det er viktig å suge 
litt på karamellen når det går 
som nå, sier styreleder Johnny 
Caspersen i Råfisklaget.

Side 6 og 7 Side10 og 11
Arild Aasjord
ga ikke opp da byg-
das stolthet gikk tapt 
i storbrann for tre år 
siden.

Side 12 og 13

Side 2 og 3 

Det viktigste 
er innskjerp-

ing av sikkerhet-
en for turistfiskerne 
og en registrering av 
oppfisket kvantum.

Trond Antonsen

juni 2016  Uke 22    Nr. 21, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

  
    

  

VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

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

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

- Må ta hensyn til
generasjonsskifte
Tørrfiskprodukter fra Norge, må 
ta høyde for at det er andre og 
yngre konsumenter i Italia nå 
enn tidligere, sa Elisabeth Meyer 
på tørrfiskkonferansen i Bodø.

Velkommen til våre anlegg i 

Båts�ord, Vadsø og Vardø!

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

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

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) vil ha et regelverk for turistfisket på 

plass innen utgangen av denne måneden. I rekordfart skal det bringe 

næringen inn i mer ordnede former. – Det skal være en viss størrelse på 

anleggene som registreres, sier han til Kyst og Fjord.

SKIPSMEDISIN FOR BÅTER 8 - 15 METER 
Medisinkiste godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Leveres fraktfritt over hele landet.
Introduksjonspris KUN 2700,-

78 49 86 85 nordkyn@dittapotek.no

- Spennende       
kvalfangst

(Foto: Dag Erlandsen)
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Trond Antonsen

Ingen støtte fra
Fiskarlaget Nord
Per Sandbergs trekk ved å gjøre 

landsdelsbindinger av fylkes-

bindinger i torskefisket, faller på 

stengrunn i Fiskarlaget Nord. – Det 

blir helt galt, sier Roger Hansen.

Side 6 
Side 14 og 15

Side 4  og 5

Håkon (tv) og storebror Stian Wærstad har vært på kvalfangst i Barents- 

havet i fire uker. – Det har vært fine dager og mye mer spenning enn når vi 

er på hysa, sier Håkon etter titalls timer i tønna. Side 2 og 3 

Det er så en lurer 

på hvorfor Per 

Sandberg setter 

ned et utvalg når han ikke 

har tid til å vente på at de 

skal komme med en inn-

stilling.

Bjarne Henrik 
Johansen 
i Tana i Finnmark har fått båt 

innført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 24 - 27

Eli-Kristine Lund
valgte å forske på Norges 

triveligste yrke.

Side 18 og 19

juni 2016  Uke 25    Nr. 24, 6. årgang, kr 35,-      www.kystogfjord.no

Myke garn ga
hvitere filet
Et Sintef-prosjekt viser at torsk 

som fanges med multimonogarn, 

har høyere overlevelsesevne. – 

Garntypen kan påvirke kvaliteten, 

sier forsker Guro Møen Tveit.

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

mobile: +47 918 54 721

e-mail: johan@oso-maritim.no

www.oso-maritim.noISM sertifisert for fiskefartøyer

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

Follow us on Facebook: 
www.facebook.com/fi skevegn

TOTALLEVERANDØR TIL GARN- OG LINEFLÅTEN
Automatiske linesystemer - Fiskeredskaper - Utstyr til mannskap og fartøy

MØT OSS PÅ LOFOTFISHING 

31. MARS - 2. APRIL, STAND 25

STORT UTVALG I GARNBUSSER

FISKEVEGN SVIVELLINER

ORIGINAL COBRALINE

LINEANLEGG FOR SJARKFLÅTEN

ALT AV TAU OG SYNKETAU

N-6717 Flatraket, Norway | Tel: +47 57 85 84 00 | sales@fi skevegn.no | www.fi skevegn.no
Ålesund dpt: Tonningsgate 27-29, 6006 Ålesund | Tel: +47 70 10 18 80 | aalesund@fi skevegn.no

Side 20 •  FISKERIHOVEDSTADEN februar 2016, uke 5

 Nøyer du deg med toppen?

Eller vil du ha hele bildet?
Som abonnent får du mye mer

enn bruddstykkene som
presenteres  på nett.

Bestill avisa
i dag!

Ring 78 49 99 00
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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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www.nfa.no
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•Bent Dreyer: Lofotfisket til velsignelse og forbannelse
•Tatiana Ageeva: Hvor fort bør fisken behandles?
•Karsten Heia: Lysende utsikter for kvalitetskontroll
•Silje Kristoffersen: Industrien er oppdatert – men hva med regelverket?
•Thomas Nyrud: Hva betyr kronekursen for lønnsomhet?

Thon Hotel Lofoten
SVOLVÆR 
Lørdag 1. april 
klokka 17.30-18.30

Skuld’ Torsken os feyle, hvad havde vi da? 
– Om lønnsomhet i torskefiskeriene

www.nofima.no

Foto: Jon-A
re Berg-Jacobsen/N

ofim
a Åpent seminar: Gratis arrangement for alle interesserte

VÅRE KRANER
HOLDER DET
DE LØFTER

Hydrauliske kraner – 
vår spesialitet og stolthet

Gårdsøyveien 23 – 8907 Brønnøysund
Tlf. 75 02 99 40

www.trucktek.no

LA OSS KOMME MED TILBUDET!

Hydema Syd tilbyr dekksutstyr til 
båter fra 17 – 90 fot.

Ta kontakt for informasjon og tilbud.
www.hydemasyd.com
post@hydemasyd.com

Tel 69360700

Innovatørene iblant oss
Når betingelsene for å 
skjære tunger blir for 
tøffe, går Mats Rystad sin 
egen veg og satser på 
kjaker. 

Stemninga var lystig i tunge-
skjærerhjørnet i Laukvika, der 
Mats var i full sving å arbeide

sammen med kompisene Mat-
hias, Peter og Frank Audun. Som 
på mange andre bruk, har det 
etter hvert blitt vanlig at ungene 
skjærer for bruket istedenfor å 
selge selv. I Laukvika må de i 
tillegg tre hodene for henging for 
å få lov å skjære tunger.

Ungdommene diskuterte be-
tingelsene både att og fram. For 
vel nok var jo 35 kroner kiloen 
til bruket dårligere betaling enn 
60 kroner hvis de selger selv. 

Pengene motiverer
På den andre siden, så var det jo 
en stor fordel å være garantert 
avsetning på alle tungene de 
klarer å skjære, samt å slippe 
vasking og rensing heime på 
kjøkkenbenken.

- Og så sparer jo ho mamma 
plass i fryseren også. Så det 
er klart, det er både og det der 
med å skjære for bruket eller 
seg selv. Vi er godt fornøyd, 
selv om det ikke alltid er like 

artig å stå her og skjære. Pen-
gene renner jo inn, og det er 
hovedsaken, slår Peter Sæven-
stad fast. 

Sped start
Mats Rystad sa ikke så mye 
om den diskusjonen. Han del-
tar også i tungeskjæringa, 
men innimellom satser han 
også på egen business. Det 
er nemlig fritt fram å skjære 
ut kjakene, og det er enkelt 

for Mats å finne store hoder 
som gir store, fine medaljon-
ger av førsteklasses fiskekjøtt.  
- Til 60 kroner kiloen, slår 
13-åringen fast. 

Så langt består markedet av 
besteforeldre og annen familie, 
men som den oppmerksomme 
leser sikkert skjønner, så om-
taler vi her en gründerhistorie 
i sin spedeste begynnelse. Hva 
dette ender med, vil kun tiden 
vise.  

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

- Tungt arbeid, men pengene kommer godt med slår Mathias Eilertsen fast.

Her ser du en ekte gründer i arbeid. Mats Rystad produktutviklet 
seg over i et alternativt marked, og forsyner nå besteforeldre 
og andre kunder med førsteklasses torskekjaker til førsteklasses 
pris.   (Begge foto: Erik Jenssen) 

ALT AV MEKANISK
OG SVEISEARBEID

Våre dyktige fagfolk står 
      til din disposisjon!

   Skipsreparasjoner     Motormontasje
     Motoroverhaling     klassifisering   
                                               
           2 slipper     200m.flytekai

MARITIM SLIP & MOTOR AS
 Eidvegen 666
 9105 Kvaløya    
tlf: (+47)77 66 21 90
 firmapost@maritimsd.no
 www.maritimsd.no

Reparasjonsarbeid plast
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- Garnene må tidlig opp
- Utrolig mye fin fisk, sier fiskekjøper Torbjørn Eide. Til venstre fisker Olav Fredriksen. (Alle foto: Dag Erlandsen) Det er i første rekke garn- og snurrevadfisk som leveres hos Jangaard på Røst. 

Det nye modningslageret rommer 17.500 tonn saltfisk. 
Det er fortsatt god plass igjen, konstaterer Christel Eide.

Det er mye stor torsk i fangstene denne vinteren. Det kan 
by på problemer for tørrfisknæringa, men ikke for salterne.

- Kvalitetsarbeidet skjer selvsagt i nært samarbeid 
med fiskerne, sier Torbjørn Eide.

Eide er daglig leder på saltfisk-
bedriften Jangaard Røst, som 
får råstoffet hovedsakelig fra 
garnflåten. Han skryter vilt av 
torskekvaliteten denne vinteren.

– Se på denne fisken. Stort 
bedre går det ikke an å få det, 
sier han, og plukker opp en vel-
voksen skrei fra «Ny-Viking». 
Med slik fisk om bord er skip-
per og garnfisker Olav Fred-

riksen på Smøla-båten mer enn 
velkommen til denne kaia.

Topp garn-kvalitet
Går du rundt og tror at garnfisk 
er det samme som dårlig kvali-
tet? Tro om igjen. Det meste av 
fangstene som landes på Røst er 
garnfisk, med topp kvalitet. 

- Kvalitetsarbeidet skjer 
selvsagt i nært samarbeid med 
fiskerne. Vi har en felles forstå-
else av hvordan ting skal være, 
og vi får stadig finere fisk på 

kaia. Når alt bruk er oppe av 
havet til klokka ett, vil alt være 
landet og prekevert inne på bru-
ket til klokka tre. Dette alene 
betyr et enormt kvalitetsløft, 
sier han.

40 båter
Nå i sesongen leverer rundt 40 
båter til Jangaard, som dermed 
får 500-800 tonn på land i løpet 
av ei normalt uke. Fangstene 
består av snurrevad- og garn-
fisk, der garnflåten utelukkende 
stubber garnene, det vil si at de 
har garna med ut om morgenen, 
setter dem i havet, og venter i 
nærheten mens garnene fisker. 
De røktes gjerne flere ganger i 
løpet av dagen, slik at død fisk 

ikke blir stående i havet men 
tas opp og bløgges så snart 
som mulig. Nattstått bruk, som 
var så vanlig for noen år siden, 
kommer ikke lenger på tale.

- Vi kan ikke bruke nattstått. 
Så enkelt er det.

Enorm kapasitet
Så langt denne vinteren har 
bedriften kjøpt nærmere 2500 
tonn skrei, og det begynner å 
fylles opp inne på modnings-
lageret, men det er langt igjen 
før det eventuelt skulle bli fullt. 
Maksimal kapasitet på dette la-
geret, som ble bygget kraftig ut 
for noen år siden, er på 17.500 
tonn.

- Det kommer usedvanlig 

mye stor fin fisk på land. For 
hengerne er det et problem med 
fisk over fem kilo, men for oss 
er det bare fint. Aller best liker 
vi å holde på med 4-7-kilosfis-
ken, den er best å arbeide med, 
gir stor effektivitet og gir oss 
mest igjen på bunnlinja.

- Noen kjøpere klager på det 
høye prisnivået denne vinteren?

- Det kan man selvsagt gjøre, 
men vi er bare nødt til å være 
med. Bedre å betale godt enn 
ikke å ha båt. Vi ønsker stabi-
litet, det ønsker fiskerne også, 
som skal vite at de har leve-
ranse. Så får man bare tenke at 
morselskapet nede i Ålesund 
sørger for at det blir pluss på 
bunnlinja til sist.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

REGATTA FISHERMAN
OLJEHYRE MED FLYT

SAFETY MADE COMFORTABLE

Garnene skal opp av havet før klokka 13. Det er den 
enkle regelen på Røst for å sikre god kvalitet. – Dette 
alene gir et enormt kvalitetsløft, sier fiskekjøper Tor-
bjørn Eide.
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kystfolk

Hun falt for Røst

Kobler by og kyst
Trondheim, Hitra og Frøya kommuner vil koble by- og kystkultur. Nå jobber 
de for å kunne tilby reiselivspakker som kombinerer byopplevelser med 
kystkultur. En marin samarbeidsavtale mellom de tre skal synliggjøre avhen-
gigheten mellom oppdrettskommunene Frøya og Hitra, og teknologi- og 
FoU-miljøer i Trondheim, skriver Hitra-Frøya. – Vi håper konkrete opplev-
elsespakker gjør at gjestene blir i regionen noen ekstra dager, sier Stig Hill-
estad og Laila Støen i henholdsvis Visit Trondheim og KystNorge.

Molo på dugnad
En dugnadsgjeng i Nyksund tilbyr seg å reparere moloen i det gamle 
fiskeværet, mot at kommunen stiller med betong, jernmatter og noen timers 
bruk av maskin og kranbil. Øksnes kommune skal se på saken, skriver Bladet 
Vesterålen. – Deler av moloen over til Ungsmalaøya er i ferd med å falle fra 
hverandre, og et nytt betongdekke må støpes, sier Hjalmar Martinussen til 
Bladet Vesterålen. – Brystvern i form av kampesteiner er stokket kraftig om 
av kraftig sjø. De må legges på plass og kobles fast i hverandre.

- Forskjellsbehandler turiststeder
Kragerø og Langesund har begge status som turiststeder, og kan dermed 
ha søndagsåpne butikker. Mens Brevik noen kilometer lenger nord får nei. 
– Helt uforståelig, sier kjøpmann Tormod Eek fra Sandøya, som vil utvide 
sin 65 kvadratmeters nærbutikk. Fylkesmannen stopper planene og krever 
en «Brustadbu» på 99 kvadratmeter dersom Eek vil ha søndagsåpent. Øya 
med 350 innbyggere var uten butikk i fem år før Eek og kona Vivian åpnet 
butikk i trippegarasjen. – Forskjellsbehandling, sier Tormod Eek til NRK.

Vi skriver velkjente Harjeet. Da 
kommunevalget i 2003 var unna-
gjort, havnet Rino i varaordfø-
rerstolen, og ble med det den 
første ikke-vestlige innvandrer i 
et så fremtredende verv her i lan-
det. Mest overrasket var kanskje 
Rino selv, både over at hun ble 
valgt og at hun var så unik som 
de sa. Hun hadde likevel ingen 
ting imot å gå løs på oppgaven. 

Samme høst fikk hun besøk 
av NRKs innvandrersatsing Mi-
grapolis, og med selvsagt mine 
viste den lille kvinnen reporter 
Rajan Chelliah rundt i kommu-
nen og demonstrerte hvordan 
man fisker torsk nordpå. Folk 
kløp seg i armen. Var dette 
mulig?

Siden har Rino vært selv-
skreven i de fleste NRK-innslag 
om Røst, når aviser fra nær og 
fjern skulle lage en reportasje 
om øya ute i havet eller når ulike 
offentlige etater ville vise andre 
innvandrerkvinner at det faktisk 
går an å bli integrert i norske ut-
kantsamfunn, også for kvinner 
av ikke-vestlig bakgrunn.

- Joda, jeg er her ennå og jeg 
trives fortsatt like godt, selv om 
forskjellen fra oppveksten i India 
fortsatt er like enorm. Trolig er 
jeg en som klarer å trives over-
alt og finne noe positivt uansett 

hvor jeg havner, smiler hun.

Kjerringa mot strømmen
Fiskarheimen Havly ruver som 
en middelalderborg over havna 
og er kanskje den siste store 
skanse for Den Indre Sjømanns-
misjon. Det som begynte med 
et inderlig bønnemøte under 
sildefisket i Eidsfjorden høsten 
1879, vokste til en organisasjo-
nen som drev mellom 20 og 30 
fiskerheimer, fra Vardø i nord 
til Egersund i sør. Totalt 35 fis-
kevær og havnebyer i Norge, 
samt Lerwick på Shetland, har 
hatt en fiskarheim i løpet av de 
snart 130 årene DISM har ek-
sistert. Fiskarheimene skulle 
være et alternativ til tvilsomme 
skjenkesteder, ukontrollert alko-
holflom og de dårlige sanitære 
forholdene som rådet i mange 
fiskevær. På Havly var det mulig 
for fiskerne å komme for boksta-
velig talt å finne ly; dusje, ringe 
hjem, spise middag og ta en 
kopp kaffe, lese aviser og delta 
på møter og aktiviteter. 

Det sier seg selv nå; når selv 
den minste sjark er utstyrt med 
flotte enkeltmannslugarer, dusj, 
har bysse, telefon, internett og 
endog en kaffemaskin, har be-
hovet for fiskarheimene gått 
gradvis ned. I dag er det bare to 
igjen, Havly på Røst og Havly i 
Stamsund, hvorav kun Røst er 
helårsdrevet.

Hit kom Rino høsten 1994, 
snaut 22 år gammel, for å gifte 
seg med foreldrenes utkårede, 
indiske Kulwant. Han var fra 
hennes egen hjemby Bagdogra, 
men hadde vært bestyrer på 
Havly i noen år. På Havly fikk 
også Rino jobb få uker etter 
ankomsten, og etter hvert fikk 
paret tre barn, i dag 21, 18 og 
14 år gamle. I 2005, to år etter 
siste fødsel og ti år etter at hun 
begynte på Havly, overtok Rino 
bestyrerrollen.

Rundt henne på kysten 
stengte fiskarheimene dørene, 
én etter én, og turen skulle kan-
skje komme til Røst. Men nei, 
det motsatte skjedde, Rino var 
kjerringa mot straumen, også 
her. Havly på Røst er blitt ut-
videt i flere omganger, den 
rause møtesalen blir brukt til 
vekkelsesmøter den ene dagen, 
fiskarlagsmøter den neste, og i 
den lune atmosfæren ute i kaféen 
føler alle seg velkommen.

Ute på kjøkkenet jobber Rino 
hardt, hun serverer gjestene når 
maten er ferdig, og drikker kaffe 
med dem til slutt. Eller te, for å 
være helt nøyaktig. Bagdogra i 
Vest-Bengal er nemlig kjent for 
sine enorme teplantasjer og Rino 
er over gjennomsnittet miljøbe-
lastet. 

Når vinteren er over og fis-
kerne dratt hjem, kommer som-
merturistene. Alltid forandring, 

alltid nye ting. Ikke en dag kje-
delig, mener Rino. 

Nesten advokat
Kontrastene er mange, Rino var 
nesten ferdig utdannet advo-
kat da hun som gifteferdig ung 
kvinne ble sendt til mannen som 
familien hadde plukket ut, slik 
tradisjonen er i noen deler av 
India. Dessverre sprakk ekte-
skapet for noen år siden, men 
Kulwant bort fortsatt på øya, har 
et nært forhold til barna og dri-
ver sin egen restaurant. Da skils-
missen var et faktum, opplevde 
Rino «indiske tilstander» rundt 
seg. Alle ville hjelpe, støtte, 
trøste. Helt ulikt det hun hadde 
lært om europeerne.

Om hun faktisk burde fullført 
utdannelsen, reflekterer hun ikke 
så veldig mye over nå, det var 
mye og tung teoriundervisning, 
hun hadde ett og et halvt år igjen 
av studiet og var på det tidspunk-
tet glad for avvekslinga livet bød 
henne.

- Noen prøvde å forklare meg 
hva Røst var, viste meg bilder og 
pekte på kart, men det var rett og 
slett ikke mulig å fatte hvaslags 
plass dette var. Jeg hadde ikke 
tilstrekkelige forutsetninger for 
å skjønne.

Det gikk likevel fort å like 
stedet. Som andre indere var 
Rino lært opp til at Europa er en 
gruppe land med kalde mennes-

ker som smiler lite, som sender 
barna fra seg så snart de kan og 
som heller ikke ønsker å ta seg 
av foreldrene når de blir gamle. 
På omtrent samme måte som vi 
nordmenn blir lært opp til å tro at 
India er dominert av fattigdom, 
mens det i virkeligheten er den 
enorme middelklassen som re-
presenterer landets både kjerne 
og økonomiske styrke. 

- Jeg husker det første jeg la 
merke til i Norge, var at dere fei-
rer jul en hel måned. Dette var 
saker, jeg var jo vokst opp i en 
multikulturell familie som el-
sket å feire, uansett om feiringa 
forgikk i hindutempelet eller i 
kirka. Her kunne virkelig finne 
meg til rette.

- Dessuten lærte jeg snart at 
røstværingene er varme mennes-
ker som tar seg av både barn og 
eldre, nøyaktig som i India. Røst 
smadret fordommene mine. Eu-
ropa er så mye forskjellig, Norge 
også.

Overtok klubba
I 12 år satt hun som folkevalgt, 
hvorav to år der hun i praksis var 
ordfører. Paul Rånes, som for 
øvrig ble landets første ordfører 
fra Kystpartiet i 2001, var mye 
syk på slutten. Han gikk bort i 
2010, i en alder av 62 år. Fem 
år senere avsluttet Rino politi-
kerkarrieren høsten 2015. Hun 
sitter igjen med mye.

Her ser du velkjente Harjeet Jassal - Rino til daglig - bestyrer for fiskarheimen Havly på Røst de 
siste 12 årene. – Av og til tenker jeg at jeg kanskje skal flytte herifra, og får panikk, 

sier inderen til Kyst og Fjord.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Deler av året er Rino alene om jobben, men nå i 
sesongen er de flere. Fra venstre: Harjeet «Rino» 
Jassal, Solfrid Nikolaisen fra Askøy, Bjørg Njøten 
fra Sotra og Rinos datter Prabhjot «Preeti» Jassal.

Når middagen er fortært, drikker Rino kaffe med 
gjestene. - Jeg trives veldig godt sammen med fis-
kerne, sier hun.

Havly på Røst. Som en middelalderborg ruver fiskarheimen 
over havna som kanskje den siste store skanse for Den 
Indre Sjømannsmisjon.

Kjerringa mot straumen: Indiskfødte Rino Jassal danker ut det gamle folkeeventyret fra Asbjørnsen & Moe. – Her på Røst har jeg trivdes fra første dag, sier hun.

- Det var artig, lærerikt og 
mye annet. Spesielt ble det spe-
sielt å kjenne samfunnet fra den 
andre sida, fra den sida som skal 
levere til befolkninga. Det er lett 
å sitte og klage på kommunen, 
klager er forresten selve forut-
setninga for et fungerende de-
mokrati, påpeker Rino. 

- Men det er altså nyttig og 
spesielt å være målskive for 

disse klagene, og få med seg 
hvordan det føles.

Indisk aften
Du kan være feskarkjerring og 
kle deg i sari. Det har Rino for 
lengst bevist. Hun prøver å opp-
rettholde sine klestradisjoner når 
det er praktisk, av og til inviterer 
hun på indisk aften på Havly, 
og disker opp med delikatesser 

hjemmefra. Da kommer «halve 
Røst» for å smake.

Hun er ikke akkurat isolert, 
heller ikke fra sine egne lands-
menn. På facebook kom hun 
nylig i kontakt med gamle klas-
sekamerater, som knapt hadde 
hørt om noe mer eksotisk enn 
Rinos nye hjemplass. Forresten 
har hun indiske venner i Oslo, 
Drammen og Bodø også, der 

mange av dem sier nøyaktig det 
samme som mange nordmenn: - 
Jeg hadde aldri klart å bo der ute.

Det sier ikke Rino.
- Jeg har det godt på Røst, jeg 

klarer ikke beskrive det. Jeg har 
hatt likt meg fra første dag. Jeg 
er blitt glad i menneskene her, 
rett og slett, jeg kan ikke noe for 
det.

- Så tenker jeg av og til, at 

jeg kanskje skulle prøve å bo et 
annet sted. Rett etter viser him-
melen fram sin aller vakreste 
side, en oransje farge du ikke 
finner på himmelen noen andre 
steder og så blir jeg grepet av 
panikk; hva er det du tenker på!

- Om jeg noensinne flytter 
herifra, må jeg i hvert fall ha et 
hus å komme tilbake til.
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Tittel
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

Fiskeriminister i opprørt hav

 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

Fiskeriminister Per Sandberg 
har lansert at trålernes leve-
ringsforpliktelser skal skrotes. 
Slik har samfunnet oppfattet de 
siste utspill fra statsråden. Nå 
har han selv antydet at dette var 
feil, og at han mente en regio-
nalisering av forpliktelsene.

Uansett så er en hel kyst i 
opprørsk stemning, og ønsker 
statsråden til en viss plass.

Maken til sentraliseringspo-
litikk skal man lete lenge etter.

Raseringen av en langstrakt 
kyst startet ikke nå, med stats-
råd Sandberg. Nei, det er en 
mye lengre historie, som kan 
spores helt tilbake til tidlig på 
nittitallet. I snart 30 år har man 

sett ikke bare en nedbygging, 
men snarere en rasering av 
kysten. Flere fiskeristatsråder 
har vært i posisjon til å endre 
dette, hvor Sandberg er nr. 11 
i rekkefølgen, men ingen har 
evnet å reversere en negativ 
utvikling. De har bare latt det 
skure å gå, for så å håpe at alt 
går seg til.

Fra år 2000, med Svein 
Ludviksen som fiskeriminis-
ter tillot man en utvikling med 
omsetting av kvoter. Denne ut-
viklingen fikk en galopperende 
effekt, og hele næringen er nå 
gjennomsyret av kynisk grådig-
het og egoisme. Det er faktisk 
kommet så langt at millionærer 
nå kan sitte og spille monopol 
med kvoter og konsesjoner, 
hvor den som har mest penger 
til slutt blir sittende som vinner. 
Ikke en eneste en av dem står 
fram for å ta et samfunnsan-
svar. For dem er det et frem-
medord som ikke betyr noe.

Man skal være oppmerksom 
på at noen av disse selskapene 
som nå sitter på de fleste rettig-
heter faktisk har 10 – 12 pro-
sent utenlandske investorer på 
aksjonærlisten. Hvordan kan 
dette skje uten at noen hever 
øyenbrynene og er kritisk til 
en slik utvikling, som igjen er 
i strid med norsk fiskerilovgiv-
ning.

Fiskeriminister Per Sandberg 
må forstå at en ytterligere ut-
huling av leveringsforpliktelser 
kan bli oppfattet som en rikspo-
litisk skandale, og en svekkelse 
av den nasjonale beredskapen.

For det er faktisk slik at den 
beste beredskapsfaktor man 
har, det er bosetting og da må 
det sørges for å opprettholde 
en trygg bosetting langs kysten 
hvor man faktisk lever av de 
ressursene som er nærmest, fis-
ken i havet. Hele Norge er totalt 
avhengig av livsdyktige lokal-
samfunn langs hele kysten. Da 

INNSPILL
Jan Olsen
Stortingskandidat, 
Finnmark SV

INNSPILL
Terje Soløy
Leder i Vardø SP

Når man holder et lokalsamfunn som gissel

De siste ukene har vi og inn-
byggerne et bitte lite samfunn 
i Finnmark sett med stigende 
undring på hvordan en av lan-
dets største fiskeriaktører, Fjord-
laks, ikke løfter en finger for å 
opprettholde driften ved stedets 
fiskebruk. Dette til tross for at 
råstoffet befinner seg i umid-
delbar nærhet til fiskebruket på 
Ingøy i Vest-Finnmark.

I stedet velger Fjordlaks å 
legge ned driften etter endt tor-
skesesong. Det vil si 1. mai, på 
arbeidernes dag, av alle dager. 
Måsøy kommune har gjort flere 
forsøk på å få Fjordlaks til å 
komme til fornuft, uten hell. Vi 
begynner nå å forstå grunnene til 
at Anders Pedersen i 2005 la to 
millioner kroner på bordet. Alt 
handlet om å holde brysomme 
konkurrenter unna et område der 
det bugner av fisk.

Selgeren av fiskebruket 
hadde nemlig en avtale med 
en lokal aktør om overtakelse 
av gjeld og anlegg. Prisen var 
én million kroner. I tolvte time 

kom Fjordlaks på banen og do-
blet budet. To runder i retten 
endte med seier til Fjordlaks, 
rett og slett fordi selger kun 
hadde en muntlig avtale med 
den opprinnelige kjøperen. 
Fjordlaks seier ble med andre 
ord Ingøys tap. Hvem kunne 
vite dette i 2005? Vi så den 
gang på Fjordlaks’ ankomst 
som en velsignelse. 

Så feil kan man ta. Krem-
merne fra Ålesund valgte kynis-
mens vei for å holde en brysom 
konkurrent unna, rett og slett 
fordi Fjordlaks bygde en helt 
nytt, og mye større fiskebruk 
på naboøya Rolvsøy. Da kunne 

man selvsagt ikke ha noe av at 
konkurrentene snuste rundt i et 
nabolag bugnende av fisk.

På årene som har gått, har 
ikke Fjordlaks løftet en finger 
for å vedlikeholde anlegget på 
Ingøy. Utstyr og bygningsmasse 
har forvitret. Selskapet hevder 
overfor ansatte og innbyggere 
at man har gått med underskudd 
i alle år. Hvordan dette er mulig, 
med landets beste fiskefelt tjue 
minutter unna, er det vel kun 
Fjordlaks som vet.

La oss derfor et øyeblikk se 
bort fra påstandene fra Fjord-
laks om manglende lønnsomhet, 
og heller gå til kjernen i denne 

saken. Fjordlaks nekter å selge 
fiskebruket til andre aktører. De 
nekter! Det vil si, de er villige til 
å gjøre unntak for eksempelvis 
aktører i kongekrabbenæringa. 
Men om det finnes potensielle 
kjøpere som ser alternative mu-
ligheter i hvitfiskmarkedet, så 
anser Fjordlaks disse aktørene 
for å være konkurrenter, og 
nekter altså å selge. Hvor kynisk 
går det an å bli?

Vi våger den påstand at 
Fjordlaks holder et helt lo-
kalsamfunn som gissel. Men 
denslags betyr vel mindre når 
steinrike eiere sitter trygt i 
stolen, 1200 kilometer unna. 

Ingøy-samfunnet opplever en dramtisk periode. (Foto: Måsøy kommune)

INNSPILL
Åge Flaten, leder
Ingøy Grendelag

Forleden kunne man på NRK 
høre Remi Strand fra Ap ta til 
ordet for at de leveringspliktige 
trålkvotene kan forvaltes på re-
gionalt nivå. Det er et skritt i 
riktig retning. SV har i flere år 
tatt til ordet for å gjøre forsøk 
med lokal forvaltning av kvo-

ter. Det er bra at Ap nå også ser 
muligheten som ligger i slike 
modeller.

De aller fleste er enige om at 
trålerne har utspilt sin rolle som 
verdiskaper på kysten, og at 
denne flåtetypen må utfases til 
fordel for dagens effektive kyst-
flåte. Selv bedriftene som eier 
trålere baserer sin produksjon 
på kystflåtens leveranser. At det 
ikke er lønnsomt å produsere sin 
egen gratis trålfisk, er selve be-
viset på at industrielt eierskap av 
fiskefartøy hører til på historiens 

skraphaug, eventuelt på trålro-
mantisk museum.

Lokal forvaltning av kvan-
tumet fra trålerne vil gjøre at 
ressursen blir benyttet til på best 
mulig måte for de samfunn som 
kontrollerer kvotene. Slike kvo-
ter vil f.eks kunne benyttes både 
til rekruttering, som påskøyt 
til lokale fartøy og som bonus 
for fremmedflåte som leverer i 
kommunen. Lokal forvaltning 
gir mange muligheter og vil gi 
utvilsomt gi store ringvirknin-
ger.

Høyre har tatt til ordet for 
ressursrente og så kan «kjøper» 
gjøre hva han selv vil med res-
sursen. Fisken vi lever av blir 
da et rent finansielt instrument 
underlagt finansmarkedene til-
feldigheter. En enda større del 
av kontantstrømmen fiskeriene 
skaper vil unndras fra fiskevær-
rene og landsdelen. Ressurs-
rente vil ikke bidra til handel 
og omsetning i fiskerværrene 
av så mye som en pakke tobakk 
engang. Slikt politikk passer 
for kun de som lite bryr seg om 

samfunnsutvikling utover det 
som bestemmes på Oslo Børs. 

Det er åpenbart at  om målet 
er samfunnsbygging og høyest 
mulig verdiskaping, så er en del 
av løsningen å avvikle trålerne 
og overføre forvaltningen av 
kvotene til de fiskerisamfunnene 
hvor de hører hjemme. Disse 
samfunn vet hvor skoen trykker, 
og kan utmerket godt forvalte 
ressursene til sitt eget beste.

Et sterkt SV kan få Ap og 
andre partier med på laget slik 
at målet kan nåes.

Trålromantikken må  vike for lokal forvaltning

80 prosentav de fiskekvotene 
til trålere som har bindinger til 
Finnmark, er altså nå foreslått av 
Regjeringen å slippe å ha disse 
bindingene. Dette innebærer at 

Lerøy på Vestlandet kan dispo-
nere disse kvotene fritt som de 
vil. Fordel for Finnmark? 

Resten: De 20 prosentene som 
Lerøy ikke får beholde i henhold 
til forslaget, skal fordeles på 
fiskebåter i hele landet som er 
under 15 m. Hvordan slikt skal 
kunne sees på som en fordel eller 
likegyldighet for Finnmark er et 
mysterium for meg. 

INNSPILL
Jarl Hellesvik
Hammerfest

Det er med skrekk og gru vi kan 
lese hva som blir gjort for å ta 
rettigheter fra et helt folk, og 
dette skjer til for del for rike tu-
rister fra Sør-Finland som er ved 
Tanaelva på den fineste tiden av 
året å fiske mest mulig laks.

Dette har de gjort i stort om-
fang siden 1970-tallet, og har 
fått tildelt mer enn en million 
døgnfiskekort fra den norske og 
finske stat, og de har iallfall tatt 
mer enn en million kilo laks.

Hvor er den laksen kommet 
fra? Jo – fra brutale nedskjærin-
ger i sjølaksefisket – som knapt 
har igjen et par titalls prosent 
av fangstkapasiteten fra begyn-
nelsen av 1970-tallet. Det vil 
si at man har brukt bestands-
situasjonen som begrunnelse 
for nedskjæringene i vårt fiske, 
men i realiteten har man over-
ført kvantumet til rike sør-finske 
turister. Det samme har skjedd i 
Tanavassdraget.

Sjølaksefiskerne støtter ikke 
Tana-avtalen som er inngått 
mellom embetsmenn fra Norge 

og Finland, som medfører nye 
kutt fra årets sesong. Disse kut-
tene er svært sterke i Tanavass-
draget, og norske myndigheter 
har benyttet anledningen til å 
kutt ytterligere ned på sjølakse-
fisket – med begrunnelse i Ta-
na-avtalen. 

Nå skal også Finland, gjen-
nom Tana-avtalen, gis innfly-
telse på sjølaksefisket, uten at 
sjølaksefiskerne har fått delta i 
forhandlingene. Vi erfarer også 
at Tanavassdragets lakseforvalt-
ning (TF) var utelukket fra deler 
av forhandlingene

Tana og Omegn sjølakse-
fiskeforening (TOS) tviler vi 
ikke på at dette er tilfelle, og 
registrerer med forferdelse at et 
flertall på Stortinget ser ut til å 
ville godkjenne uretten som er 
begått både mot de tradisjonelle 
sjø- og elvelaksefiskerne.

Men man kan lure på trover-
digheten til en regjering som har 
en agenda for å frarøve vanlige 
folk rettigheter til fordel for 
sportsfiskere. Nå skal til og med 
finske hytteeiere i stort antall 
(1830 fiskedøgn) gis gratis fiske 
med båt på norsk side av grense-
linjen i Tanavassdraget.

Erna Solberg sa under åp-
ningen av 100 års feiringen 
av samenes første landsmøte i 
Trondheim at fornorskningen 
var ett svart kapittel i vår historie

INNSPILL
Bjarne Johansen 
Leder, Tana og Omegn 
Sjølaksefiskeforening 

Om sjølaksefisket og tanaavtalen i Stortinget

Men, man kan spørre om 
noe kapittel kan bli svartere enn 
fremgangsmåten under arbeidet 
med Tanaavtalen.

Svaret er at vi er satt på utsi-
den av alle forhandlinger og blitt 
styrt av sportsfiskeinteressene i 

Sør-Finland. Man kan også lure 
på lovligheten av at sjølakse-
fiskerne nok en gang skal re-
guleres til fordel for de finske 
sportsfiskerne, når vi gjentatte 
ganger gjennom de siste 40 
år har opplevd det samme, og 

nesten ikke har fisketid igjen i 
sjølaksefisket.

Men det er valg år i år og vi 
må få fjernet de som sitter og 
overkjører og frarøver folket ret-
tigheter, og setter den samiske 
kulturen i ytterligere fare.

Sjølaksefiskerne støtter ikke Tana-avtalen som er inngått mellom embetsmenn fra Norge og Fin-
land, som medfører nye kutt fra årets sesong, skriver Bjarne Johansen i dette innlegget. 
(Illustrasjonsfoto)

Fordel for Finnmark?

er rasering et dårlig trekk, herr 
Sandberg.

Nå er en hel kyst i harnisk 
og i opprørsk stemning, og ord-
føreren i Hammerfest har tatt 
til orde for et nytt organisert 
kystopprør. Det må i så tilfelle 
bli et opprør med solid fransk 
stil, skal det ha noen effekt.

Statsråd Sandberg har ennå 

mulighet til å gjøre noe, men 
med den politikken som føres 
av dagens regjering, så er det 
vel ikke annet å vente enn mer 
sentralisering.

Astrid Lindgren har så kloke-
lig sagt at politikere som slutter 
å lytte til folket må skiftes ut.

Godt at det da er bare et halvt 
år til valg igjen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Tittel

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 Vonin Refa AS
Strandveien 68  //  NO-9300 Finnsnes

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

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

KVALITETSUTSTYR  
 TIL KYSTFISKEFLÅTEN
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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

A R C O S  -  S I K K E R H ET S K U R S
O G  FA R T Ø Y S KO N T R O L L E R
Spørsmål og bestilling av kurs: Gå inn på
www.arcos.no/Booking eller pr. tlf: 459 58 880
Spørsmål og bestilling 
fartøysinspeksjoner:
Tlf: 41 79 71 00

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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- 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

«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!

6095 Bølandet

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

Garn, teiner, plastkar, etcBERLEVÅG HAVN
  Liggehavn med flytebrygger/strøm
  Servicebedrifter for fiskeflåten        
  Bunkers/Smørolje/Vann 
  3 aktive fiskemottak

BERLEVÅG
 HAVN KF

 VAKTTELEFON

 48 05 30 45

FISKEMOTTAK 
OG ENGROS. 
TOTAL-
LEVERANDØR 
AV SJØMAT

Tlf 770 76 450 - www.petters-sjomat.no

Akkurat nå foregår et eventyrlig 
skreifiske utenfor Lofoten og Vest-
erålen. Den norske villfisk-ressur-
sen kan gi enorme verdier til stadig 
nye generasjoner. Da er to stikkord 
avgjørende: kvalitet og kontroll.

Lofotfisket er et mirakel fra 
naturen. Hvert år på denne tiden 
vandrer millioner av skrei fra Ba-
rentshavet mot norskekysten for å 
gyte.

Flere tusen fiskere høster av 
havets ressurser. På snaue tre må-
neder drar kystfiskerne inn meste-
parten av sin årlige inntekt.

 Den norske skreien er etterspurt 
over hele verden, og er et betydelig 
bidrag til at norsk sjømatnæring er 
en av landets største eksportnæ-
ringer. Den har en stolt historie og 
en fantastisk framtid. Vi i Norges 
Råfisklag er stolte av å være en del 
av denne suksesshistorien.

 I 2016 ble omsetningen av fisk 
gjennom Råfisklaget rekordhøye 
11,5 milliarder kroner. Mulig-
heten for videre vekst, mer lokal 
verdiskaping og flere lokale ar-
beidsplasser, er stor.

 Likevel står vi overfor noen ut-
fordringer. Der øker vi innsatsen.

 Det første er å forbedre kva-
liteten. Norsk skrei og torsk er 
i hovedsak av ypperlig kvalitet, 
og ferske målinger fra Nofimas 
fangstskaderegistrering viser at 
kvaliteten på torsk levert av kyst-
flåten blir stadig bedre.

 I skreisesongen har Råfiskla-

get ansvaret for Skreipatruljen, i 
samarbeid med Norges Sjømatråd. 
Skreipatruljen kontrollerer at 
skreien som pakkes til kvali-
tetsmerket Skrei tilfredsstiller kra-
vene i skreistandarden. De siste tre 
årene er det gjennomført omtrent 
450 kontroller, og vi ser en gle-
delig utvikling: Tross økt antall 
kontroller, er det funnet vesentlig 
færre avvik hittil i år, sammenlig-
net med på samme tid i fjor.

 I tillegg gjennomfører vi kva-
litetskontroller på fangst og far-
tøy på oppdrag fra Nærings- og 
fiskeridepartementet (NFD), og 
i samarbeid mellom Mattilsynet 
og Nofima. Dette kontrollarbei-
det startet vi i 2015, og siden da 
har vi kontrollert over 600 fartøy. 
Også her ser vi at utviklingen går i 
riktig retning: Vi ser en forbedring 
av den generelle kvaliteten på fisk 
som leveres.

 Råfisklaget ønsker økt fokus på 
kvalitet alle ledd i verdikjeden, og 
vi ser at det her ligger et stort po-
tensial for enda større verdiskap-
ning i næringen. 

 Det andre stikkordet er res-
surskontroll. Fiskerikriminali-
tet kan få store konsekvenser 
for fiskebestanden – og slå bena 
under en hel næring. Derfor utfø-
rer Råfisklaget ressurskontroller 
på kvote, bifangst og frednings-
tid, samt dokumentkontroller og 
fysisk kontroll ved landing. Vi 
prioriterer kontrollene ut fra ryk-
ter og varsler, og i samråd med 
Fiskeridirektoratet.

 Måten Norge forvalter og 
høster av den villfiskressursen er 
en formidabel suksess, og vi skal 
gjøre det vi kan for å holde det 
slik.

 Da må denne viktige nærin-
gen ha stabilitet, forutsigbarhet 

og trygghet. For aktørene i en 
næring der mye annet svinger, fra 
værforhold og bestandsanslag til 
etterspørsel og markedsadgang, 
er det viktig med stabile ramme-
betingelser.

 Den stabiliteten som er sikret 
gjennom lovverket og organise-
ringen av omsetningen, gjør det 
mulig for fiskeflåten håndtere all 
annen risiko. Det er også indus-
trien tjent med, fordi det gir mer 
stabil råstofftilgang. Et stabilt 
rammeverk gjør det mulig å teste 
ut nye, innovative løsninger.

 Skreien bidrar til å holde liv 
i kystsamfunn langs kysten. Slik 
har det vært siden vikingtiden, og 
slik kan det fortsette i flere tusen 
år fremover. Nøkkelen til dette 
er å videreføre de langsiktige og 
stabile rammevilkårene som er 
utarbeidet av myndigheter og næ-
ringen i fellesskap. 

Kvalitet og kontroll er avgjørende
INNSPILL
Trygve Myrvang
Adm. direktør  
Norges Råfisklag 

Aksel Eikemo som er direktør 
i ressursavdelingen i Fiskeridi-
rektoratet, har gjennom medi-
ene fremmet påstander om at 
det jukses i fiskerinæringen. På-
standene er basert på rykter, sier 
han. Han legger også til at han 
har ikke bevis for at det skjer 
noe, men han slenger i samme 
setning ut et krav fil fiskernes 
organisasjoner om at de må ta 
affære. I følge Eikemo er det 
et problem at fisken kan sløyes 
på land før den veies og seddel-
føres og at det er dette som er 

roten til alt ondt. 

Jeg reagerer kraftig på at 
Aksel Eikemo angriper og mis-
tenkeliggjør fiskere og fiske-
mottak på denne måten. For 
meg virker det også som om 
han mener at den delen av flåten 
som rapporterer fangsten elek-
tronisk også farer med fusk og 
fanteri. En slik stigmatisering av 
hele fiskerinæringen som vi ser 
her er en offentlig tjenestemann 
lite verdig.

Jeg antar at utspillet fra Ei-
kemo er et svar på tiltale fordi 
Fiskeridirektoratet ikke fikk det 
som de ville i forhold til sitt 
forslag om en økt omregnings-
faktor for kystfiskeflåten under 
vinterfisket. Det er også nærlig-
gende å tro at dette er en måte 

å få en omkamp på muligheten 
til å sløye fangsten før den veies 
og seddelføres. Ved å generali-
sere og fremme påstander som 
han gjør så vil han altså bringe 
tilbake diskusjonen om disse 
forholdene selv om fiskerimi-
nisteren har lagt lokk på disse.  

Det er i dag et godt utbygd 
kontrollregime i fiskerinærin-
gen. Først og fremst er dette 
bygd på elektroniske rapporte-
ringer både fra fiskeflåten og fra 
industrien. Rapporteringen er jo 
nettopp ment å skulle virke fore-
byggende i forhold til fiskerikri-
minalitet. En kan jo derfor stille 
seg spørsmål om all den omfat-
tende rapporteringen som fis-
kerne må gjøre fra fiskefeltene 
likevel ikke har noen misjon? 
Kanskje er juksepåstandene en 

innrømmelse fra Eikemo om 
at Fiskeridirektoratet har feilet 
totalt i sin strategi for å unngå 
kvotejuks. 

Så tilbake til Eikemos påstan-
der som jeg forventer at han sna-
rest går ut med bevis for. Han 
må kunne legge frem rapporter 
som dokumenterer kvotejuks og 
han må påvise om funnene også 
gjelder den delen av flåten som 
har elektronisk fangstrapporte-
ring eller om dette bare gjelder 
flåten som ikke rapporterer fra 
feltet. 

Aldri før har så mange fiskere 
rapportert fangstene elektronisk, 
og denne rapporteringsformen 
var ment å skulle styrke kontrol-
len. Betyr påstandene at denne 
rapporteringsgevinsten har ute-
blitt? 

Fiskeridirektoratet på ryktebørsen
INNSPILL
Jan Henrik Fredriksen 
Leder, Nordland fylkes 
fiskarlag

MARITIM SLIP & MOTOR AS

VÅRE DYKTIGE FAGFOLK STÅR TIL DIN DISPOSISJON!
                Skipsreparasjoner   Motormontasje   Motoroverhaling
                Klassifisering      Reparasjonsarbeid plast     2 slipper
               200 m.flytekai          Eidvegen 666  9105  Kvaløysletta  

         Tlf: 77 66 21 90
     firmapost@maritimsd.no www.maritimsd.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
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Vertikal Helseforsikring

• Ingen helseerklæring
• Time til legespesialist innen 

10 virkedager
• Videre til operasjon innen 

20 virkedager 

• Privatkunder:

   kr 354,-/mnd

• Bedriftskunder (1-9 ansatte): 

   kr 3527,-/år

Vertikal Helse er Norges 
største leverandør av 

helseforsikringer.

Kontakt agent:
firmapost@blillevik.no

Mobil: 46 94 46 60

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

• LANTERNEKONTROLLER
• BRANNALARM
• BRYTERPANELER
• INSTRUMENTPANELER
• STYRINGSSYSTEMER
• LANDSTRØM
• NØDSTRØM PRODUSERES I NORGE

STORT UTVALG 
AV SKIPSUTSTYR 
OG BÅTUTSTYR
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Innfører kvoter

Kystvakten jubilerer

Den nordnorske fiskeriavisen
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Karl Glad Nordahl

Stanset 
instruksen

Flere har møtt

kveitetyven 

Flere fiskere opplever nå at 

hval som stjeler blåkveite fra 

lina. – Jeg er opptatt av å løse 

problemer for fiskerne, sier 

forsker Tiu Similä.

Side 6 og 7

Side 9

Side 4 Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (innfelt) fikk en enstem-

mig næringskomité på Stortinget til å vingeklippe Per Sandbergs 

kvoteinstruks. - Jeg mener at dette er et gjennombrudd, et vendepunkt 

i forhold til den avpolitiseringen av fiskerinæringa vi har sett den 

senere tid, sier han.

Side 2 og 3 

Det kunne bare 

skje med uop-

pmerksomme, 

og i tillegg kunnskapsløse 

myndigheters velsignelse.

Ove Alvestad

på Sortland har fått båt in-

nført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 20 - 23

Paavo Pirtimäki

skulle bare en rask tur til 

Norge for å klatre i fjell. Fire 

år senere er turen ennå 

ikke avsluttet.

Side 12 og 13
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Rekordinteresse

for kystfiskekvote

Tidligere år har kystfiskekvoten 

i torskefisket ikke blitt fisket 

opp av kystfiskere. Nå er det 

dobling i antall fiskere i forhold 

til 2015.

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

Side 4 og 5
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Tar tak i turistfisket

- Viktig å suge litt 
på karamellen
- Vi vet at det svinger i fisker-
iene, men det er viktig å suge 
litt på karamellen når det går 
som nå, sier styreleder Johnny 
Caspersen i Råfisklaget.

Side 6 og 7 Side10 og 11
Arild Aasjord
ga ikke opp da byg-
das stolthet gikk tapt 
i storbrann for tre år 
siden.

Side 12 og 13

Side 2 og 3 

Det viktigste 
er innskjerp-

ing av sikkerhet-
en for turistfiskerne 
og en registrering av 
oppfisket kvantum.

Trond Antonsen
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VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK

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

”Velg oss når
kvalitet, effektivitet

og HMS teller!

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

- Må ta hensyn til
generasjonsskifte
Tørrfiskprodukter fra Norge, må 
ta høyde for at det er andre og 
yngre konsumenter i Italia nå 
enn tidligere, sa Elisabeth Meyer 
på tørrfiskkonferansen i Bodø.

Velkommen til våre anlegg i 

Båts�ord, Vadsø og Vardø!

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

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

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) vil ha et regelverk for turistfisket på 

plass innen utgangen av denne måneden. I rekordfart skal det bringe 

næringen inn i mer ordnede former. – Det skal være en viss størrelse på 

anleggene som registreres, sier han til Kyst og Fjord.

SKIPSMEDISIN FOR BÅTER 8 - 15 METER 
Medisinkiste godkjent av Sjøfartsdirektoratet

Leveres fraktfritt over hele landet.
Introduksjonspris KUN 2700,-

78 49 86 85 nordkyn@dittapotek.no

- Spennende       
kvalfangst

(Foto: Dag Erlandsen)
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Trond Antonsen

Ingen støtte fra
Fiskarlaget Nord
Per Sandbergs trekk ved å gjøre 

landsdelsbindinger av fylkes-

bindinger i torskefisket, faller på 

stengrunn i Fiskarlaget Nord. – Det 

blir helt galt, sier Roger Hansen.

Side 6 
Side 14 og 15

Side 4  og 5

Håkon (tv) og storebror Stian Wærstad har vært på kvalfangst i Barents- 

havet i fire uker. – Det har vært fine dager og mye mer spenning enn når vi 

er på hysa, sier Håkon etter titalls timer i tønna. Side 2 og 3 

Det er så en lurer 

på hvorfor Per 

Sandberg setter 

ned et utvalg når han ikke 

har tid til å vente på at de 

skal komme med en inn-

stilling.

Bjarne Henrik 
Johansen 
i Tana i Finnmark har fått båt 

innført i Fiskeridirektoratets 

fartøyregister.

Side 24 - 27

Eli-Kristine Lund
valgte å forske på Norges 

triveligste yrke.

Side 18 og 19
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Myke garn ga
hvitere filet
Et Sintef-prosjekt viser at torsk 

som fanges med multimonogarn, 

har høyere overlevelsesevne. – 

Garntypen kan påvirke kvaliteten, 

sier forsker Guro Møen Tveit.

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

mobile: +47 918 54 721

e-mail: johan@oso-maritim.no

www.oso-maritim.noISM sertifisert for fiskefartøyer

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

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

1
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3 4
5
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7

8

9

11

10

12

13
14

1617
18

20
21

19

22

23

2425
26

1. KJØLLEFJORD
   JOKER

2. MEHAMN
    MIX JOHANNES NILSEN
    COOP MARKED

3. HONNINGSVÅG
    NARVESEN

4. BERLEVÅG
    NARVESEN
    SPAR J. NILSEN

5. BÅTSFJORD
    NARVESEN

6. VARDØ
    SØNDREVÅG KIOSK AS
    NARVESEN

7. VADSØ
    NARVESEN

8. HAMMERFEST
    MIX HAMMERFEST

9. SKJERVØY
    WILTON AS

10. TANA
      MIX TIGERN KIOSK

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

12. ANDENES
      NARVESEN ANDENES

13. SORTLAND
      NARVESEN

14. STOKMARKNES
      MIX ARVID RØNNING

16. SVOLVÆR
      NARVESEN TORVET

17. STAMSUND
      COOP PRIX

18. BALLSTAD
      JOKER

19. SØRVÅGEN
      JOKER

20. VÆRØY
      COOP PRIX

21. RØST
      JOKER 

22. LØDINGEN
      NARVESEN 

23. BODØ
      NARVESEN , ROYALSENTRET

24. HENNINGSVÆR
      MIX JOH MALNES HANDLERI
 
25. RAMBERG
      BUNNPRIS

26. GRAVDAL
      NARVESEN

27. SENJAHOPEN
      TO - SØSTRE AS

28. HUSØY
      JOKER

29. GRYLLEFJORD
      ICA NÆR

30. SØRREISA
      COOP PRIX

31. BRØNNØYSUND
      TD PÅ KAIA

32. MYRE
      ESSO

Her får du kjøpt 
Kyst og Fjord i løssalg:

2728
29 30

32

DELIVERING THE DIFFERENCE™

Mørenot Fishery AS
+47 70 20 95 00

www.morenot.no | fi shery@morenot.no

M Ø R E N O T  F I S H E R Y
TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP

Møt oss på Lofotfi shing - Balstad servicehavns gate 7, 31 mars - 2 april ‘17

KJØPER FISK 24/7 
KONKURRANSEDYKTIGE BETINGELSER

Skarsvåg 
Kontakt 
Per-Inge 
Tlf: 995 25 817

Avd Hennningsvær
Kontakt 
Arne Johan Tlf: 926 62 444 
Ben Josef Tlf: 913 95 617

Moskenes
Kontakt
Arne Johan Tlf: 926 62 444 
Ben Josef Tlf: 913 95 617

Garanterer hyseleveranser
(og notseileveranser i Skarsvåg)

JOHAN B. LARSEN FISK AS
8392 SØRVÅGEN, MOSKENES

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

Maxilift kraner.
Marine og Industri.

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

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

Maxilift kraner.
Marine og Industri.

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

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

Maxilift kraner.
Marine og Industri.

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

Kystvakten er 40 år. I 
neste uke er det stor 
jubileumsfeiring på Sort-
land.

- Bli med på en reise som startet 
i 1907 i form av det sjømilitære 
fiskerioppsyn, og som i 1977 
endte opp med dagens ordning 
kalt Kystvakten. I løpet av to 
dager vil det bli tatt et historisk 
tilbakeblikk på Kystvaktens opp-
rinnelse, dagens status og veien 
videre, heter det i en pressemel-
ding fra Forsvarets Operative 
Hovedkvarter. 

Todagersseminaret finner sted 
i Sortlands storstue, Kulturfa-
brikken, 4. og 5. april.

Fint besøk
Det er ikke hvem som helst 
som skal tegne linjene på semi-
naret, der mye vil dreie seg om 
forholdet til Russland. Depar-

tementsråd i Forsvarsdepar-
tementet, Arne Røksund, skal 
snakke om «Det bilaterale fiske-
risamarbeidet Norge-Russland 
- utviklingstrekk og fremtidige 
utfordringer og muligheter», tid-
ligere skvadronssjef på Sortland, 
Geir A. M. Osen, skal snakke om 
det norsk-russiske samarbeidet 
innen kystvakt, og sikkerhetspo-
litisk direktør i Forsvarsdepar-
tementet, Svein Efjestad, skal 
foredra om «Kystvaktens be-
tydning for en helhetlig statlig 
kontroll i havområdene, og dens 
sikkerhetspolitiske betydning».

Flere linjer bakover blir det 
når pensjonert sjef for Kystvak-
ten, Arild Inge Skram, skal pre-
sentere den nye kystvaktboken 
og kystvakthistorien. Det er 20 år 
siden forrige gang det ble skrevet 
jubileumsbok om Kystvakten, og 
Skram har gått grundig til verks.

Tor-Axel Busch
Riksadvokat Tor-Axel Busch 
skal dele noen tanker om «roller, 
myndighet og ansvar i skjærings-

Kystvakten er 40 år. Feiringa finner sted på Sortland i neste uke.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

punktet mellom Forsvaret og 
politi/påtalemyndighet», mens 
sysselmann Kjersti Askholt skal 
snakke om «Utfordringer i Arktis 

– hvilket potensial har samvirke 
med og Kystvaktens tilstedevæ-
relse».

Forsvarets Musikkorps Nord-

Norge skal også være med på 
markeringen, som kulminerer 
med festmiddag for alle delta-
kerne.  
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keridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 9,90 meter som ble 
bygget i 1982.
Det er to aksjonærer i selska-
pet, Frank Henrik pedersen og 
Helen M. Lie Pedersen.
Førstnevnte som er majoritets-
aksjonær med liten margin, er 
oppført poå blad B i fisker-
manntallet.
Båtens fiskerimerke er ST-
9-AA.

Jonathan Dillon
i Skarsvåg i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har fått 
båten «Emily» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 9,60 meter som ble 
bygget i 1999.
Den har deltakeradgang i 
fangst av kongekrabbe i åpen 

Dag Ivar Knutsen
på Myre i Øksnes kommune 
i Nordland har fått båten «Is-
fjord» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt på 
18,35 meter som ble bygget i 
1985.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 
28 meter.
Den har også adgang i fiske 
etter norsk vårgytende sild i 
kystfartøygruppen.
Knutsen eier denne båten 
gjennom selskapene Dag Ivar 
Knutsen AS og Julie AS hvor 
han er eneeier.
Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet. Båtens fiskeri-
merke er N-186-Ø.

Nils Frode Andersen
i Øvre Knardal i Vanylven 
kommune i Møre og Romsdal 
har fått båten «Jalla» innført i 
Fiskeridirektoratets register.
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 10,36 meter 

som ble bygget i 1983, ombyg-
get i 1999.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
M-39-VN.

Tommy Strand 
Skalmerås
på stedet Gamvik i kommune 
med samme navn i Finnmark 
har fått båten «Lamojenta» 
innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,62 meter som 
ble bygget i 1982, ombygget 
i 1994.
Eierskapet er organisert i sel-
skapet Nynesberget Fiskesel-
skap AS hvor ovenfornevnte 
er enetse aksjonær.
Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-99-G.

FH Pedersen AS
på Stokkøya i Åfjord kom-
mune i Sør-Trøndelag har fått 
båten «Magnus» innført i Fis-

gruppe.
Eieren er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-9-NK.

Finn Tore Frantzen
i Båtsfjord i Finnmark har fått 
båten «Sundsbøen» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,65 meter som ble 
bygget i 2011.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
Den har også deltakeradgang i 
fangst av kongekrabbe i åpen 
gruppe.
Eierskapet er organisert i selska-
pet Frantzen AS hvor ovenfor-
nevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er F-243-BD.

Vidar Tøllefsen
(bildet) på Husøy i Lenvik kommune i Troms har fått båten 
«Husøy» innført i Fiskeridirektoratets register over fiske-
fartøy med nytt driftsgrunnlag
Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 12,97 meter 
som ble bygget i 2008.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 
meter.  Det har nå fem ekstra kvoter i det samme fisket 
gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Tøllefsen eier båten gjennom selskapet Husøy Invest AS 
hvor han er eneste aksjonær.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet og båtens 
fiskerimerke er T-55-LK.
Avgivende fartøy var «Spurven To» var eiet av Mikal Stef-
fensen gjennom selskapet Klotind AS da denne strukture-
ringen ble utført.
«Spurven To» (N-333-Ø) eies nå av Tom Grande og Ted 
Endresen gjennom selskapet Øksnes Kystfiske AS.

Andersen Fisk AS
på Dverberg i Andøy kommune i Nordland har fått båten «Rikardson» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt drifts-
grunnlag. Det er en trebåt med fartøylengde på 10,66 meter som ble bygget i 1980, ombygget i 1984.
Den har nå deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Det er tre aksjonærer i selskapet, Magnus Andersen, Sverre Andersen og Bjørn Skagen. De to førstnevnte eier tett på halvparten hver, mens 
tredjemann har en symbolsk andel. Først- og sistnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-75-A.
Avgivende fartøy var «Bailott» (bildet), med fiskerimerke F-63-HV, tilhørende Edvin Wallmann i Hasfjord i Hasvik kommune i Finnmark. 
Den er nå trukket ut av alt fiske. 

Botnhamn Sjø AS
i Botnhamn i Lenvik kommune i Troms har fått båten «Einarson» (bildet) innført i 
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 27,91 meter som ble bygget i 2001, ombygget 
i 2011. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle 
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den tre ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kyst-
flåten. Den har adgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. I dette 
fisket har den nå tre ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen.
Den har videre kvote i seinotfisket nord for 62. breddegrad. Her har den tre ekstra 
adganger gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
Den har også kvote i det samme fisket sør for den 62. breddegraden.
«Einarson» har videre deltakeradgang i fiske etter kystmakrell med garn/ snøre, for 
garnfartøy under 13 meter. I dette makrellfisket har den tre ekstra adganger gjennom 
strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har også loddetrålkonsesjon.
Det er tre aksjonærer i Botnhamn Sjø AS.
Det er Botnhamn Fisk AS, Nordanger Havfisk AS og Willy-Morten Johansen.
Morten Johansen er eneeier i Botnhamn Fisk AS, som kontrollerer syv tideler av 
selskapet. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Willy-Morten Johansen eier resten av Botnhamn Sjø AS siden han er eneeier i 
Nordanger Havfiske AS. Han er også oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-5-LK.
Avgivende fartøy var «Lise-Beate».
Det er en stålbåt med fartøylengde 36,39 meter som ble bygget i 2002, ombygget i 
2011.  Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle 
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. 
Den har fem ekstra adganger i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for kyst-
flåten. En av dem gjelder kun gjelder torsk, en annen kun sei.
Båten har videre adgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 
13 – 27,5 meter. Her har den tre ekstra kvoter gjennom den nevnte strukturkvoteord-
ningen. «Lise-Beate» kan også delta i seinotfisket sør for 62. breddegrad.
Her har den en ekstra kvote gjennom strukturkvotesordningen.
Den har deltakeradgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Her 
har båten fem strukturkvoter.
Den kan også delta i fiske etter kystmakrell for notfartøy mellom 13 – 21,35 meter. 
Her har den to ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Eier er Oddvar Nes AS.
Det er to aksjonærer i dette selskapet, Oddvar Nes Holding AS og Segla Holding AS. 
De eier halvparten hver av Oddvar Nes AS.
Bak Oddvar Nes Holding AS finner vi Oddvar Nes som eneeier.
Bak Segla Holding AS finner vi Trond Berntsen.
Båtens fiskerimerke er T-100-LK.

Rakel Løkke
(bildet) på Veidnesklubben i Lebesby kommune i Finnmark har fått 
båten «Fjordheksa» innført i Fiskeridirektoratets register over fiske-
fartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,16 meter som ble bygget i 
1982.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført 
på blad A i fiskermanntallet.
Den har nå deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe.
Båtens fiskerimerke er F-23-LB.
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Ole Oskar AS
i Gravermarka i Vågan kom-
mune i Nordland har fått båten 
«Ole Oskar» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiske-
fartøy. Det er en trebåt med 
fartøylengde på 19,80 meter 
som ble bygget i 1977, ombyg-
get i 2008.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter.
Den har fem ekstra adganger i 
det samme fisket gjennom struk-
turkvoteordningen for kystflåten.
Det er fire aksjonærer i selska-
pet: Mathi AS, Falch Svolvær 
AS, Øynes Kystfiske AS og Kim 
Ole Fredriksen.
Mathi AS som har tett på halv-
parten av interessene i selskapet, 
har en eier: Ludvik Solvar Fred-
riksen. Han er oppført på blad B 
i fiskermanntallet.
Falch Svolvær AS som eier ni 
tyvedeler av Ole Oskar AS, har 
to aksjonærer, Erling Santi Falch 
og Nora Margrethe Nygaard 
Falch.  Førstnevnte eier tre fi-
redeler Falch Svolvær AS mens 
den andre aksjonæren har den 
resterende firedelen.
Øynes Kystfiske AS som eier en 
tyvendedel av Ole Oskar AS, har 
to aksjonærer: Finn Nilsen og 
Falch Svvolvær AS.
Førstnevnte som er majoritetsak-
sjonær med minst mulig margin, 
er oppført på blad B i fisker-
manntallet.
Kim Ole Fredriksen har kun en 

symbolsk andel i selskapet. Han 
er oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er N-85-V.

PR Fjordvåg DA
i Brønnøysund i Brønnøy kom-
mune i Nordland har fått båten 
«Monica M» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 9,97 meter som 
ble bygget i 1985.
Det er fire aksjonærer i dette 
partsrederiet.
Svein Annar Aune som er opp-
ført på blad B i fiskermanntallet, 
er majoritetsaksjonær med minst 
mulig margin.
Turid Aune har noe under halv-
parten av interessene i selskapet.
Deretter følger Erling og Kjetil 
Aune med symbolske andeler.
Førstnevnte av disse to er opp-
ført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-73-BR. 

Gunnar Haugen
på Drag i Vikna kommune i 
Nord-Trøndelag har fått båten 
«Havbøen» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 10,40 meter som ble 
bygget i 1990.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er NT-72-V.

Bj Invest AS
på Fauske i kommune med samme 
navnm i Nordland har fått båten 
«Sjøbris» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy. Det 
er en trebåt med fartøylengde på 
9,57 meter som ble bygget i 1977.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Det er to aksjonærer i selskapet, 
Jarle Kristian Hansen og Bård 
Larsen. Førstnevnte er majoritets-
aksjonær med minst mulig margin. 
Begge eierne er oppført på blad B i 
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-44-FE.

Kleven Marine AS
på Sandøya i Averøy kommune i 
Møre og Romsdal har fått båten 
«Utheim Junior» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde 
på 12,30 meter som ble bygget i 
1976, ombygget i 1986.
Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Det er tre aksjonærer i selskapet: 
Mats Erik Sandø Kleven, Kim 
Andre Henden og Erik Inge Kle-
ven. Førstnevnte som er majori-
tetsaksjonær med en viss margin, 
er oppført på blad B i fiskermann-
tallet. De to andre eier en drøy 
femdel hver av selskapet. Båtens 
fiskerimerke er M-24-AV.

Finn Olaf Nilsen
i Kamøyvær (bildet) i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Mathilde» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 9,30 meter som ble bygget i år 2000. Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe.
Nilsen har meldt seg på fiske med tilleggskvote etter torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning. Eierskapet er 
organisert i selskapet Sandnesbuen AS hvor han er eneste eier. Nilsen er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-143-NK.

Finnøy Fiskeriselskap AS
i Steinshamn i Sandøy kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Vonar» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets regis-
ter over fiskefartøy. Det er en stålbåt med største lengde på 49,48 meter som ble bygget i 2002.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk og hyse for konvensjonelle fartøy over 28 meter.  Den har videre adgang i 
fiske etter sei med garn for fartøy på 28 meter og over. Det har videre deltakeradgang som konvensjonelt fartøy over 
28 meter i fiske etter bunnfisk sør for 62. breddegrad. Båten har i tillegg seks strukturkvoter, en av dem gjelder kun sei, 
en annen kun torsk, en tredje torsk, sei og hyse, mens de tre siste gjelder torsk og hyse.
Totalt kan båten fangste mer enn 2000 tonn torsk (noe i Nordsjøen, mesteparten nord for 62. breddegrad), 700 tonn 
hyse og drøye 800 tonn sei.
Det er fem aksjonærer i selskapet: Geir-Arve Sandøy, Bjørnar Finnøy, Bjartmar Olaus Finnøy, Finnøy Invest II AS og 
Daniel Olve Finnøy. De tre førstnevnte som alle har hver sin firedel av selskapet, er oppførte på blad B i fiskermann-
tallet.
Finnøy Invest II AS som har en seksdel av interessene i selskapet, eies av Daniel Olve Finnøy. Han eier også en tolvdel 
av selskapet som privatperson. Totalt utgjør det en firedel av selskapet også for hans del.
Daniel Olve Finnøy er i likhet med sine kolleger på båten oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-88-SØ.

Trønderkari AS
i Rørvik i Vikna kommune i Nord-Trøndelag har fått båten 
«Trønderkari» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy med endring i eierskapet og nytt driftsgrunnlag.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 33,95 meter som ble byg-
get i 2002, ombygget i 2008.
Den har deltakeradgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kyst-
fartøygruppen. I dette fisket har den åtte ekstra adganger gjen-
nom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har videre adgang i fiske etter kystmakrell for notfartøy 
mellom 13 – 21,35 meter. Her har den fire ekstra kvoter gjen-
nom strukturkvoteordningen.
Den har deltakeradgang i seinotfiske nord for 62. breddegrad for 
notfartøy mellom 13 – 27,50 meter. I dette fisket har båten fra 
Vikna to ekstra adganger.
Den har også adgang i det samme fisket sør for den nevnte bred-
degraden, her har den en strukturkvote.
«Trønderkari» har i tillegg loddetrålkonsesjon og deltakerad-
gang som vassildtrål.
Trønderkari AS er heleid av Trønderbas AS. Dette selskapet er 
igjen heleid av Ivan Ulsund Rederi AS.
Dette selskapet har fire aksjonærer, Bjørnar Ulsund AS (en 
knapp tredel av interessene), Bernt Ulsund (en drøy firedel av 
selskapet), Tore Ulsund AS og Svein Ulsund AS (begge med 
en drøy femdel hver). Bjørnar Ulsund AS har fire aksjonærer.
Bjørnar Ulsund har tre femdeler av interessene. De siste to fem-
delene er jevnt fordelt mellom Lisa, Carina og Gard alle med 
etternavn Ulsund. Svein Ulsund AS har fem aksjonærer.
Svein Ulsund, Vera Ulsund, Isabell Ulsund, Sylvi Ulsund og 
Lorntz Ulsund. Førstnevnte eier tre femdeler av selskapet, mens 
de fire andre eier en tidel hver.
Tore Ulsund AS har fem aksjonærer, Judith Ulsund Ognedal, 
Tore Ulsund, Heidi Ulsund Hodne, Nikko AS og Ivan Ulsund.

Ken Rensefisk AS
på Flatset i Averøy kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Hermon» innført i 
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 18,25 meter som ble bygget i 2001.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den nå to ekstra kvoter gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også adgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
«Hermon» kan også delta i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 
13 – 27,50 meter.
Det er en aksjonær i selskapet, Kenfish Holding AS. Dette selskapet har en aksjonær, 
Flatset Eiendom AS. Her finner vi Ken Åke Grahn (bildet) som eneste eier.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-55-AV

Den førstnevnte aksjonæren eier tre femdeler av selskapet, mens de fire andre har hver sin 
tidel. Nikko AS er heleid av Mona Ulsund Frette.
Bernt Ulsund AS har fire aksjonærer.
Bernt Ivar Ulsund eier tre femdeler av selskapet, mens Hallvard Aleksander, Vegard Alek-
sander og Eirik alle med etternavnet Ulsund eier de siste to femdelene med like store ande-
ler. Bernt Ivar Ulsund, Tore Ulsund, Lorntz Ulsund, Ivan Ulsund og Bjørnar Ulsund er alle 
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er NT-200-V.
Avgivende fartøy var «Albacore» (SF-18-F).
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År     Mill. kroner

2015    2.749
2016   4.048
2017  4.151

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (28.03.2017)

ProNav as, Egersund, Telefon 51 49 43 00 
Faks 51 49 21 00 - E-post: mail@pronav.no
www.pronav.no

DRIFTSSIKKER AUTOPILOT MED GPS KOMPASS FRA 24.900,-

God styring under alle forhold

EN MENGDE NYTTIGE FUNKSJONER

•  WORK - Innstilling for både sakte, -full fart og arbeidsprogram.

• ALC - Automatisk avdriftskontroll

•  NavMode - presis adaptiv navigasjonsstyring.

•  IST - Intelligent Styringsteknologi,- selvlærende styrings-optimalisering.

•  Automatisk Sjøfilter som justerer autopiloten etter bølgeforholdene.

•  PRC - Proportional Rate Control som gir myk rorrespons ved høye hastigheter.

•  Drivenheter - passer både for kontinuerliggående- og reversérbare pumper.

Commander Autopilot  med sort/hvitt display uten drivenhet    17.900,-
V104S GPS Kompass sensor med 15 meter kabel (NMEA0183)       7.990,-
Pakkepris for Commander Autopilot med GPS Kompass              24.900,-
Tillegg for Commander Autopilot med fargedisplay                          2.500,-
Tillegg for Commander Thruster styringsenhet                                    7.900,-
- Alle priser er eks. mva.

- Kontakt oss eller din nærmeste forhandler for mer informasjon.

Commander Autopilot med fargedisplay

COMNAV COMMANDER AUTOPILOT SYSTEM
SKREDDERSYDD FOR MINDRE YRKES - OG FISKEFARTØY

En kompakt og enkel kontrollenhet med en stor lettlest skjerm,

enten sort/hvitt eller et litt dyrere fargedisplay.  Har både kursvelger 

og trykknapper for kursendring,  samt analog rorindikator. 

Stort utvalg av vanntette fjernkontroller, styrespak og rorindikator 

for utvendig bruk. Commander er en virkelig arbeidspilot for høy 

ytelse og presis styring.

THRUSTER STYRING SOM TILLEGGSENHET
Automatisk thruster assistanse ved sakte fart eller kurshold uten fremdrift. 

Utganger til både baug- og akter thruster med valgbar høy/lav thruster pådrag.

AUTOPILOT MED SORT/HVITT- ELLER FARGEDISPLAY OG  GPS KOMPASS SENSOR 

N A V I G A S J O N  •  E K K O L O D D  •  K O M M U N I K A S J O N  •  R A D A R  •  A U T O P I L O T E R

ProNav as, Egersund - Telefon 51 46 43 00 - E-mail: mail@pronav.no - www.pronav.no

- alltid på bølgelengde

V104S GPS Kompass.

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

Velkommen til LofotFishing 2017
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