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- Reglene kommer
i oktober

Banebytende
på Andenes
Leif Kvivesen og hans kolleger på
Andenes Fiskemottak har kjøpt
levende torsk fisket ved Bjørnøya i
sommer. Han får god tilbakemelding på kvaliteten fra kundene.

De som driver med levendelagring, må vente til oktober før
de får vite hvilke regler som vil
gjelde etter nyttår, bekrefter
statssekretær Ronny Berg.

Side 8

Side 10 og 11

Ny start for torsk i merde

KJØP OG
SALG
AV FISKEFARTØYER
Johan S. Olsen

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

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

www.oso-maritim.no

Kjell Ingebrigtsen

har solgt sjarken etter
et langt fiskarliv, men vil
likevel fortsette å gå på
havet.

Side 26 og 27

Dag Erlandsen
Snart ti år etter sist det stod torsk i oppdrettsmerder, gjør Namdal Settefisk og
Statt Torsk seg klare til å slakte 750 tonn torsk i oktober. Siden den gang kvaliteten på settefisken blitt en helt annen. – Vi skal ta et steg av gangen og ser
hvordan dette utvikler seg, sier Kåre Devik i Namdal Settefisk.

Side 14

Vi møtes på
Aqua Nor
stand nr.
F-559

Når fiskere rister
på hodet av laksepriser som er tre ganger
så høye som torskeprisene, er det minst én
stor forskjell på dem.

Side 2 og 3

Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Handlekraft
på fallrepet
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meninger
- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Halvannet år etter at Stortinget vedtok Sjømatindustrimeldinga som skulle legge til rette for økt lønnsomhet
i industrien, er vi stadig en storleverandør av råvarer
og halvfabrikata til industri i andre land, der den store
verdiøkningen skjer før fisken vår når middagsfatet.
Dette skjer mens politikere og viktige industrielle
aktører kjører seg fast i diskusjonen om leveringsplikt
for industrieide trålere. Det kan være at man vil ha mye
igjen for å stille inn fokuset på andre utfordringer enn
de omdiskuterte pliktene.
Leder i Bladet Vesterålen

Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale bes ta kontakt
med redaksjonen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt
av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål. Adresse PFU, Rådhusgt. 17, pb 46, Sentrum 0101 Oslo.
tlf: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, epost: pfu@presse.no

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

Det er sørgelig å se NRK og andre riksmedier gi
fiskeriminister Per Sandberg fete overskrifter for at
han nå saler opp og «går til kamp mot kjeltringene»
i turistfisket. Etter avsløringer av tidenes smuglersommer, der turistfisk nå også beslaglegges i hovedstaden, har temaet plutselig blitt interessant å
snakke om på riksplan.
Kombinér dette med en valgkamp i startgropa,
så har man ingrediensene i en vellykket mediemiks.
For når riksmediene nå kommer inn i historien, så
har jo Sandberg allerede vedtatt sine «tiltak» mot
det uregulerte turistfisket. Han er på ballen, faktisk.
Han er handlekraftig - i motsetning til sine forgjengere.
Likevel, de av oss som har mast om denne saken
noen år vet bedre. Vi skal gi Sandberg helt rett i at
det er mange før ham som har unnlatt å gjøre det
de burde. Det har gått seks år siden utvalget som
utredet mulige tiltak for å regulere fritidsfisket i sjø
leverte sin rapport.
Denne har gått inn og ut av skuffer i flere ministerperioder, og var noe av det første Sandberg lovte
å ta fatt i da han tiltrådte. Likevel skulle det altså gå
halvannet år før han fattet vedtak om en forskrift
som innfører registrering av turistfiskevirksomheter.
Det er alt den er – en frivillig registreringsordning.
Den inneholder ingen tøffe tiltak ministeren av den
typen ministeren sier han vil innføre for å ta «kjeltringene».
Med mindre hans kolleger i regjeringen umiddelbart ber tollvesenet øke innsatsen i hele landet
mot smuglerfisken, og med mindre det kommer
hasteforslag om å øke bøtenivået, må dessverre
Sandbergs utspill anses som tomt prat på fallrepet
for hans ministerkarriere.

KOMMENTAR
Dag Erlandsen

Journalist i Kyst og Fjord
Oppfinnelser og nyvinninger
fra oppdrett finner veien inn i
villfisknæringa. Aldri før har
fiskeriinnovasjon vært mer
spennende.
- Æ lika’kje landbruk, sa en
velkjent Andøy-fisker til meg
for en god del år siden. Etter at
jeg uttrykkelig hadde gjort det
klart at jeg ikke skjønte hva
han snakket om, føyde han til:
- Æ meine oppdrett, for f…
Sameksistensen mellom
oppdrett og fiskeri både har
vært og er problematisk,
men dette er ikke hele bildet. Stadig får vi høre om
forskningsprosjekter fra den
ene sektoren som plutselig får
stor betydning for den andre.
Når AquaNor 2017 åpner dørene i Trondheim i neste uke,
er det ingen stor spådom at vi
skal se en rekke eksempler på
ovennevnte.
Mye har skjedd siden jeg
intervjuet en gruppe kystfiskere i ei rorbu på Andenes,

og nettopp «landbruksnæringa» har i løpet av disse
årene virkelig vist vei for villfiskæringa. Det ferskeste eksempelet har vi faktisk fra den
samme kaia, bare noen meter
fra den samme rorbua.
Der står daglig leder Leif
Kvivesen ved Andenes Fiskemottak og ser stålbåten «Genesis» sige til kai. Båten på
nesten 50 meter er sikkert
oppkalt etter Phil Collins rockeband ved samme navn, som
først på 80-tallet sang «Home
By The Sea». Nå kommer Møre-båten rett fra fiskefeltene
rundt Bjørnøya, men det er
verken frossentorsk eller dårlig ferskfisk de har om bord,
derimot sprell levende barentshavtorsk som svømmer
rundt i lasterommet. Fisken
er selvsagt fersk, kvaliteten
er slik man ellers bare kan
drømme om på denne tida av
året.
– Egentlig skriver vi historie, men det er det ikke så
mange som vet, sier Kvivesen
til Kyst og Fjord lenger bak i
denne avisa.
For dette er en ny måte å
tenke levendetorsk på. Andenes Fiskemottak er vanligvis
sommerstengt, men i år har
hjulene gått for fullt. På «feil
tid» kan de forsyne torskesugne europeere med førsteklasses råstoff og Kvivesen
håper de kan gjenta historien
neste år.
Nofima-forsker Kjell Midling, som dessverre gikk bort
i vinter etter lang tids sykdom,
sa det slik: - If you don’t mean

it, don’t kill it. «Fangstbasert
akvakultur» var fellesbetegnelsen på alt Midling holdt på
med, forskeren var opptatt av
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I år ser Sp farligere ut. Partiet er samlet, og ser ut til å
sanke stemmer i et antall en før måtte ha en EU-kamp
for å nærme seg. Dette forskyver den tradisjonelle
maktbalansen og gir nye utfordringer for de andre
partiene, men også nye muligheter. Riktig nok øker et
populært Sp sannsynligvis sjansen for at KrF kan finne
sammen med de rødgrønne på sikt. Men hvis det er én
ting valgkampen så langt tyder på, er det at sentrale
strateger i andre partier tror det kan være mulig å slå
politisk mynt på Sp-populariteten.
Kommentator Michael Brøndbo i Nationen

Laks og torsk heier på hverandre

KONTAKT
Kyst og Fjord AS
Strandveien 155
Pb 45, 9790 Kjøllefjord
org.nr. NO 996 598 225 MVA

Mange steder i verden må turistene betale en ekstra
turistskatt. Nå er det riktig å utrede dette her i
landet, og veie for og imot for å møte framtidas
turisttrafikk på best mulig måte. Er det vertskommunen til hotellet eller campingplassen som skal
få pengene? Er det rettferdig? Er det lurt å heve det
norske kostnadsnivået enda et hakk? Kan vinninga
gå opp i spinninga? Det er viktige spørsmål å stille.
Vi merker økt interesse for vårt område, men er ikke
verdens turistnavle. Knapt en reiselivsmygg.
Leder i Folkebladet
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«Fangstbasert akvakultur» var fellesbetegnelsen på alt avdøde Kjell Midling holdt på med, forskeren var opptatt av å finne grensene for hva torsken tålte
og finne alle mulighetene som dermed åpnet seg. (Foto: Dag Erlandsen)

å finne grensene for hva torsken tålte og finne alle mulighetene som dermed åpnet seg.
Siste gangen jeg møtte ham,
handlet det om å holde trålfisken i live etter at den var havnet på tråldekket. Ikke for å ta
den levende til land, men for å
stresse ned fisken og øke kvaliteten før slakting om bord.
At torsken holdes levende
om bord og settes i merd, er
blitt rutine og er i seg selv
selvsagt ingen historisk nyhet.
At man tar fisken levende på
kystogfjord.no • august 2017, uke 32

land av en annen årsak enn
levendelagring, er nytt. Tradisjonelt er ferskfisken som
kystflåten henter rundt Bjørnøya sommerstid beryktet på
grunn av dårlig kvalitet, men
nå har alt snudd. Plutselig har
et fiskefartøy begynt å bruke
metoden som allerede ligger
rett foran oss. Levendefangst.
I dag bygges det knapt
nye fiskefartøy som ikke er
utstyrt for levendefangst, og
mulighetene for enorme kvalitetsforbedringer i en rekke

fiskerier er nesten ufattelige.
Eksempelet fra Andøy viser
at tida da tallene for anvendt
kvotebonus fortalte det meste
om denne fangstmetoden snart
er forbi.
Nettopp kvalitet er stikkordet for det meste av det som
foregår akkurat nå. Når fiskere
rister på hodet av laksepriser
som er tre ganger så høye som
torskeprisene, er det minst én
stor forskjell: Laksen bæres
inn i produksjonsanleggene,
den bedøves før avliving og

sendes skånsomt inn på slaktelinjene, samtidig slår vi
torsken i hjel, heiser den så
høyt vi kan med en truck og
styrter den i et kar så blod og
vann spruter. Skal vi forvente
å komme i nærheten av lakseprisene, bør både fiskere og
fiskekjøpere ta turen til nærmeste lakseanlegg for å se
om det er noe de kan lære av
«landbruksnæringa».
Mye av denne lærdommen er allerede kommet til
anvendelse. I fjor kjøpte Le-

røy-konsernet opp Norway
Seafoods og vever dermed
hvit og rød fisk enda tettere
sammen. I Flatanger slaktes i
disse dager en ny generasjon
oppdrettstorsk, etter flere års
stillstand. Ekstremkvaliteten
på denne torsken vil stille nye
krav til villfisken som den tradisjonelle fiskerinæringa blir
nødt til å innfri og som altså
Bjørnøya-fisken på Andenes
er et eksempel på.
Vi gleder oss til fortsettelsen.
KYST OG FJORD • Side 3

nyheter

Stenger for trål

Omsetninga øker igjen

High tech til messa

Verktøy for oljeåpning

Fjernet trål på Svalbard

Fiskeridirektoratet stenger Røstbanken, Vesterålsbanken og deler av Snaget i Finnmark for trål og
snurrevad. I stedet åpnes Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen for fiske med nevnte redskaper. Dermed kan
båter som fisker med aktive redskaper flytte sin virksomhet til andre felter.

Forrige ukes økning i omsetningen skyldtes oppstart av
2. periode i kystflåtens blåkveitefiske, økende aktivitet
i kongekrabbefisket, taskekrabbefisket og stor økning i
frossenomsetningen, skriver Råfisklaget i sin ukesrapport.
Omsetninga i uke 31 utgjorde 167,8 millioner kroner, mot
92,5 millioner uka før.

Superteknologien fosser inn i oppdrettsnæringa. Massebedøving, biomassemåling og dyreplankton som vekkes til live etter
innfrysing er kandidater til årets innovasjonspris. Prisen på
100.000 kroner og diplom vil bli delt ut av fiskeriminister Per
Sandberg og styreleder Liv Holmefjord under åpningen av
Aqua Nor 2017 den 15.august.

I forbindelse med løftet om 27 millioner kroner til miljø og
oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, sier stortingskandidat for Frp i Nordland, Kjell Børge Freiberg sier at han
«skal vokte hver dag for at senteret ikke skal bli et arnested i
Lofoten og Vesterålen for klimaromantikere» – Dette senteret
er verktøyet vi trenger for å få åpnet Nordland 6 og 7.

KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen. Søppelet som i dette tilfellet var ei trålnot, lå i strandsonen på nordsida av Svalbard. Kyst og Fjord har tidligere
meldt om økende trålaktivitet i dette området ettersom større
og større havområder, som tidligere var stengt av polarisen i
dag er isfrie sommerstid.

Stabil og god skreisesong
I løpet av årets skreisesong ble det eksportert
om lag 5 000 tonn hel
kvalitetsmerket skrei fra
Norge, konkluderer Norges Sjømatråd.

Årets sesong var dermed stabil både når det gjelder pris
og volum. Sammenlignet med
annen fersk helfiskeksport av
torsk ligger skreiandelen på
rundt 12 prosent, i likhet med de
tre siste årene.
- Dårlig vær, sent innsig og
streik på Island påvirket aktiviteten i år, spesielt i begynnelsen av sesongen, men vi ser at
eksportvolumene totalt holdt
seg på linje med 2016, sier Sjømatrådets bransjeansvarlig for
torskefisk, Trond Rismo.
Eksportprisen for hel kvalitetsmerket skrei lå i likhet med
fjoråret på 36 kroner kiloet. Prisdifferansen mot umerket fersk
torsk har gått ned fra 8,50 kroner kiloet i 2016 til rundt 6,50
kroner kiloet i 2017. Samtidig
har råstoffprisen økt i samme
periode.
Fokus på kvalitet
Kvalitetsmerket skrei har de
siste årene vært det viktigste
satsingen for hvitfisknæringen
i markedene. Kvalitetsfokuset
og de kravene som stilles til den
kvalitetsmerkede skreien har
helt klart vært en suksess.
En viktig funksjon er Råfisklagets Skreipatrulje som
gjennom sine kontroller og
veiledning av produsenter og
eksportører sikrer kvaliteten på
fisken. Skreipatruljen kontrollerte i overkant av 200 partier
fra 45 ulike produsenter i løpet

av sesongen og har funnet at det
jevnt over er god kvalitet på det
som sendes ut i markedene og at
den har vært bedre enn tidligere
år.
- Å sikre kvaliteten krever
noe ekstra arbeid for produsentene, men skreipakkingen
er fremdeles god butikk da betalingsvilligheten i markedet er
stor nok til å dekke inn dette og
mer, sier Rismo.
Løfter internasjonalt image
Kvalitetsmerket skrei selges
i rundt 20 land, og årets markedsføringskampanje ble designet på et overordnet nivå og så
tilpasset hvert enkelt land. Nøkkelbudskapene som ble kommunisert var skreiens opphav,
at den er sesongbasert, og at
kvalitetsmerket garanterer god
kvalitet.
Med 3 000 tonn i 2017 er
Danmark det desidert største
eksportmarkedet for kvalitetsmerket skrei. Det skyldes
at grensestedet Padborg er en
stor omlastingssentral for fisk
hvor mye torsk omlastes før den
sendes videre ut i Europa. Det
viktigste konsummarkedet for
kvalitetsmerket skrei er Spania,
men også Sverige, Tyskland,
Polen og Frankrike er stabile
markeder for skrei.
- Det er ingen tvil om at kvalitetsmerket skrei har blitt en
suksess i Spania, og kvaliteten
har vært veldig bra i år. I år
importerte landet direkte over
700 tonn, men totalvolumet er
mye høyere siden mye av fisken
kommer til Spania via andre
markeder, som for eksempel
Danmark, sier fiskeriutsending
i Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg.

Ønsker ikke egen
distriktskvoteordning
- En av de utfordringene vi
derimot har hatt er størrelsen
på skreien denne sesongen.
I Spania ligger fisken hel i
fiskediskene og selges som
regel også hel. Her er det heller ikke vanlig å fryse fisk, så
mange har ikke mulighet til å
kjøpe når torsken blir så stor
som vi har sett i år, legger
Fure Osmundsvåg til.
Jobber med strategien
fremover
Fristen for å pakke torsk med
kvalitetsmerket i nakken
gikk ut 1. mai. Før sommeren møttes markedsgruppa
for hvitfisk i Sjømatrådet for
å oppsummere sesongen og
legge strategien videre. Sjømatrådet vil sammen med
næringen jobbe aktivt for
å styrke skreiens posisjon i
markedene, samt møte de utfordringene som finnes.
- Det er et klart ønske fra
næringen om å løfte skreiordningen enda et steg. Ut fra hva
som landes av førsteklasses
torsk, så er det kanskje ikke
urealistisk å se potensiale for
en dobling av volumene som
leveres i dag. Merkevaren er
godt etablert i flere markeder,
og kundene er helt klart villig til å betale det lille ekstra
for å få den kvalitetsgarantien
merket gir, sier Trond Rismo.

Det blir flere såkalte
«næringssvake distrikter» i framtida. Det tror
Fiskarlaget Nord, som
stiller seg kritisk til forslaget om ny distriktskvoteordning.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det går fram av lagets høringssvar
til forslaget om å innføre en ny distriktskvoteordning for torsk. Forslaget ble lansert av statssekretær
Ronny Berg tidligere i sommer, i
forbindelse med at velkjente Arne
Hjeltnes har satset på fiskemottak i
Mehamn. Ei distriktskvote på 3000
tonn skal styrke næringssvake
områder, i dette tilfelle Mehamn,
framholdt Berg.
Styret i Fiskarlaget Nord vender
likevel tommelen ned.
- Vi kan ikke støtte innføring
av den distriktskvoteordninga departementet foreslår. Vi ser ikke at
det er saklig begrunnet at tiltaket
er nødvendig. Videre kan vi ikke
akseptere at prisen for en eventuell
distriktskvoteordning, i det aktuelle
distrikt, skal betales av kystflåten,
skriver laget.
Undrende
- Med større samling av rettigheter
og mindre fiskeflåte, vil det som en
konsekvens kunne bli langt flere
«næringssvake distrikt». Dette må
være påregnelig. Vi stiller spørsmål
ved hvilken utvikling vi vil se der-

som denne type utfordringer skal
møtes med distriktskvoteordninger,
skriver laget til Nærings- og fiskeridepartementet.
Laget mener dessuten det er
høyst diskutabelt om Mehamn er
næringssvakt i det store og det hele.
- Det fremstår selvmotsigende at
det foreslås å ta i bruk ordningen
i et område der det vises til at det
er flere anlegg og også nyetablering. Satsing og økt konkurranse
om råstoffet i et distrikt fremstår
som et sunnhetstegn og synes ikke
å være det utgangspunkt som kan
begrunne innføring av distriktskvoteordning. Vi kan ikke se at det er
fremført annen relevant argumentasjon som kan begrunne innføring
av distriktskvoteordning i det aktuelle området, heter det i uttalelsen.
Uheldig
Prinsipielt mener laget «det er
uheldig med regionalisering av rettigheter, herunder innføring av distriktskvoteordning». - Selv om det
oppnås lokale fordeler så er det fare
for negative konsekvenser utenfor
det distrikt som tilgodeses som det
kan være vanskelig å forutse rekkevidden av.
For et flåteledd som eventuelt
må avgi kvantum til distriktskvoten for så ikke å ha mulighet eller
reell mulighet til å delta i fisket, vil
ordningen oppleves urimelig. Like
forutsetninger bør være utgangspunktet for aktører i fiskerinæringen.
- Terskelen for innføring av distriktskvoteordning bør være høy.

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap

Spania er det største utenlandske markedet for fersk skrei.
(Foto: Trond Antonsen)

Werner Rønning ved kai i februar i år. Han leverte fem tonn skrei fisket på yttersida av Lofoten. (Foto: Erik Jenssen)
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Færre med på
levendelagring

Charles Aas i Råfisklaget sier at flåten aldri har vært bedre
rigget for å drive levendelagring. (Foto: Dag Erlandsen)

Leder for bedriftsklyngen Arena Torsk, Lisbeth Reinholdtsen, mener regelverket hindrer utviklingen i levendelagringsbransjen. (Foto: Fiskeriparken)

Verken Råfisklaget eller bedriftsklyngen Arena Torsk er pessimister,
selv om færre båter deltar i levendefisket etter torsk i år.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Ifølge sluttsedlene registrert hos
Råfisklaget, har båtene som deltar i levendelagring av torsk, til
nå levert 5.645 tonn levendefisk. Selv om hovedsesongen for
lengst er over, er det fortsatt litt
aktivitet, med 28 tonn fisk satt i
merd siste uka av juli. Selv om
det fortsatt fiskes noen tonn i
uka, vil man ikke nå de samme
kvanta som i 2016, da levendekvantumet endte rundt 6.500
tonn.
Kvotebonus
Ordningen med levendefisk
innebærer at båtens kvote bare
blir belastet for halve kvantumet
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som landes levende. I praksis
kan dermed båtene som deltar
i dette fisket, doble sine kvoter
så lenge fisken overlever akklimatiseringsperioden i merden.
Fiskerimyndighetene har satt
av 4.000 tonn til levendebonus,
slik at årspotensialet for levende
leveranser derfor er 8.000 tonn.
Dårlig tid
Deltakelsen i årets levendefiske
av torsk har bestått av 17 båter
og 14 kjøpere. Mens antallet
kjøpere er redusert med bare én,
er antallet båter redusert med 8 i
forhold til 2016 da 25 båter leverte levende torsk.
- Årsakene til at færre båter
har levert fisken levende i år er
flere. God pris på vanlig fersk

torsk er noe av årsaken, men det
handlet også om at mange ble
værhindret i starten av sesongen
i tillegg til at mange også hadde
pelagiske kvoter de prioriterte å
ta før de kom seg i gang med torskefisket. Da var det nok mange
som fikk knapp tid til å ta torskekvota, og som dermed prioriterte
å fiske på vanlig måte, sier rådgiver i omsetningsavdelingen i
Råfisklaget, Charles Aas.
Naturlig
Inntrykket bekreftes av bedriftsklyngen Arena Torsk som organiseres av Fiskeriparken. Leder
for klyngen, Lisbeth Reinholdtsen, er ikke bekymret for den
varierende deltakelsen.
- Flere har prøvd seg, noen

Færre torsk enn i fjor ble satt i merd, men næringa tror ikke det betyr at levendelagringen er en nedadgående geskjeft. (Foto: Erik Jenssen)
har falt fra. Det anser vi som helt
naturlig i en tidlig utviklingsfase som levendefiske er inne i.
Kvotebonusen kompenserer dels
at levendefiske tar lengre tid og
gir høyere fangstkostnader enn
ved tradisjonelt fiske. Vi har en
god kvotestatus i de aller fleste
fiskerier, og i år har for eksempel
sildekvoten gått betydelig opp.
Da blir tiden en knapphetsfaktor
for en del fartøyer, sier Reinholdtsen.

Han ser for seg at rederier
som lykkes med levendefangst
vil satse mer. Rådgiveren peker
på at vi for tiden har en flåte
som aldri har vært mer fleksibel
i forhold til levendefangst enn
nå.
- Jeg tror at vi fremover vil se
at mange som bygger nytt, legger til rette for levendefangst.
For det er jo mye dyrere å legge
om dette i ettertid enn å ha alle
muligheter med en gang.

Fleksibel
Selv om det er færre båter som
har deltatt, har kvantumet på de
mest aktive båtene økt, sier Råfisklagets Charles Aas.
- Det virker som man har fått
en konsentrering blant aktørene,
og at de fisker mer per båt, sier
Aas.

Regelverk begrenser
Aas er ikke i tvil om at levende
fangst vil gripe om seg, og peker
på utsikter til lavere totalkvoter
som en av faktorene som kan
påvirke aktørene til å få mest
mulig ut av hvert kvotetonn.
Arena Torsk spår også
en fremtid med mer fisk
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som får utsatt dødsdommen.
Klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen peker på dagens reguleringer som en hemsko.
- Vi arbeider for at myndighetene endrer regelen om at fisk
som står mer enn 12 uker i merd
må over i det mye mer omfattende akvakulturregimet som
er utviklet for laksenæringen.
Da kan man oppnår en vesentlig bedre pris i markedet enn
det vi gjør i dag. Vi mener at
12-ukersregelen svekker lønnsomheten. Det er svært krevende å få godkjent lokaliteter
for oppfôring av torsk. Videre er
det både kapital- og kompetansekrevende. Det medfører at de
aller fleste aktørene ikke kan ha
fisken utover 12 uker, må slakte
samtidig og har ikke anledning
til å ta fisken inn i en periode
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der torskeprisene er på sitt høyeste. Dette vil Arena Torsk arbeide med for å få endret, sier
Reinholdtsen.
Ikke bare i merd
- Det er økende interesse for
fersk fisk i markedet og vi tror
levendefangst kommer til å bli
svært viktig for norsk hvitfisknæring. Denne fisken trenger
ikke nødvendigvis gå via ei
merd, men kan også leveres levende direkte til industrien for
foredling, påpeker Reinholdtsen.
Også Råfisklagets Charles Aas
peker på denne muligheten, og
opplyser at båten «Genesis»
denne sommeren har levert levende fisk for direkte utslakting
ved Andenes fiskemottak. Dette
prosjektet kan du lese mer om
på side 8 i dagens avis.

EKKOLODD MED VARIABEL FREKVENS

Koden leverer ekkolodd med
skjermstørrelser fra 8,4" der frekvensen
kan stilles etter type fiske og for å
unngå støy fre egen og andres båter.
Toppmodellen leveres som black box
med separet betjening og valgfri skjerm.
Presentasjon av opptil 4 justerbare
frekvenser samtidig fra 38-210 kHz
Utgang til Olex for beregning av
bunnhårdhet.

Kontakt oss for
referanser og
nærmeste forhandler
office@moltech.no
tlf: 70102880
www.moltech.no

“For the optimum catch“
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Nå starter krabbekjøret

Banebrytende på Andenes
Andenes Fiskemottak har hatt solid aktivitet denne
sommeren takker være leveranser av hyse og levende torsk fra Bjørnøya. - Dette er første gangen i
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Det sier daglig leder Leif Kvivesen ved Andenes Fiskemottak. Han håper at de leveranser
de har hatt i sommer vil bli en

realitet også de neste årene.
Innblanding av torsk
Det er Møre-båten «Genesis»
som har levert på Andøy med
jevne mellomrom denne sommeren. 49-metringen har fisket

etter hyse. Med innblanding av
torsk i fangstene, har de levert
et betydelig kvantum av hyse
og levende torsk.
Båtens kapasitet er stor, så
begrensningen er ikke hvor
mye de har plass til om bord,
men snarere innblandingsprosenten av torsk.
- Du vet, sesongen her er
kort og hektisk. Det er full fart
fra januar til april. Sommers-

tid har vi vanligvis hatt en og
annen snurrevadbåt samt noe
blåkveite, sier Kvivesen til
Kyst og Fjord.
Aldri kjøpt så mye
Med levende-leveranser av
torsk nå i sommerukene har det
ikke vært stengte dører som i
tidligere år.
- Vi sitter jo igjen med noen
kroner etter at utgiftene er dek-

«Genesis» som tidligere het «Artus», har levert levende torsk på Andenes denne sommeren. (Foto: Havyard)
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ket og vi har vasket nevene. Alt
er bedre enn stillstand og vi har
aldri kjøpt så mye sommerstid
som i år, slår Kvivesen fast.
Gode tilbakemeldinger
- Det sier seg selv, kvaliteten
er god på torsken som bløgges
og sløyes etter at den er landet
hos oss. Vi har også fått gode
tilbakemeldinger fra våre norske og utenlandske kunder, at
de er fornøyd, sier han videre.
Andenes Fiskemottak har
et visst samarbeid med Lerøy
og noe av råstoffet har gått til
Melbu og Stamsund. Andre
deler av Bjørnøy-fisken har gått
ut i EU-markedet via Danmark.
«Genesis» leverte sei på
dette fiskebruket like etter årsskiftet og tidligere i år ble det
inngått en avtale mellom rederiet og Andenes Fiskemottak
om leveranser av fisk fra Bjørnøya nå på sommeren.
- Torsken er litt småfallen
og leveransene derfra har ikke
hatt det beste ryktet, men det vi
nå har opplevd i sommer er så
vidt positivt at dette kommer vi
til å satse på, sier Leif Kvivesen som ønsker samarbeid med
flere båter som drifter ved Bjørnøya.
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Markedsjef for skalldyr i Norges Råfisklag, Tor-Edgar Ripman, venter et solid oppsving i fangsten av kongekrabbe de neste ukene.

Nå starter alvoret for kongekrabbefiskerne. De neste reelle prisen ligger altså langt mange bestemte seg for å satse Alene på markedet
høyere enn 145 kroner kiloet for på andre fiskerier i vinter og - Ettersommeren og tidlig høst er
to månedene skal nesten 1500 tonn opp av havet.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det går så det griner, kjøperne
betaler opptil 180 kroner for den
største krabben, sier markedssjef
for skalldyr i Norges Råfisklag,
Tor-Edgar Ripman, som ikke er
så veldig opptatt av at minsteprisen gikk ned med fire kroner
mandag 7. august.
- I forhold til i fjor har gjen-

nomsnittsprisen gått opp med 13
prosent, fra 147,50 kroner til 170
kroner. Og den fortsetter å stige,
sier han.
- Minsteprisen baserer seg på
markedsprisen de siste ukene.
Fisket har vært labert, kvantumet
lavt og en stor del av det som har
vært tatt på land har blitt fryst
inn. Dermed kommer man ut
med lavere priser, som igjen innvirker på minsteprisen. Men den

lytefri hankrabbe over 3,2 kg,
som ble den nye minsteprisen.

Holdt tilbake
Krabbe for kun 111 millioner er
tatt på land hittil i år, mot nesten
155 millioner på samme tid i fjor.
Justert for prisoppgangen på 13
prosent snakker vi altså om en
betydelig nedgang så langt i år.
- Det skyldes flere ting. Fiskerne fikk jo bare en foreløpig
kvote i starten. Det førte til at

heller utsette krabben til etter
1. august. Mange tar også konsekvensen av at kjøttfylden i
krabben er bedre på ettersommeren og at fangstene dermed blir
lettere å sortere. Det blir mindre
utkast, sier Ripman.
De siste ukene har krabbefisket gått på tomgang. I uke 31
kom 77 tonn på land, 13 kjøpere
var i sving. De neste syv-åtte
ukene vil ukeskvantumet trolig
ligge på pluss minus 200 tonn.

på alle måter en gunstig periode
for krabbenæringa. Kjøttfylden
er god og vi er nærmest alene
på markedet. Russerne kommer inn i slutten av september,
Alaska først i oktober, og da vil
konkurransesituasjonen være en
helt annen. Min spådom er at det
meste av den norske kongekrabbekvota vil være tatt innen da,
sier Ripman.
- Vi går noen hektisk uker i
møte.

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

refuse.no

I år har Leif Kvivesen og hans kolleger holdt driften i gang hele sommeren på grunn av leveranser av hyse og levende torsk fra Bjørnøya. - God kvalitet, slår Kvivesen
fast. (Arkivfoto: Dag Erlandsen)

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

www.toslab.no
To s L a b A S , S j ø l u n d v e i e n 3 , P o s t b o k s 2 0 6 4 , 9 2 6 6 Tro m s ø • T l f :
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NORSK
AKKREDITERING
TEST 160

77 62 43 60 • Fax: 77 62 43 61 • Epost: post@toslab.no

KYST OG FJORD • Side 9

Levende-forslaget kommer i oktober

Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord.

Statssekretær Ronny Berg.

Ennå evalueres prøveperioden vi er inne i, og regjeringen vil ikke komme med sitt forslag til nye regler før oktober.

Det har lenge knyttet seg spenning til hvilke regler og bonuser
som vil gjelde for levendelagring
av torsk når perioden for dagens
ordning går ut ved nyttår. Et av
spørsmålene er hvor lenge fisken
kan stå i sjø før den må over i
akvakultur-regime, den såkalte
12 ukers-regelen. Det andre
spørsmålet er om dagens ordning
med 50 prosent kvotebonus for
levende leveranser føres videre.

Ikke mye å si
Han gjorde det samtidig klart at
man i løpet av 2017 skal vurdere
erfaringene med levendelagring,
og deretter legge en plan som
alle kan forholde seg til.
- Da vet alle som driver med
dette hvordan det ligger an, og
om det ikke etter den perioden
er lønnsomt så OK - da lønner
det seg ikke, og da må vi sette
strek, sa Berg.
Da Kyst og Fjord denne uka
spurte om status for arbeidet
med nye regler, svarte Berg på
SMS at regjeringens forslag blir
klart i oktober når evalueringen
av ordningen er ferdig.
- Ellers er det ikke så mye å
si om denne ordningen nå, ifølge
statssekretær Ronny Berg.

Må avvikles
Statssekretær Ronny Berg har
tidligere uttalt til Kyst og Fjord
at det er naturlig med en eller
annen form for gulrot, men at
man ikke kan basere levendelagringa på bonusordninger i all
evighet.
- Bonusen er en subsidiering
av en del av næringa på bekostning av en annen, det kommer
man ikke bort fra. Samtidig er
det jo viktig å være villig til å
bruke virkemidler nå man prøver jo å få i gang nye ting. Om
det ikke er liv laga, kan man ikke
holde på med det over lang tid,
sa Berg til Kyst og Fjord i november.

Trenger virkemidler
Lisbeth Reinholdtsen i bedriftsklyngen Arena Torsk sier at aktørene forventer en eller annen
form for gulrot for å fortsette
satsingen.
- Incentivsystemer for levendefangst av torsk er helt nødvendig i dag for å få noen pionerer
til å satse. Vi tror at næringen og
myndighetene finner frem til fornuftige incentivordninger inntil
denne delen av næringen har fått
økt lønnsomhet gjennom lavere
fangstkostnader og høyere priser i markedet. Ordningene bør
drøftes bredt og ikke begrenses
til kun kvotebonus. Vi tror også
det er viktig med incentivord-

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 og er en fag- og interesseorganisasjon
for norske fiskere. Vi er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som
bygger på frivillig medlemskap av fiskere og båteiere gjennom fylkesfiskarlag
og faglige gruppeorganisasjoner. Vi har medlemmer langs hele kysten.
Organisasjonen består av en hovedadministrasjon i Trondheim, samt
fylkesfiskarlag og gruppeorganisasjoner (som er spredt langs hele kysten)
med sine tilknyttede lokallag. Mer informasjon; www.fiskarlaget.no

Vil du være med å påvirke
en fiskerinæring i sterk utvikling?

SENIORRÅDGIVER
Vi søker en samfunnsengasjert og tydelig rådgiver som
samspiller godt med medlemmer, myndigheter, næringslivsaktører og andre interessenter, for å sikre en bærekraftig
utvikling av næringen. Du får ansvar for saksområder knyttet
til ressursforvaltning, kvote- og reguleringssaker, samt
miljøspørsmål særlig knyttet opp mot marint avfall og forholdet mellom fiskeri og petroleum. Du har god kjennskap til
fiskerinæringen, kan vise til relevant og solid kompetanse og
har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
For nærmere informasjon og for å søke stillingen se www.headvisor.no.
Du kan også kontakte Norges Fiskarlag ved assisterende generalsekretær
Jan Birger Jørgensen, tlf 930 44 346 eller vår rådgiver i Headvisor,
Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680. Alle henvendelser behandles
konfidensielt. Søknadsfrist snarest.

OSLO

|

BERGEN

Side 10 • KYST OG FJORD

|

TRONDHEIM

|

KRISTIANSAND

ninger rettet mot landsiden, sier
Lisbeth Reinholdtsen.
Vil ikke ha bonus
Leder for Fiskarlaget Nord,
Roger Hansen er ikke begeistret
over tanken om en videreføring
av kvotebonus.
- Vi har ikke diskutert det inngående i styret, men jeg vil tro
at vi i Fiskarlaget Nord er enige
om at vi er i ferd med å nærme
oss tidspunktet da denne bonusen bør avvikles. Den har vært
ment som en midlertidig ordning
for å få levendelagringen opp og
stå, og vi mener at de som driver
med dette nå må kunne klare å
drive videre uten at det må ekstraordinære avsetninger til for
at det skal fungere, sier Hansen.

For
deg
som
ror

Kvalifiser deg for de
betydningsfulle jobbene i nord
- og i hele verden?
sjøen. Passer like godt for kvinner som for menn. Deler av undervisningen vil
foregå på skolens brosimulator.
• 1-årig nautisk linje som fører til dekkso ser sertifikat kl. D4
• 2-årig nautisk linje som fører til sjøkaptein sertifikat kl. D1
I løpet av studietiden får våre studenter tilbud om å ta maritime kurs
til meget gunstige priser.
Søknadsfrist: Snarest
Les mer og søk om opptak på våre nettsider.

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

Mer informasjon kontakt avdelingsleder for maritim
utdanning Sturla Nilsen, tlf. 416 59 592.
www.nordkapp.vgs.no
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Søknaden kan sendes inn på: www.vigo.no

frantz.no

Aktørene i levendelagring av torsk vet ennå
ikke hvilke regler som vil
gjelde fra nyttår.

følg oss
på fb
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Bussjåfør og eier av busselskapet Lennart Larsson mener økningen fra 15 til 20 kilo ikke vil få noe å si for deres virksomhet.
og sier at forslaget om økning
av kvota fra 15 til 20 kilo får
lite å si for deres virksomhet.
- Jeg tror ikke vi for vår del kommer til å tillate mer enn 15 kilo
uansett. Det er jo begrenset plass
på bussen, og i dag får de akkurat 15 kilo i en vanlig isoporeske.
Noe mer enn det vil jo medføre
at vi må begynne med tilhenger
etter bussen, og det er vi ikke interessert i. Den regelen om ikke
å tillate troféfisk er helt OK, vi
har rett og slett ikke plass, så hos
oss er det nesten aldri noen som
har med en storfisk i tillegg til
filéten.
Mikael Wikerstram setter sin ære i å utnytte fangsten fullt ut, og skjærer til og med ut torskekjaken. I bakgrunnen står Niklas Rundberg som fisker i norsk saltvann for første gang. (Alle foto: Erik Jenssen)

- Man får var så god att ta allt
Når Mikael Wikerstram fileterer storfangsten, blir
selv kjakene tatt med hjem. - Det er jo bare jättetråkigt å høre om folk som bare skjærer ut høyryggen
og hiver resten.
Nordlands store turistfiskeoperasjoner; den svenske Fiskebussen
erik@kystogfjord.no
som leier båter og overnattingsKyst og Fjord oppsøkte en av kapasitet hos Arild Aasjord i
Erik Jenssen

Det er langt mellom jentene på turistfiléten, men Sandra Plate
storkoser seg på tur med samboer Gustav Larson (til høyre) og
hans far Børge. – Det er helt fantastisk å komme hit, vi kunne
godt tatt turen hit uten å fiske også, sier hun.
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Helnessund i Steigen. Fiskekjøperen med mange jern i ilden har
de senere årene hatt stadig større
sommeraktivitet knyttet opp til
turismen, spesielt de fiskeglade
svenskene.
Jaktet stortorsken
I 15 uker hver sommer kjører
Fiskebussen ukentlige turer ned
gjennom Sverige og tar med 32
nye gjester hver uke. Alle ønsker
selvsagt å fylle hver sin isoporkasse med de tilmålte 15 kilo
filèt.
Filétbenken bærer preg
av at Mikael og de tre kompisene fra Trollhättan kan
være i ferd med å nærme
seg grensa med stormskritt.
En times gange ut fra Helnessund sto det godt med stortorsk under seistimene, og
med tunge pilker fikk de etterhvert fart nok til å komme ned
uten at seien rakk å bite på.
- Det er torsken vi er ute etter, så
vi slapp ut en god del småsei før

vi fikk den fisken vi ønsket oss.
Fantastisk opplevelse
Dagens rekordfisk var 17,5
kilo. Slik denne gjengen skjærer filéten, skjønner vi at
kompisenes utførselskvote
på 15 kilo snart er oppfylt.
- Så forslaget om å øke kvota
til 20 kilo hvis man vil registrere fangsten høres jo greit ut
for oss, ler Niklas Rundberg
med fiskelykkelig selvsikkerhet.
Han fisker i Norge for første gang. Turen har han fått i
40-årsgave av sin far og bror,
som også er med. Familien har
aldri fisket i norsk saltvann før,
og for en gjeng som bare tidligere
har sett småtorsk i Østersjøen, er
opplevelsen ubeskrivelig.
- Dette er jo et fantastisk
sted, og det handler om så mye
mer enn å bare fiske. Å komme
sammen og ta en øl og fortelle
fiskeskrøner om kveldene er jo
en vel så viktig del som selve
fisket. For ikke å snakke om na-

turen her! sier kompisgjengen
samstemt.
Øl og kveitejakt
Nå som det nærmer seg kvotetaket, dreier de fokuset bort fra torsken. Det store eventyret ligger
fortsatt foran dem. Kveita – eller
helleflyndren som svenskene
kaller den, er turistfiskerens hellige gral.
- Så nå slapper vi litt mer av,
og prøver oss mer direkte etter
helleflyndren. Eller bare være på
land og drikke øl i godværet, ler
Mikael Wikerstram.
- Men hva gjør dere om det
blir for mye fisk i forhold til
kvota?
- Det kan det jo bli, og det
kan jo også hende at man har
lyst til å bytte ut noe av torsken
med kveite hvis man er heldig på
slutten av uka. Da er det vanlig
at man gir bort fisk til noen som
ikke har fylt sin kvote, for det er
nok av dem som ikke får så mye
fisk og har ledig plass. Det kan
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også hende man legger igjen noe
på fryseren, alt blir tatt vare på,
sier Wikerstram.
Plassbegrensning
Ute i sola står bussjåfør og eier
av busselskapet som er leid inn
i turisttransporten, Lennart Larsson. Han bekrefter policyen,

Selvangivelse
Vert Arild Aasjord har gjort
samme observasjon som
den svenskene selv forteller om til Kyst og Fjord.
- Jeg ser lite til den typen filetering som innebærer at de bare
skjærer ut høyryggen. Generelt
sett vil jeg si at det går bra her
ved vårt anlegg. De som får for
mye fisk, gir bort til dem som har
ledig plass på kvota si, eller de
legger det igjen på fryserommet
til neste gruppe.
Aasjord imøteser den nye
forskriften som trer i kraft ved
nyttår, og sier det er en selvfølge at han vil sørge for re-

gistrering av sin virksomhet.
- Sånn registrering har vi deltatt
i før, da Havforskningsinstituttet

forrige gang skulle gjøre et anslag over uttaket. Det gikk helt
greit å gjennomføre gjennom

en slags «selvangivelse» fra turistenes side, så det ser jeg ikke
mørkt på.

MØT OSS PÅ

UTVIKLAR FISKE OG HAVBRUK
15-18. AUG.17
TRYGGLEIK OG ØKONOMI FOR OPPDRETTAREN:
•

PROSJEKTERING, BEREGNING OG SIMULERING

•

SERTIFISERT FORANKRING MED PREFABRIKKERTE LØYSINGAR

•

EFFEKTIV GJENFANGST MED VÅR BEREDSKAPSPAKKE

•

SKÅNSOM FANGST OG GJENFANGST AV RENSEFISK

KOM INNOM VÅR
STAND E—455
FOR EN HYGGELIG PRAT

Gårdsøyveien 23 – 8907 Brønnøysund
Tlf. 75 02 99 40

www.trucktek.no

VÅRE KRANER
HOLDER DET
DE LØFTER
Hydrauliske kraner –
vår spesialitet og stolthet
Det svenske selskapet «Fiskebussen» kjører hver uke inn 32 nye
gjester til Helnesstund i Steigen.
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LA OSS KOMME MED TILBUDET!
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JEG
VAR
DØD!
JEG VAR DØD!

Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og
umiddelbar bruk av hjertestarter reddet livet mitt!
Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og
Ingen
bedrift er for
stor eller
for liten til å anskaffe
seg hjertestarter.
umiddelbar
bruk
av hjertestarter
reddet
livet mitt!

Så mange som 3000 - 5000 personer faller om med uventet hjertestans
Ingen
er for
stor eller
å anskaffe
hjertestarter.
utenforbedrift
sykehus
i Norge
hvertfor
år.liten
Per itildag
er det såseg
mange
som 9 av
Så
- 5000 og
personer
om med
uventetom
hjertestans
10 mange
som dør.som
Liv 3000
kan reddes
flere vilfaller
overleve
hjertestans
det
utenfor
sykehus
Norge hvert år.
Per i dag erVidet
så mange som 9 av
utplasseres
flere ihjertestartere
i samfunnet.
oppfordrer
10
dør. Liv
reddes
flere vil overleve
hjertestans om det
allesom
bedrifter
til kan
å trygge
sinog
arbeidsplass
og nærmiljø
utplasseres
flere hjertestartere
i samfunnet. Vi oppfordrer
ved å gå til anskaffelse
av hjertestarter.
alle bedrifter til å trygge sin arbeidsplass og nærmiljø
ved å gå til anskaffelse av hjertestarter.

Namdal Settefisk og Statt Torsk skriver sitt litt bidrag til fiskerihistorien når de om få uker er i gang med utslakting av det første partiet kommersiell oppdrettstorsk
på snart ti år. (Foto: Namdal Settefisk)

Gleder seg til torskeslakting
Det har snart gått ti år
siden sist, men nå er
den første kommersielle
oppdrettstorsken straks
slakteklar.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Namdal Settefisk og Statt Torsk
ser fram til å starte utslaktingen
av nærmere 750 tonn oppdrettstorsk i oktober. Det hadde vært
mulig å starte allerede i august,
men etter sortering sist i juli
ser daglig leder i Kåre Devik
at det er gode muligheter for å
få den største fisken opp mellom fire og fem kilo. Kombinert med at prisen også utvikler
seg gunstig utover høsten kan
det bli en lønnsom utsettelse.
- Vi tenker at det vil være gunstig å være i markedet i de tre
månedene av året da det er lite
tilgang på annen torsk. Interessen fra eksportørene er stor,
men vi har så langt sittet litt på
gjerdet i forhold til hvem vi inngår avtale med, sier daglig leder
Side 14 • KYST OG FJORD

i Namdal Settefisk, Kåre Devik.
Har alle muligheter
Selskapet kjøpte rundt årsskiftet eiendommen etter tidligere
Nesset Fiskemottak, et anlegg
som i sin tid var eid av selskapet Codfarmers. Dermed har de
tilgang til et anlegg som fortsatt
fremstår svært godt rigget for å
ta imot fisken som nå står i merd
og venter på sin skjebne.
- Vi har et komplett anlegg
for både slakting og produksjon.
Vi kan omså levere vakuumpakket filét direkte herifra. Nå blir
det jo ikke store volum, så i den
fasen vi er nå vil det være best
å selge fisken ferskpakket sløyd
med hodet på. Så får vi se når
det blir volum hva vi gjør etter
hvert.
Fiskerihistorie
Sammen med Statt Torsk på
Møre kjøpte oppdretterne i Flatanger til sammen 180.000 settefisk fra Nofima som en test.
Etter at kommersielt torskeoppdrett kollapset i 2008/09 er det
kun Nofima i Tromsø som har

holdt tam torsk i merd. Denne
fisken har vært anvendt til ulike
forskningsformål, så det kommersielle prosjektet hos Namdal Settefisk og Statt Torsk kan
derfor godt kalles historisk.
- Hva tenker du om det?
- Vi synes det er kjempeartig
å prøve å få i gang torskeoppdrettsnæringa igjen. Dette kan
bli ei næring som kan få mye
å si for Norge. Det kan være
skummelt å bare satse på et par
arter i oppdrett, sier Kåre Devik.
Han mener at både oppdrettstorsken og den levendelagrede
villfisken kan bidra til at markedene blir påvent fersk torsk
hele året, og at det i sin tur kan
løfte prisene for villfisken. - Det
skjedde med laksen, og jeg vil
tror at det kan skje med torsken
også.
Positivt overrasket
Når det gjelder selve oppdrettsfaget, mener Kåre Devik at mye
av suksessen i forsøket må tilskrives at man har settefisk av
en helt annen kvalitet enn under
forrige kapittel av torskeopp-

drettseventyret.
- Det er ikke tvil om at det
har skjedd noe der. Vi har ikke
telt fisken ennå, men her hos oss
sitter vi igjen med 120.000 fisk
av de 130.000 som vi satte ut.
En sånn dødelighet må absolutt
kalles akseptabel. Størrelsen er
veldig jamn og fin med jevn tilvekst der det ikke er veldig stor
forskjell på de største og minste individene. Kompetansen
hos røkterne har mye å si for å
lykkes med å fôre slik at alle får
mat. Fôret er for øvrig av samme
typen som ble utviklet i forrige
runde av torskeeventyret. I motsetning til levendelagret villfisk,
som foretrekker våtfôr som sild
eller lodde, er oppdrettsfisken
tilvent tørrfôr fra starten av og
spiser pellets med stor appetitt.
Under sorteringa i juli lå
snittvekta på 2,3 kilo, mens de
minste var nede i rundt 1,7.
Må bygge egen kapasitet
- Er neste parti settefisk bestilt?
- Nei, ikke ennå. For per i
dag har ikke Nofima noe å levere. Vi ser for oss at vi på sikt

må bygge opp et eller selv for
å produsere settefisk. Vi har
en god del settefiskanlegg fra
før, så det er forholdsvis enkelt for oss å bygge opp kapasitet. Nå skal vi ta et steg av
gangen så får vi se hvordan
dette utvikler seg, sier Devik.
Han kan i så måte basere seg på
å motta ferdig befruktede egg
eller klekkede larver fra Nofima,
og deretter bare stå for oppfôringen selv. Du kan lese mer om
Nofimas avlsprogram på sidene
20 og 21 i dagens avis.
Namdal Settefisk opplever
stor pågang fra interesserte aktører.
- Vi har både fått mange
gode råd fra folk som har mye
god kompetansen fra den forrige runden. Det er også mange
kommersielle aktører som lurer
på hvordan det går. En av dem
er oppdretter Paul Birger Torgnes som har kommet seg i gang
etter å ha vært her på besøk.
Det ser jeg ikke på som konkurranse, det er bare bra at vi
blir flere aktører slik at vi får et
nettverk.
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Norges beste tilbud
Norges
beste
tilbud
på hjertestarter!
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan®
HeartSine
Samaritan®
PAD 350 Red
Cross edition™:
PAD
350 Red
edition™:
En driftssikker
livredderCross
som passer
for alle typer bedrifter

Markedets
mest
robuste.som
Tålerpasser
megetforgodt
støv (IP 56)
En driftssikker
livredder
alle fukt
typerogbedrifter
En
av markedslederne
i Norge
Markedets
mest robuste.
Tåler meget godt fukt og støv (IP 56)
Intuitiv
og vedlikeholdsfri
En av markedslederne
i Norge
Benytter
den
fremste
teknologi
innen defibrillering
Intuitiv og vedlikeholdsfri

Er
fullt utden
CE og
FDA godkjent
internasjonalt
bruk
Benytter
fremste
teknologifor
innen
defibrillering
Svært
med norsk
Er fulltbrukervennlig
ut CE og FDA godkjent
fortale
internasjonalt bruk
Markedets
beste garanti
heletale
10 år
Svært brukervennlig
medpånorsk
Leveres
med
bæreveske
Markedets
beste
garanti på hele 10 år
Leveres med bæreveske
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Telefon: 05003 | Internett: www.rødekorsførstehjelp.no | E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
Telefon: 05003 | Internett: www.rødekorsførstehjelp.no | E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
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Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords
debattside
- der leserne slipper
medKyst
store og
og små
Kjære
debattanter.
Dettetiler
Fjords debattside - der leserne slipper til med store og små inninnlegg. Alle innlegg vil bli lagt ut på kystogfjord.no
debattseksjon,
mens
et utvalg
vil bli
tatt
legg. Alle sin
innlegg
vil bli
lagt
ut på
kystogfjord.no
sin debattseksjon, mens et utvalg vil bli tatt med i
med i papiravisen. Vi håper å bli et viktig
debattforum ogVi
oppfordrer
ønpapiravisen.
håperalle
å som
bli har
et innspill
viktigdedebattforum
og oppfordrer alle som har innspill de ønsker å få
sker å få fram om å sende innleggene til
oss. Viom
oppfordrer
imidlertid
til en ordentlig
fram
å sende
innleggene
tiltone,
oss.samt
Vi åoppfordrer imidlertid til en ordentlig tone, samt å behandle
behandle motdebattanter med respekt.motdebattanter
Innlegg sendes til innspill@kystogfjord.no
med respekt. Innlegg sendes til innspill@kystogfjord.no

innspill
innspill@kystogfjord.no

Hvem er minst verst av Ap, FrP eller Høyre?
innSPILL
Jan Olsen

Andrekandidat
Finnmark SV
Det pågår en diskusjon mellom
Finnmark Ap og regjeringa ved
Per Sandberg (FrP) om hvem
som, ja egentlig om hvem som
er minst verst i fiskeripolitikken.
Det er flott å se at Ap smykker seg med SV-initiativene om
å stoppe fartøyinstruksen og om
innføring av produksjonsavgift
på oppdrettslaks. Samtidig var
de var litt upresise med definisjonene, hvilket gav den konstant koleriske kverulanten Per
Sandberg vann på mølla.
Svaret fikk Ingalill Olsen
(Ap) muligheten til, og minnet
om at for å unngå nederlag i
Stortinget, så trakk regjeringa
sitt forslag om fjerne pliktene.
Så sier hun «Arbeiderpartiets
holdning til pliktene er klare,
de skal innfris og etterleves.

Enklere kan det ikke sies. Det
går Ap til valg på og det skal vi
levere».
Nei selvfølgelig, enklere kan
det ikke sies og enklere kan det
vel heller ikke gjøres. Pliktene
etterleves jo i dag. Det er det
som er selve problemet. Reglene
er blitt meningsløse tjuvtriks
som verken gir fisk på land eller
økonomisk effekt for kystsamfunnene.
Da er vi tilbake til overskrifta. Hvem som er minst
verst; Ap sin videreføring av en
ubrukelig situasjon, eller FrP/
Høyre sin formelle privatisering
av kvotene. For folk flest, så er
det nok like ille og forskjellen
kan knapt merkes. Sånn kan vi
ikke ha det.
SV kan ikke godta å videreføre eller flikke litt på et ubrukelig system. Vi må ha reelle
endringer, og tiden er inne for
det nå. SV vil tilbakeføre de
leveringspliktige trålkvotene
gjennom en hjemfallsordning.
Det vil gi stor økonomisk vekst
med behov for minst 700 flere
fiskere og 300 industriarbeidere.

hansenprotection.no

«Dra på Lopphavet!»
Nå kan du trygt dra på Lopphavet ....og minst syv andre hav...
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SeaBass er en vanntett
arbeidsflytedress for
alle som har arbeid i
tilknytning til sjøen.

Bare SV kan trekke Ap over streken og opp av bunnstriden med Høyre og Frp om å være minst
verst i fiskeripolitikken, mener Jan Olsen i Finnmark SV. (Illustrasjonsfoto)
I den siste runden med
Kystopprøret 2017 med Vardø
som episenter, har krav om tilbakeføring av kvotene til samfunnene stått sterkt. Dette har gitt
ekstra motivasjon og større tro
på at det er mulig å få til en end-

ring. Det er snart valg og er det
en gang i historien det er viktig
for finnmarkinger å stemme SV,
så er det 11.september 2017.
Bare SV kan trekke Ap over
streken og opp av bunnstriden
med Høyre og Frp om å være

minst verst i fiskeripolitikken.
Målet er å få Ap og Sp med på
å overføre de leveringspliktige
kvotene til kystflåten og kystsamfunnene. Skal vi få det til,
trenger SV størst mulig støtte
for saken.

Behagelig å jobbe i
Ergonomisk design gir god
bevegelsesfrihet. Neoprenmansjetter og vanntett glidelås.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Den evigvarende ressursen som vi forvalter
innSPILL
Roger Hansen
Nordkapp Arbeiderparti

innSPILL
Guro Vollan
AUF Finnmark
«Etter oljen skal vi leve av fisken», dette må vi begynne å ta
på alvor før realiteten treffer
oss. For realiteten er at oljeprisene synker og vi må bevege oss
over til fornybare næringer.
Fisken har alltid, og kommer
alltid til å være, den mest dyre-

bare skatten vi har i Nordkapp, i
Finnmark og i Norge. Derfor må
vi begynne å ta dette på alvor.
Vi må tørre å snakke mer om
fiskeri og maritime næringer.
For det er her, med de fornybare
ressursene framtiden ligger.
For å kunne leve av fisken
i framtiden er det viktig at vi
rekrutterer nye, unge fiskere.
Vi i Arbeiderpartiet vil ha en
storstilt satsning på yrkesfag
ved å oppdatere utstyret, lage
flere lærlingeplasser og heve
lærlingetilskuddet, slik at unge
som går maritime linjer på
VGS, også skal komme seg ut
på sjøen.
Ap vil også styrke muligheten for at ungdom fortsatt skal
kunne kjøpe seg sjark under 11

meter uten å trenge å kjøpe seg
kvote, men havner rett i gruppe
2. Gruppe 2 (den åpne gruppen)
må videreføres og styrkes med
kvantum om nødvendig, som
en alternativt rekrutteringsmulighet for yngre fiskere. Dette
slik at spesielt unge fiskere får
prøvd seg i arbeidslivet, ikke
minst muligheten til å etablere
seg som fiskere og båteiere.
Arbeiderpartiets visjon for
Norge er at vi skal være verdens
fremste sjømatnasjon, derfor
vil vi satse på ny og bedre teknologi som kan bidra til å øke
kvaliteten og skape mer effektiv
produksjon.
I 4 år nå har vi sittet med
en regjering som ikke forstår
Finnmark og vil selge oss. FrP-/

Høyre-regjeringens forsøkte å
selge fisken vår til utlandet ved
hjelp av å fjerne leveringsplikten. En ordning hvor større fartøy skulle kunne fiske mindre
kystflåte sine kvoter ønsker de
også skal kunne være mulig.
Men Arbeiderpartiet, sammen
med Nord-Norges befolkning
sa klart nei. Arbeiderpartiet sier
nei til FrP og Høyres salg og
sentralisering av Nord-Norge.
Arbeiderpartiet mener at fiskeressursene er fellesskapets
eiendom og skal komme fellesskapet til gode. Derfor ønsker vi
å garantere for at fiskeressursene
også i framtiden skal tilhøre folket i fellesskap; Vi vil sikre en
fiskereid flåte og at nasjonalitetskravet opprettholdes i sam-

svar med havressursloven og
deltakerslovens bestemmelser.
Vi i Arbeiderpartiet sier nei
til evigvarende kvoter. Struktureringsgraden i fiskeflåten skal
ikke økes utover det som er
nødvendig for å skape lønnsomhet til fornying av fiskeflåten
og konkurransedyktighet med
hensyn til inntekter for fisker
og rederi.
Valget i september handler
om hva slags Norge vi vil ha. I
morgen og i framtiden.
Arbeiderpartiet mener at de
store oppgavene løser vi best
sammen. Vi vet vi får til mer
sammen enn hver for oss. Derfor går vi til valg på en bedre
fremtid sammen der alle skal
med.

sten i Vest-Finnmark blir regulert
på samme måte som i Øst-Finnmark.»
Når forteller forskerne at tareskogen er kommet tilbake til
Øst-Finnmark pga. at kongekrabben har spist opp kråkebollebestanden der, som igjen har beitet
ned tareskogen der. I Nordland og
Sør-Troms er tareskogen kommet

tilbake fordi at taskekrabben har
vandret inn i området og spist opp
kråkebollene. Også dette ifølge
forskerne.
I Vest-Finnmark praktiseres
fortsatt ordningen «utrydning» av
kongekrabbe.
Hvorfor er politikerne imot at
tareskogen skal vende tilbake til
kyst-farvannene i Vest-Finnmark?

Oppdrift
Innebygget 150N automatisk
oppblåsbar vest som holder deg
trygt i riktig flytestilling.
Ekstra luft kan blåses manuelt
i vesten ved behov

Renhold
Produsert i belagt PVC/Polyester
og er lett å rengjøre for skitt
og fiskeslo.

Vekt
Løftestropp med karabinkrok
i rustfritt stål og D-ring (3200N)

Veier mindre enn 3 kg, like
mye som et vanlig regntøysett

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Om tareskog og kongekrabbe
innSPILL
Jarl Hellesvik
Hammerfest

I et debattinnlegg jeg hadde i aviser om forvaltningen av kongekrabben, i november i 2016, skrev
Side 16 • KYST OG FJORD

jeg blant annet dette. «Det har nå
vært kongekrabbe i omkring 50
år i havområdene i og utenfor
Øst-Finnmark og utenfor Kola.
Jeg kjenner ikke til at det har
skjedd et sammenbrudd i de økologiske- og biologiske systemene i
havet i disse områdene.
Kongekrabben har vært i Beringhavet og det nordlige Stille-

havet i minst titusener av år. Jeg
kjenner ikke til at det er noen økologisk eller biologisk fattigdom
i havet i disse områdene av den
grunn.
Mitt råd til stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen er derfor at han trekker sitt forslag og i
stedet fremmer et nytt forslag som
går ut på at kongekrabbefang-
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Bass

-Fishermans best friend

For mer info sjekk vår hjemmeside: hansenprotection.no
Kontakt oss for å finne nærmeste forhandler: 69 00 13 32
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SÆPLAST NORWAY AS

Møt oss på
stand A2-671
på Aqua Nor

I mer enn 100 år har vi tjent kystfolket
- og det har vi tenkt å fortsette med!
www.hatlehols.no

NOGVA

NOGVA HC-258

PROPELLER

MARINE GEAR

NERGÅRD POLAR KJØLLEFJORD AS

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

Kontakt:
940 03 980

tn@hallmaker.no • www.hallmaker.no

Til tjeneste for

Kystflåten siden 1923
JOHN DEERE
6068TFM50

KOMBI - BOMRIGG - OG FORANKRINGSVINSJER
GARN - LINE - NOT - SNURREVAD OG OPPDRETTSUTSTYR
CAPSTAN - HYDRAULIKK
KAIKRANER

SCANIA DI13
FREMDRIFT

FREMDRIFT

Kortere vei
Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

JOHN DEERE
6068TFM50

SCANIA DI13

MARINE AGGREGAT

| 77 66 01 00

MARINE AGGREGAT

Totalleverandør av emballasje
til fiskeindustrien

KVALITET HELE VEIEN!
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 MOTORFABRIKK AS

NOGVA SVOLVÆR AS

T

HAMNSUNDVEGEN 266, NO-6280 SØVIK

HANS CHR. STØRMERSGT. 15, NO-8300 SVOLVÆR

E-POST

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!

BÅT OG MOTORSERVICE AS

+47 70 20 84 00

DALASJØEN
7900 RØRVIK

firmapost@nogva.no
nogva.no

Fiskeribladet
248+362 mm.indd
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Båt og Motorservice AS er et båtbyggeri med 15 ansatte
som hovedsaklig driver med nybygg og reparasjoner til
fiskeri- og havbruksnæringen.
Vi har også slipp med mulighet for slipsetting av båter
og kai for service/
reparasjonsarbeid.

kystogfjord.no • august
2017, uke
32
17.03.2017
14.52
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Tlf. 976 08 691
E-post: baatmotor@hotmail.no
facebook.com/baatogmotorservice
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Her svømmer en av torske-Norges mest spennende ungdomsgenerasjoner.

- Oddsene har aldri vært bedre

- Vi har avlet på fisk som trives i oppdrett. Dermed har vi fått en torsk som mer og mer blir husdyr, som vokser bedre, og som slutter å rømme, sier Atle Mortensen hos Nofima. (Begge foto: Lars-Åke Andersen, Nofima)

Egenskapene til oppdrettstorsken har aldri
vært bedre, og avlsprogrammets leder mener
at de som nå ønsker å
prøve seg kommersielt
har oddsene med seg.

www.selstad.no

GARN, LINER OG JUKSA
Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen)
Montering på nye og brukte telner
• Lanka-Lina, seneline (2,5, 2,7 og 3,0mm), med plaststoppere
• Knoppet forsyn med krok fra Eagle (Amerikansk), med snuere
på vinter og blåkveitkrok
• Makkangler fra Columbi
• Sperrgarn og Hauband
Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 / 76 06 89 80
gudmund@selstad.no • Selstad, avd Svolvær
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Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

I etterpåklokskapens klare lys er
det lett å se hvorfor torskeoppdrett-bobla sprakk for snart ti år
siden. Forventningene til marine
arter generelt, og torsken spesielt var skyhøye. Oppdrettere
posisjonerte seg i konsesjonskarusellen og settefisk-kapasiteten
ble bygget opp i rekordtempo.
Torsken trivdes dessverre dårlig
i fangenskap. Den var sær i kosten, den ble syk og den rømte.
Putt inn en finanskrise og rekord-

høye villfiskkvoter og torskeprisfall i tillegg, og oppskriften for
kollaps er garantert.

Mange snuser på
«Aldri mer torskeoppdrett» var
det mange som sa, men nå begynner interessen å snu. Lederen
for Nofimas statsfinansierte avlsprogram for torsk, Atle Mortensen, kan fortelle om en gryende
interesse fra de kommersielle
aktørene.
- I tillegg til Statt Torsk og
Namdal Settefisk som kjøpte
settefisk i fjor, har som kjent
også oppdretter Paul Birger
Torgnes handlet settefisk fra
oss i år. I tillegg har jeg ganske
mange henvendelser fra aktører som vurderer å prøve seg.
- Har de glemt hvordan det gikk
sist?
- Det har de neppe. Men om
de ikke glemmer, så ser også
de at forholdene er annerledes
kystogfjord.no • august 2017, uke 32

denne gangen enn da det gikk i
dass sist gang. Vi har fått kontroll på sykdom, og vi har et mye
bedre biologisk materiale enn
sist og vi har et marked som er
betalingsvillig for den kvalitet
oppdrettstorsken er. Vi snakker
her om en fisk som vil holde en
mye jevnere kvalitet, og som vil
bli slaktet ut og produsert i en
kjede man har full kontroll på,
lik den laksenæringa jobber i.

Har roet seg ned
Hva er det som først og fremst
skiller fjerde generasjons oppdrettsfisk fra sine ville onkler
og tanter? Kanskje først og
fremst det siste. For oppdrettsfisken har ikke lenger ville
søsken, slik det var da avlsprogrammet startet i 2002.
En ny generasjon starter hvert
tredje år i et system der man
avler frem familiegrupper ut fra
et helt sett av egenskaper. Vekst
kystogfjord.no • august 2017, uke 32

er et av dem, mens trivsel er et
annet. Så i tillegg til å få frem
en oppdrettsfisk som vokser 3040 prosent raskere enn villfisken
har man også fått frem en fisk
som trives bedre i fangenskap
og som har sluttet å rømme.
De første oppdrettstorskene var

notoriske utbryterkonger som
gnog hull på nøter med en effektivitet som overrasket både
forskere og utstyrsprodusenter.
- Gjennom sortering i avl får
vi en fisk som blir mer og mer et
husdyr. De blir ikke stressa eller
ønsker å rømme, slik vi så med
de første generasjonene. Vi så
at rømningsiveren var genetisk
betinget med klare forskjeller
mellom familiegruppene. Også
fisk har ulik personlighet, det
har vi visst lenge, sier Mortensen.
Uendelig kapasitet
Dersom interessen for torskeoppdrett plutselig eksploderer,
har Nofima kapasitet til å levere
såkornet.
- Vi har produsert begrensede
kvantum settefisk bare for å
«holde lys i lampa». Det er ikke
vår rolle å produsere kommer-

sielle volum av settefisk, det
må private aktører ta seg av.
Det er ingen problem for oss
å levere den befruktede rognen de trenger. Der er kapasiteten nærmest uendelig, sier
Mortensen med henvisning
til de fantastiske store antall
individer torsken produserer.
En liter rogn inneholder fire til
fem hundretusen egg. Til sammenligning har en liter lakserogn fem tusen egg.
- Når vi vet at en firedel av
vekta i en gytemoden torsk kan
være rogn, så blir det store tall.
Da vi kjørte for fullt her i forrige runde, produserte vi 1.000
liter befruktede egg i året. Så
det skal ikke stå på egg hvis
etterspørselen tar seg opp, garanterer Mortensen med et smil.
Se til laksen
- Hvor viktig er det å ha et

avlsprogram?
- Vi skal vel alltid være
forsiktige med å vurdere egen
viktighet, men jeg kan vel
med nøkternhet si at det ikke
ville vært mulig å få i gang
et kommersielt torskeoppdrett uten dette. Viktigheten
at et avlsprogram ser man i
det å få frem en så godt egnet
fisk som mulig. Det ser man
i landbruket, der anslagene
tilsier at man får tilbake de
investerte kronene forholdet
en til tjue.
- Det er bare å se på laksen, den hadde ikke vært der
den er i dag uten rendyrking
av egenskaper på sykdom
og tilvekst, sier Mortensen.
De statlige bevilgningene til
programmet svinger litt med
aktiviteten, men Atle Mortensen anslår at de i snitt mottar
32 millioner i året.

STORT UTVALG
AV SKIPSUTSTYR
OG BÅTUTSTYR

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

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

PRODUSERES I NORGE
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Ny hvitfiskrekord

VÅRE SLØYELINJER TAR VARE PÅ FOLK OG FISK
”Velg oss når
kvalitet, effektivitet
og HMS teller!
Pb. 84, 9691 Havøysund - Tlf: 78 42 48 80 - firmapost@slippen.no - Vakttlf: 908 30 846 - www.slippen.no

nordkyn@dittapotek.no

78 49 86 85

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

gjøre
av fylkeslandsdelsbindinger
faller på
bindinger i torskefisket,
Nord. – Det
stengrunn i Fiskarlaget

ved å
AV FISKEFARTØYER
Per Sandbergs trekk

Skipsmegler/maritim sjøingeniør

Den nordnorske fiskeriavisen

blåkveite løse
Flere fiskere
stjeler
å
hval som er opptatt av sier
Jeg
lina. –
for fiskerne,
problemer Similä.
Tiu
forsker

Side 6
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6. årgang,

kr 35,-

www.kysto
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KJØP OG
SALG
Johan

S. Olsen

sjøingeniør

mobile:
johan@oso-maritim.no
e-mail:
for fiskefartøyer
tim.no
ISM sertifisert

www.oso-mari

Side10 og 11

Side 6 og 7

til 2015.

Side 9

Tar tak i turistfisket

og 7

t
Stanseksen
instru

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.

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

Skipsmegler/maritim
54 721
+47 918

www.kystogfjord.no

- Må ta hensyn til
generasjonsskifte

- Viktig å suge litt
på karamellen

ER
AV FISKEFARTØY

ten

år har kystfiskekvo
fisket
Tidligere
ikke blitt er det
Nå
i torskefisket
kystfiskere.
i forhold
opp av antall fiskere
i
dobling

tur til
Paavo Pirtimäki
en rask
Fire

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

www.oso-maritim.noblir helt galt, sier Roger Hansen.
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KJØP OG
SALG

Myke garn ga
hvitere filet

AV FISKEFARTØYER

at torsk
Et Sintef-prosjekt viser
som fanges med multimonogarn,
–
har høyere overlevelsesevne.
kvaliteten,
Garntypen kan påvirke
Tveit.
sier forsker Guro Møen

Johan S. Olsen

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

www.oso-maritim.no

Side 14 og 15

- Spennende
kvalfangst

Eli-Kristine Lund

valgte å forske på Norges
triveligste yrke.

Arild Aasjord

Side 18 og 19

ga ikke opp da bygdas stolthet gikk tapt
i storbrann for tre år
siden.

Side 12 og 13

skulle bareå klatre i fjell.
Norge for er turen ennå
år senere
ikke avsluttet.

Side 12

og 13

Bjarne Henrik
Johansen

fått båt
i Tana i Finnmark har
innført i Fiskeridirektoratets
fartøyregister.

Side 24 - 27

Trond Antonsen

båt inpå
Ove Alvestad
har fått
Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) vil ha et regelverk for turistfisket

oratets
på Sortland
plass innen utgangen av denne måneden. I rekordfart skal det bringe
nført i Fiskeridirekt
r.
størrelse på
fartøyregiste næringen inn i mer ordnede former. – Det skal være en viss

Side 20

23
-anleggene
som registreres, sier han til Kyst og Fjord.

Side 4 og 5

Det viktigste
er innskjerping av sikkerheten for turistfiskerne
og en registrering av
oppfisket kvantum.

Side 2 og 3

Trond Antonsen
(Foto: Dag Erlandsen)

Vi tilbyr:

Karl Glad

Nordahl

bare
Det kunneuopskje med e,
pmerksomm se
kunnskapslø
og i tillegg rs velsignelse.
myndighete

948 85 000
frank.kristiansen@batsfjordbruket.no

7900 17

…og få alt i én pakke
– ukentlig papir-avis, PDF-utgave og nettavis!
Side 2

17
7 090035 7900

7 090035 7900 17

Velkommen til våre anlegg i
Båtsfjord, Vadsø og Vardø!

enstem
) fikk en
es (innfelt Sandbergs
unkt
Knag Fylkesn ippe Per , et vendep
Torgeir
å vingekl mbrudd
get til
sentant
sett den
vi har
gsrepre
på Stortindette er et gjenno
Stortin
æringa
at
skomité
Side 4
n av fiskerin
- Jeg mener
mig næring
iseringe
struks.
kvotein til den avpolit
i forhold sier han.
tid,
senere

i Barents-

- Egnesentral
vært på kvalfangst
vi
Stian Wærstad har
- Boliger
spenning enn når
Håkon (tv) og storebror
dager og mye mer
- Kaiplass
– Det har vært fine
hjelp i fire uker.
- Tekniskhavet
titalls timer i tønna.
Side 4 og 5
land
- Sløyingerpåpå
hysa, sier Håkon etter
- Levende lagring

Det er så en lurer
på hvorfor Per
Sandberg setter
ikke
ned et utvalg når han
at de
har tid til å vente på
innskal komme med en
stilling.

Side 2 og 3

og 3

7 090035

Slippsett
alu-sveis
plasting
motor, gir og utstyrsmontasje med mer.
Har du vurdert å bytte
motor/gir på båten?
Vi er forhandler av ZF gir
og flere motormerker
Kontakt oss for et godt tilbud!

Fikk lofottorsk
for 1000 år siden

Motor og båtservice AS
Burøysund
9136 Vannareid
Mob: 97063138
www.motorogbat.no

 Bosch er førstegangsutruster til ledende
produsenter av marineog landbaserte dieselmotorer.
 Overhaling og reparasjon
på de fleste pumpesystemer, 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

PRODUKSJONSUTSTYR TIL FISKEFARTØY,
FISKEINDUSTRI OG SLAKTERI
Bulkløftere / vaskere
Sorteringsutstyr
Fiskepumper
Elektrobedøving
Ensretter laksefisk

Strømbedøver for ombordbløgging.

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

Sløye/mottaks-anlegg.

REGATTA FISHERMAN

Aluminium og stålkonstruksjoner

 Teknikere utdannet
fra Bosch-systemet

Service til kystflåten!

Skipsdieselspesialist

Sløyelinje fartøy.

Sløyelinjer til trålere / kystflåte
Komplette bedøvelses-/bloggelinjer
Saltfiskutstyr
Sløyemottak
Transportører

slippen@rovikas.no

VI UTFØRER

Kjøllefjord
400 88 300

Hvitfiskeksporten har aldri tidligere hatt større verdi i årets
første halvår. Norge eksporterte
249 000 tonn torsk, sei, hyse og
annen hvitfisk til en verdi av 8,1
milliarder kroner første halvår i
år. Det er en økning på 9 prosent
målt i volum og 10 prosent målt
i verdi. Størst økning ser vi for
konvensjonelle produkter, særlig
klippfisk. Det er også økning for
fersk og fryst hel fisk. Det er fortsatt prisnedgang for både fersk
og fryst filet. I juni eksporterte
Norge torsk, sei, hyse og annen
hvitfisk for 1,3 milliarder kroner,
det er en økning på 312 millioner
kroner eller 32 prosent, sammenlignet med juni i fjor. - Vi ser
igjen at det er økning av industrifisk til Kina. Det har aldri før
vært eksport så mye fryst hvitfisk
i løpet av første halvår. Spesielt
er det stor økning i eksport av
fryst hel hyse, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges
sjømatråd.
Norge eksporterte 75 000
tonn ferske hvitfiskprodukter til
en verdi av 2,2 milliarder kroner første halvår i år. Det er en
volumoppgang på 2 prosent og
en verdiøkning på 119 millioner
kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
Norge eksporterte 54 000 tonn
fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder kroner første halvår. Det
er en volumøkning på 4 000 tonn
og en verdiøkning på 172 millioner kroner eller 11 prosent fra
samme periode i fjor.
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Flere harven
kveitety opplever nå atfra

Dette kan vel knapt kalles annet enn årgangs-tørrfisk. I rundt tusen år har den ventet på å bli funnet og analysert av norske forskere.
(Foto: Universitetet i Oslo)

Torsk fra Lofoten funnet i utgravninger fra vikingbyen Hedeby. Det bekrefter DNA-analyser utført av
forskere ved Universitetet i Oslo.
De spør seg, var det niste på
reisen, eller er dette beviset på
at tørrfisk er Norges eldste handelsvare?
Bastiaan Star og Sanne Boessenkool ved Institutt for biovitenskap (Senter for Evolusjonær
og Økologisk Syntese) har jobbet med gamle DNA-prøver.
DNA finnes i alle levende organismer, men når organismen
er død brytes DNAet som regel
ned. Likevel finnes det godt bevart DNA blant annet i mumier
og inni beinrester.
Ny metode
Star og Boessenkool har utviklet
en metode for å hente ut DNArester fra gamle fiskebein. Nå
har de i samarbeid med Cam-

bridge University i Storbritannia, undersøkt flere bosettinger
fra vikingtiden og konkludert
med at fisken som ble funnet var
fra Lofoten.
Et av utgravningsstedene
var Hedeby, i dagens Tyskland.
Denne byen er kjent fra blant
annet TV-serien Vikings og ligger like sør for den dansk-tyske
grensen. Her har arkeologene
funnet gamle fiskebein og fram
til nå har det ikke vært mulig å
si om disse fiskerestene kom fra
lokal fisk eller om det var handelsvare. Ved å sammenlikne
DNA fra ulike bosettinger fra
vikingtiden med DNA i moderne fisk har forskerne konkludert med at fisken i Hedeby kom
fra Lofoten en gang mellom 800

– 1066 etter vår tidsregning.
- Viktig handeslvare
Det har lenge vært antatt at tørrfisk var en viktig handelsvare
for vikinger, men det er ingen
beviser på dette. Det tidligste
beviset er fra 1100-tallet. Dersom fiskerestene som er undersøkt i denne studien skulle vise
seg å være en handelsvare vil
det være et viktig bevis for at
fiskenæringen har vært en Norsk
eksportvare svært tidlig!
- Den tidlige handelen med
tørrfisk, hvis det er det disse
beina representerer, kan tyde på
at dette er utveksling av dagligvarer i tillegg til mer prestisjefylte varer. Dette er en potensielt
stor endring av utviklingen i
forholdet mellom befolkninger,
og mellom mennesker og de naturressursene de henter ut, sier
Bastiaan Star, en av forskerne
bak studien.

- Den tidlige handelen med
tørrfisk, hvis det er det disse
beina representerer, kan
tyde på at dette er utveksling
av dagligvarer i tillegg til mer
prestisjefylte varer, sier Bastiaan Star, en av forskerne
bak studien.
(Foto: Universitetet i Oslo)

Følg oss på
facebook!

OLJEHYRE MED FLYT

SAFETY MADE COMFORTABLE
Hedeby eller Haithabu ligger fem kilometer fra byen Schleswig i det nordlige Tyskland. I dag er det museum. (Foto: Schloss Gottorf)
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Vi strekker oss langt for at dere skal lykkes.

fiskefelt
rett oss
utenfor
og
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fjordområder
Vi strekker
langtstuedøren,
for
lykkes.
Vipå
har
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Vi at
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hvilken
som helst kart og det kan ikke være tvil;
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og store fjordområder
rikelig plass
til
fiskefelt rett utenfor stuedøren,
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storetilfjordområder
demed
rike fiskefeltene
i Barentshavet
er et særlig konku

REFORM STUDIO Fotos: Pascal Gertschen

REFORM STUDIO

REFORM STUDIO

VELKOMMEN TIL
VELKOMMEN TIL GAMVIK KOMMUNE
GAMVIKVELKOMMEN
KOMMUNE TIL GAMVIK KOMMUN
VELKOMMEN TIL GAMVIKMED
KOMMUNE
OPTIMISME OG FRAMTIDSTR
Vi strekker oss langt for at dere skal lykkes. Vi har rike

bådefiskerifiskeriog
til
villsjømatutviklere.
og vakker natur, levende lokalsamfunn, og et folkeferd som
med
rikelig
plass
til
både
og
sjømatutviklere.
Vil du vite mer om mulighetene?

der andre ser blankt hav så har du noen av ingrediensene på de

Kontakt oss på: muligheter@gamvik.kommune.no
hva Gamvik kommune kan gjøre for deg, din familie, din
Vil du vite mervite
ommer
mulighetene?
Vil du vite mer om mulighetene?
Kontakt
oss
på:
virksomhet? Send en forespørsel til muligheter@gamvik.kommu
Kontakt oss på: muligheter@gamvik.kommune.no
www.gamvik.kommune.no
www.gamvik.kommune.no

muligheter@gamvik.kommune.no
www.gamvik.kommune.no

www.gamvik.kommune.no

KYST OG FJORD HOLDER DEG OPPDATERT PÅ DET SOM SKJER, NÆR DEG!
Som abonnent får du mye mer enn bruddstykkene som presenteres på nett.
Bestill avisa i dag!

Sommerkampanje

-25% RABATT!

Priser:
Helår papir kr. 1194,Helår e-avis kr. 960,Helår papir og e-avis kr. 1440,Helår honnør kun papir kr. 954,-

Følg oss på
facebook!

Ring 78 49 99 00 /post@kystogfjord.no
Sjekk ut www.amarine.no
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kystfolk

Med uvant og lun utstilling

Garden inntar Bodø

Flott skutemodell til museum

Kunstnerparet Vidar Laksfors og Selma Köchling åpner kunstutstilling i de
gamle skolelokalene på Lavangsnes. Kunsten kan kjøpes i deler, melder
Troms Folkeblad. Allerede plakaten som innbød til vernissasje forleden slår
an en humoristisk og lun stil over utstillingen. Utstillingen byr på varierte
framstillinger i form av video, foto, skulpturer og installasjoner. Med tittelen «I said boats» har de slått an tonen og gir assosiasjoner til miljøet på
Lavangsnes med røtter i en gammel kystkultur og det maritime.

Onsdag 16. august vil Hans Majestet Kongens Garde innta gatene i Bodø,
og sørge for feststemning når de marsjerer over hele byen. Soldatene og
drilltroppen er Norges fremste representasjonsavdeling, og er Norge og
Forsvarets ansikt utad. De avslutter sin opptreden i Bodø med en storslagen konsert i Stormen Konserthus. Det melder konserthuset selv i ei
pressemelding. Det er første gang Garden setter opp festkonsert utenfor
Oslo, skriver Stormen Konserthus.

Samlinga ved Bøfjorden Sjøbruksmuseum i Surnadal kommune i Møre
og Romsdal fikk søndag overraskende en ny fin tilvekst. Modellen av
«Presteskøyte I» vakte stor interesse. Like etter krigen ble det på Kleivset
i Skålvikfjorden bygd tre såkalte «presteskøyter». Disse ble skyssbåter for
prester i Nord-Troms og Finnmark, der krigsherjingene hadde ødelagt
kirker og prestegårdar og gjort vanlig menighetsliv vanskelig. Skøytene
ble finansiert av lutherske kirker i Amerika, melder Tidens Krav.

Satser på turister etter 47 år på havet
De siste årene har Skarsvåg blitt til en stadig mer populær plass for turister fra
hele verden. Mange av dem kommer hit som – fisketurister.
sund. Mens de bodde i hytta til
broren til Kjell, Eilert Ingebrigtsen, bygde Kjell opp sjøhus og
kai på hjemstedet.
De fikk sitt eget hus også –
og alt lå til rette for ei levelig
framtid med fiske som viktigste
levebrød.

I desember i fjor solgte Kjell Ingebrigtsen i Skarsvåg sjarken sin, «Vargofisk». Da hadde han drevet som fisker i 47 år. (Alle foto: Geir Johansen).

I desember i fjor solgte Kjell Ingebrigtsen i Skarsvåg
sjarken sin - etter å ha vært fisker i 47 år. I løpet av
et langt fiskerliv har han selv vært aktør innen utviklingen i yrkesliv og bosetting i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.

For kort tid siden kunne Kjell og Heidi Ingebrigtsen feire at de
har vært gift i 33 år. Heidi driver Nordkapp Jul & Vinterhus i
Skarsvåg. Her selger hun suvenirer og her serverer hun fisk og
kongekrabbe til de mange turistene som kommer.
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Geir Johansen
redaksjonen@kystogfjord.no

Den 35 fot store båten ligger fortsatt ved flytebrygga i Skarsvåg.
«Vargofisk» står det enda på

- Det har blitt slik at det er –
fisken som også lokker stadig
flere turister hit til bygda, sier
han; lettere ironisk.

navneskiltet, men om kort tid får
båten det nye navnet sitt - «Blåfjell». Skiltet på siden av båten
forteller at den nå er registrert på
en eier i Lenvik kommune.
- Det var vemodig å måtte
selge sjarken, men jeg hadde
ikke lenger noe valg, sier Kjell
Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.
Bærebjelken
I løpet av sine år som fisker har
Kjell Ingebrigtsen vært vitne til
store forandringer innen yrkesliv
og bosetting i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark.
- Uansett hva man forsøker å
få folk til å tro, så er det fisket
som er bærebjelken her hvor vi
bor. Det er fisket som har lagt
grunnlaget for bosettingen her,
og slik kommer det til å være i
all overskuelig framtid, sier han.
Til Skarsvåg
Han er født og oppvokst i Ko-

magfjord i Alta. Han begynte
som trålfisker allerede som 15åring, og var med på fiske ved
Grønland, Island, Færøyene.
Kjell arbeidet også ombord i
Findus-trålerne som leverte til
anlegget i Hammerfest.
Etter å ha vært i militæret
kom han for første gang til
Skarsvåg i 1974. Her begynte
han å ro fiske sammen med sin
onkel, Henry Agledahl, ombord
i den 47 fot store snurrevadbåten «Kapphorn». Om høsten og
vinteren var det garnfiske.
Komagfjord
Kort tid etter ankomst Skarsvåg
traff han skarsvågjenta Heidi
Johansen, og de fikk sin første
datter, Liss-Beate, i 1976.
Høsten 1979 bestemte den
unge familien seg for å flytte
til Kjell sin hjemplass, Komagfjord. Samme år kjøpte Kjell
sin første sjark; en 31 fots Vikkystogfjord.no • august 2017, uke 32

Nedlagte bruk
I 1979 var det 10-12 fiskemottak i Altafjorden. Fisket var
grunnlaget for bosettingen på
de mange små stedene langs
fjorden.
Utover på 1980-tallet begynte så nedleggelsen av stadig
flere fiskebruk.
Samtidig flyttet folk fra de
små stedene.
I 1995 var det ikke lenger
noe fiskemottak i Altafjorden.
- Vi solgte huset vårt, sjøhuset og kaia – og flyttet tilbake til
Skarsvåg, sier Kjell.
Fraflytting
I 1974 bodde det rundt 250
personer i Skarsvåg – verdens
nordligste fiskevær. På det
meste arbeidet 63 personer
på fiskeindustribedriften på
stedet, som Reidar Lund fra
Nord-Lenangen den gang drev.
Det var både filet- og rekeproduksjon i bygda ytterst mot
storhavet.
- Vi merket at det var en
forandring på gang da vi flyttet tilbake. Folketallet var da
redusert med rundt 100 personer. Så begynte de ansvarlige i
Nordkapp kommune å varsle at
skolen ville bli nedlagt. Alternativet ble å sende barna til skolen i Honningsvåg – noe som
kystogfjord.no • august 2017, uke 32

Det er kort vei til fiskefeltet fra verdens nordligste fiskevær. Men Skarsvåg er
også det aller mest værharde stedet å drive fiske fra.

byr på mange utfordringer vinterstid, da veien ofte er stengt på
grunn av uvær, forteller Kjell.
Turister
Resultatet ble at flere barnefamilier valgte å flytte fra Skarsvåg. I dag er både skole, butikk
og barnehage borte. Skarsvåg
har kun rundt 40 fastboende –
inkludert flere litauere og polakker som arbeider på fiskebruket.
Verdens nordligste fiskevær er
blitt til en stadig mer populær
plass for turister, og flesteparten av husene benyttes nå som
sommerhus av utflyttede skarsvågværinger.
Værhardt
Inntil i desember i fjor rodde
Kjell Ingebrigtsen og Jørgen
Lindkvist fiske med «Vargofisk».
- Men det sliter på helsa å
drive med sjarkfiske fra den
aller mest værharde plassen
langs kysten. Ingen steder er det
nærmere å gå ut til rike fiskefelt – det tar rundt 40 minutter
å gå til fiskefeltet rett utenfor
Nordkapp. Likevel, å ligge der
og fiske vinterstid – i snøfokk
og vind fra nordvest – det tar på
med årene. Det har jeg da også
klart fått merke, sier Kjell.
Helsa
Han fikk sitt første hjerteinfarkt
i 1999. I 2004 fikk han to nye
infarkt, han ble bypassoperert
og skiftet ut fire blodårer. Hardhausen fra Komagfjord fortsatte
med å ro fiske inntil i desember
i fjor, da han fant å måtte gi seg.
- Jeg har for dårlig blodsir-

I Skarsvåg kjenner alle hverandre godt. Her er Kjell sammen med Riise-brødrene; som alle er
gamle skarsvåginger. Fra venstre Asbjørn Riise, Kjell, Charles Riise, Hugo Riise og Jens Magne
Riise.
kulasjon i beina, så jeg har ikke
lenger helsa til å ro helårlig
fiske, konstaterer han.
Fisketurisme
Han akter imidlertid ikke å gi
seg innen yrkeslivet. Nå vil han
starte opp med fisketurisme.
Han har søkt om de nødvendige tillatelser til å oppføre kai
og bygninger, og ivrer etter å
komme igang. - Da kan jeg arbeide med turistene om sommeren og ta det med ro vinterstid.
Skarsvåg har blitt til et så populært turiststed at det ikke vil by
på noen problemer å fylle opp
de 20 plassene for fisketurister

som jeg planlegger i løpet av
sommersesongen, sier han.

har nå 12-14 ansatte, og det blir
trolig flere, sier han.

Lysning
Så har det altså blitt slik at det
er – fisken som også lokker stadig flere turister hit til bygda, sier
han lettere ironisk. Nå ser han
likevel en lysning for Skarsvåg
som fiskevær.
- Lofoten-firmaet Johan B.
Larsen har overtatt fiskebruket, og man er i full gang med
oppjustering og videreutvikling
av bruket – etter at Røkke-eide
Aker drev i en årrekke uten å
sørge for noen utvikling av den
viktige lokale bedriften. Bruket

Ungdom
Som gammel fisker gleder det
ham stort å se at en del unge
folk starter opp med sjarkfiske
i Skarsvåg.
- Det gir store inntekter å fiske
kongekrabbe; som også er blitt
særs populær mat blant turistene
som kommer hit. Ungdommen
har også mulighet til å få tilskudd
til kjøp av båt og utstyr fra Sametinget. Torskefisket har vært
godt her i flere år. Alt dette gjør
at ungdom nå satser på å skaffe
seg sjark og bli fiskere, sier han.
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Kjøp og salg
Ønskes kjøpt
Båt ønskes kjøpt. 28-35 fot.
Malo, Nordan eller Selfa
med sluregir.
Tlf 942 91 113
Båt til salgs!

Jobb søkes
Jobb søkes på båt, alt av
interesse. Helst båt over 50
fot. Har helseattest og sikkerhetskurs.
Tlf 942 91 113

Myra 850 28 fot.
85 modell til salgs.
Ny motor Nanny 4-100 høsten 2016, ny propell 2017.
Følger med radar, ekkolodd, GPS, Webasto 5 kw,
juksamaskin og redningsflåte.
Selges pga lite bruk.
Pris kr 450.000,-

innspill
innspill@kystogfjord.no

Et politisk prosjekt som falt i fisk
innSPILL
Jon Edvard Johnsen
Bø i Vesterålen

Annonsér i
Kyst og Fjord

Ring for info
tlf 913 58008

Dagens tilbudspliktige trålerkonsesjoner ble til på andre halvdel av 1950-tallet, tildelt etter
beinhard diskusjon og drakamp
hvor fiskerne sammens med en
rekke fiskekjøpere langs kysten
(verdt å merke seg) stod skulder
ved skulder med deltakerloven i
handa. De kjempet og argumenterte i mot politikken til Ap med
å gi dispensasjon fra deltakerloven til eiere av filetbedrifter i
den hensikt å ensidig satse på filetproduksjon. Argumentasjonen
til fiskerne og fiskekjøperne som
var i mot denne politikken, var
at det ikke ville gi positive utslag
for næringa. På motsatt side stod
filetindustrien, de store, sammen
med Ap og argumenterte med
industrisatsing, råstofftilførsel
og arbeidsplasser

Motorer fra 16 til 270 hk
leveres med alle typer gir.
Leverer også dynamoer,
.
startere og filter til
de fleste motorer.

SOLGT i Norge
siden 1979

Telefon 75751050 - post@bolgamaritime.no

Ap satt med makta i denne tid
og de tvang igjennom dispensasjonene på sin diktatoriske måte.
De brukte rå politisk makt og de
store innafor filetindustrien fikk
det som de ville. Drev du ikke
med filet, innså at det var fremtiden, var du sidrompa og bakstreversk.
Filetindustrien og Ap gikk
sammen om å bygge fremtiden
for norsk fiskeindustri rundt filet.
Verdiskapninga bestod av litt
loins og tails, mest 400 grams,

Vi satser på havbruk og fiske
- vil du jobbe hos oss?
Fiskeridirektoratet Region Nord har i dag om lag 75 ansatte fordelt
på 7 seksjoner. Vi står foran mange nye og spennende oppgaver, og
for å kunne møte disse ønsker vi å ansette flere i Hammerfest og
Tromsø.

Vi søker etter:
• Inspektører i ressurskontrollen - Hammerfest
• Tilsynsmedarbeider (rådgiver/seniorrådgiver)

Mer informasjon om stillingene finner du på www.fiskeridir.no

Foto: © 2012 Mir – www.mir.no

Søknadsfrist: 1. september 2017

resten i dyreforkværna, det som
var surt gikk i salt eller på hjell,
«der tar han sæ». Man produserte og levde i sin egen boble.
Eksporten ble i hovedsak sentralisert gjennom Frionor, her lå
markedskompetansen, ikke hos
produsentene. Statlige tilskudd
ble hyppig brukt for å regulere,
holde hjulene i gang.
Konkursene kom allikevel
etter hvert. 6 til 8 døgn gammelt
råstoff, ofte mer, 14 dg var ikke
uvanlig, det vendte markedet
seg etter hvert bort fra. Lønnsomheten ble borte. Stort bedre
gikk det ikke med rederidrifta
til industrien. Konkursene blant
de industrieide trålerne kom på
løpende bånd, i enkelte tilfeller
gang på gang. Man fikk seg en
konsesjon av myndighetene, bestilte ett stykk tråler komplett,
dro hjem. Så drev man tråleren
som om den var beregnet å fungere som ei melkeku for bedriften/industrien.
Man kan trygt si at de
sidrompa og bakstreverske fiskerne og fiskekjøperne fikk rett
i sine spådommer. Den gaven
filetindustrien i sin tid fikk fra
AP sliter hele fiskerinæringa
med den dag i dag. Det fremstår
som en av de største fiskeripolitiske tabbene gjort av politikere
gjennom tidene. De bak denne
industrien, såvel som politikere
som muliggjorde dette, er det vel
få igjen av blant oss.
Arven etter denne politiske
tabben sitter imidlertid næringa,
industrien med i fanget den dag
i dag. Per Sandberg tok den
opp av skuffen til Ap, forover-

lent som han er. Prosessen han
startet var positiv, rydde opp,
avklare. Det var bare så synd at
iveren tok overhand, han hadde
ikke erfaring nok til å skjønne
at verktøyet han fikk i handa
fra pliktkommisjonen ikke var
egnet, det var for mangelfullt.
Det burde vært sendt i retur. Vi
er like langt.
Aktivitetsplikt - tilbudsplikt –
bearbeidingsplikt
Begrepene kan gå i surr for noen
å hver. Trøst får være at det gjør
også oppfølginga av de ulike
plikter, for myndighet, for tilbudspliktig rederi.
Gjeldende forskrift om Tilbudsplikt, vedtatt i 2003 sier følgende: «Fangsten tilbys lokale
kjøpere i henhold til forskrift av
12/09/03 om leveringsplikt for
fartøy med torsketråltillatelse
med endring av 22/12/06 og
05/03/2010. Fangstene tilbys i
denne omgang (aktuell bedrift/
kommune). Fangsten tilbys deretter øvrige bedrifter/kommuner
i aktuell region såfremt berettiget bedrift avstår fra kjøp».
«Forskriften setter retningslinjer for hvilke priskrav som kan
legges til grunn ved utbud. Priskrav SKAL SETTES UT FRA
OMSETNING AV OMBORDFROSSET TRÅLERRÅSTOFF
FRA NORSKE FARTØY I
RÅFISKLAGETS DISTRIKT,
TIL KJØPERE I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK, SENEST 14 DAGER
FØR LOSSING. I HENHOLD
TIL BESTEMMELSEN MÅ
REDERI DEKKE FRAKT-

KOSTNADEN TIL KJØPERS
ANLEGG HVIS KJØPER BEFINNER SEG I ANNEN REGION ENN LOSSESTED».
Det forskriften ikke nevner
men som blir en selvfølgelighet, er at tilbudsberettiget bedrift som kjøper fisken, selv må
betale frakt fra lossested til sitt
anlegg om fisken losses innenfor samme kjøpsregion. Med
kjøpsregion menes, det Norges Råfisklag har definert som
kjøpsregioner. Eksempelvis,
Losses det fisk i Vardø eller
Båtsfjord, kjøpes av tilbudsberettiget bedrift i Mehamn, så må
bedriften i Mehamn betale for
frakten av fisken fra lossested,
Båtsfjord/Vardø til sin bedrift.
Fra Vardø til Mehamn er det jo
bare ca 60 mil, litt lengre enn
Oslo Trondheim, så da så.
Når tilbudsplikten ikke fungerer
Så er hovedårsaken til det å finne
i forskriften av 12/09/03. Forskriftens ordlyd ble vedtatt av
Bondevik-regjeringen med fiskeriminister Ludvigsen. Hvem som
stod for regien med å formulere
forskriften, er en annen sak.
De rødgrønne, Ap-SV-Sp
overtok stafettpinnen kort etter.
De foretok 2 justeringer, dog
uten større betydning. Hovedessensen i forskriften av
12/09/03, bremseklossen for at
den tilbudspliktige fisken i større
grad skal kunne kjøpes, bearbei-

des i Norge av norske sjømatbedrifter, «PRISGRUNNLAGET
OG FRAKTOMKOSTNINGER» det berørte man ikke i de
8 årene Ap og samarbeidende
partier satt ved makten.
Et stort politisk feilgrep, fra
slutten av 50-tallet unnlot man
å rette opp i den tid Ap/samarbeidende partier satt ved makten
etter forskriftsendringen kom i
2003. Det mest bemerkelsesverdige er imidlertid at verken Ap
eller tidligere samarbeidende
partier fremstår tydelige for
hvilke justeringer eller endringer
de mener må til for at tilbudspliktig råstoff skal komme norsk
industri, norske arbeidsplasser
til gode. «Pliktene skal overholdes, fisken skal leveres» sier
Ap, flere med. Hva er hensikten
med at pliktene skal bestå når
både Ap og sittende regjering
gjennom forskriften av 12/09/03
regulerer råstoffet bort fra Norsk
sjømatindustri.
Ap sitter med eneansvaret
for at konsesjonene i sin tid
ble tildelt, de sitter med ansvaret for at de unnlot å foreta seg
noe sist de satt ved makten, er
det da for mye forlangt at man
i det minste er tydelig overfor
velgerne, industrien og rederne
som har disse pliktene, på hvilke
endringer en eventuelt vil innføre hvis en kommer i posisjon
på nytt etter høstens valg. Ifølge
Fiskeribladet av 4 aug, skal Ap

v/Heggø møte Lerøy og Nergård
om pliktene. Det kan være en
ide for Ap at de balanserer det
de her får høre med øvrige berørte, det være seg bedrifter eller
kommuner.
Hva sittende regjering ønsker å gjøre med pliktene er jo
flagget, rederlig, ærlig og greit.
Det er i korte trekk at man vil
oppheve alle plikter (fristille),
samtidig beholde mottaks- og
produksjonskapasiteten (forstå
det den som vil), gi noen millioner og noen kg til ulike innafor kyst. Så kan man mene mye
om det, noe som også gjøres,
spesielt kom dette til uttrykk på
avholdte folkemøter, hvor for
øvrig tilnærmet ingen tilbudsberettigede fiskekjøpere møtte,
forståelig nok.
Hva har politikeren å forholde
seg til
Sjømat Norge har sammen med
samarbeidende organisasjoner
startet en prosess for å bringe
tilbake ca 20.000 arbeidsplasser
utenfor Norges grenser som baserer sin produksjon, sin verdiskapning på ubearbeidet råstoff
fra Norge.
Det tilbudspliktige trålerråstoffet eksporteres i hovedsak
ut direkte, mot intensjonene,
godt over 100.000 tonn. Norsk
industri er i stor grad ekskludert
fra å kjøpe dette råstoffet når
tilbudsplikten, gjennom en po-

VI KJØPER KRABBER
HELE ÅRET!

TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP

Varanger - Kongsfjord - Tanafjord - Laksefjord
Kjøllefjord - Porsanger - Gjesvær - Altafjord.

Havneservice 24/7

STORT UTVALG AV SKIPSUTSTYR OG BÅTUTSTYR

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

Norway KingCrab
Trollbukt AS
Arnkjell 91731974
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PRODUSERES I NORGE

FISKEMOTTAK
OG ENGROS.
TOTALLEVERANDØR
AV SJØMAT
Tlf 770 76 450 - www.petters-sjomat.no

Sitter du på en god nyhet!

6095 Bølandet

Epost: havnevakt@hammerfest.havn.no

Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com • www.froystad.no

– Tips oss!
Telefon

78 49 99 00

Service til kystflåten!

Mørenot Fishery AS
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Godt valg til alle.

Garn, teiner, plastkar, etc

Telefon:
+47 913 70 311

DELIVERING THE DIFFERENCE™

+47 70 20 95 00
www.morenot.no | fishery@morenot.no

råstoff, tildelt av staten i en
bestemt hensikt, regulert av
forskrift av 12/09/03, for omsetning, tilpasses utenlandsk industri og arbeidskraft, eller skal det
tilpasses norsk industri, rammebetingelser og arbeidsplasser, på
lik linje med det den øvrige flåten og norsk industri lever etter.
Det er det dette handler om, ikke
pliktkommisjoner, ikke Eidissen, ikke hvorvidt fisken tilbys
frossen eller fersk.
Vi erfarer at kystflåten, stor
kyst spesielt, nu holder hjulene
i gang ved en rekke bedrifter fra
Båtsfjord i nord til Myre i sør,
med fisk fra nordlige farvann.
Dette er en utvikling vi bare ser
begynnelsen av. Det er vel kanskje derfor at politisk ledelse i
4 av 5 alternativer lener seg til
kystflåten når alternativer for
hvor råstoff skal hentes for å
sikre råstoff til Mehamn fabrikken skal utredes. Trålerne har jo
ikke gjort noe galt. Så da så.
Etter hvert som erfaringer
høstes bør det ikke komme som
noen overraskelse om kystflåten,
stor kyst spesielt, utvikler fartøy
og metoder for direkteforsendelser av fisk til industrien i Europa. Man går utenom kjøperen
på land, hopper over ett ledd, tar
profitten selv. Det etter samme
prinsipp som tilbudspliktige trålerråstoff sendes ut, tilrettelagt
av ulike regjeringer.

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

Norway KingCrab
Production AS
Gentjan 90842080

porten til Barentshavet

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

Det politiske verdivalg
Det er staten som eier, fordeler
og bestemmer hvordan ressursene skal forvaltes og utnyttes.
Her er staten suveren. Det er den
politiske ledelsen, statsråden,
uansett politisk farge som har
sviktet i pliktsaken. Fullmakten
og handlingsrommet er tildelt.
Like enkelt som forskriften over
natten ble endret 12/09/03, slik
den lyder i dag, kan den endres
på nytt om staten/regjeringen
ønsker det.
Skal tilbudspliktig tråler-

VHF kanal:
12/16

HAMMERFEST
www.fiskeridir.no

litisk bestemt forskrift er basert
på global pris ikke etter norske
rammebetingelser, Norsk prisliste, den dynamiske prislista,
som justeres hver 14. dag, prisgrunnlaget som garantisten for
virksomheten til norsk sjømatindustri, kystflåten, forholder seg
til. I snitt utgjør forskjellen mellom global pris (internasjonal)
og dynamisk pris (norsk) ca kr,
6,- / kr, 8,-. Det er således mye
profitt å hente med å selge fisken
direkte ut for de selskaper som
har tilbudspliktig trålerråstoff.
For tilbudspliktige selskaper
som får myndighetene med på
denne praksis, må det være lukrativt å få sende ut eget råstoff,
høste profitt av det, bruke av den
profitten til å konkurrere på pris
om ferskt råstoff fra kystflåten
med øvrige kjøpere, en slags
subsidiering instruert av staten.

Vi leverer plaststøpte paller, kar
og containere til næringsmiddelindustrien

Selskap du har bruk for:

MØRENOT FISHERY

innenfor akvakulturtilsyn og planarbeid
- Hammerfest
• Tilsynsmedarbeider - Tromsø

Vi søker engasjerte og dyktige personer med ønske om å bidra til
styrkingen av havbruksforvaltningen i Norge.
Vi kan love en variert arbeidshverdag.

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

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

HOVEDKONTOR/HOVEDLAGER:

BÅTSFJORD
HAVN KF
BÅTSFJORD
HAVNEVESEN
Vakttelefon +47 958 92 791
ønsker velkommen til vårtorskefisket.
havnesjef@batsfjord.kommune.no

august
2017,
kystogfjord.no • juli
2017,
uke uke
29 32

Fiskernes Agnforsyning SA, postboks 732, 9257 TROMSØ
Tlf: +47 77 60 01 50 - Faks: +47 77 60 01 55
Mail: firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Kjøllefjord

400 88 300
slippen@rovikas.no
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Jan Einar Hansen

i Vardø i Finnmark har fått
båten «Skumnissen» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,05 meter som ble
bygget i 1974.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-87-V.

Hans Erik Hansen

i Sjurelv i Tromsø kommune i
Troms har fått båten «Atina»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,66 meter som ble
bygget i 2017.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
T-31-T.

Nordmannset AS

langs kysten

i Dyfjord i Lebesby kommune i Finnmark har fått båten «Nordmannset» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,73 meter som ble bygget
i 1999. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord
for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Den har også adgang i fangst av kongekrabbe
i åpen gruppe.
Det er fire aksjonærer i selskapet, Morten Kaarby (bildet), Sisko
Tuija Anneli Latvakehto, Olav Kyrre Kaarby og Svein Arvid Sørensen. Førstnevnte eier noe under halvparten av aksjene i selskapet.
Den andre aksjonæren eier to femdeler, mens de to sistnevnte eier
hver sin sekstendedel.
Førstnevnte og sistnevnte aksjonærer er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-43-LB.

Side 30 • KYST OG FJORD

Roar Persen

i Rotsund i Nordreisa kommune
i Troms har fått båten «Karo»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 5,30 meter som ble
bygget i 1988.
Eieren er oppført på blad A i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-15-N.

Sture Tjelmar
Pedersen

i Kvalvika i Bodø kommune i
Nordland har fått båten «Havleik» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,30 meter som ble
bygget i 2007.
Eieren er oppført på blad A i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-7-B.

Odd-Tore Grønnli

John Hugo Olsen

og Fred-Agnar Olsen i Aune Indre i Harstad kommune i Troms har
fått båten «Aunegut» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,99 meter
som ble bygget i 2017. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den en ekstra adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Eierskapet er organisert i selskapet Fred Hugo AS hvor førstnevnte
er majoritetsaksjonær med liten margin. Kollegaen har følgelig litt
under halvparten av interessene i selskapet.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-46-H.

på Ankenes i Narvik kommune
i Nordland har fått båten «Sneggla» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,40 meter som ble
bygget i 1986.
Eieren er oppført på blad A i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-5-N.

Senja Drift AS

på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten
«Lofothav» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med eierendring.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 23,85 meter som ble
bygget i 2002, ombygget i 2006.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjo-

nelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den tre ekstra
kvoter gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Det er Mikal Steffensen som
er eneste aksjonær i selskapet
gjennom selskapet sitt Klotind
AS. Han er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-330-VV.

Geir Hermanstad

i Orkanger i Orkdal kommune
i Sør-Trøndelag har fått båten
«Kristine» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,65 meter som ble
bygget i 2006.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
ST-4-OL.

Harald Skaug

i Vardø i Finnmark har fått
båten «Sirius» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,45 meter som ble
bygget i 1982.
Den har deltakeradgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-24-V.

Nergårdfisk AS

på Prærien i Hammerfest kommune i Finnmark har fått båten
«Stormfuglen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret eierskap.
Det er en aluminiumsbåt med
fartøylengde på 14,99 meter
som ble bygget i 2015.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den tre ekstra
adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har også deltakeradgang i
fangst av kongekrabbe i lukket
gruppe.
Det er nå to eiere i selskapet.
Ove Nergård er majoritetsaksjonær med liten margin, mens
Oddbjørn Norvall Nergård nå
har noe under halvparten av interessene i selskapet.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-260-H.

Ole Leon Hanssen

på Klubbenes i Dyrøy kommune i Troms har fått båten
«Vesterbøen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 10,64 meter
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Napp Kystfiske AS

på Napp (bildet) i Flakstad kommune i Nordland har fått båten «Baasgrunn» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en trebåt med fartøylengde på 22,72 meter som ble bygget i 1981.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den fire ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har også kvote i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy
mellom 13 – 27,50 meter. Nå har den videre deltakeradgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
Her har den en ekstra adgang gjennom den nevnte strukturkvoteordningen. Det er to aksjonærer i selskapet, Ole-Martin Arntsen og Tommy Eivind Arntsen
som eier hver sin halvdel. De er begge oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-72-F.
Avgivende fartøy var «Skarsfjord» (N-8-ME) som eies av Egil Sørheim gjennom hans selskap Sørheim Holding AS og Meløyfjord Fiskeriselskap AS.

som ble bygget i 1978, ombygget i 1983.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
T-33-D.

Klemens Arni
Einarsson

på stedet Gamvik i kommune
med samme navn i Finnmark
har fått båten «Stef» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,17 meter som ble
bygget i 1998.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-95-G.

Erling S. Olsen

i Havøysund i Måsøy kommune
i Finnmark har fått båten «Line»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt
driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,45 meter som ble
bygget i 1980.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for

kystogfjord.no • august 2017, uke 32

62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Den har nå også adgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-356-M.

etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-58-NK.

Reidar Lund

Steinfjordfisk AS

i Nord-Lenangen i Lyngen
kommune i Troms har fått båten
«Isica» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 10,42 meter som ble
bygget i 2003.
Eierskapet er organisert i selskapet Isica Adventures AS
hvor ovenfornevnte er eneste
aksjonær. Han er oppført på
blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-3-L.

Jimmy Trondal

i Nordvågen i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Trondalson» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 12,20 meter som ble
bygget i 1987.
Den har deltakeradgang i fiske

på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten
«Reineværing»
Det er en trebåt med fartøylengde på 11,61 meter som ble
bygget i 1981. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei
og hyse nord for 62. breddegrad
med konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter.
Den har nå også adgang i fiske
etter kystmakrell med garn/
snøre og garnfartøy under 13
meter.
Sten Arthur Angelsen og Jan
Erik Angelsen er kjente aksjonærer i selskapet. Førstnevnte
har en drøy halvpart av selskapet, mens nummer to har en
knapp tredel.
Sten Arthur Angelsen er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
N-17-VV.

Asgeir Hoddevik

(bildet) i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark
har fått båten «Basnes» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,15 meter
som ble bygget i 1999, ombygget i 2015.
Den har nå deltakeradgang i fangst av kongekrabbe
i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og
eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-65-M.
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Alf Martin Albrigtsen

Stig Meyer

(bildet) og Liv Othelie Mathisen Meyer i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark har fått båten «Steinryggen» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,86 meter som ble bygget i 2002.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den en ekstra adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Den har nå også deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i selskapet SLM AS hvor førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin. Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-8-M.

Segla Fiskebåtrederi AS
i Fjordgard i Lenvik kommune
i Troms har fått båten «Solstrand» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 19,22 meter som
ble bygget i 1986, ombygget i
1998. Den har deltakeradgang
i fiske etter torsk, sei og hyse
nord for 62. breddegrad med
konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter. Den har tre ekstra adganger i dette fisket gjennom
strukturkvoteordningen for
kystflåten. Den har også kvote
i fiske etter norsk vårgytende
sild i kystfartøygruppen. I dette
fisket har den fire ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Båten har videre adgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13
– 27,5 meter. Her har den nå
fem ekstra adganger gjennom
strukturkvoteordningen for
kystflåten.
Det er to aksjonærer i Segla
Fiskebåtrederi AS.
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Selskapet Fisk Holding AS
kontrollerer to tredeler av selskapet, mens Brødrene Karlsen
Holding AS eier den siste tredelen.
Fisk Holding er heleid av Sigvald Berntsen.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Brødrene Karlsen Holding AS
på Husøy i Lenvik kommune
har tre aksjonærer. Det er Roar
AS, Astrid Marie AS og Ingebjørg AS. De to første eier
drøye to femdeler hver av selskapet, mens den siste aksjonæren eier en knapp seksdel.
Det er tre aksjonærer i Roar AS.
Roar Karlsen eier en tidel, mens
Rita Karlsen og Randi Paula
Karlsen eier en knapp halvdel
hver. Astrid Marie AS har tre
aksjonærer.
Det er Astrid Marie Andersen
som eier en tidel av selskapet,
mens Brynjar Andersen og
Ingvild Andersen Dahl eier en
knapp halvdel hver.
Ingebjørg AS har også tre aksjonærer. Det er Herbjørg Karlsen Fagertun, Torstein Karlsen
og Hugo Karlsen. De eier en

tredel hver. Båtens fiskerimerke
er T-33-LK.

Jacobsen Fiskebåt AS

på Andenes i Andøy kommune
i Nordland har fått båten «Jan
Oskar» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 12,83 meter som ble
bygget i 1978.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Det er to aksjonærer i selskapet.
Svein Magne Jacobsen som er
majoritetsaksjonær med minst
mulig margin, er oppført på
blad B i fiskermanntallet.
Jangaard Export AS eier de
resterende aksjene.
Båtens fiskerimerke er F-26-A.

Vegar Arnstein
Fagervoll

i Lenangstraumen i Lyngen
kommune i Troms har fått
båten «Slettind» innført i Fis-

keridirektoratets register over
fiskefartøy og den har blitt tilført ny deltakeradgang.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 11,98 meter som ble
bygget i 1986.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Fagervoll Kystfiske AS
hvor ovenfornevnte er eneste
aksjonær. Han er oppført på
blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-1-L.
Avgivende fartøy var «Thomas» (F-103-NK) som eies av
Kjell Peder Andersen i Nordvågen i Nordkapp kommune i
nabofylket Finnmark.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,72 meter som ble
bygget i 1975.
Den har nå kun adgang i fangst
av kongekrabbe.

Kjell Andreassen

i Kamøyvær i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten

«Erik Andre» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 9,51 meter som ble
bygget i 1977.
Den er påmeldt i fiske med
tilleggskvote etter torsk med
fartøy i åpen gruppe registrert
i virkeområdet til Sametingets
tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-250-NK.

Indahl Fiskebåt AS

nær Eidkjosen i Tromsø kommune i Troms har fått båtene
«Stormfuglen», «Torolv»,
«Vibeke» og «Ausma» innført
i Fiskeridirektoratets register
med endret eierskap.
«Stormfuglen» er en plastbåt
med fartøylengde på 5,30 meter
som ble bygget i 1979.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjo-
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i Sigerfjord (bildet) i Sortland kommune i Nordland har fått båten «Åkernes» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 10,98 meter som ble bygget i 1973. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-96-SO.
(Foto: Wikipedia)

nelle fartøy under 28 meter.
Båtens fiskerimerke er T-185-T.
«Torolv» er en trebåt med fartøylengde på 15,70 meter som
ble bygget i 1966, ombygget i
1972. Den har deltakeradgang
i fiske etter torsk, sei og hyse
nord for 62. breddegrad med
konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter.
Båtens fiskerimerke er T-353-T.
«Vibeke» er en trebåt med fartøylengde på 8,65 meter som ble
bygget i 1960, ombygget i 1999.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Båtens fiskerimerke er T-121-T.
«Ausma» er en plastbåt med fartøylengde på 5,30 meter som ble
bygget i 1992.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Båtens fiskerimerke er T-96-T.
Det er to aksjonærer i selskapet,
Thomas Indahl og Lars Kristian
Indahl.
Førstnevnte som er yngstemann,
er majoritetsaksjonær med
minst mulig margin.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.
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Alta Fiskeriselskap AS

i Alta i Finnmark har fått båten «Tigergutt» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med
fartøylengde på 14,29 meter som ble bygget i 1986. Det er to aksjonærer i selskapet, Sondre Rødberg Kristoffersen
(bildet) og Hege Monica Rødberg Kristoffersen.
Førstnevnte som er majoritetsaksjonær med minst mulig margin, er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-190-A.
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Nervei Torsk AS

på Nervei (bildet) i Gamvik kommune i Finnmark har fått båten «Hanne Martine» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 10,01 meter som ble bygget i 2009. Det er to aksjonærer i selskapet. Tor Eivind Eriksen Pettersen som er majoritetsaksjonær med minst mulig
margin, er oppført på blad A i fiskermanntallet. Kollegaen Eivind Martinius Pettersen som følgelig eier resten av selskapet, er oppført på blad B i det samme
manntallet. Båtens fiskerimerke er F-48-G.

Stanislaw Gusat

i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark har fått
båten «Juno» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Den har nå kvote i fangst av
kongekrabbe i åpen gruppe.
Den er også påmeldt i fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe re-

gistrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i et
enkeltmannsforetak og eieren
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-101-G.

Themistocles AS

på Måsøy i kommune med
samme navn i Finnmark har
fått båten «Birtu-Lias» inn-

Sjøliv AS

i Laukvik i Vågan
kommune i Nordland
har fått båten «Ingo»
innført i Fiskeridirektorattes register over
fiskefartøy med endret
eierskap.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse nord for
62. breddegrad med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28
meter.
Det er nå fire aksjonærer i selskapet, Bjarne
Rystad (bildet), Arne
Eirik Rystad, Astrid
Rystad og Marianne
Rystad.
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ført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,61 meter som ble
bygget i 1986, ombygget i 2002.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Det er to eiere i selskapet, Vegard Jensen og Even Odberg.
Jensen har sin eierandel organisert i selskapet Patroclus AS og
han er majoritetsaksjonær med
minst mulig margin.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Kollegaen eier sin knappe halvdel dels gjennom firmaet Hansh
og som direkte eier.
Båtens fiskerimerke er F-55-M.

Vikafisk AS
Bjarne Rystad eier i
likhet med Arne Eirik
Nystad eier en knapp
halvpart hver, mens de
to siste aksjonærene bare
har en symbolsk andel.
Førstnevnte og nummer
to er begge oppført på
blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
N-2-V.

på Ballstad i Vestvågøy kommune i Nordland har endret forretningsadresse til Florø i Sogn
og Fjordane.
Selskapet eier båtene «Fiskøy»
og «Marianne».
«Fiskøy» er en aluminiumsbåt
med fartøylengde på 20,98 meter
som ble bygget i 1997, ombygget i 2010.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.

I dette fisket har den to ekstra
adganger gjennom struktuirkvoteordningen for kystflåten.
Den har også kvote i fiske etter
norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
Den har også deltakeradgang i
fiske etter makrell med not for
notfartøy under 13 meter.
Båtens fiskerimerke er N-67-HR.
«Marianne» er en aluminiumsbåt
med fartøylengde på 10,62 meter
som ble bygget i 1993.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Den har også kvote i fiske etter
norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
Båtens fiskerimerke er N-79-HR.
Det er to aksjonærer i selskapet,
Edvin Einebærholm (registrert
i fiskermanntallet i Herøy kommune i Nordland) og Hans Egil
Snilstveit (registrert i Florø kommune).
Førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Kollegaen er oppført på blad A.

Peder-Jonny Larsen

på Frøskeland i Sortland kommune i Nordlandhar fått båten
«Lagun» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.

John Sørensen

på Sund (bildet) i Flakstad kommune i Nordland har fått båten «Holmen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 6,45 meter som ble bygget i 2016. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-35-F.

Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,50 meter som ble
bygget i 1973.
Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-29-SO.

Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
F-4-B.

Stian-Andre Holte
Kristiansen

Jonas Wang

på Andenes i Andøy kommune i
Nordland har fått båten «Norsol»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en komposittbåt med fartøylengde på 10,99 meter som
ble bygget i 2012.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Ainnesjenta AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-38-A.

Eilif Karstein
Kristiansen

i Berlevåg i Finnmark har fått
båten «Gustav» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med
fartøylengde på 8,03 meter som
ble bygget i 1986.
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i Dypbukt i Porsanger kommune i Finnmark har fått båten «Snusken» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på
8,07 meter som ble bygget i 1985.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-50-P.

fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-57-VV.

Pawel Grandys

på Myre i Øksnes kommune i Nordland
har fått båten «Lex Grande» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på
10,41 meter som ble bygget i 1981.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-175-Ø.

Alexander Olsen

Bjørn Henrik Karlsen

og Line Kristin Skarheim i Svolvær i
Vågan kommune i Nordland har fått båten
«Linn S» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på
10,30 meter som ble bygget i 2002.
Eierskapet er organisert i selskapet Linn
Sofie AS hvor førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-17-V.

på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Alexandra» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde
på 10,59 meter som ble bygget i år 2000.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse nord for 62. breddegrad med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
N-42-VV.

Simen Sørensen

Nervei Fisk AS

på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Sjøbris» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på
7,92 meter som ble bygget i 1985.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i
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på Nervei i Gamvik kommune i Finnmark
har fått båten «Strømmen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på
10,98 meter som ble bygget i 1982, ombygget i 2008.
Det er fire aksjonærer i selskapet. Ulf Inge

Ole Andre Andersen

(bildet) i Vardø i Finnmark har
fått båten «Maiken-Jenta» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er
en plastbåt med fartøylengde
på 10,59 meter som ble bygget
i 1989. Den er påmeldt i fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Den har også deltakeradgang i
fangst av kongekrabbe i åpen
gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og
eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-48-V.

Johansen er majoritetsaksjonær med
liten margin.
Arnt Magne Johansen, Robert Isak
Pettersen og Arnuld Olaf Pettersen
eier hver sin knappe seksdel av sel-

Ragnvald
Seljevoll

(bildet) på Vågaholmen
i Rødøy kommune i
Nordland har fått båten
«Diana» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med
fartøylengde på 6,20
meter som ble bygget i
2016.
Eierskapet er organisert
i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på
blad A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er N-3-R.

skapet.
Alle eierne er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-51-G.
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Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

- La fiskerne få ro

Venstre og SV. – Vi har en felles appell til Solberg og Støre:
La fiskerne i Lofoten og Vesterålen få ro, legg denne ballen
død, skriver partilederne Trine
Skei Grande (V) og Audun

De store partiene må bare
innse at det ikke blir noen oljeutbygging utenfor Lofoten,
Vesterålen og Senja. Det mener

Lysbakken (SV) i et felles
opprop. Lørdag deltok de to i
valgdebatten på torget i Svolvær. Folkeaksjonen Oljefritt
Lofoten, Vesterålen og Senja
var sammen med Naturvern-

kystogfjord.no

forbundet og Natur og Ungdom
arrangører av valgmøtet. På
hele 2000-tallet har det vært et
flertall på Stortinget for å konsekvensutrede en utbygging av
områdene.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
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Kilde: Råfisklaget, 08.08.2017

DRIFTSSIKKER AUTOPILOT MED GPS KOMPASS FRA 23.000,-

God styring under alle forhold

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
2015

Høstkampanje i august og september!
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Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (08.08.2017)
ProNav as, Egersund, Telefon 51 49 43 00
Faks 51 49 21 00 - E-post: mail@pronav.no

År 		

www.pronav.no
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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.

Commander Autopilot med fargedisplay

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.

V104S GPS Kompass.

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
Commander Autopilot med sort/hvitt display uten drivenhet 15.500,V104S GPS Kompass sensor med 15 meter kabel (NMEA0183) 7.500,Pakkepris for Commander Autopilot med GPS Kompass
23.000,Tillegg for Commander Autopilot med fargedisplay
2.500,Tillegg for Commander Thruster styringsenhet
7.900,-

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
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– Tips
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•

redaksjonen@kystogfjord.no

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
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Sitter du
på en god
nyhet!

78 49 99 00
- alltid på bølgelengde

•

6.424
8.290
8.172

Telefon

- Alle priser er eks. mva.

- Kontakt oss eller din nærmeste forhandler for mer informasjon.

Mill. kroner

www.kystogfjord.no
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