
Samler støtte til 
strukturering

Ny direktør for
kommunikasjon
Anette Aase overtar som 
kommunikasjonsdirektør i 
Fiskeridirektoratet. Hun lover 
satsing på digitale tjenester.

Siste side Side 19

Side 6 og 7

Robert Brun i Stø har på kort tid samlet 700 medlemmer i en lukket gruppe 
på Facebook som vil ha strukturering for fartøy under 11 meter. - Formålet 
var å samle dem som er for og synliggjøre at ønsket om struktur under 11 
meter er stort, sier han.

Johan S. Olsen
Skipsmegler/maritim sjøingeniør 

KJØP OG 
SALG 
AV FISKEFARTØYER 

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

www.oso-maritim.no
ISM sertifisert for fiskefartøyer

I beredskap
for rømming
- Når laksen rømmer, nytter 
det ikke å rote rundt etter 
garn, tau, dregg og blåser, 
sier Hallgeir Frøystadvåg.

Side 22 og 23

Scott Thoe
oppsøkte Vågan Spare-
bank for 40 år siden. 
Det ble et vendepunkt 
for kunstneren.

Side 2 og 3 

Strukture-
ringsdebatten 

rundt sjarken er langt 
mer enn bare en høyst 
ordinær intern fiskeri- 
debatt. 

Øystein Ingilæ

Stian Kostamo
i Vadsø i Finnmark har 
blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Side 26 - 31

Vekker oppsikt
- Det tok litt av dette her, humrer Mikal 
Solhaug etter oppmerksomheten han 
har blitt til del med «Batman»-båten. 

Side 14
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Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis
Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presse-
skikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale bes ta kontakt 
med redaksjonen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt 
av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål. Adresse PFU, Rådhusgt. 17, pb 46, Sentrum 0101 Oslo. 
tlf: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, epost: pfu@presse.no

Norges Fiskarlag ønsker en 
ministrukturering for den min-
ste flåten. Eller en «moderat 
strukturordning», som fiskar-
lagets leder Kjell Ingebrigtsen 
pent har valgt å kalle det.

Ikke uventet får det struk-
turerings-motstanderne langs 
kysten til å reise bust, og 
mener  naturlig nok at dette 
vil være en snikinnføring av 
full struktureringsrunde for 
sjarken. Det har de selvføl-
gelig rett i. Hvis svangerska-
pet først settes i gang, vil det 
være umulig å stoppe en vok-
sende mage dersom det først 
åpnes for sjarkstrukturering. 
Enten man liker det eller ikke, 
vil det med dagens regjering 
med stor sannsynligvis skje 
i en ikke altfor uoverskue-
lig framtid. For det er mange 
struktureringstilhengere. Både 
offisielt og uoffisielt. En luk-

- en fri og uavhengig fiskeriavis -
Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Spennende 
prosjekt
Det nyutviklede oppdrettskonseptet FjordMax som 
Salangsfirmaet Salaks og NSK Design i Harstad har ut-
viklet, er et av de mest spennende konseptene som er 
presentert i målsetningen om å få til en mer miljøven-
nlig havbruksnæring. Anlegget som er lukket i bunnen, 
vil kunne samle opp mer enn 90 prosent av avfallet fra 
laksen som er i anlegget. På toppen av det hele vil man 
klare å oppdrette vesentlig mer fisk på samme areal som 
fisken krever i dag. 

Et slikt prosjekt om det lykkes å realiseres, vil utvil-
somt gi en enorm gevinst i form av renere fjorder. Det 
betyr selvsagt ikke at havbruksnæringens utfordringer 
er løst over natten. I forhold til lus og sykdomsutbrudd 
er det fortsatt en lang vei å gå, men for nærmiljøet vil 
FjordMax utvilsomt ha en svært stor effekt. Ikke bare 
miljømessig, men også i forhold til villfisknæringen. 
Sannsynligvis vil konfliktnivået kunne dempes flere 
hakk, dersom oppdrettsnæringen i framtiden kan pro-
dusere laks og annen oppdrettsfisk uten å forsøple 
havet rundt.

Nå har utviklerne av FjordMax fortsatt langt igjen 
før de kan sette prosjektet ut i fullskala-testing. Det 
skal store ressurser til. Vi håper likevel at de rette in-
stanser kjenner sin besøkelsestid, og bidrar der man har 
mulighet, blant annet gjennom å gi såkalte FOU-kons-
esjoner. FjordMax fortjener en reell sjanse, ettersom 
prosjektet både har et miljøperspektiv som faktisk virker 
realiserbart, samtidig som det er et anlegg fiskerinærin-
gen rundt med stor sannsynlighet kan leve godt med.

Det siste året er det presentert flere prosjekter, med 
alt fra gigantiske havfarmer til komplett lukkede anlegg. 
Så langt er konseptet som er utviklet i Sør-Troms et av 
de mest realistiske prosjektene vi har sett så langt. Der-
for er det å håpe at utviklerne lykkes på veien, og får den 
oppbackingen som er nødvendig. Både fra forvaltning-
sapparatet og miljøbevegelsen. For uansett vil vi aldri 
komme utenom det faktum at havbruksnæringen vil 
øke kraftig i omfang de kommende årene. Da fortjener 
de gode prosjektene applaus.

ket facebook-side har allerede 
skaffet seg en tilhengerskare 
på 700, og hevder gruppa re-
presenterer over 300 sjarkkvo-
ter – uten at man skal ta det for 
høytidelig.

For dersom selveste hoved-
arenaen for falske nyheter, 
eller fake news som det heter 
offisielt, skal være en del av 
grunnlaget for en slik disku-
sjon, da skal de fattige ha takk.

Nå er siste ord på langt 
nær ikke sagt. Om noen uker 
kan vi fort få helt nye koster 
inn maktens korridorer. Skal 
vi tro på Arbeiderpartiets og 
ikke minst Senterpartiets, røs-
ter i nord, vil det bli noe helt 
annet enn strukturering den 
kommende stortingsperioden. 
I løpet av valgkampen har 
man fra rødgrønt hold både 
tatt til ordet for inndragning av 
dagens kvoter for å dele dem 
ut på nytt, til å reversere både 
fylkesbindingene samt kvote-
taket. I så måte kan mye skje 
ved et regjeringsskifte. Helt 
sikkert er det at man vil legge 
sjarkstruktureringen død. Det 
er kanskje like greit. For den 
som tror at en ny sjarkstruktu-
rering vil være saliggjørende 
for kysten, har neppe sett så 
mye mer av landskapet enn 
kaistolpene.

Rent personlig har jeg ingen 
problemer med å se idiotien 
når fiskebåter kommer togende 
med flere vrak på slep for å 
kunne ta sine samlede kvoter, 
som tilfellet er innenfor pela-
gisk sektor.

Det rettferdiggjør likevel 
ikke at strukturering av den 
minste flåten er bra for kysten. 
Det er det ikke, i hvert fall ikke 
om vi vil beholde dagens bo-
setningsmønster med levende 
kystsamfunn. Ingen må påstå 
at enmannssjarken – som fort-
satt er grunnsteinen for mange 
små fiskevær – vil overleve. 
Etter hvert som fiskere som 
har passert middagshøyden 
suler inn, vil kvotene havne 
helt andre plasser enn i lokal-
samfunnene som er bygd opp 
rundt dagens fiskebåtmønster. 
Med økningen i kvoteprisene 
man umiddelbart vil oppleve, 
vil de fleste i lokalmiljøene 
være ute av dansen, allerede 
før båten er lagt ut på marke-
det.

Spørsmålet kan likegodt 
være om vi i det hele tatt har 
behov for sjarkfiskeren? Jeg 
tillater meg å besvare spørs-
målet selv, med et kraftig ja. 
Vi har et skrikende behov for 
ei næring som også kan fange 
opp folk som faller utenfor 
det etablerte. Det er fiskeri-
næringen fortsatt i dag. Ennå 
har «folk flest» mulighet til å 
etablere seg i fiskaryrket uten 

at de trenger å være økono-
miske strateger. En omfat-
tende strukturering vil sette en 
endelig stopper for det. Da er 
vi inne på spørsmålet om hvor 
vi egentlig ønsker å gå?

Tar vi for oss Finnmarks-
kysten, så er det i dag kun et 
fåtalls større fiskefartøy igjen 

som fortsatt er lokaleid. Fis-
keindustrien på land er sam-
tidig for lengst «flagget ut». 
Til eksempel finnes det ikke et 
eneste lokaleid fiskebruk øst 
for Gamvik. Vi klarer selvsagt 
å leve med situasjonen, men 
det styrker ikke akkurat lokal-
miljøene.

Dersom sjarkflåten skal 
oppleve det samme, ja da står 
vi faktisk overfor en situasjon 
som vil ta knekken på mange 
driftige fiskevær. Det vil være 
å trekke ut troppen. Tilbake 
vil mange bygder stort sett 
bli sittende igjen med mange 
tusseladder som det offentlige 
sannsynligvis må ta seg av – i 
stedet for at de om ikke annet 
kan hente sitt eget utkomme 
av verdiene som svømmer rett 
utenfor stuedøren.

Derfor dreier strukture-
ringsdebatten seg om langt 

mer enn bare kvoter, verdier 
og antall fartøy som vil bli 
igjen.

En ny struktureringsrunde, 
ville sikkert gitt større verdi-
skapning i det totale bildet. 
Skal man likevel la det skje 
på bekostning av at fiskaryrket 
ennå er den frie manns yrke? 
Fortsatt er det mulig for små 
samfunn å kunne livberge seg 
av noen enmannssjarker og et 
fiskemottak. Straks det åpnes 
for å samle kvoter på færre 
hender er denne æraen defi-
nitivt over. I småbygder som 
Nervei, Rotsund og Træna 
vil motoren i bygdene stilne i 
løpet av kort tid, og man sitter 
kun igjen med noen pekaller 
som i beste fall kan forsyne na-
boen med litt kokfisk. Å holde 
lokalsamfunnet sammen, det 
vil være helt umulig. Det kre-
ver fisk. Det får ikke hjelpe 

om man har noen sauskanker 
gående i lia, det blir det lite 
penger av og som er selve 
smøringen i systemet.

Struktureringsdebatten 
rundt sjarken, er derfor langt 
mer enn bare en høyst ordinær 
intern fiskeridebatt. 

Norges Fiskarlag har et 
særlig ansvar. For det er her 
struktureringsiveren først og 
fremst ligger. Som en av kys-
tens viktigste organisasjoner 
de siste 90 årene, bør man 
kunne forvente seg en edru-
elig behandling som strekker 
seg langt ut over om man skal 
si ja, nei eller litt til spørsmålet 
som opptar svært mange også 
utenom fiskebåten.

Med den samfunnsbærende 
rollen Norges Fiskarlag har 
hatt historisk, bør man faktisk 
være voksen nok til først å dis-
kutere hvilket samfunnsstruk-

tur man ønsker langs kysten i 
framtiden, før man sier ja til 
å åpne for ordninger som ga-
rantert vil rasere mange små 
samfunn.

Eller kanskje man allerede 
har bestemt seg? 

meninger

Et moderat 
svangerskap?

KONTAKT
Telefon 78 49 99 00
Kyst og Fjord AS
Strandveien 155
Pb 45, 9790 Kjøllefjord
org.nr. NO 996 598 225 MVA

Post@kystogfjord.no
redaksjonen@kystogfjord.no 
tips@kystogfjord.no
abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no

Vi har også vært tydelige på at behovet for 
mer kunnskap om fisketurisme er nødvendig. 
I dag vet vi lite om fritidsfiske, fisketuris-
mebedrifter og fritidsfiskebåter. Det er derfor 
positivt at Havforskningsinstituttet har fått 
midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske, 
men vi trenger fortsatt mer forskning som kan 
sikre et godt nok kunnskapsgrunnlag.
Mona J. Saab, NHO Finnmark

Norges havområde er seks ganger så stort som 
landarealet. Det gir Norge både fortrinn og vekst-
potensiale. Den store politiske utfordringen er og 
blir hvordan de kystnære områdene og fjordene 
skal brukes for matproduksjon. Her bør diskus-
jonen ha flere perspektiver; miljø, tradisjonelt 
fiske versus havbruk, verdens behov for mat og 
arbeidsplasser og verdiskaping.
Svein Ludvigsen, tidligere statsråd og fylkesmann

De siste årene har vi hatt mer fiskeripolitisk 
debatt i partiet enn på lenge. Troms Ap har laga 
en fiskeri- og havbrukspolitisk plattform som 
fikk skryt blant annet av Nordlys. I kampen mot 
Per Sandbergs avvikling av leveringsforplik-
telsene mente samme avis at det var Ap i nord 
som leda an blant partiene. Og vi har fått mange 
gjennomslag i det programmet Ap går til valg på.
Cecilie Myrseth, Stortingskandidat Troms AP

Skal vi tro på Ar-
beiderpartiets og 

ikke minst 
Senterpartiets, 
røster i nord, vil 
det bli noe helt 

annet enn 
strukturering

Trykk Polaris Media Nord AS
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Er vi villig til å ofre små selvgående fiskerisamfunn som Nervei i Tanafjorden?

Til eksempel fin-
nes det ikke et 

eneste lokaleid 
fiskebruk øst for 

Gamvik

Jeg har ingen 
problemer med 
å se idiotien når 
fiskebåter kom-

mer togende med 
flere vrak på slep 

for å kunne ta 
sine samlede 

kvoter
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Freder Komsafjellet
Riksantikvaren freder Komsa-området i Alta på grunn av 
sine spor etter 10.000 år gammel bosetting, skriver iFinn-
mark, etter at riksantikvar Jørn Holme forleden var på besøk 
og overrakte fredningsdokumentene til Alta-ordfører Monica 
Nielsen (Ap). Området strekker seg fra Skjåbukta i nordvest 
til Stenseng/E6 i sør, over Komsaflata og til Tollevik i vest.

Sier nei til oppdrett i Helligvær
Rådmannen i Bodø vil si nei til et planlagt oppdrettsanlegg 
i Breisundet i Helligvær, etter omfattende lokale protester. 
Protestene fra høringsrunden gjør at søknaden fra Lofoten 
Sjøprodukter nå må behandles politisk. Rådmannen mener 
saka er konfliktfylt både i forhold til etablert næringsliv og 
lokalbefolkningens bruk av området, skriver Avisa Nordland.

Turismen gir boligmangel
Nordnorske kommuner sliter med boligmangel, fordi husene 
er attraktive kjøpsobjekt for turistene. Lyngen-ordfører Dan-
Håvard Johnsen vil innføre boplikt. – Vi har rekkehus og til og 
med hus i boligfelt som står tomme, og som blir leid ut kanskje 
3–4 uker i året. Dette er en særdeles uønsket effekt av å være 
en turistkommune, sier Johnsen til NRK Troms. 

Harpun mot pukkellaksen
Den svartelista russiske pukkellaksen sprer seg over hele landet. 
Seniorforsker Thorbjørn Forseth ved NINA mener man må bruke 
harpun. – Pukkellaksen er registrert i mer enn 160 vassdrag. Den 
er snart overalt. Vi må begrense mulighetene for at den gyter, 
sier Forseth til NRK Sogn og Fjordane. Stillehavslaksen ble satt 
ut på Kolahalvøya på 1950-tallet.nyheter

Turistfiskerne organiserer seg
Turistfiskebedriftene organiserer seg. 24. juli ble selskapet «Yes 
Seafishing Norway» registrert i Brønnøysundregistrene. – Vi 
har som mål å få næringa til å skinne av selvrespekt og anseelse. 
For å få dette til vil hovedfokus være på å forbedre økonomien 
i næringa og ivareta næringas interesser gjennom aktiv og god 
samhandling, heter det i en pressemelding.

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

www.tromstrygd.no

Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

Bygger Norges eneste småtråler

- Tidsplanen holder. Vi syntes 
det gikk litt langsomt i starten, 
men nå går det unna, sier skipper 
og daglig leder i rederiet, Arvid 
Hansen (49). Båten blir en ren 
ferskfisktråler uten fryseri, og 
skal i tillegg til torsk også fiske 
reker.

Torsk og reker
Arvid Hansen venter seg mye av 
nybåten, som han tror vil fang-
ste for drøyt 15 millioner kroner 
i året. 90 prosent av inntekta vil 
komme fra hvitfisken, ti prosent 
fra reka. Båten må som andre 
trålere holde seg utafor seksmila, 
samtidig som det ikke er mulig 
å fryse fangstene om bord. Der-
med må de oftere til lands for å 
losse enn de store frysetrålerne. 

Reka skal fiskes i fjordene i 
Troms og Finnmark, men der-

som det igjen skulle bli liv i de 
gamle feltene lenger til havs uta-
for Finnmarkskysten, er det ingen 
ting i veien for å gå også dit. 

- Vi ser for oss et helt ordinært 
driftskonsept og ser ingen store 
hindre, verken på utstyrsfronten 
eller i regelverket, sier Hansen til 
Kyst og Fjord.

Bygges i Tyrkia
Båten bygges ved et verft i 
Tyrkia, ikke langt fra Istanbul. 
Utenom skroget er det mye norsk 
utstyr om bord. NSK Ship De-
sign i Harstad har tegnet båten, 
Lofoten Hydraulikk vil levere 
gir, hydraulikk og ankervinsj, 
mens navigasjon og annen in-
strumentering kommer fra Fu-
runo, for å nevne noe.

- Özata-verftet har ikke levert 
fiskebåt til Norge tidligere, men 
det har flere av naboverftene. 
I denne regionen er det så mye 
som 70 skipsverft, og mye rele-

«Flobjørn» blir spesiell, 
men så er da også nybå-
ten knyttet til en meget 
spesiell historie; det mys-
tiske «Utvik Senior»-forli-
set for snart 40 år siden. 

Kvota på båten - den eneste 
småtrålkvota i landet som 
ikke allerede er strukturert inn 
i større trålere - er kvota etter 

legendariske «Utvik Senior», 
en ny rettighet som ble til-
kjent de etterlatte i 2005 etter 
at NRK Brennpunkt tre år tid-
ligere hadde funnet motoren 
og den maltrakterte lasterom-
skarmen på dypt vann utenfor 
Senja, og dermed dokumen-
tert at båten var blitt pårent av 
et ukjent fartøy den tragiske 
februardagen i 1978, og slett 
ikke hadde gått i fallgarden 
på grunn av dårlig sjømann-
skap, slik havarikommisjonen 
hadde hevdet. 

Tung tråldrift
Konsesjonen var både omstridt 
og problematisk, det siste på 
grunn av de strenge konsesjons-
vilkårene. De etterlatte startet 
rederiet Utvik Senior AS etter 
tilkjennelsen, men drifta var tung 
og etter et par år ble 49 prosent 
av aksjene solgt til snurrevadre-
deriet Båragutt AS i Tromsø, 
som skulle drive konsesjonen 
videre i samarbeid med de to fa-
miliene. 

I følge vilkårene må konse-
sjonen benyttes på egen tråler i 

minst 15 år før den eventuelt kan 
selges. Ved konkurs eller mislig-
hold vil konsesjonen kunne bli 
inndratt.  

Det var særlig bindinga til 
trålredskapet, samtidig som 
kvota bare var 35 prosent av en 
fullvoksen trålkvote, som gjorde 
drifta økonomisk vanskelig. For 
det fantes ikke båter som egnet 
seg. I tur og orden kjøpte, drev og 
solgte selskapet de gamle fersk-
fisktrålerne «Kjelsvik», «Ørvur» 
og til sist den 46 år gamle fry-
setråleren «Solskjær», tidligere 

«Breistrand» fra Øksnes. Drifta 
var dyr, verkstedregningene sky-
høye, byråkratiet tungrodd og 
regnskapstallene røde, til dels 
blodrøde. Inntil i fjor, da årsre-
sultatet snudde fra minus fire til 
pluss fire millioner.

Nybyggerordning
Årsaken til overskuddet var 
enkel; rederiet fikk utskiftingstil-
latelse i 2015, og kunne med det 
dra nytte av nybyggerordninga. 
Kvota ble leid ut til en stortråler, 
de solgte ut gamle «Solskjær» 

Kvotearven etter «Utvik Senior»

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

«Flobjørn» begynner å ta form. Dette bildet ble tatt tidligere denne måneden.

Slik skal båten se ut når den er ferdig. En kraftplugg med laste-
rom på 110 kubikkmeter.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Dette setter oss 
flere år tilbake i tid

Bjørn Willumsen i Ther-
mo-Transit er ikke i tvil om hva 
som er høstens dårligste nyhet 
for fiskeindustrien i Øst-Finn-
mark. De finske tollmyndighe-
tene sendte tidligere i sommer 
ut et forslag om å redusere åp-
ningstiden ved tollstasjonen ved 
Utsjok fra klokka 23 til 21. Biler 
som eksporterer fisk må dermed 
stå på vent til neste morgen hvis 
de kommer for sent. 

- De åpningstidene vi har i 
dag er allerede i grenseland for 
å rekke fergene til kontinentet. 
Om vi nå må starte enda to timer 
tidligere, sier det seg selv at det 
blir problematisk, sier Willum-
sen.

Tid vi ikke har
Thermo-Transit kjører storpar-
ten av hvitfisken som landes 
i Øst-Finnmark, og beskriver 
innskrenkelsen som å bli satt 
mange år tilbake i tid. Det finske 
tollvesenet har argumentert med 
at fisketransporten heller kan 
benytte den døgnåpne stasjonen 
i Kivolompolo via Kautokeino.  
- Men den vegen koster oss 2- 3 
timer ekstra, og det er tid vi ikke 
har i forhold til de vognbyttene 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

De blå strekene markerer forskjellen i kjøring mellom en grensepassering i Utsjok eller Kivolom-
polo.  Illustrasjon: Google maps

- Det vil være katastrofalt om 
det blir kortere åpningstid 
på tollstasjonen i Utsjok, sier 
Frank Kristiansen ved Båts-
fjordbruket.

En to timers innskren-
king av åpningstiden 
på grensestasjonen ved 
Utsjok i Finland kan 
komme til å tvinge stor-
parten av fisketranspor-
ten fra østfinnmark over 
i en ny rute.

som er nødvendig nedover ruta 
slik at vi når fergeavgangene 
til kontinentet. Bommer vi der, 
taper vi et døgn, sier Willumsen. 

Kappløp
I dag må en bil fra for eksem-
pel Båtsfjord være avgårde 
klokka fire, eventuelt absolutt 
senest fem om ettermiddagen 
for å nå Utsjok før klokka 23. 
Den lengste vegen har Ther-
mo-Transit fra fiskebruk på 
Nordkyn, der man må kjøre 
klokka 14, eventuelt 15 som 
absolutt siste frist. Legg til 
usikkerhet rundt vintervegens 
beskaffenhet, og man har et in-
teressant kappløp mot klokka. 

Taper konkurransekraft
Da høringsfristen på det nye 
åpningstidsforslaget gikk ut 
i helga, hadde både transpor-
tører og fiskeindustriselska-
per levert sin klare melding.  
Blant dem var Frank Kristiansen 
på Båtsfjordbruket. 

- Dette vil være katastrofalt, 
for mye av vår grensepassering 
skjer akkurat mellom ni og el-
leve. Vi er ofte ikke ferdig å pro-
dusere før klokka 15, og prøver 
å få bilen avgårde seinest 17. I 
verste konsekvens kommer vi til 
å ha en dårligere holdbarhet på 
produktene våre, noe som gjør at 
vi mister kunder og deretter blir 
mindre konkurransedyktig over-

for båtene, sier Kristiansen. 

Norsk forståelse
Regionsjef for Tolletaten i nord, 
Atle Joakimsen sier at grense-
avtalen mellom Norge og Fin-
land forutsetter at landene er 
enige om endringer i åpningstid.  
- Ideelt sett skulle man vel ønske 
at alle grensestasjonene var åpne 
alltid. Men i denne saken har vi 
på norsk side forståelse for at 
finnene vurderer de to siste åp-
ningstimene for svært kostbare i 
forhold til hvor lite trafikk som 
går over grensa. De vurderer det 
mer hensiktsmessig å styre tra-
fikken via døgnåpne Kivilom-
polo, sier Joakimsen. 

mens Arvid Hansen selv 
kunne konsentrere seg om 
byggeprosjektet, på fulltid. 
Høye råstoffpriser og lave ren-
ter var også med og dro tallene 
i riktig retning.

- Vi har vært igjennom en 
intens periode, og prosjektert 
et fartøy som ikke ligner på så 
veldig mange andre fartøy her 
i landet. Nå går perioden mot 
slutten, og vi er snart klar for 
å gå på havet igjen, sier Arvid 
Hansen, som eier 51 prosent i 
Båragutt AS.

vant kompetanse er samlet i det 
aktuelle skipsbyggermiljøet. Alt 
ser bra ut, og vi kommer snart til 
å reise nedover for å bli med på 
siste del av byggeprosessen.

- I følge kontrakten skal båten 
overleveres i slutten av okto-
ber. I starten følte vi det gikk 
tregt, men det har tatt seg kraftig 
opp. Det er meget flinke folk vi 

har med å gjøre, og alt tyder på 
at båten blir levert på dato, sier 
Arvid Hansen.

«Flobjørn» blir 19,97 meter 
lang, åtte meter bred, vil stikke 

5,64 meter dypt, få en marsj-
fart på ti knop og plass til et 
mannskap på seks personer. 
Trolig vil det bli dobbelt skift 
på fartøyet. 

Her ser du det som skal bli Norges eneste småtråler. 
«Flobjørn» blir på knappe 20 meter og skal stå fer-
dig i slutten av oktober.
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Danner egen strukturgruppe

Kontakt oss for
referanser og

nærmeste forhandler
office@moltech.no

tlf: 701 02 880
www.moltech.no

KDS 6000BB: 
Verdens første

stepp sonar med variabel
frekvens og heldigital mottaker.
Frekvensområde 130-210kHz
Passer i 6" rør, valgfri skjerm.

“For the optimum catch“

Fiskarlagsleder Kjell 
Ingebrigtsen tror det er 
mange samfiskerede-
rier som ligger klare til 
å ta i bruk strukturord-
ningen den dagen den 
blir vedtatt.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrig-
tsen kjenner til Facebook-initi-
ativet og antallet kvoter gruppa 
representerer. Han mener det er 
en god illustrasjon på stemnin-
gen ute blant en del av fiskerne. 

- Det er nok mange som har 
posisjonert seg og har kvotene 
klare til den dagen ordningen 
kommer, ja. 

Utålmodige
Ingebrigtsen slår fast at det ikke 
hersker noen tvil om at Norges 
Fiskarlag gjerne skulle sett at 
flåten under 11 meter for lengst 
hadde fått tilgang til struktur-
kvoteordninger.  

- Vi har to landsmøteved-
tak om struktur fra før. Om det 
skal bli tatt opp enda en gang i 
år, blir opp til representantene, 
men når vi har behandlet det to 
ganger før, så vil nok konklu-
sjonen stå seg. 

- Er det utålmodighet fra 
Fiskarlaget i denne saken?

- Ja, og ikke bare på dette 
spørsmålet. Vi har vært vitne til 
at det er satt ned ulike typer ut-
valg som har jobbet med hvor-
dan rammebetingelsene skal 
være i norsk fiskerinæring. Vi 
er opptatt av at man kommer 
til en konklusjon på all jobben 
disse utvalgene har gjort. At 
konklusjonene står fast, slik at 
vi kan være trygge på de ram-

mene som blir satt.

Usikkert 
Kjell Ingebrigtsen mener 
dagens regime for flåten under 
11 meter er uholdbart.

- En båt er en bedrift. For å 
ta de rette bestemmelsene rundt 
investeringer, må man være 
trygg på rammene man har 
fremover. Skal man investere 
og gå i banken så vil det jo være 
vanskelig å få tak i kapital for 
å skaffe penger til investeringer 
med basis i ei samfiskeordning 
som vedtas fra år til år. Den kan 
endres med et pennestrøk, og 
slik kan man ikke ha det. Man 
må få ei ordning å være sikker 
på, sier Ingebrigtsen. 

Moderat struktur
- Hva legger du og Fiskarlaget 
i sitt ønske om en «moderat» 
strukturering? Hvor mange 
kvoter bør man få strukturere 
under 11 meter? 

- Jeg har selvsagt mine tan-
ker, men den diskusjonen har vi 
ikke tatt i Fiskarlaget ennå. Det 
vil ikke være rett av meg å hive 
ut noen tall nå, men det sier seg 
selv at vi snakker om et lavere 
tall enn for kystflåten over 11 
meter.

- Hvorfor bør man ikke 
strukturere like mye i den min-
ste gruppa?

- Det er jo et stort antall far-
tøy som er spredt utover hele 
landet, i mange distrikter. Det 
er viktig å holde strukturen 
vi har i dag, og det var derfor 
landsmøtet brukte ordet «mo-
derat». Fiskarlaget mener man 
kan finne et nivå som både gir 
et godt driftsgrunnlag for den 
enkelte, men at man samtidig 
opprettholder den spredning av 
kvotegrunnlaget vi har i dag.

En Facebook-gruppe 
som samler støtte til 
kravet om strukturering 
under 11 meter, fikk på 
kort tid over 700 med-
lemmer. Trolig represen-
terer gruppa over 300 
sjarkkvoter, og nå orga-
niserer de seg formelt. 

Initiativet til Facebook-gruppa 
«Strukturering under 11 meter» 
kommer fra Robert Brun på Stø. 
Gruppa ble opprettet i slutten av 
juni, og fikk god oppslutning. 

- Formålet var å samle dem 
som er for og synliggjøre at øn-
sket om struktur under 11 meter 
er stort. Jeg trodde selv ikke det 
var så mange som var for struk-
turering, så jeg er positivt over-
rasket over hvor mange som har 
kommet til, sier Brun. 

Tilbakeholdne
Kyst og Fjord kontaktet gruppa 
for flere uker siden med fore-
spørsel om å omtale dem. Men 
så langt har de vært tilbake-
holdne mot å gå i mediene med 
sine utspill fordi de ønsker å 
organisere et styre, og utpeke 

Robert Brun fra Stø fikk stor respons på facebook-gruppa «Struktur under 11 meter», men så langt er de tilbakeholdne med å gjøre fremstøt mot offentligheten.   
Foto: Dag Erlandsen

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Tror mange 
ligger klare

Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen tror mange ligger 
klare til å benytte strukturordninga den dagen vedtaket blir 
gjort. (Foto: Erik Jenssen)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

talsmenn for gruppa slik at de 
fremstår samkjørte. 

- Deltakere i gruppa skal 
møtes i løpet av høsten for å 
komme med en felles uttalelse 
om hvilket kvotetak og kjørere-
gler vi ønsker oss. Jeg bekrefter 
jo gjerne at gruppa finnes, og at 
vi har fått mange medlemmer. 
Den er jo ikke hemmelig, slår 
Brun fast.  

Arbeidsforhold
På lista over gruppas medlem-
mer finner vi mange kjente navn 
som har bygget seg opp som 
store kystredere i både Nord-
land, Troms og Finnmark. Ingen 
nevnt, ingen glemt. 

- I tillegg finner vi et veldig 
stort antall unge fiskere som 

ønsker å satse. Det er nok ikke 
tilfeldig, for jeg mener jo per-
sonlig at dette er måten vi kan 
fornye flåten på, og skaffe til 
veie skikkelige arbeidsplasser 
også på de små båtene. Vi har 
kommet til 2017, og det hand-
ler jo om å bygge ordentlige 
arbeidsplasser som man skal bo 
og jobbe på. 

Samstemt medlemsmasse
Under oppstarten av forumet 
ble det presisert at den er ment å 
være et forum for de som ønsker 
struktur, og at motstandere av 
ordningen bes om å finne andre 
arenaer hvis de ønsker å proble-
matisere ordningen. Ut fra inn-
leggene på sida fremstår gruppa 
relativt samkjørt i sin meninger, 

og Brun regner derfor med at 
medlemsmassen stort sett består 
av folk som ønsker struktur. 

- Jeg har fått mye pepper når 
jeg deler gruppa andre steder og 
vil ha folk til å melde seg inn, 
men så langt har ikke motstan-
derne kommet inn i gruppa for 
å debattere der. Det er bra, for 
det vi ønsker er å synliggjøre 
hvor mange vi er som ønsker 
struktur.  

- Over 300 kvoter
Selv sitter den unge fiskeren 
med tre torskekvoter han gjerne 
skulle ha drevet mer effektivt, 
og fremstår i så måte ganske 
representativ for gruppa. I en 
uoffisiell opptelling blant med-
lemmene oppgir de fleste å sitte 

med 2- 3 kvoter. Noen få har 
4- 5 kvoter mens én har hele 9 
kvoter.

Til sammen representerer de 
som svarte på opptellings-opp-
fordringen 166 torskekvoter, 
samt en del pelagiske faktororer 
i tillegg. 

- Det er jo bare noen som har 
svart. Jeg vet at veldig mange i 
forumet med kvoter som ikke 
har svart, så jeg tror nok det er 
grunnlag for å si at kvotetallet 
nok er dobbelt så stort som det 
som kom frem i den tråden. 

Hvis det er tilfelle, kan 
gruppa grovt regnet represen-
tere over en firedel av de 1.165 
kvotehjemlene for torsk som er 
igjen i det lukkede kystfisket 
under 11 meter.

Husøydager med spenn

Det forestående stor-
tingsvalget vil sette 
sitt preg på Husøyda-
gan denne helga, men 
kulturinnslag, marked 
og for anledningen 
sjømat-restaurant vil 
også bli lagt merke til.

Det lover leder Stina Uteng i 
Husøy Grendeutvalg som trek-
ker i trådene foran den store 
sommer-happeningen på stedet. 
Den starter på fredag og avslut-
tes søndag.

- Stort engasjement
At den fiskeripolitiske debatten 
på Husøya er et viktig innslag i 
valgkampen, synes hun ikke er 
noe rart.

- Her er vi veldig opptatt av 

kampen om fiskeriressursene 
som vi er helt avhengige av. En-
gasjementet er derfor stort, sier 
hun til Kyst og Fjord.

Fiskeriminister Per Sandberg 
(FrP) stiller til debatt. Det gjør 
også leder i Stortingets nærings-
komité Geir Pollestad (Sp). Tor-
geir Knag Fylkesnes (SV) sitter 
i den samme komitéen i nasjo-
nalforsamlingen og han kommer 
også.

Styreleder i Sjømat Norge, 
Inger M. Sperre vil også delta 
i denne debatten. Uteng visste 
ikke onsdag om det kom til å bli 
flere i dette panelet.

For de som er ute etter gode 
matopplevelser med ingredien-
ser fra havet, kommer neppe til 
å bli skuffet om de tar turen til 
Husøya .

Aktiviteter for de yngste
Det blir nemlig servering fra en 
restaurant der sjømat naturlig 
nok vil være i fokus.

- Vi har hatt suksess med den 

tidligere, sier Uteng som er spent 
på hvor mange som dukker opp. 
Om været skulle vise seg fra en 
mindre innbydende side, vil det 
kunne ha sitt å si for antall be-
søkende. Da kan arrangementet 
komme til å bli flyttet inn i loka-
lene til Brødrene Karlsen.

Det er smått med ledige over-
nattingsplasser på Husøya like 
før det braker løs.

- De som kommer med bobil, 
campingvogn eller dertil egnet 
båt, har alle muligheter, sier 
Uteng.

For de aller yngste vil det 
også være mange aktiviteter. 
Det vil være hester der, Red-
ningsselskapet vil være der med 
sine Elias-båter og det vil også 
være en egen utstilling som de 
yngre selv står for.

- Vi er også glade for at det 
er et rikholdig marked også i år. 
Mange er gjengangere som jo er 
et signal på at de trives her hos 
oss, sier Stina Uteng i Husøy 
Grendeutvalg.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Fiskeripolitisk debatt på Husøydagan i 2013 like før forrige stortingsvalg. Denne helga er det ny 
dyst.
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Studentbedrift blir AS

- Vi kan tredoble produksjo-
nen, på halve arealet, sier pro-
sjektleder Jan Tore Fagertun 

NSK, som la fram planene 
under en pressedemonstrasjon 
på AquaNor i forrige uke.

500 millioner kroner
Enorme mengder slam slippes 
ut fra norske oppdrettsanlegg, 

Studentene Lene Sten-
seth, Emma Lovise 
Sunde og Charlotte Thu-
nes Hansen startet stu-
dentbedrift for å dyrke 
børstemark. Nå har de 
vunnet NM, tatt sølv i EM 
og er i ferd med å starte 
aksjeselskap.

- Det er jo dette som blir job-
ben vår framover. Egentlig 
skulle aksjeselskapet vært star-
tet for lengst, men konkurran-
sene i sommer har ført til en del 
forsinkelser i prosessen, sier 
Emma Lovise Sunde (23) til 
Kyst og Fjord. Onsdag skal de 
tre gründerne fra NTNU Åle-
sund holde foredrag for andre 
studenter på BlueFish-messa i 
Ålesund. I tillegg til de tre er 
også Krister Krogsæter og Erik 
Andresen med på prosjektet.

Helt genialt
AgriMare Bio, som student-
bedriften heter, er tuftet på 
en enkel og helt genial idé. 
Ved å ta vare på slammet fra 
oppdrettsanleggene kan man 
dyrke børstemark, som deret-
ter blir til marint råstoff i lak-
sefôr. Videre i prosessen kan 
muderet brukes til produksjon 
av biogass og i siste instans bli 
gjødsel.

I begynnelsen av juni vant 
AgriMare Bio NM for student-
bedrifter. Tre uker senere var 
de i Helsinki og tok sølv i EM. 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Studentene Lene Stenseth, Emma Lovise Sunde og Charlotte Thunes Hansen har tatt re-
stråstoff-tanken ett skritt videre. De vil dyrke børstemark, der fiskeslam er eneste næringssub-
strat. (Foto: Leo Resnes)

Dette er framtida for norsk oppdrett, mener Salaks og NSK Skip Design. 

Demonstrerte FjordMAX: - Dette er svært godt nytt for hele kysten. Men vi er avhengig av at staten sier ja, sier prosjektleder Jan Tore Fagertun.

Kollisjonssikkert, rømningssikkert og med langt bedre arealutnyttelse. 

- Mange bedrifter vet 
ikke hvilken nytte de 
kunne hatt av NTNU-stu-
dentene. Det ønsker vi å 
gjøre noe med.

Det sier Grete Hansen Aas og 
Turid Rustad, førsteamanuensis 
og professor ved NTNU, som vil 
at BlueFish skal være et sted der 
NTNU-studentene kan kobles til 
næringslivet. Både institutt for 
helsefag, biologi og internasjo-
nal forretningsdrift ved NTNU i 
Ålesund er involvert i messa og 
universitetet skal sørge for solid 
faglig påfyll for deltakerne, med 
en rekke seminarer og works-
hops. 

Etablere kontakt
Turid Rustad, som er professor 
ved Institutt for bioteknologi 
og matvitenskap ved NTNU i 
Trondheim, skal holde foredrag 
om restråstoffet fra fiskerinæ-

ringa og utfordringene med å få 
økt utnyttelse, spesielt i hvitfisk-
næringa. Grete Hansen Aas job-
ber ved NTNU Ålesund og har 
daglig kontakt med studentene i 
byen, men skal ikke delta direkte 
under BlueFish.

- Vi ønsker selvsagt at studen-
tene skal få møte aktuelle bedrif-
ter og etablere kontakt. Mange 
i næringslivet er ikke klar over 
hvilken ressurs studentene kan 
bli for dem. Har de en forret-
ningsidé eller en ny mulighet de 
ønsker å forske ut, er det absolutt 
mulig å knytte til seg studenter, 
som for eksempel kan lage mas-
teroppgave direkte tilknyttet det 
aktuelle temaet.

- En del studenter gjør slike 
ting allerede i dag, men det 
kunne godt vært flere.

- Ikke minst på faget bioma-
rin innovasjon er dette en aktuell 
mulighet. Studiet er i vekst, sta-
dig flere søker seg til dette stu-
diet, sier de.

Kunnskapen går også motsatt 
vei. Turid Rustad er opptatt av å 
få innspill fra næringslivet, og 

Gjennom hardt arbeid det 
siste året har studentene ut-
viklet løsning for storskala 
oppdrett av børstemark, der fis-
keslam er eneste næringssub-
strat. Børstemarken har høyt 
innhold av marint protein og 
viktige marine fettsyrer, og den 
skal kunne erstatte vegetabilske 
ingredienser i fór for oppdretts-
laks. Juryen mener løsningen 
har en trippel bunnlinje; mil-
jøløsning, matproduksjon og 
bærekraft. - Dersom bedriften 
lykkes med sitt planlagte pilot-
prosjekt, har bedriften et stort 
vekstpotensial, heter det i jury-
ens begrunnelse.

Rett i jobb
I disse dager nullstilles prosjek-
tet; studentbedriften avvikles 
og det opprettes aksjeselskap 
med samme navn. I tillegg til 
mesterskapstitlene og en smule 
lokal berømmelse er det dessu-
ten kommet en intensjonsavtale 
med fôrselskapet Skretting, som 
finner ideen deres meget interes-
sant. 

- 70 prosent av laksefôret 
inneholder i dag vegetabilsk 
råstoff, som kunne vært brukt 
som menneskemat. Vi mener vi 
har en mer bærekraftig løsning, 
påpeker Emma, som går rett fra 
studenttilværelsen i Ålesund til 

jobb i det nye selskapet.
- I første omgang er jo adres-

sen vår her i byen, der vi vil søke 
å starte opp et landbasert produk-
sjonsanlegg med slam fra lokale 
settefiskanlegg. Slam inneholder 
likevel mye vann, transporten er 
dyr og hvis prosjektet blir vel-
lykket, ser vi for oss en rekke 
slik anlegg langs kysten. 

- I dag er det bare på land-
baserte anlegg at slammet blir 
samlet opp. Men mye tyder på 
at også slammet fra matfiskan-
leggene i stigende grad vil bli 
tatt vare på i framtida, og da er 
potensialet enormt, sier Emma til 
Kyst og Fjord. 

Vil koble bedrifter og studenter

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Studentene i Ålesund kan bli en viktig ressurs for det marine 
næringslivet, sier Grete Hansen Aas og Turid Rustad.

Oppdrettsselskapet Salaks i Salangen, i samarbeid 
med NSK Skip Design i Harstad, har utviklet en helt 
ny type oppdrettsanlegg. Det kan samle opp minst 
90 prosent av avfallet!

som ikke på langt nær er på-
lagt samme rensekrav som oss 
mennesker. Omfanget av ut-
slippene fra laksenæringa er et 
stadig mer omstridt tema, i takt 
med volumveksten. 

Det nye anlegget, som har 
fått navnet FjordMAX, har 
imidlertid et system for opp-
samling av både fôrspill, død-
fisk og slam på undersida av 
merdene. Alt blir sugd opp 
igjen på plattformen, eller skal 

vi heller si laksefabrikkskipet, 
der dødfisken blir prosessert 
om bord. Fôrutsettet blir tilpas-
ses strømbildet slik at pelletsen 
har lengst mulig tid i merden 
slik at man oppnår maksimal 
fôrutnyttelse. Utenpå merden 
er det montert et sikkerhetsnett 
som hindrer rømming, anlegget 
av stål er dessuten sikret mot 
kollisjon.

 – Rømningsfaren er bety-
delig redusert. Vi skal ikke ha 

rømming fra dette anlegget, 
sier Fagertun. 

Det er også bygget inn oky-
gentilførsel i vannet, for mer 
effektiv bruk av arealet. Prisen 
for hele anlegget er anslagsvis 
500 millioner kroner. Prosjek-
tet har søkt om FoU-konsesjon 
for å realiseres planene.

God nyhet for fjordene
Fagertun mener alt dette er 
godt nytt for fjordene, som 

blir langt mindre påvirket 
av oppdrett i dette anlegget 
enn i en tradisjonell lakse-
merd. Eksempelvis kan 13 
lokaliteter i Salangen redu-
seres til fire, samtidig som 
produksjonen kan økes 
fra 30.000 tonn til 90.000 
tonn.

- Vi mener dette er svært 
godt nytt for hele kysten. 
Men vi er avhengig av et ja 
fra staten, sier han.

Skal fjerne 90 prosent 
av oppdrettsslammet

oppdatere seg på hva som rører 
seg.

- Det er viktig å delta på slike 
arrangementer. Vi underviser 
jo studenter og da må vi kunne 
fortelle dem hva som foregår i 
samfunnet.

Seminarrekke
Det er i første rekke onsdag 30. 
august at NTNU skal bidra. Da 
skal det arrangeres seminarrekke 

i et stort telt i en del av Sunn-
mørshallen. Det settes samtidig 
opp transport mellom Parken og 
Sunnmørshallen for studenter.

- Det blir en seminarrekke 
med stor bredde, åpent for 
alle besøkende, forteller Linda 
Mentzoni Granmo, Seniorkonsu-
lent ved NTNU Ålesund. Hvert 
institutt bidrar med to korte fore-
drag, dessuten skal NTNU Hav-
rom levere minst to foredrag.
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Flyttet til Sørvær for å vokse 

Stolt 
forvalter

HAVFISK er Norges største fi skeriselskap. Vi har 9 
trålere som fi sker torsk, hyse, sei og reker. HAVFISK 
har omlag 380 ansatte. Vårt mål er å bli Norges 
beste trålrederi, bygget på våre verdier trygghet, 
bærekraft, lønnsomhet og stolthet.

WWW.HAVFISK.NO

Jon-Atle Bjørnø og 
medeierne i det tid-
ligere Bremanger-re-
deriet «Stormhav» 
hadde ingen mulighet 
til å vokse i sør, og 
flytta derfor hele bu-
sinessen til Sørvær i 
Finnmark.

Sammen med sine to medeiere 
Tomas Bjørnø og Håkon-Inge 
Mjånes, så Jon-Atle Bjørnø at 
fremtiden for det lille kystre-
deriet lå nordpå. Selv har 
han bodd i Sørvær de siste 
ni årene, så fiskerimerke fra 
Hasvik var et opplagt første-
valg. Selskapet fikk ny adresse 
i 2016, og båten kom sist vår. 

Tomt i sør
Den 18 meter lange stålbåten 
har i dag et kvotegrunnlag på 
407 tonn torsk, 166 tonn sei 
og 77 tonn hyse. Men med 
ambisjoner om vekst og ny-
bygg, trengs det mer. 

- Da vi kjøpte båten og 
flytta den opp ei gruppe så 
kjøpte vi egentlig det som var 
igjen å få tak på i Sogn og 
Fjordane i sin tid. Det er ikke 
mer å hente der, det er tomt 
rett og slett. Og bedre er det 
ikke i nabofylket heller. Så for 
i det hele tatt å ha en mulighet 
til å satse videre måtte vi flytte 
nordover, sier Bjørnø. 

Etablert
Årsaken er ordningen som før 
het fylkesbindinger, men som 
i fjor ble endret til landsdels-
bindinger. For selv om det nå 
er lov å flytte fiskekvoter over 
fylkesgrensa, går det fortsatt 
en tykk strek langs trøndelags-
grensa som setter bom for at 
rederier i sør for lov til å hente 
kvoter nordpå. Skal de gjøre 
det, må de fysisk flytte nord-
over slik Stormhav nå gjør. 

- Hva sier du til dem som 
mener dere gjør en strategisk 
flytting for å bare hente kvo-
ter i nord, for deretter å flytte 
hjem igjen?

- Det er nok av dem som 
sier at her kommer det grådige 
søringer og skal rane til seg, 
men det er ikke vår intensjon. 
Vi må bare følge den politik-
ken som er satt, og de strekene 

som er satt på kartet. Og jeg 
er jo i den heldige situasjonen 
at jeg allerede bor her, og kan 
flytte rederiet hit på ærlig og 
redelig vis. Vi gjør det ikke 
via en postkasse.

Samarbeid
- Så folk får nå bare si hva 
de vil. Strategien vår er ikke 
å komme hit og robbe til oss 
for deretter å forlate. Jeg har 
bodd her i ni år og stifta fa-
milie her, så her har jeg tenkt 
å bli. Jeg brenner jo for plas-
sen her, og ønsker jo å være 
med å skape noe her i Sør-
vær. Blant annet trengs det 
mye mer aktivitet utenom 
sesongen. De senere årene 
har folk gått permittert på 
bruket fordi hysa ikke er ved 
land mer. Vi ønsker å må få 
til noe sammen med fiskekjø-
per Lerøy og få en litt større 
kystbåt som kan gå lengre ut 
og skaffe råstoff hele året. 

Stort nok
Bjørnø har lenge hatt en 
70-foting på tegnebrettet, 
men etter hvert kommet til at 
den bør være 90 fot. 

- Det er dumt å angre et-
terpå at man bygde en for 
liten båt. Samtidig vil vi ikke 
ha en for stor båt, for jeg spår 
at det kommer til å bli enda 
strengere regler rundt fjord-
linjer og den slags i årene 
som kommer.

Drifta kommer til å være 
konsentrert om ferskfiskle-
veranser med gardrift i de 
hardeste torskemånedene om 
vinteren og autoline resten 
av året. Båten drives i 1:1 
skiftordning, og sysselsetter 
per i dag 9 personer. Nybåten 
vil trenge minst 16 mann for-
delt på to skift. 

Møter positivitet
Bjørnø og medeierne håper å 
være klare til å kontrahere ny-
bygg i løpet av inneværende 
år. Nå jobbes det med å skaffe 
driftsgrunnlag for en investe-
ring som fort blir et tresifret 
antall millioner.  

- Vi sitter nå her og jobber 
med ulike kvotepakker. Pri-
sene har steget ut over all for-
nuft, men vi tenker at helvete 
heller; vi gir bånn gass. Og så 
gir vi det noen år og ser om 
det går. Går det så går det, ler 
Jon-Atle Bjørnø.

Han beskriver Hasvik som 
et godt sted å utvikle denne 
typen konsepter, og fremhol-
der både Lerøy og kommu-
nen som gode støttespillere.  

- Vi møter mye positivitet 
rundt det vi holder på med, og 
det har mye å si.  

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Skipper og medeier i «Storm-
hav» Jon-Atle Bjørnø ser lyst 
på fremtiden, og vil bygge 
opp rederiet med base i Sør-
vær.   Foto: Privat

Slik ser den nye «Stormhav» ut i 70 fots-utgaven som til nå har ligget på tegnebordet. Men rede-
riet håper å kunne strekke lengden til 90 fot før den kontraheres.  

Dagens «Stormhav», en 18 meters stålbåt med drøyt 400 tonn torsk å fiske.

For
  deg 
 som
ror

For
  deg 
 som
ror
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Foredling i Italia løfter Jangaard Export
Ålesund-selskapet 
Jangaard Export har satt 
en fot direkte i markedet 
og sørget for en direkte 
linje fra nordnorske kai-
kanter til italienske su-
permarkeder. 

På Andenes pågår det hektisk 
anleggsvirksomhet når den eld-
ste delen av bygningsmassen 

på det velkjente Sjøanlegget nå 
rives og erstattes med et nytt 
bygg. Produksjonsanlegget som 
reises tåler ikke sammenligning 
med det som nå kjøres på skrap-
haugen. I det gamle bygget slet 
arbeiderne med trang takhøyde 
og kronglete logistikk, mens de 
nå kan se frem til topp moderne 
arbeidsforhold.

Slutt på truckjøringa
Det nye mottaket skal stå klart 
til starten på kommende vinter-
sesong, i slutten av desember. 
Markedssjef i Jangaard Export, 

Knut Haagensen ser frem å ta i 
bruk mulighetene et oppgradert 
mottak vil gi.

- Vi legger opp til buffer-
tanking i store kar ute på kaia, 
slik at vi kan losse relativt store 
kvantum mens vi venter på at 
det blir sløyd unna. Og inne på 
anlegget skal det ikke brukes 
truck, der vil alt gå på trans-
portbånd til ferskfiskpakking 
eller saltfiskproduksjon, sier 
Haagensen. 

Steg for steg
Investeringene på Andøya i 

Slik vil første del av Jangaards fornyelse på Andenes se ut.  Illustrasjon: Skalér arkitektkontor 

Den italienske fabrikken Baccalamonti er lokalisert ved Adria-
terhavet på den italienske østkysten.   Foto: Baccalamonti.com

Slik ser klippfisken fra Norge ut når den presenteres i italienske 
kjøledisker.  Foto: Baccalamonti.com

Jangaard Export fortsetter å investere i mottaksstrukturen, og på Andenes vil et nytt mottak stå 
klart til kommende sesong.   Foto: Jørn Aune, Vesterålen Online 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

- Det var ei investering vi 
foretok med litt nervøsitet. For 
i Italia handler det mye om 
håndverk og tradisjon. Men vi 
har klart å snu håndverk til in-
dustri og likevel klart å beholde 
kvaliteten. Og det gjør at vi har 
klart å etablere ei linje helt inn 
til italienske supermarkeder 
uten mellomledd.

Tidlig inne
Haagensen betegner det italien-
ske forbrukermønsteret på fisk 
som meget spesielt, der super-
markedomsetningen per i dag 
står for bare 30 prosent mens 
majoriteten av omsetningen 
fortsatt skjer gjennom spesial-
handel og tradisjonelle forret-
ninger. 

- I Italia er trenden med 
omsetning gjennom supermar-
kedene motsatt av andre mar-
keder. Men det ser vi på som en 
oppside, for vi er inne tidlig og 
vil komme til å vokse sammen 
med den supermarkedveksten 
som nok også kommer i Italia. 

Ny teknikk
Fabrikken i Italia benytter seg 
av den forholdsvis nye tek-
nikken med trykkbehandling. 
Ferdig vakumpakkede produk-
ter legges i et vannbad der det 
utsettes for et trykk lik det man 

Vesterålen er en fortsettelse av 
satsingen som er gjort i Lofo-
ten. 

- Vi må fornye oss hele 
vegen, og dette er en del av den 
prosessen. Vi har nye anlegg på 
Røst og i Stamsund og nå sat-
ser vi på Andenes. Skal vi fort-
sette å drive i fiskeribransjen 
må man følge med, og vi har 
investert 15- 20 millioner årlig 
i mottakene i nord. Det skulle 
gjerne vært mer, men det er 
ikke så store inntekter i hvitfisk 
som i for eksempel oppdrett, så 
her må vi sørge for å ikke gjøre 

mer enn vi klarer å skape lønn-
somhet i. 

Forbrukerpakker
Fisken fra nord har gjennom 
mange år sørget for aktivi-
tet ved klippfisktørkeriet i 
Kleivane rett nord for Ålesund. 

Men i tillegg til denne pro-
duksjonen har Jangaard de se-
nere årene bygget opp en linje 
for saltfilét i Averøy. I tillegg 
til produksjonen i Norge, kjøpte 
Jangaard for to år siden en fa-
brikk i Italia som lager forbru-
kerpakker av saltfilet. 

oppnår på 6.000 meters dyp. 
Det liker bakteriene dårlig, og 
dermed gis ferskvaren adskillig 
lengre holdbarhet. 

- En fersk klippfiskloin kan 
dermed ligge 30 dager i kjøle-
disken, og det er jo en vesentlig 
forbedring i forhold til tidli-
gere, sier Haagensen. 

De nye mulighetene i mar-
kedet gjør at han ikke ser bort 
fra at det blir behov for å ut-
vide produksjonsvolumet, og at 
denne kapasiteten kan komme 
til å bli bygget opp ved et av de 
nordnorske anleggene – for ek-
sempel Andenes. 

Prisfall
Jangaard-konsernet økte om-
setningen fra 682 millioner i 
2015 til 772 millioner i 2016. 
Mye av denne økningen kom-
mer ifølge Knut Haagensen fra 
Italia-satsingen. Driftsresulta-
tet gikk likevel ned fra 67 til 27 
millioner kroner, og årsaken til 
dette ligger ifølge Haagensen 
i svikten mange eksportører 
opplevde i markedene som et-
terspør produkter av sei. 

- Vi har ikke vært så sterkt 
inne i det brasilianske marke-
det, så vi var forskånet fra den 
verste nedturen. Men et prisfall 

fra rundt 40 til 27 kroner ki-
loen påførte oss en nedtur blant 

annet i det afrikanske marke-
det. 

+ SAFETY & RELIABILITY

+ VERY LONG LIFETIME

+ COST EFFICIENCY

+ STEALTH & HSE

+ MORE CARGO CAPACITY

+ LESS EMISSION AND FUEL

SIMPLICITY IS THE  ULTIMATE SOPHISTICATION

- LEONARDO DA VINCI

WWW.STADT.NO

Besøk oss på Blue Fish!
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«Jeg liker nå mer å 
snakke om fiskebåter»

For mer informasjon www.bluefi sh.no

VÅRE UTSTILLERE I SPAREBANKEN MØRE ARENA:
ST.NR UTSTILLER:

1 Seaonics
4 Øyangen
5 Istek
6 Furuno Norge
8 Pon Power
9 Skatteetaten
10 Nogva Motorfabrikk
11 Bunker Oil
12 Moen Marin
14 Sunnmøre Engros
18 Brannvernservice
19 Tess
20 Selstad
21 Stadt
23 Servi
24 KSS (færøyisk)
24 Ibercisa Deck Machinery
25 G Travel
26 Mal Proff

ST.NR UTSTILLER:

27 Davi Turbo
28 NTNU
29 Marin Teknikk
30 DIMO
31 Fiskevegn
33 Norengros Ødegaard Engros
34 Frøystad
35 MaxLokal
36 Kystmagasinet
37 Skipskompetanse
38 Egersund Herøy
39 J.W. Gulliksen
40 Havyard MMC
41 Møretrygd
42 Fiskerstrand Verft
43 Maritimt Magasin
44 Redningsselskapet
45 Fiskeribladet Fiskaren
46 Sunnmørsposten

ST.NR UTSTILLER:

49 I&M Kommunikasjon
50 Mørenot
51 Hesselberg Truck
52 Norbelt
53 Jatronic
53 Vestcom
55 Nova Shipping
56 Universal Diesel
56 Ålesund Motorverksted
57 CT International (dansk/norsk)
58 Ålesund Havnevesen
59 UAB Levango Group (litauisk)
60 Green Group (litauisk/norsk)
61 Marport
62 Marina Solutions
63 Zamakona Yards (spansk)
64 MP Storkjøkken
65 ServiTech
66 Rolls-Royce

ST.NR UTSTILLER:

67 Optimar
68 Lobe (dansk/norsk)
69 Teknotherm Marine
70 Survitec Group
71 Sjøfartsdirektoratet
72 Rørtek
73 Cosmos Trawl (dansk)
75 Cfl ow
76 X-Partner Møre
77 Kyst og Fjord
78 Still Norge
79 Maritime Partner
80 Luminell
81 Marine Fabrication
82 Marinequip
83 Brunvoll

FOTO
: SALT STU

D
IO

PROGRAM:
TIRSDAG 29. AUGUST

10.00 FAGMESSEN ÅPNER (SBM Arena)

12.00 NORDEA SEMINARREKKE: (Scandic Parken)

VELKOMMEN v/Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker
Sjømat, Nordea Bank.
INDUSTRIENS KRAV OG FORVENTNINGER v/Sverre 
Johansen, direktør industri, Sjømat Norge. 
DESIGN v/Monrad Hide, salgssjef, Rolls-Royce. Inge Bertil 
Straume, Sales Manager Fishing Vessel, Skipsteknisk. 
FISKEREDSKAPER v/Aud Vold, leder for CRISP Hav-
forskningsinstituttet. Lasse Rindahl, Chief Technology 
Offi cer, Mustad Autoline. Lars Tor Silnes, konsernansvarlig 
snurpenot, Mørenot. Håkon Vederhus, Product Manager, 
Selstad. 
NYE ARTER – MESOPELAGISKE ARTER v/Webjørn Melle, 
prosjektleder HI og Snøkrabbe v/Gøril Voldnes, forsker
Nofi ma. 
TORSKETRÅL v/Webjørn Barstad, CEO, Havfi sk. 
RINGNOT v/Rita Sævik, daglig leder, Christina E. 
AUTOLINE v/TBA. 
AVSLUTNING v/Louise Haahjem, leder Sjømat, Nordea 
Bank. Påmelding innen 25. aug. til seafood@nordea.no

13.30 MESSEOMRÅDET ÅPNES FOR PUBLIKUM

13.30 OFFISIEL ÅPNING AV BLUEFISH 2017 (SBM Arena)
v/næringsminister Monica Mæland. Underholdning 
v/The Brazz Brothers.

15.00 POLITISK DEBATT: HAVROMMETS MULIGHETER OG 
UTFORDRINGER (Auditoriet NMK)
Deltagere: Næringsminister Monica Mæland (H) og 
stortingspolitiker Marianne Marthinsen (Ap).
Arr.: Maritimt Forum Nordvest, ArenaNorway og BlueFish

16.00 FOREDRAG – Mer info kommer.

16.30 FOREDRAG – Mer info kommer.

17.00 FOREDRAG – Mer info kommer.

18.00 MESSEOMRÅDET STENGES (SBM Arena)

ONSDAG 30. AUGUST
10.00 FAGMESSEN ÅPNER (SBM Arena) 

10.00  SAMARBEID SEAFLOW (SBM Arena foredragstelt) 
v/Webjørn Rekdalsbakken, Institutt for IKT og realfag. 

10.20 KRAN OG VINSJSIMULERING (SBM Arena foredragstelt) 
v/Ottar Osen, Robin Trulssen og Ibrahim Hameed, Institutt 
for IKT og realfag. 

10.40 LANDBASERT OPPDRETT OG ANALYSE 
(SBM Arena foredragstelt) v/ mastergradsstudent, 
Institutt for internasjonal forretningsutvikling. 

11.00 NÆRINGSKLYNGE KLIPPFISKREGION (SBM Arena 
foredragstelt) v/mastergradsstudent, Institutt for 
internasjonal forretningsutvikling. 

12.00 SALG AV OMEGA-3 PÅ DET KINESISKE MARKEDET
(SBM Arena foredragstelt) Foredrag på engelsk) v/master-
gradsstudent, Institutt for internasjonal forretningsutvikling. 

12.00 STUDENTBESØK (SBM Arena)

12.20 UTNYTTELSE AV RESTRÅSTOFF (SBM Arena 
foredragstelt) v/Turid Rustad, professor NTNU Havrom.  

12.40 KVALITET OG HOLDBARHET I LETTPROSESSERT 
SJØMAT (NTNU foredragstelt) v/Anita N. Jakobsen, 
førsteamanuensis NTNU Havrom. 

13.00 BRUK AV SENSORISKE ANALYSER FOR KVALITETS-
VURDERING AV FISKEPRODUKTER (SBM Arena foredr.t.)
v/Lene Waldenstrøm, universitetslektor NTNU Havrom.

13.20 VÅR STUDENTBEDRIFT (SBM Arena foredragstelt) 
v/bachelorstudenter, Biomarin innovasjon. 

13.45
   til
14.30

POP UP-FOREDRAG  (SBM Arena foredragstelt) v/reder 
og gründer Sindre Holberg, tidligere student v/Institutt for 
havromsoperasjoner og  byggteknikk. Foredraget inngår i 
program for deltakere på workshop, men er også åpent for 
øvrig publikum. (Oppstart senest kl 14.00)  

14.00 WORKSHOP, STUDENTCASER (SBM Arena stud.område) 
15.00 MESSEOMRÅDET ÅPNES FOR PUBLIKUM

16.00 FREMTIDENS FISKEBÅT (SBM Arena foredragstelt) 
v/Einar Kjerstad, Fiskerstrand Verft.  

16.45 REDERI, IKKJE FOR AMATØRAR (SBM Arena foredragstelt) 
v/Møretrygd.

18.00 MESSEOMRÅDET STENGES (SBM Arena)

20.00 STUDENTARRANGEMENT (Terminalen) Premieutdeling i 
case-oppgavene, med etterfølgende studenttreff.  

20.00 BLUEFISH-FEST FOR DELTAGERE!  (SBM Arena Tipitelt)
Frode Alnæs kommer, kommer du? Velkomstdrink, 
middag,underholdning. (Begrenset antall) 500 kr. per pers. 
Påmelding: post@arenanorway.no. 

TORSDAG 31. AUGUST
10.00 FAGMESSEN ÅPNER (SBM Arena)

10.00  PELAGISK ARENA 2017 (Scandic Parken)
Dette er møteplassen der du får med deg viktige 
presentasjoner og gode diskusjoner. Alt under en felles
pelagisk paraply. Arr.: FHF, Sjømat Norge, Norges 
Sildesalgslag, Fiskebåt, Sparebank1 og Norges sjømatråd.
Påmelding: seafood.no

10.15 FOREDRAG V/ERNST&YOUNG: (SBM Arena foredragstelt)

PRES. AV EY-UNDERSØKELSEN «THE NORWEGIAN 
AQUACULTURE ANALYSIS” v/ Partner Eirik Moe. 
Abstract: – EY-rapporten «The Norwegian Aquaculture   
Analysis» viser at havbruksnæringen har mer en doblet  
eksportverdien siden 2006. Analysen dekker verdikjeden 
fra tekniske løsninger til produksjon og eksport av laks 
og ørret. Foredraget vil redegjøre for hvordan trender 
og underliggende drivere har påvirket utviklingen i sjø-
matindustrien, samt hvordan satsningen på innovasjon og 
ny teknologi tar havbruksnæringen videre inn i fremtiden.

12.00 SOS FRA HAVET – Går vi mot øde hav? (SBM Arena 
foredragstelt) v/Jan Johansen, Fiskerihistorier.

13.30 FOREDRAG V/SKATTEETATEN (SBM Arena foredragstelt) 

16.00 MESSEOMRÅDET STENGES (SBM Arena)

Shuttlebuss hele dagen
fra hotellet Scandic Parken 

til Sparebanken Møre Arena. 
Første avgang kl. 09.15, 

siste retur kl. 18.20.

Mikal Solhaugs fritids-
båtprosjekt skaffet ham 
litt mer oppmerksomhet 
enn han hadde sett for 
seg.

Om du ikke har sett selve båten, 
har du ganske sikkert sett lokala-
visoppslagene om «Batman»-bå-
tens ferd langs kysten i sommer. 
Cabincruiseren av fabrikatet 
Sunseeker vekker tilstrekkelig 
oppsikt selv i original utførelse. 
Men belagt med sort folie ble 

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

- Når vi da får spørsmål om 
båten, så har vi jo ikke lyst til 
å fortelle så alt for mye om 
hvem de er og hvor de skal, 
sier Mikal Solhaug. 

den mildt sagt noe for seg selv, 
med påfølgende medieoppmerk-
somhet.

Lokalaviser i sommermodus 
har publisert bilder av båten på 
sin ferd langs kysten og fremstilt 
eieren som en noe lyssky fisker 
fra nord som ikke har vært helt 
enkel å få i tale.

Jantelov
Det er ikke slik denne avisa kjen-
ner linefiskeren fra Båtsfjord, så 
vi måtte nesten ringe ham for å 
snakke litt båt. 

- Ja, det tok litt av det her, 
humrer Solhaug, vel vitende om 
at han har begitt seg ut på et noe 
«unorskt» båtprosjekt som fort 
rammes av jantelovens bestem-
melser. 

- Ja, det er jo det. Likevel, 
etter å ha jobbet hele livet og hatt 
over 20 fiskebåter, så tenkte jeg 

at jeg kunne prøve et slikt pro-
sjekt. Jeg har jo styrt med båt og 
hav heile livet, og hadde lyst til 
å prøve meg på noe mer enn bare 
fiskeri.

Utleievirksomhet
Den sorte skjønnheten skal nem-
lig ikke bare brukes til egen 
forlystelse. Oppdrag for reise-
livsnæringa og ren utleie er en 
del av konseptet. Sist helg var 
for eksempel båten leid ut til en 
kunde som ville ha seg Lofot-tur. 

- Når vi da får spørsmål om 
båten, så har vi jo ikke lyst til å 
fortelle så alt for mye om hvem 
de er og hvor de skal. Kundene 
må få ha privatliv, sier Solhaug, 
som slett ikke har lyst til å frem-
stå som noen arrogant mystiker. 

Kjeltringstempel
Men det er nok akkurat det han 
har gjort. For i en del lokalavi-
somtaler trekkes den siste vin-
terens juridiske tumulter rundt 
salget av linebåten «M. Solhaug» 
frem når historien om fiskeren 
fra Båtsfjord skal fortelles. Som 
leserne av fiskeri-pressen vil 

huske, la selskapet som leverte 
«M. Solhaug» inn et arrestkrav 
på 63 millioner kroner da de ble 
kjent med at båten var i ferd med 
å bli solgt ut av rederiet. Arrest-
kravet ble senere fullstendig av-
vist av Hålogaland lagmannsrett. 

- Den delen av historien har 
fått adskillig mindre oppmerk-
somhet, så i historiene om «bat-
manbåten» føler jeg jo at jeg blir 
fremstilt som en kjeltring. Det 
er jo mindre hyggelig når sann-
heten er at man har jobbet og 
stått på hele livet og skapt ver-
dier for både meg selv og andre. 

Godt år
Når vi nå først snakker båt og 
penger, så har Mikal også lyst 
til å slå fast at det tjenes penger 
på mer enn båtsalg for tida. 

- Det er jo ikke slik at jeg 
har casha ut «M. Solhaug» 
for å kjøpe batmanbåt. Regn-
skapene fra 2016 er selvsagt 
preget av inntektene fra salget, 
men vi har hatt god drift og 
skapt verdier i den ordinære 
virksomheten vi holder på med 
både på sjø og land.  

Ny fiskebåt
En sjekk innom regnskapstje-
nestene på nett viser at konser-
net Mikal Solhaug Holding AS 
kom ut med et samlet omsetning 
på 126 millioner kroner, og et 
driftsresultat på drøye 40 milli-
oner kroner. 

2017 tegner ifølge Solhaug 
også til å bli et bra år, med 40 
millioner i omsetning første 
halvår. Dermed har konsernet 
god fart mot fjorårets fiskeinn-
tekter på 71 millioner kroner.

Fisket foregår med 35 meter 
lange «Delfin» og 24 meter lange 
«Inger Viktoria». I oktober settes 
en tredje båt på 20,99 meter inn 
fisket. Opplegget vil da bestå av 
stamplinedrift på de to minste 
båtene, mens «Delfin» vil drive 
med autoline. 

Rederiet fremstår samtidig 
vesentlig mindre gjeldstynget 
enn tidligere etter salget av fiske-
båten «M. Solhaug». Man kan 
dermed trygt slå fast at både fri-
tidsbåten med samme navn, samt 
resten av rederiet flyter adskillig 
lettere i sjøen enn før. 

Fritidsbåten «M. Solhaug» til kai i Tromsø tidligere i sommer.  (Foto: Johnny Stensjø Henriksen)
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Rydder, mens forskerne teller

Mens kartleggingen og opp-
renskningen av området øst 

for Kinnarodden pågår fram til 
26. august, fortsetter man fra 
Kinnarodden og vestover til 
Nordkapp fram til 31. august. 
Deretter bruker de ytterligere en 

Fiskarlagsleder Kjell In-
gebrigtsen håper på en 
løsning alle grupper kan 
leve med, etter å ha tatt 
opp fjordlinjeproblema-
tikken med fiskeriminis-
ter Per Sandberg. 

Norges Fiskarlag møtte forleden 
fiskeriminister Per Sandberg 
med fjordlinjene som hoved-
tema.  Fiskarlagets delegasjon 
framholdt at en omarbeiding av 
dagens fjordlinjer vil ha stor be-
tydning for næring og industri i 
Nord-Norge.

Utfordrende
- Vi er tilfreds med at statsråden 
fant anledning til å diskutere 
dette med oss midt i en hektisk 
valgkamp, sier fiskarlagsleder 

Kjell Ingebrigtsen som deltok i 
møtet sammen med Kåre Heg-
gebø og Einar Helge Meløysund 
fra Fiskarlagets landsstyre, 
samt generalsekretær Otto Gre-
gussen. Også Sjømat Norge 
ved Geir Ove Ystmark deltok 
i samtalene med delegasjonen 
fra Nærings- og fiskerideparte-
mentet.

I møtet understreket både 
Fiskarlaget og Sjømat Norge 
at det er store utfordringer for 
fiskeindustrien knyttet til at de 
store kystfartøyene forsvinner 
som leverandører til viktige 
hjørnesteinsbedrifter i nord.

Tror på løsning
Etter møtet er fiskarlagslederen 
optimistisk.

- Vi fikk en god samtale med 
den politiske ledelsen i depar-

Tolldirektoratet krever at 
eksportører som utferdi-
ger et opprinnelsesbevis 
skal kunne dokumentere 
opprinnelsen på varen 
som eksporteres. 

Løsningen for eksportører av 
sjømat er at nasjonal leveran-
dørerklæring blir en del av lan-
dings- og sluttseddelen, mener 
Sjømatrådet.

Bedre dokumentasjon
I en melding om det nye toll-
kravet, skriver Sjømatrådet at 
handelsavtaler, inkludert fri-
handelsavtaler i regi av EFTA 

og EØS-avtalen, inneholder 
vilkår om norsk opprinnelse, 
blant annet krav om at besetnin-
gen på norske fiskefartøyer må 
være minst 75 prosent norsk. I 
forhold til verifisering av prefe-
ranseopprinnelse på sjømat har 
Tolldirektoratet etterspurt bedre 
dokumentasjon for å kunne til-
fredsstille internasjonale krav. 
Tolldirektoratet har i den an-
ledning vært i dialog med Sjø-
matrådet, salgslagene og Sjømat 
Norge for å finne en løsning.

Av hensyn til flåteleddet og 
eksportørene, er man kommet 
frem til at endring av landings- 
og sluttseddelen er den mest 
praktiske og effektive løsningen 

for både forvaltningen og næ-
ringen. Endringene på landings- 
og sluttsedlene er beskjedne. 
Rubrikk for «Antall mann» 
døpes om til «Besetning» og 
det innføres nytt felt for «Herav 
norsk» for å stadfeste nasjonali-
teten til besetningen.

Nye sluttsedler
Ved å fylle ut feltene for «Be-
manning» og «Herav norsk», vil 
nasjonal leverandørerklæring 
automatisk fremkomme dersom 
nasjonalitets- og bemannings-
kravet er innfridd. Landings- og 
sluttseddelen erklærer følgelig 
at produktet er av norsk prefe-
ranseopprinnelse og leveran-

dørerklæringen vil automatisk 
fremkomme i merknadsfeltet 
på seddelen: «Leverandøren av 
produktene omfattet av dette 
dokumentet erklærer at disse 
produktene, unntatt hvor annet 
er tydelig angitt, har NORSK 
preferanseopprinnelse». Der-
som bemanningskravet ikke er 
innfridd eller fartøyet ikke er 
norsk, vil nasjonal leverandø-
rerklæring ikke fremkomme på 
seddelen.

Salgslagene jobber nå med 
å ferdigstille nye sluttsedler i 
samarbeid med sine systemle-
verandører. Man antar at arbei-
det vil være ferdigstilt i løpet av 
september. 

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Fiskeridirektoratet har leid inn  MS «Vendla» for å renske opp tapte fiskeredskaper, mens Havforskningsinstituttet kartlegger kongekrabben i Finnmark.

Jobber med nye sluttsedler
Nye krav fra tollmyndighetene gjør at man må få på plass nye sluttsedler.

Håper på åpning i fjordene

Norges Fiskarlag håper resultatet for dem blir like gemyttlig 
som møtet med fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær 
Ronny Berg.

liten uke på området vest for det 
kvoteregulerte området.

Forbudt å fiske
I de stengte områdene vil det 
være forbudt å drive fangst av 
kongekrabbe og lagre teiner i 
sjøen, melder Fiskeridirektora-
tet. Nytt i år er at også området 
utenfor kvoteregulert område 
blir stengt i en periode i for-

bindelse med årlig opprensking 
etter tapte fiskeredskap.

- Det er en forutsetning både 
for bestandskartlegging og ef-
fektiv opprensking at stengin-
gene overholdes, framholder 
Fiskeridirektoratet som også 
poengterer at de fortsatt ønsker 
tilbakemelding om tapt redskap.

Tar i bruk ROV
Under opprenskningstoktet vil 
for øvrig mannakapet om bord i 
MS «Vendla» også bruke ROV 
under arbeidet med teinerydding 
i Finnmark. Det er første gang 
dette hjelpemidlet er tatt i bruk.

Opprenskning av såkalte spø-
kelsesredskaper er for øvrig satt 
på internasjonal dagsordenen. 

I forrige uke ble det nordiske 
fellesprosjektet «Clean Nordic 
Oceans» dratt i gang, med mål 
om redusere faren for såkalt spø-
kelsesfiske i havområdene.

Hovedformålet er å etablere 
et kunnskaps- og formidlings-
nettverk mellom deltakende nor-
diske land for å redusere faren 
for «ghost fishing», forsøpling 
av havet og øke gjenvinning fra 
både yrkesfiske og fritidsfiske, 
skriver Fiskeridirektoratet.

Samlet i København
Som en del av oppstartsfasen på 
det nye prosjektet Clean Nordic 
Oceans (CNO) ble den første 
workshopen gjennomført i Kø-
benhavn ved Nordens Hus, med 

over 50 deltakere fra hele Nor-
den.

CNO er et treårig prosjekt 
finansiert av Nordisk minis-
terråd. Fiskeridirektoratet skal 
lede prosjektet i samarbeid 
med Sverige og Danmark. 
Alle nordiske land inviteres 
til å gi innspill i prosessen og 
å delta i nettverket. Gjennom 
en slik kunnskapsoverføring 
håper man å kunne benytte 
gode og tilpassende løsninger 
for respektive land og deres 
problemstillinger.

Alle nordiske land er med
Under oppstarten i København 
var det for øvrig foredrags-
holdere fra alle de nordiske 
landene, samt andre relevante 
etater og institusjoner man 
mener vil kunne bidra til pro-
sjektet med å få frem kunn-
skap og erfaring om tap av 
fiskeredskap, hvor stor denne 
problemstillingen er i de ulike 
landene og hva slags tiltak som 
trengs for å redusere dette. 

Tirsdag ble området øst for Kinnarodden stengt for 
krabbefiske. Samtidig startet Fiskeridirektoratets 
innleide fartøy,  MS «Vendla» opprensking av tapte 
fiskeredskaper i områdene.

tementet om saken og jeg både 
håper og tror at det er mulig å 
finne gode løsninger på hvor-

dan alle grupper kan leve med 
fjordlinjeregimet, sier Kjell In-
gebrigtsen.

Polar Aalesund AS
NOTENESGATA 10
6002 Ålesund
Tlf: 92214068

Blue Fish 

               Møt oss på 
Blue Fish 2017 stand nr. 34
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Tittel

    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,-

              Ring 78 49 99 00 /post@kystogfjord.no
 Følg oss på
 facebook!

 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!

Beredskapspakke
ved rømming

- Fiskeridirektoratet krever at 
det skal finnes utstyr for gjen-
fangst på anlegget, men det er 
ikke krav om hvor raskt utstyret 
skal være operativt. Vi mener 

slikt utstyr bør sammenlignes 
med redningsflåter, brannsluk-
ningsapparater og annet nød-
utstyr, der det ikke skal være 
tvil om hvor det befinner seg og 
hvordan det virker, sier salgssjef 
Hallgeir Frøystadvåg til Kyst og 
Fjord.

På to år har Frøystad doblet om-
setninga – og tidoblet overskud-
det!

Det går fram av 2016-regn-
skapet. Etter at Per Frøystad og 
Hallgeir Frøystadvåg reetablerte 
selskapet i 2011, har omsetninga 
ligger på pluss-minus 15 milli-
oner. I fjor stoppet driftsinntek-
tene på 29,9 millioner kroner. 
Samtidig ble overskuddet på 3,6 

millioner kroner, fem ganger så 
mye som i 2015 og ti ganger så 
mye som i 2014!

- Det er selvsagt satsinga i 
kystflåten som har gitt oss disse 
tallene. Nå satser vi på oppdretts-
næringa og på ytterligere vekst, 
sier Hallgeir Frøystadvåg, som i 
forrige uke var på AquaNor for å 
lansere seg selv som oppdretts-
leverandør.

Beredskapskarene er klare. Fra venstre daglig leder Per Frøystad, salgsleder Roar Ristesund og salgssjef Hallgeir Frøystadvåg.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Tidoblet overskuddet

Fortøyningssertifisert
Redskapsprodusenten har siden 
starten for seks år siden levd av 
og for kystfiskeflåten. Nå utvi-
des porteføljen til også å omfatte 
oppdrettsnæringa. I hele år har 
staben på Bølandet i Herøy kom-
mune jobbet for å bli sertifisert 
som fortøyningsleverandør, og 
nylig nådde de målet. 

– Veksten i oppdrett vil fort-
sette, og vi vil være med. Men vi 

satser ikke mindre på kystflåten 
for det, sier Frøystadvåg.

I grenseland mellom fiskeri 
og oppdrett ligger altså gjen-
fangsten, der garnprodusenten 
på Sunnmøre ser at mye kan 
gjøres. 

Alt i ett kar
- At oppdretterne kan vise fram 
noen sekker med garn som har 
ligget urørt i flere år, slik at kon-

trolløren kan krysse av på lista, 
holder ikke. Man må også vite 
at utstyret holder mål, at det 
fungerer sommer som vinter og 
at røkterne vet hvordan det skal 
brukes. Med så mye fokus på 
rømming og gjenfangst, mener 
vi akkurat denne biten er et for-
sømt kapittel, som det må jobbes 
mer med. Når ei not revner og 
laksen rømmer, teller hvert mi-
nutt. 

Frøystad lanserer beredskapspakke ved rømming. - 
Når laksen rømmer, nytter det ikke å rote rundt etter 
garn, tau, dregg og blåser, mener «beredskapska-
rene» Per Frøystad, Roar Ristesund og Hallgeir Frøy-
stadvåg.
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- Skal vi være med, 
må vi delta i utviklinga

NOGVA MOTORFABRIKK AS
HAMNSUNDVEGEN 266, NO-6280 SØVIK

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

T +47 70 20 84 00

E-POST firmapost@nogva.no

  nogva.no

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

w
w

w
.hatlehols.no

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

NOGVA HC-258 
MARINE GEAR

JOHN DEERE 
6068TFM50
FREMDRIFT

SCANIA DI13
FREMDRIFT

NOGVA
PROPELLER

JOHN DEERE 
6068TFM50
MARINE AGGREGAT

SCANIA DI13
MARINE AGGREGAT 

170326-03 Fiskeribladet 248+362 mm.indd   1 17.03.2017   14.52
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SOLGT i Norge 
siden 1979

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

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

Telefon 75751050 - post@bolgamaritime.no

Eidsfjord Sjøfarm gikk til 
vestnorske designmiljø 
med sin idé for hvordan 
et lukket oppdrettsan-
legg bør se ut. 

I hvitfisk-kretser er Holmøy-fa-
milien mest kjent for trålerrede-
riet Prestfjords virksomhet. Men 
konsernet har også beina solid 
plantet i oppdrettsnæringa gjen-
nom selskapet Eidsfjord Sjø-
farm, som produserer laks ved 11 
lokaliteter i Nordland og Troms. 

Holmøy-familien har vært 
med i oppdrett hele vegen, og 
dagens direktør Knut Roald 
Holmøy så det derfor helt na-
turlig å melde seg på ordningen 
med utviklingskonsesjoner.

- Jeg mener at vi fortsatt til-
hører ei ung næring. Det er 
fortsatt mye som skal skje av 
utvikling, og skal være i denne 
næringa fremover, så mener jeg 
vi må delta i utviklingen. Vi 
mener også at vi er i en region 
som generelt sett har vært opp-
tatt av å bruke moderne, godt 
utstyr. Det vil det være riktig 
å fortsette med, sier Holmøy. 

Skalerbart 
Som mellomstort oppdretts-
selskap har også fokuset vært 
å utvikle en løsning som kan 
fungere også for selskaper som 
ikke tilhører gigantklassen. 
Konseptet «Eidsfjord Giant» er 
derfor en fullt ut skalerbar løs-
ning som vil kunne tilpasses de 
ulike selskapenes volumer og 
behov hvis den blir en suksess.  
- Vi mener det er viktig ikke 
bare å lage noe stort og flott, 
men noe som faktisk kan pre-
sentere en løsning hele næringa 
kan ta i bruk, sier Knut Roald 
Holmøy.

Fortrinn
Idéen handler om et lukket an-
legg i skipskonstruksjon på 
270 x 42 meter som skal kunne 
ligge innaskjærs. Vannet skal 
hentes inn fra dypere vann-
masser, og alle avfallsstoffer 
skal filtreres ut og gjenvinnes 
før vannet går tilbake i havet.  
- Det har vært mye fokus på å 
dra ting til havs, mens vi har 
funnet en modell for å drive 
på eksisterende lokaliteter. 
Jeg mener det er viktig å ut-
nytte det fortrinnet vi har inne 
ved land, det er et av Norges 
store fortrinn, sier Holmøy.  

Lusa får ikke tak
Konseptet går ut på at sette-
fisken får en skjermet oppvekst 
frem til den er 2,5 kilo, og at 
den deretter går i havet som 
en lusefri og robust fisk som i 
løpet av sine siste 4 til 6 må-
neder ikke vil plages av lus 
på samme måte som fisk som 
går hele livet i åpne merder. 
- Lusa vil kort og godt ikke rekke 
å etablere seg på fisken før den 
når slakteklar vekt, sier daglig 
leder i Eidsfjord Sjøfarm Roger 
Simonsen og produksjonsle-
der Rolf-Arne Reinholdtsen. 
Å skulle holde laksen i lukket 
anlegg hele livssyklusen, er ikke 
en realistisk tanke, ifølge de to.

- Med tanke på de vannvo-
lumer og filtrering som trengs 
når fisken har blitt så stor, ville 
det blitt så kostbart at det rett og 
slett ikke hadde gått. Da er det 
bedre å bruke et lukket anlegg 
til å gi fisken en skjermet opp-
vekst, for så å ta i bruk kraften 
som ligger i de frie havmassene 
på slutten av levetida.

 Må utvikles
- Men det er jo allerede lansert en 
del andre lukkede anlegg. Hvor 
mange måter er det egentlig å 
bygge et slikt anlegg?

Simonsen og Reinholdt-
sen smiler lurt før de svarer, 
for det er flere elementer av 
søknaden de har blitt enige 
med teknologipartnerne ikke 
å snakke offentlig om ennå. 
- Vi har gått ut til en rekke leve-
randører med vår idé, og enkelte 
av dem har tatt skikkelig tenning 
på den. Ingenting her er plug & 
play, og for to av leverandøre-
nes vedkommende gjenstår det 
ennå utviklingsarbeid før de kan 
levere det de har sagt de skal le-
vere. For andre deler av prosjek-
tet handler det om teknologi som 
er under patentering. Så dette vil 
absolutt representere noe nytt, 
sier Simonsen og Reinholdtsen. 

Spennende
Designsjef for fiskefartøy hos Rolls 
Royce i Ålesund, Einar Vegsund 
var glad for utfordringen fra nord. 

- Vi er teknologileverandør, 
og dette passer godt med vår 
strategi om å digitalisere ver-
den innafor skipsnæringa.  
Maskineriet om bord i Eidsfjord 
Giant vil i likhet med mye annen 
moderne skipsteknologi være 
overvåket og om ønskelig fjern-
styrt fra Rolls Royces eget kon-
trollsenter. Det oppdrettstekniske 
vil også være fjernstyrt, slik Eids-
fjord Sjøfarm allerede gjør på sine 
tradisjonelle oppdrettslokaliteter. 

- Hvor spesielt er dette i for-
hold til hva dere ellers får på teg-
nebrettet?

- Det er veldig spesielt. Vi har 
jo tegnet en del brønnbåter og 
den typen ting og vi ser et visst 
slektskap. Proporsjonene blir jo 
helt annerledes, og det stiller oss 
selvsagt overfor interessante ut-
fordringer. Men stål er stål, og 
dimensjonering må man gjøre. 
Maskinene kjenner vi jo fra skip, 
så det som er spesielt her er stør-
relsene og at det skal ligge i sjøen 
som en offshorekonstruksjon over 
lang tid. 

Roger Simonsen og Rolf-Arne Reinholdtsen i Eidsfjord Sjøfarm ser frem til å jobbe videre med 
utviklingsprosjektet. (Foto: Erik Jenssen) 

Slik ser Eidsfjord Sjøfarms forslag til fremtidens oppdrettsanlegg ut. Selskapet har søkt om 17 utviklingskonsesjoner for å realisere 270 meter lange «Eidsfjord Giant». 
(Illustrasjon: Rolls Royce)

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no
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kystfolk

Tid for et Scott Thoe-jubileum

Tørrfisk for stedsbevaring
Stiftelsen Handelsstedet Tinden i Øksnes vil bevare det gamle fiskeværet 
ved hjelp av tørrfisk. Nå har rådmannen i kommunen gått inn for et til-
skudd på 50.000 kroner, skriver Øksnesavisa. Henging av tørrfisk er en del 
av strategien for å skaffe penger til drift og vedlikehold av de vernever-
dige bygningene. Stiftelsen søkte om 150.000 kroner, kommunen hadde 
forståelse for formålet, men avslo på grunn av beløpets størrelse, stiftelsen 
anket og nå ligger det altså an til kulturnæringsstøtte, skriver avisen.

Milliongave til Kystens Arv
Kystens Arv på Stadsbygd halvveis ut Trondheimsfjorden får en million kro-
ner i tilskudd fra Kulturdepartementet. Overraskelsen var stor da kulturmin-
ister Linda Hofstad Helleland (H) nylig var på besøk og bladde opp, forteller 
avisa Fosna-Folket. Det nye museumsbygget er nettopp ferdig, og det var en 
imponert kulturminister som gikk igjennom anlegget. - Det er hele Norges 
kulturarv dere skal ta vare på her. Her har vi et samspill mellom kultur og 
næring, og det er noe jeg er veldig for, sa kulturministeren.

«Maud» klar for hjemtur
Etter 85 år på havets bunn er polarskuta «Maud» klar for hjemreisen 
til Norge. Nylig var ordfører i Asker, Lene Conradi (H), i Cambridge Bay 
i Canada for å bli oppdatert på prosjektet. Etter planen skal «Maud» 
komme til Norge i løpet av 2018, og vil først ligge på Tofte i Buskerud 
i påvente av et mulig fremtidig museum for polarskuta i Vollen i Asker 
kommune, hvor den ble bygget. – «Maud» vil være et flott bidrag til nye 
Asker sin historie, maritime tradisjoner, kystkultur og identitet, sier hun.

Du har sikkert sett sliphallen på 
Ballstad, med sitt enorme vegg-
maleri. Eller veggdekorasjonen 
på Opdøl Montessoriskole langs 
veien mellom Borg og Leknes. 
Eller du har hørt om den ville 
planen om å lage fredsmonu-
ment av overflødige panservog-
ner på grensa mellom øst og vest 
etter den kalde krigen. Bak alt 
sammen står den litt spesielle 
kunstneren fra Stamsund, Scott 

Thoe.
- Kunst er ikke noe som skal 

gjemmes bort på museum og 
åpnes for spesielt interessert. 
Den skal ut, ut dit hvor vanlige 
folk befinner seg, sier Scott til 
Kyst og Fjord.

Selsomt 40-årsjubileum
Det er ikke de 70 årene som 
skal feires, men de 40. For 1977 
ble året da tingene begynte å gå 
Scotts vei. Det startet i Harstad.

Vi skrur klokka 40 år tilbake. 
En ung mann med amerikansk 

Folkekjære Scott Thoe er kjent for sine små stikk mot ulike turistfenomener i Lofoten. Som dette motivet, hentet fra VM i skreifiske.

Det koster enormt å hugge opp gamle panservogner, som 
er fulle av tungmetaller, asbest og dioksiner. Fredsbrua ville 
halvert kostnadene og redusert forurensningen med 90 prosent. 

43.000 overflødige tanks kunne blitt verdens største stående 
byggverk. Fredsbrua var svært nær å bli realisert.

Dobbelt motiv: - De voksne ser hestene, un-
gene ser figurene på Opdøl Montessoriskole.

Veggmaleriet på sliphallen i Ballstad er et kjent landemerke. Originalen står fortsatt 
på atelieret i Stamsund.

kanske marinen. Han hadde få 
venner, havnet i Texas der han 
ble mobbet for dialekten sin, 
sluttet i skolen og bestemte seg 
for å dra til besteforeldrenes 
hjemland, Norge, hvor han til og 
med hadde odelsrett på en gård 
i Telemark. Han kom til Notod-
den og begynte på videregående, 
skjønte ikke hva folk sa, men 
fikk god kontakt med både læ-
rere og elever, siden han tegnet 
portretter av dem alle sammen. 
Allerede som 13-åring begynte 
han på en kunstskole, ble fros-
set ut og ga opp all satsing på 
kunst. Talent hadde han i hvert 
fall ikke, ble han fortalt, men han 
fortsatte å tegne, siden han likte 

Som 18-åring kom amerikaneren Scott Thoe til Lo-
foten - og ble der. I sommer fylte han 70. Nå blir det 
jubileumsutstilling.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

det så godt. 
Vel hjemme i USA igjen be-

gynte han å studere nordiske 
språk, han endte opp med doktor-
grad på Tarjei Vesaas, som fak-
tisk var fetter av hans egen far. 
Han var med i ungdomsopptøy-
ene mot Vietnamkrigen, havnet i 
konflikt med en kjent professor 
på selveste Harvard og ble kas-
tet ut av universitetet. Derfra ble 
han sendt til Kiel i Tyskland, 
noe som passet ham bra, siden 
det var kort vei til Norge. Han 
begynte på kunstakademiet i 
Krakow i Polen og havnet i uvær 
i Lofoten, midt på sommeren og 
syntes uværet var helt fantastisk.

- Hvis det er slik her om som-
meren, hvordan er det da om 
høsten? Han måtte finne det ut.

Slik ble han lofoting.

Varme mennesker
Det var på Årstein i Øst-Lofo-
ten han møtte uværet. Vebjørg, 
som senere ble hans kone, hadde 
lærerpost på øya, som den gang 
var uten veiforbindelse. Det var 
så kaldt der at han følte han var 
kommet til en annen planet. Men 
menneskene var varme, og det 
var viktigere. Uværet ble det før-
ste kysset fra Lofoten.

En av de varme menneskene 
han møtte var journalist Bjørn 
Tore Forberg i Harstad Tidende. 
Forberg, som for øvrig var jour-
nalist i Kyst og Fjord inntil for 
halvannet år siden, hadde greie 
på båt, og gikk god for frakte-
skuta Scott hadde fått tak i på 
Borkenes. Scott og Vebjørg 
bodde i båten, som lå fortøyd på 
Elgenes utfor Harstad. Hvordan 
de fikk buksert båten derfra til 
Svolvær med Forbergs hjelp er 
som hentet rett fra Jon Michelets 
bok «Orions belte». Vel framme 
i Svolvær hang de 40 malerier til 
tørk etter seilasen, sammen med 

klær, tepper og alt annet som var 
blitt vått. Slik ble Svolvær havn 
deres nye hjem, inntil Vebjørg 
ble gravid og de måtte flytte inn 
på et gammelt fiskebruk. De ble 
der vinteren over, Scott fikk seg 
jobb på et fiskemottak. Båten 
var som en bobil, den var deres 
eneste framkomstmiddel og 
overnattingssted, så da de la pla-
ner om utstilling i Harstad, var 
den helt sentral. 

Det pill råtne styrhuset utløste 
ren krisestemning og truet med 
å velte alt sammen. Men kanskje 
kunne det nytte med en tur i ban-
ken? 

Solid forankret
Vi treffer Scott på hans eget ate-
lier i Stamsund, få meter fra hur-
tigrutekaia. Her kommer turister 
innom fra alle nasjoner, og Scott 
svarer på flytende tysk, polsk, 
russisk, engelsk og norsk, alt 
ettersom. Mange år er gått siden 
bankhistorien i Svolvær, og både 
han og Vebjørg er i dag etablerte 
kunstnere, solid forankret i Lo-
foten. 

Internasjonalt har han vakt 
oppsikt med sitt fantastiske 
fredsprosjekt, sprunget ut av 
nedrustningsavtalen mellom øst 
og vest, der 43.000 tanks skulle 
destrueres. Det koster store pen-
ger å hugge opp gamle panser-
vogner, og Scott mente det både 
ville være miljøvennlig og øko-
nomisk å sveise dem sammen 
til ei gigantisk bru på den polsk-
tyske grensa, og slik skape et mo-
nument over den kalde krigen og 
den nye forbindelseseslinja mel-
lom øst og vest. Selveste Mikhail 
Gorbatsjov fattet interesse for 
prosjektet, han inviterte Scott til 
Moskva for å diskutere planene, 
men ting endret seg, og plutselig 
var det igjen blitt en umulighet. 
Tilbake i Stamsund står model-

len som ble vist fram i Dumaen 
i Moskva, senatet i Ukraina, 
Bundestag i Tyskland og OSSEs 
hovedkvarter i Wien. Fredsbrua, 
som ville blitt verdens største 
stående byggverk, var svært nær 
ved å bli realisert.

Både Vebjørg, Scott og søn-
nen Vemund, som også er maler, 
er i dag tilknyttet atelieret. Tema 
for mange av arbeidene hans er 
Lofot-landskapet, og mennes-
kene der. Scott elsker skråblikk 
på livet her ute, som parodien 
på VM i skreifiske eller den 
heltatoverte fiskehandleren som 

jobber med ganske så ordinære 
oppgaver på fisketorget. Selv er 
han elsket langt utenfor Lofotens 
grenser, og maleriene finner du 
særlig igjen på ulike kalendere, 
der de henger på fiskebruk, bil-
verksteder eller på kommunale 
kontorer, kort sagt der folk er.

Ting går utrolig bra, og 
70-åringen har ingen planer om 
å gi seg med det første. 

- Alt begynte i Harstad, den 
gangen for 40 år siden. Så i 
neste måned feirer vi med ju-
bileumsutstilling. I Harstad, 
selvsagt.

aksent står i Vågan Sparebank 
og ber om lån. Han trenger 
25.000 kroner til nytt styrhus på 
båten. Nå. Og han skal betale til-
bake om to uker.

Spørsmålet er såpass spesi-
elt at banksjefen, Trygve Roll 
Klepstad, også som kjent som 
Venstre-politiker og vararepre-
sentant på Stortinget, må ut i lo-
kalet og betrakte den litt rufsete 
30-åringen. 

- Hvorfor i all verden skal du 
låne pengene i bare to uker?

- Jo, for om to uker har jeg 
hatt salgsutstilling i Harstad, da 
har jeg solgt noen av maleriene 
mine og kan betale tilbake.

Dristig, naivt og ungdom-

melig dumt, men da to uker var 
gått, var han tilbake i Svolvær, 
med pengene. Han kom rett fra 
Harstad etter å ha solgt bilder for 
25.800 kroner. 

Roll Klepstad kom ut i loka-
let igjen, og betraktet den unge 
kunstneren, lenge.

- Du skal bare beholde pen-
gene. Og så skal du male et stort 
bilde av Svolvær, som skal hen-
ges opp i kulturhuset. Det skal 
koste 25.000 kroner.

Historien ble et vendepunkt 
for den unge kunstneren, som 
hadde levd fra hånd til munn i 
flere år. Kunsten hans begynte å 
synes - og den synes ennå. Tar 
du turen innom Thon Hotell/

Lofoten Kulturhus i Svolvær, 
finner du Scotts Svolvær-bilde, 
godt synlig. 

Studerer du verket, vil du se 
ei 60-fots frakteskute, midt på 
bildet. Den var Scotts og kona 
Vebjørgs hjem i mange år. Det 
var nettopp den som så sårt 
trengte et nytt styrhus.

Rotløs
Det var ikke gitt at talentet fra 
California skulle bli til noe. Han 
kunne endt på gata eller noe 
slikt, eller kanskje blitt forret-
ningsmann, men ikke kunstner. 
Scott var en rotløs ungdom som 
flyttet mye, i takt med farens 
ulike arbeidssteder i den ameri-
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Innfører kvoter

Kjøp og salg

Båt til salgs!
1098 Leopatra, 2500 tima 
482 13 586

 innspill@kystogfjord.no

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

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

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVN KF
Vakttelefon +47 958 92 791

havnesjef@batsfjord.kommune.no

Selskap du  har bruk for:

6095 Bølandet

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

Garn, teiner, plastkar, etc

DELIVERING THE DIFFERENCE™

MØRENOT FISHERY 
TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP

Mørenot Fishery AS
+47 70 20 95 00

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

Norway KingCrab 
Trollbukt AS             
Arnkjell 91731974
                                              

                                              
Norway KingCrab
Production AS   
Gentjan 90842080                                               

                                              
                                        

VI KJØPER KRABBER
      HELE ÅRET!                                               

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

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

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

Service til kystflåten!

slippen@rovikas.no
400 88 300
Kjøllefjord

Vi leverer plaststøpte paller, kar 
og containere til næringsmiddelindustrien

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

Telefon: 
+47 913 70 311

VHF kanal: 
12/16HAMMERFEST

porten til Barentshavet

Havneservice 24/7

Epost:  havnevakt@hammerfest.havn.no

«Selvfølgelig!»

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

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

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK 

1991 - 2016
25 ÅR

Kontakt Tlf:
78 41 73 30
905 12 774

Naturens egen 
trebehandling

Vi har farget  
tretjære, linolje  

og terpentin. 
Se hele vårt utvalg

på espegard.no

Arbeiderpartiet og trålpliktene

Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!
Telefon  78 49 99 00 

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

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

• STYRINGSSYSTEMER
• LANDSTRØM 
• NØDSTRØM

PRODUSERES I NORGE

I Arbeiderpartiet er vi svært til-
freds med at det går så det griner 
i store deler av norsk fiskerinæ-
ring. Dette er en av de næringer 
vi skal leve av i dette landet i ge-
nerasjoner framover. Forvalter vi 
fiskeressursene i havet på en bæ-
rekraftig måte, er dette en forny-
bar ressurs som vi fortsatt høster 
av når oljen og gassen er tatt opp 

eller erstattet med andre ener-
gikilder. Da er det viktig hvilke 
grep vi gjør med tildeling av kvo-
ter og rettigheter til å høste havet.

 Torsketrålerne fikk i sin tid 
konsesjoner med flere begrunnel-
ser. Den viktigste står fortsatt som 
formålsparagraf i forskrift om far-
tøy med torsketråltillatelse,  nem-
lig å sikre anlegg som bearbeider 
fisk stabil råstofftilførsel. Stabil 
råstofftilførsel betyr tilførsel av 
råstoff i den delen av året hvor 
resten av flåten har vanskelig med 
å levere, dvs fra mai, utover høs-
ten og til starten på januar.

 Tidligere fiskeriminister fra 
Høyre, Svein Ludvigsen, gjorde 
leveringsplikten om til en tilbuds-
plikt og siden er systemet flikket 
på uten at det egentlige problemet 
er løst, nemlig å sikre anlegg som 
bearbeider fisk langs kysten stabil 
råstofftilførsel. Den rødgrønne 

INNSPILL
Ingalill Olsen
2. kandidat Finnmark Ap       
Fylkespartileder

INNSPILL
Ingrid Heggø
1. kandidat Sogn og 
Fjordane Ap

Kan ikke lengre få bruke havet som avfallsdeponi

Bevaring av havet, og foru-
rensing av «Havrommet» ble 
toppsaker tidligere i år. Poli-
tikere fra alle parti sto frem 
med et rørende engasjement 
for havet. En hval med magen 
full av plast, og rekedød etter 
forurensing av gift, fikk opp 
temperaturen både i media og 
blant folk flest. 

Det var et kortvarig engasje-
ment, for i valgkampen har det 
så langt vært helt stille fra de 
store partiene inkludert Sp. 

Mens valgkampen pågår, 
tømmes tonnevis av giftstof-
fer i havet. Bruken av det gif-
tige stoffet hydrogenperoksid, 
som brukes i bekjempelse av 
lakselus, doblet seg på et år i 
Nord-Norge. 

I 2016 ble det sluppet ut 
ufattelige 20 000 tonn av dette 
giftstoffet, bare her i nord. 
Havforskningsinstituttet er be-
kymret, og sier vi ikke vet nok 
om effekten på livet i havet. 
Forskning gjennomført av 
IRIS viser høy dødelighet for 
reker, selv når de eksponeres 

for lave doser kininhemmere, 
et av giftstoffene som brukes 
mot lakselus. 

Det samme gjelder for hum-
mer, krabber, raudåte og andre 
marine krepsdyr. Det er altså 
stor sannsynlighet for at et 
stoff som tar knekken på èn art, 
tar knekken på liknende arter. 
Hvitvin, loff, majones og sitron 
mister noe av sjarmen når reka 
uteblir på tallerkenen.   

Bransjens lobbyorganisa-
sjon Sjømat Norge er ikke be-
kymret for reka. De vet som 
vanlig best, og deres bekym-
ring for næringa retter seg i 
hovedsak mot lavere utbytte 
for eierne.  

De oppdretterne som tar ut 
gigantisk utbytte, og samtidig 
nekter å ta del i utviklingen 
for lukkede anlegg, kan stille 
seg i skammekroken. Der 
kan de stå til Miljøpartiet De 
Grønne har fått gjennomslag 
for sitt krav om at oppdrett 
skal inn i lukkede anlegg.

Mattilsynet har nylig stram-
met inn regelverket, slik at 
oppdretterne ikke får tømme 
giften nærmere enn 500 meter 
fra rekefelt. Det er så hjelpeløst 
at det grenser til det komiske.  
All annen industri og landbruk 
er underlagt strenge utslipp-
skrav. De Grønne mener det 
burde være en selvfølge at det 
samme skal gjelde for opp-

INNSPILL
Toine C. Sannes
Tidl. rekefisker og første-
kandidat for Miljøpartiet 
De Grønne i Nordland

drettsindustrien. Kan dere se 
for dere levenet det ville blitt, 
om en bonde eller et skips-
verft tømte tonnevis med gift 
på marka eller i fjæresteinene? 
Eller at det jevnlig ble tømt 
store mengder gift 500 meter 
utenfor badebryggene på Tjuv-
holmen? 

Næringa har både ressur-
sene og teknologien til å møte 

et slikt krav, det vi mangler 
er nok nordnorske politikere 
som har guts til å sette tydelige 
krav.

Oppdrettsindustrien kan 
ikke lengre få disponere fel-
leskapets ressurs, havet – som 
sitt private avfallsdeponi. Om 
man skal ha vekst innen opp-
drettsindustrien, må denne 
være kunnskapsbasert, også 

på miljøets vegne, og basert 
på den beste teknologien som 
er tilgjengelig. Det betyr at 
lakseoppdrett snarest må inn i 
lukkede anlegg på sjø og land. 

Jeg får stadig spørsmål om 
hva som er mine hjertesaker. 
Dette er en av mine hjertesaker 
som jeg som nordlending skal 
kjempe knallhardt for på Stor-
tinget.

 «Fjern reka fra bildet, og noe av sjarmen forsvinner.»

regjeringa kunne gjort endinger 
i 2012, men gjorde det ikke på 
grunn av markedsituasjonen. Om 
dette var en riktig beslutning er 
høyst usikkert. Det er historie. På 
samme måte som det er historie at 
Per Sandbergs og den regjeringa 
han sitter i, ikke klarte å samle et 
flertall bak sine forslag om å avvi-
kle hele pliktsystemet. Et politisk 
nederlag, et mageplask, dårlig po-
litisk håndtverk ja, men allikevel 
historie.

 Arbeiderpartiet vil, om vi får 
tillit ved valget, behandle pliktsa-
ken som følger:

Dagens tilbudsplikt skal stram-
mes opp og kobles sammen med 
forpliktende leveranseavtaler 
mellom flåte og rederi. Fokuset 
må være hva industrien trenger 
av råstoff, når de trenger det og 
hvordan vi kan siker verdiskaping 
og få helårsarbeidsplasser på land 
av dette råstoffet. De opprinnelige 

intensjonene med pliktsystemet 
kan bare gjenopprettes på denne 
måten.

En utfordring for industrien er 
vinterfisket og at så mye av fang-
stene leveres i årets fire første må-
neder. Derfor skal råstoff knyttet 
til pliktsystemet i trålflåten i all 
hovedsak ilandføres i årets siste 
8 måneder. Ap vil også vurdere å 
innføre kvotebonus for kystflåten 
som leverer sin fangst i siste del 
av året. Bearbeidingsplikten skal 
gjøres mer fleksibelt. Kravet til 
bearbeiding av den enkelte fangst 
erstattes med en ordning hvor 
halv- eller helårlig rapportering 
kreves.

For Ap er det avgjørende med 
økt konkurransekraft i fiskeri-
næringa hvor den enkelte bedrift 
utnytter sine markedsmuligheter 
via sine produkter. Bearbeidings-
plikten skal ikke knyttes opp til 
enkeltprodukter, men bedriftens 

Når folket i Bergfjord er oppgitt 
over at utenlandske bedrifter kjø-
per opp hus i bygda, for å drive 
turistfiske uten at det gir noe igjen 
på stedet, sier statssekretær Ronny 
Berg (FrP) at det ikke er noe å 
gjøre med det. Han uttrykker 
derimot mer bekymring for den 
tsjekkiske bedriftens omdømme, 
enn det lokale næringslivets situ-
asjon. Det er imponerende til det 
hårreisende å se passiviteten til 
regjeringa og Ronny Berg når det 
gjelder å ta lokalt næringsliv i for-
svar mot undergravende utenland-
ske virksomheter.

For tida brer deg om seg med 
utenlandske oppkjøp av hus, telt-
leire og annen lite seriøs virksom-
het som i endel tilfeller heller ikke 
er sportfiske. Årsaken til dette er 
den særnorske ordningen med at 
det er fritt fram for utlendinger å 
drive turistfiske uten noen slags 
kontollbart regelverk. I alle andre 

land fins velfungerende ordnin-
ger som sikrer både ressurs og 
økonomisk aktivitet lokalt. Skal 
turistfiske gi sikre og lokale ar-
beidsplasser, og skal lokale bedrif-
ter med store investeringer oppnå 
like konkurransevilkår må det gjø-
res noen tydelige, men enkle grep.

Grunnleggende er registrering 
av turistfiskefartøy og innføring 
av fiskekort. Enkelt fordi fiske-
ridirektoratet, som har ansvar for 
registret over alle andre fiskefar-
tøy, lettvint kan opprette en ny 
nummerserie for turistfiskefar-
tøy. Effektivt fordi det skal settes 
krav om at eier må være bosatt i 
Norge.

Fiskekort er også enkelt og 
ubyråkratisk. Kort løses på nett 
eller med en app, og på samme 
måte som for Finnmarkseien-
dommen så får innbyggere gratis 
fiskekort, mens turister må betale 
for å benytte seg av våre ressur-
ser. Inntektene fra kortsalget vil 
finansiere forvaltning og kontroll, 
omtrent på samme måte som det 
gjøres i elve- og utmarkslag. SV 
vil ha lokal oppsyn og forvalt-
ning fordi forholdene er veldig 
forskjellig fra område til område.

Kombinasjonen fiskekort og 
registrert fartøy er avgjørende 

totale produksjon. Produktutvik-
ling på brei basisk skal støttes av 
virkemiddelapparatet.

Trålere med aktivitetsplikt 
opprettholder denne. Brudd på 
pliktene skal føre til at konsesjo-
nene inndras. Kvantum fra even-
tuelt inndratte konsesjoner skal 
fordeles til den del av flåten som 
forplikter seg til å levere i tilgo-
desette områder i de opprinnelige 
konsesjoner.

 Dette er Arbeiderpartiets løs-
ning på håndteringen av plikt-
systemet. Hva er din løsning Per 
Sandberg?

for å drive en effektiv kontroll. 
Turist i uregistrert båt, med eller 
uten fiskekort vil det reageres 
mot. Turist i registrert båt, uten 
fiskekort skal det reageres i mot. 
Er man innbygger, og har løst 
det gratis fiskekortet, så kan man 
fiske som man vil i både registrert 
og uregistrert båt. Innbygger som 
har med seg utenlandske gjester i 
uregistrert båt er i orden, så lenge 
gjesten også har fiskekort.

Med fiskekort vil vi i tillegg få 
full informasjon om turistfiskets 
omfang i både fiskedøgn og geo-
grafisk fordeling. I dag baserer 

både forskere, forvaltere og de-
battanter seg på ren gjetting når 
betydning av turistfisket skal vur-
deres og diskuteres.

Med disse enkle grepene kan 
den lokale verdiskapinga økes og 
sikres mot useriøse konkurrenter 
som driver sine operasjoner fra 
utlandet på helt andre premisser 
enn de lokale næringsdrivende. 
SV vil med disse enkle grep 
sørge for like konkurransevilkår. 
Det skal ikke vil være en ulempe 
å drive norske turistfiskebedrifter 
i Norge slipper å bli utkonkurrert 
av utenlandske.

Få de useriøse ut av turistfisket!
INNSPILL
Jan Olsen
 2. stortingskandidat 
for Finnmark SV
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«Fiskaren» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 10,08 meter som ble 
bygget i 1981, ombygget i 1998.
Eierskapet er organisert i selska-
pet Kleppe Fisk AS.
Her er førstnevnte som er opp-
ført på blad B i fiskermanntallet, 
majoritetsaksjonær med liten 
margin.
Kollegaen har følgelig noe under 
halvparten av interessene i sel-
skapet. Båtens fiskerimerke er 
M-60-U.

Johan Karoliussen
på Røst i Nordland har fått båten 
«Sandrian» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 9,32 meter som 
ble bygget i 1979.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet.
Båtens fiskerimerke er F-60-P.

Geir Tore Ellingsen
på Røst i Nordland har fått båten 
«Havhesten» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiske-
fartøy. Det er en plastbåt med 
fartøylengde på 5,20 meter som 
ble bygget i 1980.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
N-31-RT.

Sjøliv AS
i Laukvik i Vågan kommune i 
Nordland har fått båten «Anne» 
innført i Fiskeridirektorattes re-
gister over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 8,54 meter som ble 
bygget i 1987.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Det er fire aksjonærer i selska-
pet, Bjarne Rystad, Arne Eirik 
Rystad, Astrid Rystad og Mari-
anne Rystad.
Bjarne Rystad eier i likhet med 
Arne Eirik Nystad en knapp 
halvpart hver, mens de to siste 
aksjonærene bare har en sym-
bolsk andel.
Førstnevnte og nummer to er 
begge oppført på blad B i fisker-
manntallet. Båtens fiskerimerke 
er N-156-V.

Gramsbakk AS
i Fjordgard i Lenvik kommune 
i Troms har fått båten «Segla» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister med endret driftsgrunnlag 
og eierskap.
Det er en stålbåt med fartøy-
lengde på 36,39 meter som ble 
bygget i 2002, ombygget i 2009. 

Werner Tvenning
på Sørfinnset i Gildeskål kom-
mune i Nordland har fått båten 
«Iselin» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med 
fartøylengde på 12,95 meter 
som ble bygget i år 2000.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter.
Båten har også adgang i fiske 
etter norsk vårgytende sild i 
kystfartøygruppen.
«Iselin» har også kvote i fiske 
etter kystmakrell med not for 
notfartøy under 13 meter.
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båtens fiskerimerke er 
N-36-G.

Anongluk Meewong
i Honningsvåg i Nordkapp kom-
mune i Finnmark har fått båten 
«Anita» innført i Fiskeridirekto-

ratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 7,00 meter som ble 
bygget i 1985.
Eieren er oppført på blad A i 
fiskermanntallet. Båtens fiskeri-
merke er F-21-NK.

Stålholm AS
på Knutshaugen i Hitra kom-
mune i Sør-Trøndelag har fått 
båten «Ares» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiske-
fartøy.
Det er en plastbåt med fartøy-
lengde på 8,84 meter som ble 
bygget i 2004.
Det er tre aksjonærer i selskapet, 
Morten Holm, Marius Stålhand 
og Vegard Kvalvik Holm.
Kollegene eier hver sin tredel og 
alle er oppført på blad B i fisker-
manntallet.
Båtens fiskerimerke er ST-21-H.

Daniel Kleppe
og Peder Johann Kleppe i Ul-
steinvik i Ulstein kommune i 
Møre og Romsdal har fått båten 

Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
«Segla» har nå fire ekstra adgan-
ger i dette fisket gjennom struk-
turkvoteordningen for kystflåten. 
Alle fire gjelder fiske etter hyse.
Den har også kvote i fiske etter 
norsk vårgytende sild i kystfar-
tøygruppen. I dette fisket har den 
nå to ekstra adganger gjennom 
strukturkvoteordningen for kyst-
flåten.  Båten har videre adgang 
i seinotfisket nord for 62. bred-
degrad for notfartøy mellom 13 
– 27,5 meter. Her har den fem 
ekstra adganger gjennom struk-
turkvoteordningen for kystflåten.
Den har nå også kvote i fiske 
etter kystmakrell med garn/
snøre for garnfartøy mellom 13 
– 21,35 meter.
Det er en aksjonær i selskapet og 
det er Segla Fiskebåtrederi AS.
Dette selskapet har to aksjonæ-
rer. Selskapet Fisk Holding AS 
kontrollerer to tredeler av Segla 
Fiskebåtrederi AS, mens Brø-
drene Karlsen Holding AS eier 
den siste tredelen.
Fisk Holding er heleid av Sig-
vald Berntsen.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet. 
Brødrene Karlsen Holding AS på 
Husøy i Lenvik kommune har tre 
aksjonærer. Det er Roar AS, As-
trid Marie AS og Ingebjørg AS. 
De to første eier drøye to femde-
ler 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 selska-
pet, mens Brynjar Andersen og 
Ingvild Andersen Dahl eier en 
knapp halvdel hver.
Ingebjørg AS har også tre aksjo-
nærer. Det er Herbjørg Karlsen 
Fagertun, Torstein Karlsen og 
Hugo Karlsen. De eier en tre-
del hver. Båtens fiskerimerke er 
T-50-LK.

Mikal Steffensen
på Myre i Øksnes kommune i 
Nordland har fått båtene «Con-
voy» og «Elias» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy.
«Convoy» er en trebåt med far-
tøylengde på 12,55 meter som 
ble bygget i 1982.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
Den har fire ekstra adganger i 
dette fisket gjennom strukturkvo-
teordningen for kystflåten.
Båtens fiskerimerke er N-56-Ø.
«Elias» er en aluminiumsbåt 
med fartøylengde på 13,62 meter 

Mehamn Havfiskeselskap AS
i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark har fått båten «Bispen» 
(bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en stålbåt med fartøylengde på 26,40 meter som ble bygget i 
1984, ombygget i 2001. 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 strukturkvoteordningen for kystflåten. Det er to 
kjente aksjonærer i selskapet, Rolf Kristiansen og Oddvar Jenssen. 
Førstnevnte som er majoritetsaksjonær med minst mulig margin, er 
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Jenssen innehar en post på drøyt ti prosent av selskapet. Båtens fis-
kerimerke er F-60-G.

Lofoten Vesterålen Offshore AS
på Myre i Øksnes kommune i Nordland har fått båten «Ronja» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 8,06 meter som ble bygget i 1966.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 meter nord for 62. breddegrad.
Det er to aksjonærer i selskapet, André Reinholdtsen (bildet) og Øytrans AS, der først-
nevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Bak Øytrans AS finner vi to aksjonærer. 
Den samme Reinholdtsen er også her majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Her er også Gunnar Klo AS på eiersiden med tett opptil halvparten av interessene.
I Gunnar Klo AS er det fem aksjonærer, Gunnar Henry Jarl Klo, Astrid Klo, Kristian 
Fredrik Jarl Klo, Maiken Johnsen og Inger Karoline Klo.
Førstnevnte eier om lag tre firedeler av selskapet, mens de fire siste har like stor andel, 
rundt en sekstendedel hver. Båtens fiskerimerke er N-145-Ø.
(Foto: Norges Råfisklag)

Brønnøy Fiskeriselskap AS 
i Brønnøysund i Brønnøy kommune i Nordland 
har fått båten «Meløysund Jr» innført i Fiskeri-
direktoratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 
12,96 meter som ble bygget i år 2000.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei 
og hyse med konvensjonelle redskap for kon-
vensjonelle fartøy under 28 meter nord for 62. 
breddegrad. Det er to aksjonærer i selskapet, 
Jan-Erik Johnsen (bildet) og Sklinnabanken AS.
Johnsen som tidligere hadde medaksjonærer i 
selskapet, er nå eneste eier i Sklinnabanken AS.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-41-BR.

Ballstadøy AS
med adresse på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Ballstadøy» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. «Ballstadøy» er en stålbåt med fartøylengde på 34,85 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 nå seks ekstrakvoter gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. En av dem gjelder kun torsk og sei.
Den har også kvote i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 – 27,5 meter. Her har den nå fem ekstra kvoter gjennom 
strukturkvoteordningen. Den har nå også kvote i det samme fisket sør for den nevnte breddegraden.
Båten har videre adgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. I dette fisket har den ytterligere tre kvoter gjennom struk-
turkvoteordningen. Den har videre adgang i fiske etter kystmakrell med garn/ snøre for garnfartøy under 13 meter.
«Ballstadøy» har også loddetrålkonsesjon. Ballstadøy AS har seks aksjonærer. Det er Arnt Helge Randulf Sørensen, Ingve-Andre Johansen, 
Steve Andre Nilsen, Hemmingodden AS, Vegard Holding AS og Rist Invest AS.
De fire førstnevnte aksjonærene eier en knapp femdel hver av selskapet, mens de to sistnevnte har en drøy åttendedel hver.
De tre førstnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Hemmingodden AS hjemmehørende på Ballstad har fire aksjonærer, Harald Konrad Nilsen, Steve Andre Nilsen, Trine Vibeke Strømnes 
og Trond Ketil Nilsen. Førstnevnte har en knapp tredel, nestemann en drøy firedel, mens de to siste har en knapp femdel hver av selskapet. 
De to førstnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Vegard Holding AS er hjemmehørende på Leknes. Selskapet har fem aksjonærer, Gry Christoffersen, Liv Peggy Christoffersen, Gunn 
Christoffersen, Marie Christoffersen og Sverre Christoffersen. De fire førstnevnte har en knapp firedel hver, mens sistemann har en sym-
bolsk andel.
Rist Invest AS er hjemmehørende på Ballstad. Selskapet har tre aksjonærer. Det er Glenn Othar Rist, Elly Mari Rist og Jack Ulrich Rist.
Førstnevnte er majoritetsaksjonær med liten margin. Neste aksjonær har nært halvparten, mens den siste aksjonæren har en symbolsk andel.
Båtens fiskerimerke er N-3-VV. Avgivende fartøy var «Hebe II» (N-205-VV).

som ble bygget i 1977.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. 
Båtens fiskerimerke er N-156-Ø.
Den var tidligere registrert i 
Moskenes kommune i samme 
fylke. Steffensen eier båtene 
gjennom selskapet Klotind AS 
hvor han eier samtlige aksjer.
Han er oppført på blad B i fisker-
manntallet.

Benjamin Pedersen 
Hansen
i Berlevåg kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Torbjørn Martin Nilsen
i Berlevåg kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad A i fis-
kermanntallet.

Tor Eivind Eriksen 
Pettersen
som er oppført på blad A i fis-
kermanntallet, har meldt flytting 
fra Tromsø kommune i Troms til 
Gamvik kommune i Finnmark.
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Line Haukeland  Hansen
i Hammerfest kommune i Finnmark har 
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Are Steffensen
i Tromsø kommune i Troms har blitt tatt 
opp på blad B i fiskermanntallet.

Kjetil Steinry Åsvang
i Tromsø kommune i Troms har blitt tatt 
opp på blad B i fiskermanntallet.

Johan Karolius  Nordlund
i Andøy kommune i Nordland har blitt tatt 
opp på blad A i fiskermanntallet.

Odd Robert 
Ingebrigtsen
i Bodø kommune i Nordland har blitt tatt 
opp på blad A i fiskermanntallet.

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

Kim-Ove Tilrem  Fagerland
i Brønnøy kommune i Nordland har fått 
overført fra blad A til blad B i fiskermann-
tallet.

Rannveig Andrea Julie
Kristine Hallvig Ulriksen
i Brønnøy kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Mads Steve Albrigtsen
i Bø kommune i Nordland har blitt tatt 
opp på blad B i fiskermanntallet.

Erlend Johnsen
i Bø kommune i Nordland har blitt tatt 
opp på blad B i fiskermanntallet.

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

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

Svein-Gunnar Solhaug
i Meløy kommune i Nordland har blitt tatt 
opp på blad A i fiskermanntallet.

Thomas Svonni  Andersen
i Lødingen kommune i Nordland har blitt 
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Sunniva Antonsen  Larsen
i Narvik kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Kim Ole Fredriksen
(bildet) og Falch Svolvær AS 
i Svolvær i Vågan kommune 
i Nordland har fått båten 
«Vikaskjær» innført i Fiske-
ridirektoratets register over 
fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøy-
lengde på 14,95 meter som ble 
bygget i 1988.
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse nord 
for 62. breddegrad med kon-
vensjonelle redskap for kon-
vensjonelle fartøy under 28 
meter.
I dette fisket har den fem 
ekstra adganger gjennom 
strukturkvoteordningen for 
kystflåten.
Førstnevnte eier er majori-
tetsaksjonær med minst mulig 
margin.
Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet.
Det er to aksjonærer i selska-

pet Falch Svolvær AS, Erling 
Santo Falch og Nora Mar-
grethe Nygaard Falch.
Førstnevnte aksjonær i Falch 
Svolvær AS er oppført på blad 
B og eier om lag tre firedeler 
av dette selskapet. Den andre 
aksjonæren eier følgelig den 
siste firedelen. Båtens fiskeri-
merke er N-56-V.

Stian Pettersen
(bildet) i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark har fått båten «Htind» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag. 
Det er en trebåt med fartøylengde på 9,85 meter som ble bygget i 1984. 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-27-M.

Noris Fisk AS
på Ånstad i Sortland kommune i Nordland har fått båten «Tora B» innført i Fiskeridi-
rektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,35 meter 
som ble bygget i 1987. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Det er tre aksjonærer i selskapet, Helgi Sigvaldason (bildet), Rolf Eskild Brønnlund og 
Sigvaldi Thorsteinsson.
De to førstnevnte eier knapp to femdeler av selskapet hver, mens sistemann har de siste 
drøye femdelen. Først- og sistnevnte er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-18-SO.

Rowenta AS
med adresse på Leknes i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten «Rowenta» 
(bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en stålbåt med største lengde på 34,25 meter som ble bygget i 1997.
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 fem ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflå-
ten. Den ene av dem gjelder kun torsk og sei, en annen kun hyse.
Båten har også adgang i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen.
Her har den ni ekstra adganger gjennom den nevnte strukturkvoteordningen.
«Rowenta» kan også fiske etter kystmakrell med garn/ snøre for garnfartøy mellom 13 
– 21,35 meter. Her har den fire strukturkvoter. Det siste adgangsregulerte fisket båten 
kan delta i, er seinotfisket nord for 62. breddegrad.
Her har den seks ekstra kvoter gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Aksjonærer i selskapet er Thomas E. Sedeniussen og Tommy Sedeniussen, der først-
nevnte som er yngstemann, er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-66-MS.
Den var tidligere eiet i Moskenes kommune og het da «Sander André» slik vi ser den 
på bildet.

Dmitrijs Nitockins
i Hammerfest kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Espen Johan Olsen
i Hammerfest kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Jim-Ottar Pedersen
i Lebesby kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Magne Arild Martinsen
i Loppa kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad A i fis-
kermanntallet.

Kjell Andreas 
Andreassen
i Nordkapp kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Alexander Leonhardt
i Nordkapp kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Larissa Leonhardt
i Nordkapp kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Nils-Henrik Sara
i Porsanger kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Stefan J. S. 
von Jeszensky
i Sør-Varanger kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Per-Helge Stærk
i Sør-Varanger kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Lars Emil Sukuvara
i Vadsø kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Gediminas Bucinskas
i Vardø kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Trygve Flateland
i Vardø kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad A i fis-
kermanntallet.

Valters Naglis
i Vardø kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Roger Martin Nilsen
i Kåfjord kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Anja Mari Theodorsen
i Kåfjord kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Svein Georg Pettersen
i Harstad kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Kai Seppola
i Harstad kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Tobias Voktor Fagernes
i Lyngen kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Stig Johansen Ophaug
i Nordreisa kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Surawat Sarakam
i Nordreisa kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Raymond Gunleif 
Gabrielsen
i Skjervøy kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Jan Harald Hansen
i Skjervøy kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Tom Christian Hansen
i Sørreisa kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Alexander Myrvang
i Torsken kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Ståle Persivald 
Kristian Myrvang
i Torsken kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Andreas Alexandersen
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Ruben André  Andreassen
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.
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Arnt Ivar Kolberg 
Nilsen
i Fræna kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Bengt-Are Grahn
i Molde kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Carl Frank Johannesen
i Molde kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Lars-André Langset
i Molde kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Tommy Gustavo 
Mikkelsen Ramirez
i Molde kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Tor André Grytten
i Sandøy kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad A i fiskermann-
tallet.

Terje Sylte
i Vanylven kommune i Møre og Roms-
dal har blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Richard Rangsæter 
Rønning
i Volda kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Jonas Aksnes
i Ørsta kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Hasse Tom Faber
i Ålesund kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Max Martinsen
i Ålesund kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Odd Egil Nyhagen Mykle-
bust
i Ålesund kommune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i fiskermann-
tallet.

Stian Jansvik
i Rana kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad A i 
fiskermanntallet.

Mads Gøran Sjøset
i Træna kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Arthur Hareide
(bildet) i Hareid kommune 
i Møre og Romsdal har blitt 
tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Karl-Gunnar Tetli 
(bildet) i Sula kommune i 
Møre og Romsdal har blitt 
tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Nils Morten Garshoel 
(bildet) i Vanylven kom-
mune i Møre og Romsdal 
har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Stian Kostamo
(bildet) i Vadsø kommune i 
Finnmark har blitt tatt opp på 
blad B i fiskermanntallet.

Jarl Inge Falch 
(bildet) i Lakselv i Porsanger kommune i Finn-
mark har fått båten «Odin» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,60 meter 
som ble bygget i 2008.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og 
eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-60-P.

Ketil-André Klausen
og Bjørnar Klausen på Nordmela (bildet) i Andøy kommune i Nordland har fått båten «Nordeng» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det 
er en trebåt med fartøylengde på 12,34 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 Nordeng Kystfiske AS hvor førstnevnte har fire femdeler av interessene og kollegaen de siste femdelen.
De er begge oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-32-A.
Båten het tidligere «Sandra Mari» med fiskerimerke F-31-BD og var eiet av Ulf Roald Olsen og Idar Olsen i Båtsfjord gjennom deres selskap Br. Olsen AS.

Jostein Berthinussen
på Myre i Øksnes kommune i Nordland har fått båten «Ranton» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 23,09 meter som ble bygget i 1965, ombygget i 1999.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjo-
nelle fartøy under 28 meter. I dette fisket har den fire ekstra kvoter gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Eierskapet er organisert i selskapet Odane AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-40-Ø.

Gøran Christopher 
Johansen Børstad
i Molde kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Adrian D. Rowlands
i Vestvågøy kommune i Nord-
land har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Lars Øystein Stensen
i Vestvågøy kommune i Nord-
land har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Karl Oskar Jonsson
i Øksnes kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Martin Trondson 
Fjeseth
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet, har meldt flytting fra 
Nærøy kommune i Nord-Trøn-
delag til Flatanger kommune i 
samme fylke.

Bjørn-Roald Bakke
i Vikna kommune i Nord-Trøn-
delag har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Harald Edvind Henrikø
i Vikna kommune i Nord-Trøn-
delag har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Magne Almenning 
Stenhaug
i Agdenes kommune i Sør-Trøn-
delag har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Magnus Letnes
i Hitra kommune i Sør-Trønde-
lag har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Odd Erlend Holand 
Nordmeland
i Osen kommune i Sør-Trønde-
lag har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Eirik Lothe
i Roan kommune i Sør-Trønde-
lag har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Ioan Vlad Nemes
i Fræna kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

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

Eivind Arve Langnes
i Gjemnes kommune i Møre og 
Romsdal har blitt overført fra 
blad A til B i fiskermanntallet.

Kjell Arne Olsen
i Haram kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Christoffer Berge
i Herøy kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Espen Rogne
i Herøy kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Erlend Voldsund
i Herøy kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Arild Ramsvik
i Midsund kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Hans Tangen
i Midsund kommune i Møre og 
Romsdal har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Lene-Mari Skare 
Hangstad
i Sortland kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Stian Tobiassen
som er oppført på blad B i fis-
kermanntallet, har meldt flytting 
fra Harstad kommune i Troms til 
Narvik kommune i nabofylket 
Nordland.

Szymon Piotr Szczesny
i Træna kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet. 

Jostein Angel Fagerås
i Vestvågøy kommune i Nord-
land har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Stein Kyrre Jakobsen
i Vestvågøy kommune i Nord-
land har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Torje Fredrik 
Olai Nilsen
i Vestvågøy kommune i Nord-
land har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.
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År     Mill. kroner

2015    6.700
2016   8.633
2017  8.513

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (22.08.2017)

1. september får Fiskeri-
direktoratet ny kommu-
nikasjonsdirektør. Anette 
Aase (46) er opptatt av 
digitalisering og bedre 
kommunikasjon med 
brukerne.

- De digitale tjenestene skal byg-
ges ut. I framtida skal fiskerne 
kunne bruke våre nettsider om-
trent som de bruker nettbanken 
i dag. Det som datateknologien 
kan håndtere, skal utvikles og 
automatiseres. Slik skal vi som 
jobber i Fiskeridirektoratet få 
mer kapasitet til å ta oss av det 
som bare mennesker kan hånd-
tere. Digitalisering skal ikke føre 
til at vi slutter å snakke sammen, 
tvert om, sier Anette til Kyst og 
Fjord.

- Vi er i startfasen. Det vil gå 
flere år før vi er i mål med di-
gitaliseringa – og da vil det ha 
kommet ny teknologi og nye 
muligheter.

Olav blir senior
Sjefsskiftet betyr at Olav Lekve 
(57) går over i stilling som se-

niorrådgiver i kommunikasjons-
staben. Lekve, som har vært 
kommunikasjonsdirektør siden 
2001, understreker at han har 
valgt denne løsninga sjøl, og at 
han gleder seg til å overlate roret 
til Anette. 

– Nå kan jeg konsentrere meg 
om ting jeg er god på. Mens 
Anette kan ta alt det jeg ikke 
mestrer like bra, slikt som digi-
taliseringsprosesser og moderne 
kommunikasjonssystemer. Selv 
frigjøres jeg til å holde kontak-
ten med mennesker, et felt der 
jeg føler jeg har mer å gi, sier 
han.

Drabantby i Oslo
Anette er oppvokst i drabantbyen 
Lindeberg i Oslo, men var tidlig 
klar på at hun ville til Vestlandet, 
der faren er fra. Etter utdanning 
i medier og kommunikasjon på 
Lillehammer og ved Høgskulen 
i Volda, tok hun master i me-
dievitenskap ved Universitetet 
i Bergen. I 1996 startet hun i 
TV2, der hun jobbet som rese-
archer, deskjournalist og webut-
vikler fram til 2001, da hun ble 
informasjonskonsulent i Fiske-
ridirektoratet. Der har hun vært 
siden, og gått gradene til toppen 
av kommunikasjonsstaben.

Tunge prosesser
Den nye kommunikasjonsdi-
rektøren mener Fiskeridirek-
toratet allerede er en moderne 
etat. Elektronisk fangstdag-
bokføring, fartøyregister og 
fiskarmanntallet på nett, kyst-
fiskeappen og mye annet er ek-
sempler på det.

- Vi blir likevel aldri ferdig. 
Vi skal automatisere det som 
kan automatiseres mellom di-
rektoratet og næringa. Vi skal 
utvikle «Min side», der bru-
kerne skal kunne logge seg inn 
på samme måte som i nettban-
ken eller Altinn, og automatisk 
få alle relevante opplysninger 
som gjelder akkurat dem. Dette 
er ikke gjort på en dag.

- Vi er inne i flere tunge 
prosesser. Digitalisering er et 
omfattende arbeid, der alle i 
direktoratet må involveres, slik 
at resultatet både blir faglig kor-
rekt, relevant og brukervennlig. 

Bygger team
Anette Aase liker bedre å kalle 
seg leder enn sjef. Hun er opp-
tatt av teambygging, med med-
arbeidere som stiller med ulik 
kompetanse og bakgrunn, men 
som samlet gir et profesjonelt 
og helhetlig uttrykk. 

- Kommunikasjon kan jo 
være alt mulig egentlig, fra au-
tomatisering og digitalisering 
til personlig dialog og kropps-
språk eller ren markedsføring 
og politisk påvirkning. For oss 
handler det om å bygge videre 
på direktoratets tradisjoner som 
en åpen og lyttende etat, på 
samfunnsoppdraget vi har fått 
og på statens kommunikasjons-
politikk. Det er mye å hente fra 
overordna retningslinjer.

- Skal man gjøre en god 
kommunikasjonsjobb, må man 
definere hva kommunikasjon 
skal være, i den konteksten 
man jobber i. Fiskeridirektora-
tet er som sagt en åpen etat, der 
alle våre ansatte kommuniserer 
med omverden; kontrollører, 
saksbehandlere, rettledere, re-
giondirektører og alle andre. 
Jeg vil jobbe for at vi skal bli 
mer bevisste på det totale kom-
munikasjonsuttrykket, på at vi 
alle representerer det samme 
verdisynet og at vi uttrykker de 
samme holdningene i møte med 
næringa.

- Klarer vi alt dette, samtidig 
som vi blir stadig bedre på digi-
tale løsninger, tror jeg absolutt 
vi har noen spennende og utfor-
drende år framfor oss.

Generasjonsskifte: Olav Lekve slutter som kommunikasjonsdirektør og gir roret til Anette Aase.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no


