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Invitasjon endte med bot

Millionkrangel i retten

Rekefisker Jo Inge Hes-

på 37.500 kroner etter en
visningstur med Råfisklaget
om bord. Nå tar han opp
kampen.

Terje Martinussen møter
torsdag sin tidligere arbeidsgiver Sjømatrådet i retten,
i krangel om sluttavtalen
Sjømatrådet mener han har
brutt.

Side 8 og 9

Side 17

90 18 75 78jevik fikk en inndragning

bo.no

Brit Marit Storvold ved Rørvik Fiskemat
får stadig mer å gjøre. Rørvik-bedriften
fortsetter nemlig veksten i rekordtempo.

akv@frydenbo.no

: 90 18 75 78
B:
47 33 24 07
nbo.no
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Fosser fram

Har seks forslag
om åpen
gruppe

Arild Andreassen

fra Kjøtta i Harstad driver
sannsynligvis kystens mest
mangfoldige «rutebåt».
Landgangsfartøyet hans har
nemlig plass til absolutt alt
om bord, både levende og
dødt.

Side 18 og 19

Tor Einar Bietilæ

I Vadsø har fått sjarken «Morild» inn i fiskebåtregisteret.
Båten er en 10,49 meters
trebåt bygd i 1975.

Side 24 - 27

Jon Edv. Johnsen

I verste fall risikerer hele fiskeflåten å måtte betale for overfisket i åpen gruppe i
2018. Når saken skal behandles på reguleringsmøtet denne uken, er det skissert
opp seks forskjellige løsninger for å komme seg ut av floken.
Side 6

De frie arealer langs
kysten blir mindre
og mindre. Men klart
man er begeistret, ordførere
i de kommuner som endelig
får noen millioner igjen for å
stille arealer til disposisjon,
retter på slipset.

Side 2 og 3

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

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

- en fri og uavhengig fiskeriavis Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

En gordisk
knute
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meninger

Hvem skal betale for årets overfiske i åpen gruppe? I
dag skal reguleringsrådet forsøke å løse spørsmålet.
Vi kan vente oss bråk nærmest uavhengig av hvilken
løsning de lander på, når de skal ta stilling til seks
ulike utveier Fiskeridirektøren har foreslått. Samtlige løsninger vil bety kutt i en eller annens finger.
Dermed vil løsningen man lander på uansett medføre smerter.
Hadde man vært nådeløs, hadde man selvsagt
slått fast at hele overfisket må belastes gruppen selv.
Det vil si at de bare må stramme inn livreima og belage seg på smalhals i 2019. Men så enkel er det ikke.
For også reguleringsmyndighetene skal ha sin part
i ansvaret. Fer her hadde man åpenbart mistet kontrollen, og skulle ha stanset overreguleringen på et
langt tidlige stadium før man bikket over i det som
nærmest kan virke som et bevisstløst fiskeri.
I ettertid er det selvsagt lett å fordele skylden,
men etter årets fadese er det viktigere å komme seg
ut av floken, og ta lærdom.
Vi har derfor sansen for forslaget der åpen
gruppe betaler noe av overfisket selv fra 2019kvoten, en andel tas fra «toppen», en andel forskutteres fra 2020 og en andel byttes mot hyse til
havfiskeflåten. Dette vil gi hver båt mellom 7,7 og
12,3 tonn hvorav mellom 5,7 og 9 tonn blir garantert.
Det vil selvsagt smerte de andre gruppene som
må være med å dele på regningen. Men vi kan likevel ikke stille oss i en slik situasjon at åpen gruppe
kollapser. Det har verken de små fiskeværene eller
kysten for øvrig råd til.
Så får man heller jobbe knallhardt med tiltak som
vil forhindre at man kommer opp i en tilsvarende
situasjon senere.

Flere steder langs kysten melder rekefiskerne
om urovekkende dårlige fangster og reker
i dårlig forfatning. Utviklingen er bekymringsfull, og det er viktig at havforskerne og
andre fagmiljøer bidrar med mer kunnskap
om årsakene. Bare slik kan fiskere og oppdrettere innrette seg på beste måte for å sikre
bærekraftige rekebestander.
Marit Bærøe, regionsjef Sjømat Norge

KOMMENTAR
Jon Edv. Johnsen
Fiskekjøper

Reguleringer og periodisering
av ulike fiskeri gjelder ikke
bare torsken. Heldigvis er det
Staten som eier, styrer og fordeler tilgjengelige ressurser.
Plutselig er ferskfiskordninga blitt en trussel, ikke bare
for råstofftilgang i sesong men
også for kysttorsken i følge
kjøpere og fiskere på Senja,
Lofoten og Vesterålen, ikke
turisfiske, eller andre som beskatter nettopp kysttorsken
100 prosent.
På Værøy og Røst, flere
med, ropes det ulv for mangel
på råstoff grunnet ferskfiskordninga.
Et område i likhet med
Vesterålen som uansett ordning ikke får endret naturlig
tilgjengelighet av torsk i to –
tre måneder av året. Likevel
er bruk av kar og brønnbåt
ofte en selvfølgelighet i sesong for transport av «overskudds»råstoff ut av regionen,
til Vestlandet eller eksport,

ikke til naboer lenger øst.
Man kan gjerne legge inn
krav om at ordninger som regulerer fisket og uttak skal
bort, men dagens moderne og
effektive flåte vil kunne fiske
opp torskekvotene til påske,
ingen bremser vil virke, unntatt
de regulerende.
Kjøperne vil garantert
stille opp med isoporkasser, pallebokser(likkister) og
brønnbåter for å sende ut overskuddsråstoffet.
Sannheten er vel at nasjonen
Norge aldri har hatt så mye
råstoff til disposisjon som nå.
Selv om det produseres noe
råstoff fra laks og frossenfisk,
så går det meste direkte ut, en
form for amnesti fra produksjon i Norsk industri. Det foredles i utlandet.
Det handler fort om rammebetingelser for lønnsomhet,
bedriftsøkonomiske valg, gitt
politiske rammebetingelser.
Potensialet for økt verdiskapning er imidlertid definitivt tilstede.
Det det handler minst om, er
ferskfiskordninga. Ei ordning
som tilfører råstoff på kjøl,
på bil til filetindustrien også i
Vesterålen, sommer som høst.
Det gjelder ikke aktivitet og
verdiskapning i bare ett fylke
slik det fremstår.
Valget står mellom de frie
markedskrefter, politisk styring for lokal sysselsetting.
Foreløpig har Staten favorisert
frie markedskrefter.
Aktivitets og tilbudspliktige
trålere til eksempel. Her råder
de frie markedskrefter når frossenfisken derfra tilbys berettige anlegg/kommuner, (global
pris legges til grunn) mens

dynamisk pris gjelder om trålfisken tilbys fersk. En skjevhet
i disfavør av Norsk industri,

Telefon 78 49 99 00

Post@kystogfjord.no
redaksjonen@kystogfjord.no
tips@kystogfjord.no
abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no
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Øystein
Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no

Vi trenger nå å bli vist tillit til. Redaktører,
kulturkjendiser og politikere i sør som velmenende støtter «undertrykte finnmarkinger»
bidrar kun til å stakkarsliggjøre oss. Vi er
mange stolte finnmarkinger som gleder oss til
- sammen med Troms - å bygge opp Norges
viktigste region! Og nå haster det!
Børre St. Børresen, tidligere fylkespolitiker
i Finnmark

Ferskfiskordningen – en trussel?

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

Jeg ser fram til å møte EUs fiskerikommisær Karmenu Vella. Det framtidige
fiskerisamarbeidet, etter at Storbritannia
går ut av EU, står på dagsordenen for
møtet. Det er viktig at vi kommer i gang
med reelle forhandlinger mellom Norge,
Storbritannia og EU om rammene for
dette samarbeidet.
Harald T. Nesvik, fiskeriminister

Erik Jenssen
Journalist
erik@kystogfjord.no
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975 81 812
Trykk Polaris Media Nord AS
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Plutselig er ferskfiskordninga som sikrer fiskeindustrien råstoff utover høsten, blitt en trussel, ikke bare for råstofftilgang i sesong men også for kysttorsken, skriver
artikkelforfatteren. (Foto: Nico Rantala)

et amnesti til fordel rederi. I
tillegg tilbys bare smuler av
konsesjonen. Statens mener
tydeligvis at favorisering og
skjevheter i disfavør av norsk
industri og lokalsamfunn er det
mest bærekraftige.
Industrien, forankret i lokalsamfunnet blir et gissel når
profitt fra eksport av ubearbeidet aktivitets/tilbudspliktig frosset råstoff møter på
samme arena i konkurransen
om råstoffet fra kystflåten for
å holde konsesjonsbelagt ak-

tivitet.
Ser man hvilken enorm
«bør» fiskerne i kystflåten,
lokale fiskebruk, ofte nerven i
lokalsamfunnet, bærer på sine
skuldre for arbeidsplasser og
aktiviteten på kysten.
Frossenfisken sendes ut,
den tilbys ikke engang i tilfeller norsk industri. Laks produseres i liten grad, sendes ut i
isopor, nå også direkte ut fra
mærer i båt til markedet uten
å være innom norske landanlegg.
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Det griper om seg. Alle våre
fjorder i nord er beslaglagt av
laksemærer, nå etableres det
havfarmer utafor «oddan» som
en erstatning for oljeplattformer.
En oljeplattform gir noe til
alle, en havfarm til de få.
De frie arealer langs kysten
blir mindre og mindre. Men
klart man er begeistret, ordførere i de kommuner som endelig får noen millioner igjen for
å stille arealer til disposisjon,
retter på slipset.

Handlingsrommet for alternativ aktivitet innskrenkes imidlertid, egentlig er det
borte.
Det å tenke utvikling levendelagring av torsk, ut over 12
uker, eller fra yngelstadiet er
fort en tapt kamp, kysten er
under okkupasjon fra Laksen.
De kystkommuner som ikke
har laks er således under dobbelt ild. Premissene er lagt.
Man gjør seg selv, sine lokalsamfunn langs kysten en
bjørnetjeneste om ansvar for

utvikling og vekst står og faller på om ferskfiskordninga
for torsk videreføres. En ordning hvor fordelene utvilsomt
er større en ulempene. Det er
et blindspor, feil fokus. Løft
heller blikket samlet mot rammebetingelser og regelverk,
tilgjengelig råstoff som har
amnesti fra Norsk landindustri.
Det handler ikke om enkeltforetak, det handler om
bærekraft, politikk og rammebetingelser.
KYST OG FJORD • Side 3

Beste sjømatmåned

Eksporterte mindre torsk

Støtter mobile kjøpsstasjoner

Enig om handelsavtale

Anbefaler 70.000 tonn

Norge har hittil i år eksportert sjømat for over 80
milliarder kroner. Ifølge Sjømatrådets månedlige
oppsummering, hadde Norge ved utgangen av oktober eksportert 251 000 tonn sjømat for 9,9 milliarder
kroner i oktober. Det er den beste måneden norsk
fiskerinæring har oppnådd noen sinne.

Eksporten av fersk og frossen torsk i årets oktobermåned er 26
prosent lavere enn året før. Norge eksporterte 1 600 tonn fersk
torsk, inklusiv filet, for 73 millioner kroner i oktober. Det er en
volumnedgang på 26 prosent og en verdinedgang på 20 prosent
- eller 18 millioner kroner fra oktober i fjor, viser den siste rapporten fra Sjømatrådet.

For drastisk å forby dem, sier Kystfiskarlaget. - De mobile
kjøpestasjonene er svært viktig i områder hvor det er langt
mellom mottaksstasjonene, og forbud mot mobile kjøpestasjoner vil være uheldig ut fra distriktspolitiske hensyn, skriver
Kystfiskarlaget i sin høringsuttalelse om hvordan kongekrabben skal kunne kjøpes.

Norge og Indonesia er enige om en handelsavtale der 80
prosent av eksporten blir tollfri. - Jeg hadde et godt og konstruktivt møte med min indonesiske kollega, og jeg er glad for
at vi endelig er i mål. Avtalen er viktig for næringslivet vårt.
De får nå tilgang til et marked med 262 millioner innbyggere,
sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) anbefaler inntil
70.000 tonn reker i Barentshavet i 2019. – Rådet er i samsvar
med målsettingen om langtidsutbytte. Det er også tatt førevar-hensyn, fordi fangster tilsvarende maksimalt langtidsutbytte ville gitt en stor økning sammenlignet med historiske
fangster, sier havforsker Harald Gjøsæter.

nyheter
Tar krabbetak i hele fiskeribransjen
Fiskeriministeren er på
jakt. Millioner, for ikke å si
milliarder av kroner skjules fra offentligheten. Nå
skal svindlerne i tas.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Det var under et besøk i Båtsfjord mandag at Fiskeriminister
Harald T. Nesvik kom med en
klar melding til dem som i dag
lever godt på kanten av loven.
Nå skal de tas. Under besøket
ble første del av dagen viet en
tur med fiskeridirektoratet ut
på fjorden for å sjekke krabbeteiner. Her fikk ministeren med
selvsyn se at det jukses. Det
ble nemlig funnet en uregistrert
teine. Under turen ble Nesvik
også fortalt om omfanget av
juks innenfor krabbebransjen.
Millionsvindel
– Her blir det svindlet for millioner av kroner. Krabbejukset
er et godt eksempel på det jeg
setter som en av mine mest prioriterte oppgaver i tiden som
kommer. Vi vet at det jukses.
Det må vi gjøre noe med, sa
han.
Selv om krabben kom i
fokus under besøket i Båtsfjord
er han også fiskeriminister for
alt annet som blir fisket opp av

havet. Om det jukses med krabber, så kan man gange dette opp
mange ganger innenfor fiskeriene.
– Det ikke tvil om at det jukses og svindles i stor stil. Man
bør heller ikke tro annet enn at
denne kriminelle virksomheten
innenfor fiskeriene blir brukt
til annen kriminell virksomhet. Dette kan ikke fortsette.
Vi kommer derfor til å gå bredt
ut fra flere etater i jakten på
bandittene. Både departement,
direktorat, politi og tolletaten
kommer til å bli engasjert, sier
Nesvik.
Han sier videre at alle forstår
at det ikke blir lett å komme til
bunns i saken. Han mener at vi
her står overfor internasjonale
virksomheter som tjener store
penger på svart fisk og krabbe
fra Norge.
– Men jeg er møring, så
jeg har vet hvor vi skal starte i
denne jakten. Vi skal følge pengene. Og det blir ikke bare med
å jakte på de som er ute i båtene.
Det kommer til å bli satt inn
store ressurser for å etterforske
også anleggene på land. Altså
fiskekjøperne. Her skal alle stener snus. Vi har som nasjon ikke
råd til å tillate at noen få raner
kysten, sier en minister som gjør
krav på å bli trodd på at nå skal
det renskes opp i det som er råt- KRABBETAK: Fiskeriminister Harald T. Nesvik smiler i nærkontakt med Kongekrabben. Han smiler ikke når han forteller at nå skal myntent innen fiskeribransjen.
dighetene sette inn støtet for å ta juksemakerne og svartselgerne innenfor hele fiskeribransjen, ikke bare krabbejuksere.

Kyndig minister inspiserte
Ansatte ved Lerøy Norway Seafoods i Båtsfjord
møtte en fiskeriminister som ikke bare lyttet og
nikket og så forfær ut. Harald T. Nesvik har nemlig
skrevet en bok som heter ”Produksjonslære for fiskeindustrien” og vært i bransjen i 30 år.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Et besøk ved en stor fiskeindustribedrift hører med når en
fiskeriminister besøker fiskerhovedstaden i Norge. Nesvik så
også ut til å være helt på hjemmebane da han sammen med
resten av følget fik en omvisning
i Lerøys landanlegg i Båtsfjord.
Godt arbeidsmiljø
Men før han kom så langt som
ned i produksjonslokalene fikk
han en grundig innføring i bedriftens virksomhet, ikke bare i
Båtsfjord, men også de andre steSide 4 • KYST OG FJORD

dene i Nord-Norge hvor Lerøy
Norway Seafoods er etablert.
Direktør Per Gunnar Hansen og
råstoffsjef Ørjan Nergård kunne
fortelle om en godt drevet bedrift som har fremtiden foran
seg. Ministeren lot seg imponere
over HMS-tiltak som er gjort ved
bedriften. Noe som har ført til en
fraværsprosent ned mot fire. Et
sjeldent tall i så store bedrifter
med slike krevende arbeidsstasjoner. Han fikk også høre om og
se tall som viser at selv de største innen industrien ikke går med
overskudd alle måneder i året.
– Men, ferskfiskordningen
har gjort at vi nå har tilgang på

som må til. Uten at det skjer
blir det vanskelig.

råstoff gjennom nesten hele året.
Slik sett har det å kunne bruke
fisk lagret i merder når det ikke er
fisk på feltet, sørget for at vi kan
holde det gående uten å stoppe.
Det er bra for bedriften, og det
er også bra for de som jobber
her. Noe som igjen slår positivt
ut i lokalsamfunnet, fortalte Per
Gunnar Hansen.
Produksjon ved norske
bedrifter
Lerøy Norway Seafoods sikrer
seg som så mange andre bedrifter i dag ikke bare filèten når de
først har fått fisken inn i produksjonslokalene. Noe ministeren
uttrykte stor tilfredshet med da
han ble vist rundt mellom hardt
arbeidende ansatte. Her går ingenting til spille.
– Dette er noe jeg kommer
til å snakke om mye om i tiden
som kommer. Jeg er av den opp-

SLUTTPRODUKTET: Avdelingsleder filet Gunita Jacobsen(tv) og
kvalitetskontroller Linda Thomsen viser frem ferdig pakket filet
for fiskeriminister Harald T. Nesvik og fiskeripolitisk talsmann for
FrP Bengt Rune Strifeldt fra Alta.
fatning at vi her i landet skal
bearbeide alt og ta vare på all
proteinet vi får ut av fisken. Noe
som betyr at vi må sørge for at
så mye som mulig av det vi tar
opp blir viderebehandlet heri landet. Jeg er positiv til at norsk fisk
skal skape arbeidsplasser og ver-

diskapning her i landet. For mye
går ubehandlet direkte til kjøpere
i utlandet, sa Nesvik under sin
runde i fabrikken.
Han skyndte seg å legge til at
en forutsetning for videreforedling innenlands er at bedriftene
selv er villig til å investere det
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Ønsker å utvide
Akkurat det med videreforedling på land i Norge er
noe mange er opptatt av, og
har vært det lenge. At fiskeriministeren tok dette opp
i Båtsfjord overrasket ikke
Ørjan Nergård. Han har hørt
dette tidligere. Han mente
likevel at det var positivt at
ministeren har dette så langt
oppe på dagsordenen. Spesielt siden anlegget i Båtsfjord
kan stå foran en utvidelse
som innebærer nytt produksjonslokale hvor det er snakk
om investeringer på nesten en
halv milliard kroner. Et prosjekt som nå foreligger som
forprosjekt, men som ennå
må gjennom en behandling
før det eventuelt blir godkjent
på høyeste hold. Fiskeriministeren lot seg i alle fall imponere da han ble presentert
prosjektet.

Bekymrede fiskere
Båtsfjordfiskerne er redd
juks og «krabbekvotejegere» tar bunnen av
markedet.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Som seg hør og bør for en fiskeriminister er en prat med dem
som bringer all fisken på land
og holder industrien gående
på sin plass når man besøker
Norges Fiskerhovedstad. Kystfiskarlaget inviterte Harald T.
Nesvik inn i det aller helligste,
og her fikk ministeren høre både
om alt det gode med både ferskfiskkvoter og distriktskvoter.
Gullalder
Nyvalgt leder i laget Andreas
Bye Pedersen snakket lenge om
hvordan de lokale sjarkfiskerne
opplever hverdagen på havet.
Han stakk ikke under en stol at
det har vært gode tider de siste
årene. Priser på fisken man ikke
har opplevd tidligere har skapt
optimisme både for fiskerne og
Båtsfjordsamfunnet.
– Det er ingen tvil om at vi
har det bra akkurat nå. Valutasvingninger med svak norsk
krone har gitt rekordpriser både
på krabbe og fisk. Det er ikke
tvil om at vi tjener penger. Når
det gjelder krabben så var det
slik at vi tidligere tok det meste
av den fra september til desember. Dermed havnet vi i konflikt
med USA og Canada som fangstet samtidig. De senere år har
vi fra norsk side begynt å fangste krabbe fra januar og ut over.
Det har medført at Norge som
eneste land kan levere krabbe
med jevn kvalitet. Noe som
igjen har gitt oss særdeles gunstige priser. Dette er vi meget
fornøyd med, sa Bye Pedersen
til ministeren med følge.
For mange om beinet
Kystfiskarlagslederen er altså
fornøyd med det meste, men
han ser skjær i sjøen som på sikt
kan sette kystfiskerne på grunn.
Spesielt var han bekymret for
hvordan nyinnflyttere til Båtsfjord ser ut til å sikte seg inn på
krabbekvoten gjennom å ta opp
minstekravet av fisk.
– På sikt kan det bli for
mange som drifter etter krabben
i fjordene. Ikke bare kan dette
gå ut over inntektene våre, det
er også med på å slite ned beiteområdene til krabben, og ikke
minst føre til at mye av krabben
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LUFTET BEKYMRINGER; Representanter for fiskerne i Båtsfjord fikk snakke lenge og godt med
fiskeriministeren da han var på besøk i Båtsfjord. Og ministeren lyttet, men kom ikke med noen
lovnader. De tre i kystfiskarlaget ved enden av bordet. Fra venstre: Freddy Kristiansen, leder Andreas Bye Pedersen og Rune Myreng.
som ikke lar seg lure får skader
i nærkontakt med teinene. Noe
som også gjør at kvaliteten forringes. Nå vi så ser på tyvfisket
og svartmarkedet mener vi at
det må settes inn kraftig lut fra
myndighetene for å få kontroll
over krabbefangsten, sa Bye Pedersen videre.
– Ikke mobile mottak
som jukser
På direkte spørsmål om han
hadde noen formening om
hvem som jukser og selger
mest svart kom Bye Pedersen
med et svar som nok ikke var
forventet. Den siste tiden har
det vært fokus på om det skal
forbys mobile mottaksstasjoner
for å få bukt med krabbejukset.
Dette r ikke fiskerne i Båtsfjord
med på.
– Det er nok helt andre
som står for det store jukset.
Små mottak og biler som henter krabbe rundt om i fjordene
er de vi minst tror jukser. De
er kontrollert opp og ned og i
mente. For mange er det et gode
at noen kommer dem i møte og
henter krabben slik at de slipper
å selv gå lange strekninger for å
levere. Skal man ta jukserne må
man gå etter de som virkelig har
muligheten. Nemlig de store, sa
Bye Pedersen om den saken.
Rekruttering og finansiering
Det ble også satt søkelys på
rekrutteringen til fiskeryrket.

Det er vanskelig for de unge og
slippe til på kvotemarkedet. Og
når de slipper til er det finansieringen som er utfordringen.
– Å ha lån er ikke noe problem for oss så lenge vi kan betjene dem. For de unge som skal
inn i bransjen er det imidlertid
vanskelig med startkapital. Det
finnes en ordning hvor fylket
bidrar til finansieringen, men
det er langt fra nok. Vi opplever
at dette er en utfordring som er
med på å forhindre at det kommer innsig av nye og unge fiskere, sa Bye Pedersen om den
saken.
Ikke aktuelt med
kvoteoverføringer
Fiskeriministeren lyttet, og kom
med svar. Om svarene vart tilfredsstillende for fiskerne er
mer usikkert. Nesvik mente at
det som i alle andre yrker burde
la seg gjøre at også unge fiskere
gikk gradene fra å være mannskap til å bygge seg opp mot
investeringer.
Partiet SV har i høst nok en
gang satt på dagsorden kvotehopp. De vil at trålflåten skal
begynne å levere fra seg kvoter
til kystflåten.
– Det kan jeg si, at så lenge
jeg sitter som minister er det
ikke snakk om å begynne å
flytte kvoter mellom fartøygruppene. Det blir som det er i
dag. Det er ikke her problemet
ligger med at de blir tatt opp for

mye fisk. Det er i åpen gruppe
at det er bommet slik at det er
blitt tatt opp 14-16.000 tonn for
mye torsk. Det skal vi forsøke
å få justert slik at balansen kan
gjenopprettes, sa ministeren om
kvotespørsmålet.
Tross at ikke alle utfordringer ble løst under dette møtet
var fiskerne i Båtsfjord godt
fornøyd med å ha fått luftet
noen av sine bekymringer. Fiskeriminister Harald T. Nesvik
var også godt fornøyd med
besøket i Båtsfjord. Han klarte
heller ikke å skjule at han var
småimponert over hva man har
fått til i fiskerihovedstaden, og
hvilke planer men har for fremtiden.

JULETRENETT
Pakkestativ og utstillingsstativ for juletre kjøper
du hos oss.

Juletrenett
skåner treet
ved transport, og
gjør det lettere for
kunden å håndtere.
tlf. 32 08 63 30

www.espegard.no
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Vil ha enda friere kvotehandel

Roger Hansen liker ikke signalene fra Fiskarlagets landsstyre.

I sitt innspill til denne
ukas reguleringsmøte i
Bergen kommer Fiskarlaget med signaler om at
21-metersgrensa i kystflåten gjerne kan fjernes.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Reguleringsmøtet må ta et nådeløst valg i forhold til åpen gruppe. I verste fall sendes regningen for årets overfiske til alle fiskere i landet. (illustrasjonsbilde)

Helt åpent om åpen gruppe
Foran ukens reguleringsmøte foreligger mange
oppskrifter på hvordan
åpen gruppe skal fiske i
2019.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Årets overfiske i åpen gruppe har
voldt saksbehandlerne i Fiskeridirektoratet adskillig hodebry.
Mens forslaget til de andre gruppene lar seg formulere i et par
korte avsnitt, fyller utredningen
om åpen gruppe hele fem sider.
Årsaken til hodebryet er nettopp
at gruppen er åpen. For mens
deltakere i lukkede fiskerier har
betalt dyre penger for kvotene
sine, og kan forventes å utnytte
dem fullt ut, er bildet et annet i
åpen gruppe.
Her er hverken antallet deltakere eller fiskeplanene deres
kjent på forhånd. Direktoratet
må rett og slett holde en finger i
været og gjette hva som blir det
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korrekte garantertkvantum per
båt, og hvor mye de skal få i tillegg til dette for å sikre at gruppa
utnytter sin tildelte kvote. I fjor
ble fisketakten langt over det direktoratet forventet, og gruppa
overfisker i 2018 sin kvote med
cirka 11.000 tonn. Med tanke på
at gruppa i utgangspunktet skal
tildeles 19.733 tonn i 2019, er
det et betydelig overfiske.

Ulike veger
Fiskeridirektøren er ikke i tvil
om at åpen gruppe på en eller
annen måte må ta ansvaret for
overfisket selv. Hun legger i
morgendagens møte frem seks
ulike modeller for hvordan det
kan skje:
Modell 1: - Åpen gruppe belastes for hele overfisket i 2018.
Modell 2: - Åpen gruppe belastes for halve overfisket i 2018.
Modell 3: - Hele overfisket i
åpen gruppe 2018 belastes «toppen» av totalkvoten i 2019
Modell 4: - Åpen gruppe belastes for hele overfisket i 2018

samtidig som det forskutteres
kvote fra 2020.
Modell 5: - Åpen gruppe gis
anledning til å bytte hyse mot
torsk fra hele/deler av havfiskeflåten i 2019.
Modell 6: - Kombinasjonsløsning av modell 2, 4 og 5.

Ulike kvantum
Alle modellene forutsetter en
deltakelse på 2.400 fartøyer.
I den mest radikale modellen,
der hele overfisket i 2018 belastes kvota for neste år, vil hvert
enkelt fartøy få mellom 4 og 6,4
tonn hver avhengig av størrelsen,
hvorav mellom 2 og 3,2 er garantert kvantum.
I modell nummer 2 tenker
man at åpen gruppe bare belastes halve overfisket, og resten
dekkes inn «fra toppen», det vil
si fra både trål og kyst. Det vil
gi hver båt mellom 5,5 og 8,8
tonn torsk, hvorav den garanterte
andelen blir mellom 3,5 og 5,6
tonn.
I modell nummer 3, der hele

overfisket dekkes «fra toppen»
vil hvert fartøy få mellom 7,1 og
11,4 tonn, hvorav mellom 5,1 og
8,2 tonn er garantert kvantum.
I modell nummer fire, med
forskuttering av 2020-kvantum,
får hver båt mellom 5,6 og 9
tonn, hvorav mellom 3,6 og 5,8
tonn er garantert.
Modell nummer 5, med kvotebytte hyse mot torsk med havflåten vil gi mellom 4,6 og 7,4
tonn per båt, med mellom 2,6 og
4,2 tonn garantert.

For drastisk
Fiskeridirektøren anbefaler den
kombinerte modell 6, der åpen
gruppe betaler noe av overfisket
selv fra 2019- kvoten, en andel
tas fra «toppen», en andel forskutteres fra 2020 og en andel
byttes mot hyse til havfiskeflåten. Dette vil gi hver båt mellom
7,7 og 12,3 tonn hvorav mellom
5,7 og 9 tonn blir garantert.
- Fiskeridirektøren mener
at åpen gruppe må belastes for
deler av det overfisket som har
funnet sted de siste årene. Fartøy i åpen gruppe har hatt historisk høy fangst, og inntektene
per fartøy har vært svært gode
sammenlignet med tidligere
år. Men dersom åpen gruppe
alene skal betale for overfisket,
mener Fiskeridirektøren at dette

vil innebære for drastiske kutt
i kvotenivå for 2019, skriver
fiskeridirektør Liv Holmefjord
i sin anbefaling til reguleringsmøtet.
Kystfiskekvota
For åpen gruppe-båter med
adresse i det samiske virkemiddelområdet foreslår Fiskeridirektøren at det i 2019 kan
tildeles 5 tonn ekstra.
- Det må forventes at interessen og kvoteutnyttelsen i dette
fiskeriet blir minst like stor som
i 2018 siden det forventes langt
lavere kvoter i åpen gruppe. Gitt
forventet deltakelse på om lag
550 fartøy, foreslår fiskeridirektøren en garantert tilleggskvote på 5 tonn. Kvotetillegget
kommer i tillegg til garanterte
kvoter og maksimalkvoter i
åpen gruppe og kan fiskes i
kombinasjon med ferskfiskordningen. Fiskeridirektoratet vil
være i dialog med Sametinget
vedrørende utøvelsen av fisket
og justere kvoten dersom fartøy
kommer i kvotetaket og det er
kvotemessig dekning innenfor
avsetningen. Fiskeridirektøren
foreslår å videreføre kystfiskekvoten med tilleggskvoter på 5
tonn til alle fartøy i åpen gruppe
i virkeområdet til Sametingets
søkerbaserte tilskuddsordning.

kystogfjord.no • november 2018, uke 45

Inndeling i den såkalte Finnmarksmodellen innebærer at
kystflåten er delt i fire grupper:
0- 11, 11-15, 15-21, og 21-28
meter. Hensikten med denne inndelingen er å hindre at kvotene
fra mindre fartøyer hentes av de
større.
Positiv til fjerning
I sitt innspill til denne ukes
reguleringsmøte tar landsstyret i Fiskarlaget opp spørsmålet om man bør fjerne
21-meters grensa på denne måten:
«Norges
Fiskarlag
har
gjort flere henvendelser til
Fiskeridirektoratet hvor vi
etterlyser forklaring på hvorfor
gruppekvoten i lengdegruppen
over 21 meter hjemmelslengde
overfiskes til tross for at kvotene
ikke er overregulerte, samtidig
som fartøy mellom 15 og 21 meter
hjemmelslengde har utfordringer
med å fiske tildelte kvoter.
Fiskarlaget konstaterer at Fiskeridirektoratet har redegjort for
årsaker til dette overfisket, bl.a.
i et notat til reguleringsmøtet i
juni d.å. Her konkluderer de med
at årsaken er sammensatt, og at
for å løse problemet kan en av
løsningene være at begge gruppene over 15 meter slås sammen
til en lengdegruppe i reguleringssammenheng. Norges Fiskarlag
viser til at spørsmålet knyttet til
endringer i inndelingene i Finnmarksmodellen er behandlet i Eidesen-utvalgets innstilling og at
det forventes derfor en avklaring
på dette spørsmålet i forbindelse
med stortingsbehandlingen av
Eidesen-forslagene. Fiskarlaget
er i utgangspunktet positiv til å
vurdere justeringer i inndelingene med henblikk på sammenslåing og forenklinger, men for
2019 anbefales det å videreføre
gjeldende gruppeinndelinger.»

Fiskarlaget har ingenting imot at det blir færre grupper i Finnmarksmodellen, slik at stor kyst kan hente enda flere kvoter oppover
i kvotestigen. (Foto: Arkiv)
Viktig bremse
Lederen for Fiskarlaget Nord,
Roger Hansen er ikke like positivt innstilt som landsstyret.
- De har ikke ryggdekning
for dette i Fiskarlaget Nord,
og så vidt jeg oppfatter Nordland, så er det ikke positivitet for å fjerne 21-meters
grensa der heller, sier Hansen.
Han mener 21-metersgrensa
er en av de viktigste bremsene
mot at handelen med fiskekvoter skal tappe lokalsamfunn for
viktige kvoteressurser.
- 21-metersgrensa er viktig,
både for sjø og for land. Om vi
fjerner denne grensa har flåten
anledning til å strukturere kvotefaktorene fra 15- 21 meter på
fartøyer over 21 meter. Da flytter man fisk fra båter som på
grunn av sin størrelse leverer
ferskt lokalt til båter som leverer hvor som helst, og kanskje
frossen.
Mer konkurranse
Hansen sier det er et stort press
på 21-metersgrensa.
- Ser man på struktureringsgraden blant den største kystgruppa, så er 60- 70 prosent
av grunnkvotene i stor kyst nå
strukturert inn som strukturkvoter. Og nå er det så få igjen blant
de store at det blir dyrt for dem
å hente kvoter hos hverandre.
Skal de ha mer kvote nå, så må
de ha tilgang til kvoter fra grup-
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pene lenger ned.
- Men det er ikke nytt at
Fiskarlaget ønsker seg dette?
- Nei, men jeg synes at det er
svært uheldig. Jeg skjønner dem
som vil det, men jo flere fartøy
man får med stor kvoteportefølje, dess færre fartøy blir det
totalt. Og dess større konkurranse blir det for å få tak i dette
råstoffet.
Henger sammen
- Hva tenker du om at Fiskarla-

get gjentar ønsket om en annen
inndeling?
- Det er veldig uheldig. For
samtidig kritiserer de alle særordningene og bonusene. Men
det er jo slik at dess mer man
liberaliserer næringa, dess
mindre fisk kommer det til distriktene som trenger den, sier
Hansen, og viser til Havressurslovens intensjoner om at
fisken skal skape verdier for
folk som bor langs kysten.
- Når fisken ikke kommer folk

som bor langs kysten til gode,
så kommer det krav fra lokalsamfunn og politikere med krav
om ytterligere særordninger.
Jo mer de liberaliserer kvotesystemet gjennom den ene etter
den andre ordninga, dess flere
kystsamfunn lider unødvendig
fordi konkurransen om råstoffet
hardner. Struktur var en medisin da det ble innført for å sikre
lønnsomhet, men nå mener jeg
vi må spørre om vi overmedisinerer, avslutter Hansen.

Nye Sonic Kaijo Denki KCS-60:
n Mest avanserte sonar for 8" rør.
n Eneste 360° småsonar med full
20°stabilisering på sending/mottak.
n Eneste småsonar med 512 elementer.
n Gir stor uteffekt og god skillevne.

“For the optimum catch“

Kontakt oss:
office@moltech.no
tlf: 701 02 880
www.moltech.no
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Eliassen Darell i Finnmark politidistrikt – er Porsangerfjorden reker AS ilagt et forelegg
på 25.000 kroner for brudd på
havressurslovens forskrift om
landings- og sluttseddel. Skipperen for dagen har fått et forelegg på 12.500 kroner.
– Torsdag 9. november 2016
klokken 12.45 i Porsanger landet skipperen på F-11-P «Havkatt» en ukjent mengde reker,
hvor han ikke utferdiget en landingsseddel, og senere sluttseddel etter at omsetningen hadde
skjedd, heter det i forelegget.
Videre anklages skipperen
for ikke å ha sendt en elektronisk landingsmelding innen to
timer før anløp. (Red.anm: Kyst
og Fjord har utelatt navnet på
den andre skipperen som var
med på turen. Han ønsker ikke å
uttale seg mer om dette i denne
omgang).
Politiadvokaten har kommentert til iFinnmark at han
bestrider det kvantumet som er
oppgitt fra «Havkatt». Når avisen spør om hvorfor man ikke
gjenspeiler fangstens størrelse
når det alt skal gis forelegg, svarer advokaten: Uten at jeg vil gå
i detaljer på det, så sitter vi på
andre opplysninger om kvantumet reker.

MÅ MØTE I RETTEN: Jo Inge Hesjevik er klar for rettsak mort Fiskeridirektoratet etter at de i stedet for å bli med på en visningstur i 2016 valgte å stå på kaia og vente til han kom tilbake. For så å ilegge inndragning fordi alle rapporter fra turen
ikke var korrekte. Her viser Hesjevik hvor turen gikk.

Anmeldt med råfisklaget om bord
www.tromstrygd.no
www.tromstrygd.no

Fiskeridirektoratet anmeldte prøvefiske hvor
Råfisklaget var med på
turen. Resultatet var
37.500 i inndragning
etter visningsturen.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Ditt eget forsikringsselskap
Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD
SJØFORSIKRING
Ditt eget forsikringsselskap
TROMSTRYGD
SJØFORSIKRING
TROMSTRYGD
SJØFORSIKRING
Ditt eget forsikringsselskap

TROMSTRYGD SJØFORSIKRING
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Fisker Jo Inge Hesjevik i Porsangerfjord Reker AS har havnet i
en alvorlig disputt med Fiskeridirektoratet etter en visningstur
i november 2016. Etter denne
turen ble han og en skipper i
rederiet ilagt inndragning på til
sammen 37.500 kroner, pluss
anmeldelse. Det er nå bebudet
rettsak. Hesjevik er klar i sin
sak: Fiskeridirektoratet har tatt
voldsomt i når de skulle bergene
straffen. En straff Porsangerfiskeren mener han aldri skulle vært
ilagt.

Dette er saken sett fra Hesjeviks side:
I november 2016 inviterte Jo Inge
Hesjevik Porsanger kommune,
Råfisklaget, Fiskeridirektoratet,
Sametinget og Innovasjon Norge
til å være med på en tur på fjorden for å fiske reker. Foranledningen til denne noe voldsomme
invitasjonen var et Hesjevik og
andre fiskere på fjorden ville vise
de inviterte at det faktisk finnes
en stamme av reker som det er
verdt å drive kommersiell fangst
på ved hjelp av teiner. I forkant
av denne turen hadde Hesjevik
ikke mottatt annet enn skepsis fra
myndighetene. Man mente rett
og slett at det ikke var reker nok
i fjorden til å tenke den tanken at
teinefiske ville lønne seg.
Inviterte uteble
Til denne turen med båten «Havkatt» møtte kun Råfisklaget opp
med en representant. Hesjevik
forteller at det egentlig ble en
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lærerik tur. Representanten fra
Råfisklaget besvarte mange
spørsmål mannskapet hadde
rundt fiske og behandling av
reker.
– Dette var kun en demonstrasjonstur for å vise myndighetene
at det finnes drivverdige forekomster av reker på Porsanger.
Derfor ble alle viktig institusjoner invitert med på turen. Bare
så synd at ikke alle den gang så
hva det var vi snakket om og
ble med. Vi fikk reker på turen,
og Råfisklagets mann tegnet og
forklarte for oss og kom med
gode råd. Egentlig var vi i godt
humør da vi returnerte til kaien.
Vi hadde fått reker, og Råfisklagets representant var både vitne
og fornøyd med turen. Men hvor
lenge var Adam i Paradis? spør
Hesjevik.
Stod klar og ventet
Og så forteller han om velkomsten på kaia. De to inviterte fra

Fiskeridirektoratet som ikke
ville være med på turen stod som
mottagelseskomite og ventet på
dem.
– I stedet for å bli med på
turen valgte de jaggu å avvente
til vi kom tilbake for å kunne ta
oss på noe, i stedet for å være
med på det som i ettertid har
vist seg å være en historisk tur.
De entrer båten og når de forlater ender det med at vi blir ilagt
et inndragningsforelegg på til
sammen 37.500 kroner fordelt
på de to skipperne som var representert. Dette for 60 kilo reker,
som ble fangsten den dagen.
Begrunnelsen de ga var etter
min mening heller tynn. Spesielt
fordi denne turen jo var en visningstur, sier Hesjevik videre.
Her er begrunnelsen fra direktoratet:
Ifølge forelegget mot selskapet
og skipperen– som er ført i pennen av politiadvokat Thomas
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Rapport bekrefter 60 kilo
Råfisklagets mann som var med
på denne turen i november 2016
har skrevet en rapport i ettertid. Her bekrefter han akkurat
samme antall kilo reker som Hesjevik påstår ble fanget. Og som
altså politiadvokaten mener han
sitter på andre opplysninger om.
Her er rapporten fra Råfisklaget:
– Norges Råfisklag ble kontaktet av Jo Inge Hesjevik i oktober 2016. Hesjevik ønsket å
få presentert en ny metode for
fangsting av reker med teiner.
Hesjevik ønsket i den forbindelse få informasjon og opplæring i behandling av fangstet
reker deriblant koking. Det var
ønskelig at vi deltok både under
setting av teiner og røkting av
teinene dagen etter. Tirsdag den
08.11.2016 ble satt 3 lenker med
10 teiner i hver lenke. Lenkene
ble røktet onsdag 09.11.
Hesjevik ble presentert Råfisklagets brosjyre om fangsting
og behandling av reker, videre
ble han muntlig forklart hvordan arbeidet med koking av
reker gjøres i praksis. Total
fangst av reker i prøvefisket var
på ca. 60 kilo. Etter fangsting
ble det gjort flere forskjellige
forsøk på koking av reker, både
med forskjellig saltmengde og
forskjellige koketider. Dette for
å kunne erfare bruken av nytt
kokeutstyr om bord.
Ved ankomst kaia i Holmbukt
ble vi møtt av to inspektører fra
Fiskeridirektoratet. Jeg presenterte meg for dem og forklarte
hva som var min oppgave. Ettersom inspektørene fra Fiskeridirektoratet var til stede, anså jeg
min oppgave i forbindelse med
landingen som over.

KLAR FOR Å FORSVARE: Geir-Arne Blix Johansen ved Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS mener hele saken er oppsiktsvekkende. På vegne av Hesjevik er han klar for å møt ei retten
for å finne ut av hvorfor direktoratet satser sin prestisje for 60
kilo reker.
Ingen betydning
Hesjevik og Porsangerfjord reker
AS har ikke vedtatt inndragningen. Ei heller at de har begått
noe lovbrudd. Denne saken er
derfor på full fart inn i rettsvesenet. Olav Lekve i Fiskeridirektoratet står på at det ikke spiller
noen rolle at Råfisklaget var med
på turen, og at det ble levert en
rapport i etterkant. Han sier i
artikkelen til iFinnmark at hvem
som er om bord ikke spiller noen
rolle. For man må uansett følge
regelverket. Han viser til at i
stedet for å bli med på turen så
valgte direktoratet å gjøre rederiet oppmerksom på hvilke lover
og regler som gjelder.
AiS også inn i bildet
iFinnmark tok kontakt med
Fiskeridirektoratet om saken.
Seniorrådgiver Olav Lekve bekrefter overfor iFinnmark at det
er de som har anmeldt rederiet
og skipperen.
– De er anmeldt for brudd på
landingsforskriften for ikke å ha
ført sluttseddel for fangsten. De
er også anmeldt for brudd på rapporteringsplikten og til slutt for
brudd på sporingsplikten, forteller han til avisen.
Båten «Havkatt» har kongekrabbekvote. Derfor skal båten
ha på et sporingssystem, såkalt
AIS.
– Det spiller ingen rolle om
de i dette tilfellet ikke fisket etter
kongekrabbe, men reker. Sporingsplikten gjelder fortsatt, og
AIS-en skal være på, forklarte
Lekve til iFinnmark.
Jo Inge Hesjevik sier til Kyst
og Fjord at det med AISen er noe
som har kommet inn i bildet i etterkant.
– Da skipperen satt i avhør
svarte han ærlig og redelig
på alle spørsmål. Det var han
som fortalte dem at han hadde
hatt problemer med AiSen, og
at ny var bestilt fra Båtsfjord.
Denne ærligheten blir altså nå
brukt mot oss. De hadde ikke
denne AiSen i tankene da av-

høre startet, sier Hesjevik.
Hesjevik bestrider ikke at det
kan ha blitt begått feil under
denne visningsturen. Det han reagerer på er den strenge reaksjonen. Han lurer veldig på hvorfor
man velger å ta et skjønn som
ikke ligner noe og gi hardest
mulig straff. Kiloprisen for de 60
kilo med reker ble drøy, mener
han. Og altså, ut fra det har han
og rederiet nektet å vedta inndragningen. Med det resultat at
Fiskeridirektoratet tar dem for
retten. Med de kostnadene dette
medbringer for Staten.
Klar for rettsak
Geir-Arne Blix Johansen ved
Advokatfirmaet Simonsen Vogt
Wiig AS er den som kjører saken
for Jo Inge Hesjevik og rederiet
Porsanger Reker AS. Han stiller
seg meget undrende til direktoratets måte å løse denne saken på.
– En ting er nå hva det vil
koste å gjennomføre denne
rettsaken for de 60 kilo rekene
man mener er unndratt rapportering. Bare her går det nok noen
tusen til advokater, flyreiser og
overnattinger. Det som jeg også
mener er oppsiktsvekkende er
om man først mente at det var
gjort noe galt, så hvorfor valgte
man da strengest mulig reaksjon
på dette? Normalt ville det vært
tilstrekkelig å gi en advarsel og
en rettledning hvis man mente
det var lovbrudd på gang. I alle
fall når man ser på kvantumet.
Like oppsiktsvekkende er det at
man bruker påtalemyndigheten
i en slik etter min mening bagatellmessig sak, og med det sette
i gang et vanvittig apparat som
kommer til å koste mange ganger det man først var ute etter.
Vi mener at dette som Hesjevik
er forelagt er alt for strengt, og
en kraftig forskjellsbehandling.
Hvorfor man velger denne tunge
veien skal vi gjennom rettsaken
komme til bunns i, sier advokat
Blix Johansen.
Rettsaken er ennå ikke berammet.
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Samlet fiskerne i ei bu

Brit Marit Storvold ved Rørvik Fiskemat, kan ukentlig legge til noe ekstra esker med fiskemat. I løpet av fire år er omsetningen fordoblet, og intet tyder på at markedet flater ut.

Veksten fortsetter

Veksten fortsetter både
i verdi og volum for Rørvik Fiskemat AS.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Ingen ting tyder på at fiskematprodusenten i Trøndelag er i
ferd med å nå taket, selv om de
har doblet omsetningen i løpet
av de fire siste årene.
- Nei, vi ser ingen tegn på
at utviklingen skal flate ut, sier
daglig leder Øyvind Pettersen.

Få eksperimenter
Alle piler peker fortsatt oppover.
- Men, understreker Pettersen, vi forsøker først og fremst
å øke omsetningen med våre
eksisterende produkter. For det
er dem kundene tydeligvis vil
ha.
Derfor har de ikke eksperimentert med nye produkter.
Suksess-resepten har vist seg å
være mer fiskeboller, mer fiskepudding og andre farseprodukter. Det er her at stadig flere får
opp øynene for varene som er

signert Rørvik Fiskemat. Det er
en resept de vil holde på.

Solid stab
Pettersen er imidlertid ikke i
tvil om at det først og fremst
er en stabil stab, bedriften kan
takke for suksessen.
- De ansatte står virkelig på.
I dag produserer vi det aller
meste på bestilling. Derfor blir
det ofte lange arbeidsdager. Det
er det likevel ingen som klager
på. Alle er opptatt av at vi skal
kunne levere mest mulig og til
en kvalitet som vi alle er stolte

Ranveig Kvalø med et av hovedproduktene til Rørvik Fiskemat, såkalt storball.
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av, sier Pettersen.
Det mener han er hovedårsaken til at de bortimot ukentlig
merker en økning.
Landsdekkende
Salgsinntektene nærmer seg nå
40 millioner kroner. Det er bort
i mot en fordobling siden 2014
og stadig når de ut til nye kunder.
- Vi er inne i alle kjedene i
dag. Likevel, den mest omfattende kontrakten vi har, er med
Coop-kjeden som selger våre
produkter i hele landet.

DE KOM: En optimistisk invitasjon til lokale fiskere i Mehamn om å samle seg slo til. Fiskerne kom, og det ble et godt møte.

I de andre kjedene er det primært i Midt-Norge de er inne.
Pettersen er derfor ikke i tvil
om at Rørvik Fiskemat fortsatt
har mye å hente ute i markedene, dersom flere kjeder tar
produktene videre. For det har
vist seg at når kundene har fått
smaken på fiskeproduktene fra
Rørvik, så vil de ha mer.
- Men vi vokser forsiktig, og
ønsker å ha kontroll slik at vi
vet at vi er i stand til å levere
en jevn god kvalitet. Derfor er
det viktig for oss ikke å vokse
for raskt, sier Øyvind Pettersen.

Daglig leder Øyvind Pettersen mener at en viktig suksessfaktor er en stabil og motivert arbeidsstab.
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En manns initiativ ble til
felles forståelse.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Øyvind Berg i Mehamn ser nå
nødvendigheten av at fiskerne i
Mehamn samler seg om en felles
møteplass. Han inviterte derfor
de lokale fiskerne til et uoffisielt
møte torsdag kveld denne uken.
– Siden jeg ble fisker på heltid tror jeg ikke at har vært en
eneste møte i regi av et lag eller
en forening hvor vi fiskerne har
kunne diskutere saker som angår
oss. Som sikkert mange andre steder er det rundt om på buene og
på kafeer den store diskusjonen
går. Det er etter min mening ikke
bra, og er i beste fall grunnlag
for både misforståelser og uenigheter, sier Berg.
Han sier også at med alle de
unge som er kommet inn i yrket
er det ekstra viktig å vise disse at
fiskerne må stå samlet og kjempe
for de sakene de brenner for.
– Vi må ha et talerør i felleskap utad. Jeg håper vi kan snakke
sammen og bli organisert på en
eler annen måte. Hvordan organisasjon og på hvilken måte skal
ikke jeg si noe om her. Det viktigste er at vi samles. Likevel vil
det nok vær en fordel av vi blir del
av en organisasjon som er godt i
gang. Vi må gjøre noe. Vi kan
ikke sitte i hver vår bu og mene
hit og dit. Jeg tror det er viktig
at vi samles og utveksler erfarin-

ger og finner et felles ståsted, sa
sjarkfiskeren fra Mehamn i forkant av møtet.
«Alle» kom
Berg var i forkant av møtet forberedt på at initiativet var et bomskudd. Slik ble det ikke. Han ble
den som bommet. Lokale fiskere
fra 42 sjarker møtte opp. Dette
var noe de ville høre mer om.
Det er nemlig lenge siden fiskerne
i Mehamn har snakket samstemt
og møttes til felles beste. Han
innledet foran det overraskende
store antallet fiskere som hadde
møtt frem i velferdens lokaler.
– Min første tanke var at vi
skulle stille oss spørsmålet om
hva vi egentlig ønsker. Vil vi
samle oss i en felles forening lo-

kalt? Om så er, hvilken organisasjon vil vi være med i?, spurte han
de fremmøtte.
Han fortsatte med å ta eksempler på noen viktig områder og
problemstillinger fiskerne absolutt burde stå samlet om. Han
viste til hvor viktig det er at fiskerne i mange saker hadde et
talerør mot kommunen, fiskeindustrien, og ikke minst de øverste
myndigheter. Og han fikk svar,
både i form av spørsmål, og også
gode råd.
Konklusjonen på dette første
møtet var at Mehamnfiskerne
nå ønsker å å organisere seg i et
felles lag. Det ble satt ned et interimsstyre som skal gå gjennom
de forskjellige alternativene. Det
vil også bli tatt initiativ til et møte

om ikke lenge. Hit vil man invitere representanter for de landsdekkende organisasjonene slik at
man i Mehamn kan gjøre seg opp
en mening om hva som er best for
dem i deres situasjon. Mehamnfiskerne er altså i gang med å organisere seg.
– Det her var kjempegreier.

Jeg hadde ikke tross at så mange
ville møte. Og når utfallet ble at
vi skal jobbe videre med saken
er jeg ekstra fornøyd. En lokal
samlet sjarkflåte fortjener at noen
jobber for dem, og at de har noen
som hører hva de har å si, sa Øyvind Berg etter møtet på velferden
i Mehamn torsdag i forrige uke.

Skipsdieselspesialist
 Teknikere utdannet
fra Bosch-systemet
 Bosch er førstegangsutruster til ledende
produsenter av marineog landbaserte dieselmotorer.

SAMLER KREFTENE: Øyvind Berg(th) i Mehamn ville ha slutt
på akkurat det han her gjør, nemlig å sitte alene i egen bu og
snakke om fiskeri og fiskeripolitikk. Torsdag fikk han svar. Stinn
brakke på velferden ønsket det samme.
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 Overhaling og reparasjon
på de fleste pumpesystemer, som for eksempel:
Bosch, Yanmar,
L’orang, Denso,
Bryce og Mitsubishi.

Bosch Diesel Center
Lønsethagen
Elektro-Diesel AS
Gammelseterlia 4,
6422 Molde
Tlf. 71 24 17 63
jan-roger.lillevik@
lonsethagen.no
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Dronene på veg inn
i kystvakt-tjeneste

- Droner er et utmerket
verktøy for mange oppgaver, først og fremst
søk og redning. Vi har
ikke tenkt å bruke dem
for å spionere på fiskerne.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Etter å ha testet ut hvilken praktisk nytte man kan ha av droner
i ulike overvåkningsoppgaver,
besluttet Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern
tidligere i høst å gå til anskaffelse av til sammen fem droner.
Operatøransvaret legges til Kystvakten, som plasserer utstyret på
fem fartøy i den indre kystvakten.
- Dronene er primært anskaffet
for overvåkning innen oljevern,
og for å kunne utføre målinger
for Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet. Likevel, så
lenge vi har dem om bord, kan
vi også bruke dem til ordinære
kystvaktoppdrag, sier nestkommanderende i Kystvakten, Steve
Olsen.
Nærverktøy
Først og fremst tenker Olsen på
dronene som en ressurs i søk og
redning.
- Der har de vist seg å være et
fantastisk verktøy. Med infrarødt
kamera ser vi noen som flyter i
vannet veldig lett, det samme
ved strandsøk der vi kan avsøke

et større område veldig hurtig.
Vi ser også et potensial i å sette
om bord en kommunikasjonslink
for å øke rekkevidden av sambandet vårt ved å få et høyere
sendepunkt.
Fiskere som er nervøse for
at fremtidens fiskerikontroll
vil bestå av en drone som plutselig henger over båten, kan
ifølge Olsen ta det med ro.
- Det er de lite egnet til å gjøre.
Vi kan selvsagt skaffe oss overblikk over et felt, men det er
ikke hensiktsmessig å sende
dronen bort til båtene for å spionere. Dronen er jo et nærverktøy,
først og fremst. Den erstatter på
ingen måte de kapasiteter som
ligger i ordinære fly og helikoptre, understreker Olsen.
Dronene som Kystvakten kommer til å operere, får en praktisk
rekkevidde på rundt fem kilometer og en flytid rundt 45 minutter.

Sivil lisens
Kystvakten kommer til å fase inn
de fem dronene i løpet av første
halvdel av 2019. Til sammen 17
operatører har tatt den såkalte
«dronelappen» man må ha for å
fly drone kommersielt i sivil sammenheng. I tillegg til dette pågår
samtaler med Datatilsynet om
hvordan datainnsamlingen skal
håndteres i forhold til personvern
og rettssikkerhetsprinsipper.
- Vi må blant annet sørge for å ha
rutiner for sletting av bilder og
data vi samler inn i tillegg til det
vi egentlig var ute etter å samle
inn.

- Skynder oss sakte
Også Redningsselskapet
har et droneprosjekt
gående, men bruker de
små skritts metode.
Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no

Bjørn Vidar Evjen på RS «Det
Norske Veritas», stasjonert på
Ballstad, er sentral i Redningsselskapets utprøving av droner.
Foreløpig har ikke Redningsselskapet gått like langt som
Kystvakten i sertifisering av
mannskap, og kan dermed kun
operere dronene innenfor pilotens egen synsvidde. Det begrenser dronebruken til noen få
hundre meter, men erfaringene
med et øye i lufta har ifølge
Evjen likevel vært svært gode.
- Det å løfte opp et kamera
30 til 60 meter opp over båten,
gir oss en helt enorm utsikt. I
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tillegg til vanlige kameraer har
vi en drone med varmesøkende
kamera, og vårt mål er at dette
utstyret etter hvert skal finnes
på alle fartøyene. Likevel, dette
er kostbart utstyr, og det krever
utdanning av folkene som skal
bruke det, så foreløpig har vi
ikke prioritert det, sier Evjen.
Han er ikke i tvil om at droner
vil utgjøre en forskjell i fremtidige søk- og redningskasjoner.
- Vi har sett på øvelser at ei
drone kan ta seg lettere inn i
vanskelig terreng enn for eksempel Sea Kingen fordi den
jo ikke skaper lufttrykk ned
mot terrenget og de som kanskje sitter vanskelig til. Jeg tror
dronene vil ta Redningsselskapet med i aksjoner inn over
land i større grad enn før. Det
er jo for så vidt helt greit, for
det er jo ikke nøye hvem det
er som har ressursen, bare den
blir brukt.

Romslig landingsplass på et av de «dronebærende» fartøyene i indre kystvakt. Foto: Kystvakten
Steve Olsen er også nøye med
å presisere at dronesatsingen
ligger under Kystvaktens sivile
portefølje av oppdrag.
- Å bruke droner til militære
oppdrag blir et helt annet regelverk, og noe som foreløpig ikke
ligger i planene våre.

Dronen vil kunne avsøke
områder både til lands og til
vanns svært effektivt. Ser du
personen som har søkt ly i det
kuperte terrenget på denne
holmen?

STEIGEN SJØMAT AS

Velkommen til fiskerihavna i Helnessund!
Vi har lagt til rette for både sesongfiskere og tilflytting, med
fiskemottak, gjestehavn og faste plasser. Høstfisket i Helnessund
er rikt på sei, kveite og de fleste fiskeslag!
Hør med oss på tlf. 90101004!

Kystvaktpersonell har tatt «dronelappen» og er klar til å fase inn droner i løpet av første halvår 2019. Foto: Kystvakten
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SÆPLAST NORWAY AS leverer isolerte rotasjonsstøpte kar og containere.

Ta sikkerheten på alvor

Våre merkenavn
Nordic og Sæplast er
kjent i fiskeindustrien
over hele verden

VIKTIG DETALJ: Mange fiskere kjøper de nye draktene uten å
legge merke til en meget viktig detalj. I høyre brystlomme på
drakten ligger det noe som nesten ser ut som en leppestift. Den
er uhyre viktig å bruke. Meningen er at man skal smøre glidelåsen på drakten med denne. Det er for å sikre at den er tett slik
at vann ikke kommer inn. Noe som igjen gjør at den som ligger
i vannet holder på varmen lenger.

Sæplast Norway AS

Telefon 71 40 19 00
sales.norway@saeplast.com • www.saeplast.com
DNG i Svolvær er vår hovedforandler av sjarkcontainere
og mindre fiskekar i Nord-Norge. Tlf: 76 06 69 20

www.marinas.no

NYE DRAKTER: Overlevingsdrakter i neopren er nå standard om
bord hos nesten alle fiskere. Her viser Simon Selvaag at men på
en enkel måte kan teste om lyset på drakten virker. Kun et lett
kortslutning mellom polene er nok.
SIKRE OG FUNKSJONELLE BÅTHAVNER FOR FISKEFLÅTEN
Marina Solutions er totalleverandør av store og små båthavner.
Vi har utviklet og leverer funksjonelle og trygge løsninger
for fiskere og båteiere.
Større flytekaier og flytemolo
Snøfri betongbrygge uten behov for ekstern oppvarming
Sklisikre utriggere, redningsleidere, SOS-poster, kaipullerter m.m.
MARINA SOLUTIONS AS // post@marinas.no // +47 70 30 08 90

ARBEIDSSTASJON: Skipper Øyvind Berg forklarer skipsfører Jan Ohrberg og overstyrmann Simon Selvaag på RSS Peter Henry von Koss hvordan setting av line foregår, og hvilke sikkerhetsforanstaltninger den
som setter lina fysisk må ta.

SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM
FOR FISKEFARTØYER
Ved sikkerhetsstyringssystem levert av Sirkel AS oppnår du:
• Et økonomisk gunstig system som skaper trygge, sikre og velfungerende arbeidsplasser
ombord.
• Enkle og gode rutiner for oppfølging av myndighetspålagte krav om vedlikehold og sikkerhet.
• Et dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem tilpasset regelkrav.
• Systemet er basert på Premaster Vedlikeholdssystem.
• Systemet er tilpasset nye forskrifter gjeldende fra 1. januar og 16. november 2017.
• Vi leverer også mobile løsninger via app. til smarttelefoner og nettbrett.

SIRKEL

– trygghet til havs
Sirkel AS, Stakkevollvegen 65, 9010 Tromsø. Tlf: 47 45 42 00 post@sirkel-vs.no www.sirkel-vs.no
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Hvordan jobber du om
bord? Hva gjør du hvis
uhellet er ute?
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

Føler du deg som fisker trygg på
din arbeidsplass om bord? Tar
du de sikkerhetsforanstaltninger
som skal til for at du skal komme
hjem like hel som da du dro på
havet? Og, om noe skulle skje,
er båten da utrustet slik at du på
best mulig måte kan berge deg
selv, og også gjøre eventuelle letemannskapers jobb så enkel som
mulig når de er ute og søker?
I disse små setningene som
står over ligger det mer enn landkrabber aner. Det er dessverre
også mange av dem som i dag
drifter på sjøen som ikke alltid
tenker sikkerhet, men handler ut
fra at det alltid har gått godt, og
at de kan sine saker. En artikkel
som dette kan nok få enkelte av
veteranene til å vri seg, men en
samtale med mannskap fra en
redningsskøyte beviser at det
trengs en påminnelse av og til,
ikke minst til de unge og de aller
eldste sjøulkene.
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Todelt
Vi tok med oss mannskaper fra
redningsskøyta Peter Henry von
Koss om bord i en sjark i Mehamn. Sammen tok vi runden
rundt i båten. Formålet var ikke å
kontrollere sjarken, men vise hva
som gjør en trygg arbeidsplass
når arbeidet foregår ute i rom
sjø. Utgangspunktet var todelt:
Forebyggende sikkerhetsarbeid
og hva som bør være om bord og
hvordan det brukes hvis ulykka
først er ute. Det vare skipsfører
Jan Ohrberg og overstyrmann
Simon Selvaag som representerte
redningsskøyta.

foredragsholder fikk de to et skikkelig innblikk noe de nok bare har
observert på avstand under redningsoperasjoner. Berg viste dem
linesetterne og også spillet hvor
fisken dras inn. Pluss da renna fra
spillet, via bløggekaret og ned i
rommet. Han demonstrerte også

På dekk
Det første vi tok for oss var hvordan dekket var lagt opp i forhold
til det arbeidet som skal gjøres
der. Plassering av de forskjellige
arbeidsstasjonene opp mot sikkerhet for skader kombinert med
effektivt arbeide. Skipper Øyvind
Berg demonstrerte også for de to
fra redningsskøyta hvordan arbeidet blir utført, og hvilke tiltak
som er gjort for å unngå skader
på mannskap og også hva som er
gjort for å kunne handle raskt hvis
noe skjer.
Med en som kan sine saker som
kystogfjord.no • november 2018, uke 45

hvilken teknikk som blir brukt på
de forskjellige plassene. Temaet
på dekk er hvordan forebygge
skader, hvordan handle hvis
noe skjer, og ikke minst
hvordan behandle
BLA
eventuelle skader
OM
raskt.

O.M. Rønning Skipselektronikk
Brenneriveien 15
9601 Hammerfest
Telefon: 784 11 785
Faks: 784 13 522
Epost: post@omronning.no
Web: www.omronning.no

FLOTT: Jan Ohrberg mente at akkurat denne detaljen med en
ekstra dør frem mot fordekket og baugen var bra. – Da slipper
dere å måtte entre på yttersiden av båten. Det er å tenke sikkerhet, sa han om den døra.

Vi har alt du trenger av elektronisk utstyr
for fiskeri, navigasjon og kommunikasjon.
Vi utfører også rask og profesjonell
installasjon og service.
Velkommen til oss!
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Overtok roret

– Som dere ser har vi plasser
kniver ved hver stasjon. Det er i
tilfelle man skulle være uheldig å
bli hektet i en krok når lina settes
eller drages. Da er det bare å ta
tak i kniven og kutte lina så raskt
som det går an, forteller Berg de
to fra redningsskøyta.
Han loser dem vider på det
ikke så alt for store, men likevel
logisk lagt opp dekket. De tar en
titt ned i rommet, og det blir demonstrert hvordan romluka skal
håndtertes i rom sjø når det kanskje ikke er bølgefritt.
I rorhuset er det ikke mye å
kikke på. Her er det som skal til
av elektronisk utsyr for å finne
frem og lete fisk. Også sikkerhetsutstyret er på plass. En AiS
søk og redd transponder av siste
modell er strategisk plassert slik
at den bare er å raske med seg
hvis man må forlate båten i en
fart.
Drakter
Overlevelsesdrakter er obligatorisk. Om bord hos Berg er siste
skrik på den fronten kommet på
plass. Her blir de to fra redningsskøyta ennå mer aktiv og interessert. Drakten er av neopren, og er
laget for å kunne holde lenge på
kroppsvarmen. I tillegg forklarer
de hvor viktig det er for å få riktig stilling i vannet hvis man må
hoppe av båten at det også brukes redningsvest utenpå drakten.
Overstyrmann Simon Selvaag
på RSS Peter Henry von Koss
så nok noen svakheter som han
kommenterte med stor overbevisningsevne. I sitt arbeide på
redningsskøyta har han opplevd
at det er noe som går igjen når
det kommer til skader om bord.
Nemlig kuttskader.
– Det er slik at en båteier må
spørre seg om hva han skal kjøpe
først av plaster og hansker. Skik-

Ole Jørgen Ørjavik (53)
har overtatt roret i Tromstrygd etter Erik Fosland
som hadde sin siste arbeidsdag fredag.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Ørjavik overtar dermed direktørstolen fra en av sjøforsikringens
veteraner. Men er han på ingen
måte noen novise innenfor bransjen. Han kommer fra Sparebanken Nord-Norge der han har hatt
ansvaret for forsikringsbiten de
siste årene, samt at han har en
årrekke bak seg fra Uni Storebrand.
ROMLUKA: Her demonstreres hvordan romluka skal behandles slik at ingen skal risikere å skade seg. Legg merke til hjelmen. Skipper Øyvind Berg fortalte at han har deltatt som instruktør i ungdomsfisket, og at han er svært nøye med å lære nye mannskaper om
sikkerhet. Skipsfører Jan Ohrberg( med hjelm) og overstyrmann Simon Selvaag på RSS Peter Henry von Koss

kelige kevlarhansker kan være
med på å forhindre de fleste av
de kuttskadene vi har sett. Selvfølgelig skal man også ha førstehjelpsutstyr om bord, men
arbeidsklær og hansker som tåler
en støyt bør være prioritet nummer én, sa han om den saken.

opp på skjermen om bord hos
oss som lysende punkter, og vi
kunne lett navigere oss til ert

plass. Jeg tror dette kan være på
tur inn, og vi i Redningsselskapet skal være de første til å juble

når det kommer, sier skipsfører
på RSS Peter Henry von Koss
Jan Ohrberg.

Terje Martinussen krever
1.95 millioner fra sin tidligere arbeidsgiver. Sjømatrådet nekter og sier
han har opptrådt illojalt.
Inge Bjørn Hansen
ibh@kystogfjord.no

LITT PÅ KANTEN Plasseringen av denne lampen gjør at det kan være litt risikabelt å snu den i rett
posisjon. Jan Ohrberg var enig i at akkurat denne konstruksjonen kunne vært bedre konstruert.

FISKERNES
ULYKKESKASSE
Når ulykken har skjedd...

Garn // Line // Teiner // Juksa
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VIL DU HA EN HJERTESTARTE OM BORD?
SØK OM STØTTE!

Det er en delikat sak som skal
for retten i Nord-Troms tingrett i
slutten av denne uken. Tidligere
toppfigur innen fiskeribransjen
og direktør i Sjømatrådet Terje
E. Martinussen stevner sin tidligere arbeidsgiver inn for retten fordi Sjømatrådet har holdt
tilbake en kompensasjon han
mener han skal ha etter han sluttet i jobben.
Han var ansatt på åremål i to
femårsperioder, og fortsatte som
seniorrådgiver i Sjømatrådet. Før
han så forlot Sjømatrådet fikk
han permisjon med full lønn i ett
år for reise til Spania for å studere spansk. Da Martinussen så

gikk ut av Sjømatrådet ble partene enig om en kompensasjon
pålydende 1.95 millioner kroner.
Begrunnelsen for denne kompensasjonen var at Martinussen
mente det ville bli vanskelig for
han å få seg ny jobb.
Stoppet utbetalingen
Så langt, så greit. Men, så kom
Sjømatrådet tilbake med at de
likevel ikke ville betale han
denne kompensasjonen. De
mente at han på forhandlingstidspunktet var klar over at han
allerede hadde fått ny jobb som
instituttleder på Norges fiskerihøgskole (NFH). Såldes mener
de at kompensasjonen skal falle
bort fordi Martinussen satt på
informasjon som han ikke ga
videre til dem på forhandlingstidspunktet. Hadde denne informasjonen ligget på bordet
mener Sjømatrådet at de ikke
ville ha gått med på noen kompensasjon. De mener den tidligere direktøren hadde en plikt

Ole Jørgen Ørjavik (t.h) har overtatt som administrerende direktør i Tromstrygd etter Erik Fosland.
(69) som har vært i Tromstrygd
siden 1994, går på sin side inn

i pensjonistenes rekker. Vi kommer for øvrig med et større in-

tervju med Fosland i neste ukes
avis.

Hvis ulykken er ute, ta kontakt
med Knut Eriksen i Fiskernes Ulykkeskasse,
Postboks 1233 Torgard, 7462 Trondheim.

til å informere dem om dette.
Knallharde ord
De er også ganske knallharde
karakteristiker som kommer
fra Sjømatrådets advokat Hans
Jørgen Bender. Han mener Martinussen med vitende og vilje

hadde fortiet at han hadde fått
ny jobb. Bender bruker også
ord som illojal og uredelig om
Martinussen. I sitt innlegg til
retten at Martinussen ikke tenke
på sjømatnæringens interesser i
sin kamp og heller «sikret seg
nærmere dobbelt betaling i mer

enn et år fra to offentlige institusjoner ved å fortie at han har
fått ny jobb før han signerte sluttavtalent». «En slik opptreden er
illojal, og medfører at avtalen
ikke kan gjøre gjeldende overfor
Sjømatrådet», avslutter Bender
sitt innlegg med i retten.

www.selstad.no

GARN, LINER OG JUKSA
Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen)
Montering på nye og brukte telner
•
•
•
•

Lanka-Lina, seneline (2,5, 2,7 og 3,0mm,) med plaststoppere
Knoppet forsyn
Makkangler fra Columbi
Sperrgarn og Hauband

Kontaktinformasjon Selstad avd.Svolvær:
Gudmund Paulsen Tlf.909 29 602 gudmund.paulsen@selstad.no
Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 / 76 06 89 80
Jørgen Krogstad Tlf. 902 48 623 jorgen.krogstad@selstad.no
gudmund@selstad.no
• Selstad,
avd Svolvær
Butikk Tlf. 76
06 89 80

Ulykkeskassen yter økonomisk hjelp til fiskere
eller deres uforsørgede etterlatte ved ulykker
som medfører minst 15 prosent medisinsk
uførhet eller ved dødsfall.

Telefon: 73 54 5850/ 99 36 5105
E-mail: knut.eriksen@fiskarlaget.no
Tel +47 77 85 05 00 // post@refa.no // voninrefa.no

Kjenner landsdelen
Den nye forsikringsdirektøren
som er utdannet jurist, er opprinnelig fra Oslo. Men de siste
25 årene har han bodd i Tromsø,
hvor han er etablert med kone og
tre ungdommer i hus.
Han har imidlertid røtter fra
landsdelen, og føler seg helt
hjemme i Troms og kjenner
folket. Derfor ser han fram til
arbeidsoppgavene som han nå
står overfor. Og nøkkelordene
framholder han vil være nærhet
og lokal forankring.
Forgjengeren Erik Fosland

Pikant oppgjør i retten

AIS på draktene
Hvis der er noe ansatte i Redningsselskapet ønsker seg så er
det at sporingsinstallasjoner på
draktene ble obligatorisk.
– Når fiskerne først er i vannet med draktene på er det i dag
slik at da må vi under søk se etter
lyspunkter på sjøen. Hvis det
hadde vært AiS på draktene ville
alle som ligger i vannet dukket

Kystfiskeutstyr

Personlig forhold
Nå er det fiskebåter som vil
oppta hverdag hans, noe han
ser fram til. Tromstrygd handler
nemlig om langt mer enn bare
tradisjonelle forsikringskunder
som normalt sett utgjør et kundenummer og et saksnummer i

større forsikringsselskap.
Her vil han de kommende
årene få et helt annet forhold til
kundene enn det som er normalt
i bransjen. Ørjavik vil videreføre nærkontakten Tromstrygd
har pleid med fiskerne, spesielt
gjennom Tromstrygdskolen.
Derfor vil den nye direktøren
etter hvert bli et kjent ansikt
blant selskapets cirka 1300 forsikringstakere.

Nye vedtekter gir Fiskernes Ulykkeskasse mulighet til å bevilge kr. 5000,ved kjøp av hjertestarter til din båt.
I tillegg dekkes også nødvendig opplæringskurs i bruken av hjertestarter.

NÅR SEKUNDENE TELLER...

For din trygghet...

Terje Martinussen krever nærmere to millioner kroner.
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Renate Larsen og Sjømatrådet
beskriver den tidligere direktøren som illojal.

Nyhet!

Ny MEOSAR kompatibel nødpeilesender fra McMurdo med AIS.
10 års levetid på batteriene. Kan leveres i flere ulike modeller,
med og uten GPS og AIS. Ta gjerne kontakt med oss for mer info
og gode kampanjetilbud på profesjonelt sikkerhetsutstyr.
Metek as, Mehamn - Telefon 78 49 71 65 - www.metek.no - www.pronav.no
- alltid på bølgelengde
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kystfolk

PÅ SJØEN: Det blir noen timer i styrhuset på M/S
”Villfart” for Arild Andreassen i løpet av året.

Skriver om hverdagsliv

På lofotfiske med seil

Full støtte om UNESCO-nominasjon

Per Anders Todal mener det å skrive om sportsfiske er som å
skrive om sex. Derfor gjør han det ikke. Han forholder seg heller
til den daglige virksomheten langs kysten. Med rundt 45 publikum til stede var det få - om noen - sitteplasser igjen på Libris da
Halvsøstrene i Brønnøysund arrangerte bokbad med Per Anders
Todal, forfatter av boken «Havlandet». Totland ble intervjuet av
veterinær Arve Nilsen.

Forbundet Kystens råseilseminar 2019 skal kombineres med Lofotfiske. Når de samler lndets tradisjonsbåtseilere neste år, vil det skje i
Henningsvær i tidsrommet 14. Til 17. mars. Dermed vil deltakerne få
med seg et historisk sus fra lofotfisket som har preget hele nasjonsoppbyggingen. Alle detaljene for seminaret er ikke klart ennå, men man
forventer at det kan bli ekstra stor interesse ettersom det er lagt til
hjertet av Lofoten.

Nordisk klinkbåttradisjon kan bli det første felles nordiske kulturuttrykket
som får UNESCO-status. Over 200 kunnskapsmiljøer i hele Norden stiller
seg bak nominasjonen. Forbundet KYSTEN står bak aksjonen om å få innskrevet nordisk klinkbyggetradisjon på UNESCOs representative liste over
menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne listen er sidestilt med den
kjente “UNESCOs verdensarvliste” som tar for seg fysiske kulturminner og
kulturlandskap.

LOSSING: Her er det firkantballer med tørrhøy som losses
av båten. Foto: privat

PRAKTISK: Den 36 fot lange sauefraktebåten kommer til lands hvor som helst.

Min båt er lastet med…

DU STORE ALPAKKA: På denne måten fikk Wigdis Einvold Kleven og Guro Pettersen sine nyinnkjøpte alpakkaer med seg hjem til Kjøtta i fjor. Foto: privat

STOR LAST: Både traktorer og gravemaskin har ”pløyd” seg gjennom
Toppsundet på denne måten. Foto: privat

Å drive gård på ei øy
utafor allfarvei fordrer
smarte logistikkløsninger. Dette har villsaubøndene på Kjøtta i
Harstad kommune klart
å få til.
Liv-Karin Edvardsen
redaksjonen@kystogfjord.no

Bønder holder for det meste til
på land. Men Arild Andreassen
har mange timer bak roret i M/S
”Villfart” i løpet av et år.
Øya Kjøtta, som ligger et
kvarters båtreise med hurtigbåt
fra Harstad by, har ikke annen
offentlig kommunikasjon enn
nettopp denne passasjer-hurtigbåten. I likhet med flere øyer i
øyriket i Harstad kommune, er
dette ei bilfri øy, og da sier det
seg selv at frakt av varer og gods
blir vanskelig. For ikke å snakke
om når levende dyr skal hit eller
dit.

ENKELT: Båtdekket kan seksjoneres ved hjelp av
grinder, og M/S ”Villfart” kan koples direkte på
slaktebilen i Harstad. Dette forenkler hverdagen
til sauebøndene i øyriket betraktelig.
Foto: privat

Spesialbygget fartøy
Andreassen er villsaubonde i
Stihaug Villsaulag DA, sammen
med kona Guro Pettersen og
Wigdis Einvold Kleven. De tre
har en flokk på 170 villsauer.
Dyra har fått bukt med gjenngroinga som preget Kjøtta for
20 år siden, etter en periode der
øya var nesten helt fraflyttet på
grunn av nedleggelse av sildoljefabrikken.
– I begynnelsen bar og sleit
vi på sauer, og det var ei logistikk-tenking større enn størst når
for eksempel sauene skulle til
slakteriet, forteller Andreassen.
Dette ble for tungvindt, og
villsaubøndene gikk sammen
med Villsau Åkerøy DA på naboøya, og Leif Jensen på øya
Rogla, om å kjøpe et spesialbygget fartøy for frakt av sauer.
Nybygget ble levert av Hemnes Mekaniske Verksted og er
registrert på Vågsfjord Beitelag.
Båten bærer navnet M/S ”Villfart”, er 11 meter lang og 3,90

FRAKTER: Her er det familien Selnes Lind fra Grøtavær som får fraktet sine villsauer på sommerbeite til andre siden av Grytøy.
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Arild Andreassen holder hjulene i gang i øysamfunnet.
meter bred, bygget i aluminium.
Baugen er tverr og kan legges
ned, båten fungerer altså som
et landgangsfartøy. Det 10,50
meter lange dekket kan seksjoneres ved hjelp av grinder.
Koples direkte på slaktebilen
– Båten kan ta opp til 130 villsauer/lam. Ved slaktetider frakter vi dyra inn til Harstad der
båten koples direkte på slaktebilen, forklarer Andreassen som er
fast skipper om bord.
Han er ettertraktet i øyriket,
og stiller opp når andre bønder
trenger hjelp med å få fraktet dyrene sine for eksempel til og fra
sommerbeite.
– Båten veier fem tonn, og
har vist seg å være veldig praktisk i bruk. Den har en to meter
høy rekke med tretti centimeter
rekkverk øverst. Med to 150 hk
Suzuki påhengsmotorer kan den
gjøre en fart på 23 knop. Vanlig
marsjfart er 14-15 knop.
Det har etter hvert vokst seg
til mange oppdrag med forskjellig fraktegods til øyene, spesielt
de uten fergeanløp.

BEHANDLING: Sprøyting mot innvollsorm før beiteslipp gjøres
i 15 knops fart. Runar Selnes-Ingebrigtsen med sprøyta, Frank
Tore Lind og Linda Selnes Lind holder opp lammene.
Fraktet gravemaskin
– Ja, det har blitt mang slags
frakt med ”Villfart”. Fôr, bygningsmateriell til hytter ute i
skjærgården, traktorer og gravemaskin. For å nevne noe, sier
Andreassen.
Han har ei fartstid på 35 år
bak seg i anleggsbransjen, og
da han fikk overta en Takeuchi
gravemaskin på fem og et halvt

tonn, bar det om bord i sauefraktebåten og hjem til Kjøtta med
”kjempen”. Gravemaskinen har
han også fraktet med seg til ei av
naboøyene for å gjøre gravearbeid der.
– Vi har god økonomi på
båten. Og det er jo veldig viktig.
For skulle vi for eksempel få et
havari på en av motorene, må vi
ha et overskudd å ta av, sier han.
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Brennhet interesse for struktur

To millioner til saltgjenvinning
Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) stiller
med to millioner kroner til den
som klarer å utvikle en teknologi
som kan automatisere prosessen
etter rensing av brukt salt, samt å
rense saltlake.

Bakgrunn for prosjektet er
den betydelige mengden av salt
til produksjon av salt- og klippfisk som brukes hvert år.
Ved en full dagsproduksjon
Lorena Gallart Jornet og FHF
stiller med to millioner kroner
for å gjenvinne brukt salt i fiskeindustrien.

av flekket fisk benyttes flere
tonn salt for lake produksjon og
tørr-salting. Etter salteprosessen
er ferdig er det potensiale for å
gjenvinne 40 prosent av saltet,
og i tillegg er det et stort potensial for å gjenvinne saltlake.
Det benyttes en vaskemaskin
for å gjenvinne salt ved mekanisk filtrering. Etter at saltet er
renset, er det fortsatt fremmende
partikler som må fjernes manuelt. I tillegg benyttes flere tonn
salt for lake-produksjon i salteprosessen. Det er også behov for
å rense denne laken.
Lorena Gallart Jornet, Fagsjef
industri/konvensjonell, er prosjektansvarlig fra FHF side.

Forskerne Bent Dreyer
og Audun Iversen fra Nofima fylte aulaen på Kystens hus, da de forleden
tok en gjennomgang
av strukturordningene i
fiskeflåten.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Interessen for norske fiskerettigheter er tydeligvis et brennhet
tema i Tromsø. I hvert fall om
man skal tolke interessen for
strukturendringene norsk fiskeri
har vært gjennom de siste årene,
og kanskje står overfor dersom
man velger å strukturere fiskeflåten under 11 meter.

Kortere vei
Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

Tilbakeblikk
Under det åpne miniseminaret der forskerne Bent Dreyer
og Audun Iversen foredro om
utviklingen siden de viktigste
fiskeriene ble lukket, hadde nærmere 100 møtt fram. I gjennom

FISKERMØTE

foredragene ble deltakerne dratt
gjennom historien – fra ressurskrisen på slutten av 1980-tallet
som førte til lukking av torskefiskeriene, etablering av fartøykvoter, med der på følgende
struktureringstiltak. Både i form
av kondemneringsordninger på
1990-tallet, men kanskje viktigst
av alt strukturtiltak som følge av
sammenslåing av torskekvoter.
I foredragene ble det vist fram
hvilke direkte innvirkninger tiltakene har hatt på fiskeflåten,
og utviklingen her. Videre fikk
man vist fram hvilken direkte
endringer strukturtiltakene har
fått på samfunnsstrukturen i
fiskeværene, gjennom endrede
leveringsmønstre gjennom at
fiskeflåten har blitt mindre som
en følge av struktureringstiltakene.
Flest unge
Interessen for temaet var stort.
Spesielt blant den yngre garde.
Rett nok hadde mange gamle
travere fra fiskerinæringen funnet fram til Kystens hus, men en

Vi tar i land
Vi tar i land
Vi tar i land
båter opp til
båter opp til
båter opp til
12 meter
12 meter
12 meter

Sveising
Reperasjon
Båtpuss

Annonsér i Kyst og Fjord

overvekt av tilhørerne besto av
yngre folk, ikke nødvendigvis

• Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen)
• Lankaliner
• Knoppa forsyn
Kontaktinformasjon Selstad avd.Svolvær:

• Mekanisk
verksted
• Mekanisk
verksted
•
Slipp
• Slipp
• Sertifisert stål- og
• Sertifisert
stål- og
aluminiumsveising
aluminiumsveising
• Hydraulikk
• Hydraulikk
• Sandblåsing
• Metallisering
• Sandblåsing
• Sprøytemaling
• Metallisering
• Sprøytemaling

Gudmund Paulsen Tlf. 909 29 602 gudmund.paulsen@selstad.no
Jørgen Krogstad Tlf. 902 48 623 jorgen.krogstad@selstad.no
Butikk Tlf. 76 06 89 80

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

8475 Straumsjøen
www.nordmek.no

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

Mobil. 906 76 486
E-post: post@nordmek.no

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

Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!

ØKSFJORD: MOB: 90 18 75 78
akv@frydenbo.no

6095 Bølandet
Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com • www.froystad.no
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Service til
kystflåten!

Service til kystflåten!
Service
til
kystflåten!Kjøllefjord
Entreprenør
Kjøllefjord
Mekanisk Service til kystflåten!
400 88 300
Slipp

Kjøllefjord

400 88 300

slippen@rovikas.no

slippen@rovikas.no
400 88 300
slippen@rovikas.no

FOR FISKERE OG HAVBRUK

FOR FISKERE OG HAVBRUK:

FartøysSikkerhetsSikkerhetskurs –
Tlf: 45958880
kurs
kontroller
eller booking@arcos.no
www.arcos.no

NÅR
DU SIST KONTROLL
PÅ DITT
Ståltau
SkipsHADDE
og redningsutstyr

bs@frydenbo.no

i Kong Øysteins Hall - Kabelvåg
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Tlf.760
76 54
05 42
Tlf.
24000 • post@vvregnskap.no
post@vvregnskap.no

Alt i løfteutstyr
Flåteservice
Brannutstyr
Trosser ogREDNINGSUTSTYR?
tauverk

HAVØYSUND: MOB: 47 33 24 07

Garn, teiner, plastkar, etc

VELKOMMEN TIL LOFOTFISHING 2019

Skipshandel
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i løfteutstyr
Flåteservice
ViAlt
gjør
kontroller på følgende
redningsutstyr:
Viking redningsflåter
Redningsdrakter
Sakkyndig kontroll av løfteutstyr

KONTAK
Leirvikba
9610 Ryp
78 41
hamm

www.arcos.no

Verneutstyr og bekledning
Ståltau
Skips og redningsutstyr
KONTAKT OSS:
GODKJENT SERVICESTASJON FOR VIKING REDNINGSFLÅTER
Leirvikbakken 8,
LEVERANDØR
Verneutstyr
og bekledning
Brannutstyr
Trosser og
tauverkAV:

Ta kontakt med oss for bestilling
Havøysund: mob. 47 33 24 07, bs@frydenbo.no
Øksfjord: mob. 901 87 578, akv@frydenbo.no

LofotFishing 2019 arrangeres 29. - 31. mars

•

Service
Service
Service
til kysttil
kysttil kystflåten !
flåten
!
Bistår med skatt,
regnskap
flåten
! og rådgiving

LEVERANDØR AV:

SKIPS- OG ELEKTROSERVICE, FOR ALLE TYPER FARTØY,
FÅR DU ALLTID UTFØRT I HAVØYSUND OG ØKSFJORD.

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

Båtpuss

Sveising
Reparasjon
Båtpuss
Skipshandel

www.arcos.no
Fartøysinspeksjoner
- Tlf: 41797100
Tlf:- 45958880
Tlf:
41797100
Sikkerhetsstyring
Tlf: 41797100

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

78 49 99 00

•

GARN ∙ LINE ∙ TAUVERK

Vi leverer plaststøpte paller, kar
og containere til næringsmiddelindustrien

Telefon

Vi tar i landopp
båter
• Reparasjon
til 12 meter

•
•
•
•

• Skipshandel
direkte fra næringen, men
samviktig målesnor
opp
til 12næringen
meter som en
funnsengasjerte som ser fiskeri- for utviklingen i Nord-Norge.

UTSTYR TIL FISKEFLÅTEN

Jennskaret
8475 Straumsjøen
www.nordmek.no
Jennskaret

Båtpuss

Båtpuss

Bent Dreyer ga tilhørerne et historisk tilbakeblikk i utviklingen fra torskefiskeriene ble lukket,
og
• Sveising
Vi tar iskal
landstruktureres.
båter
• Reparasjon
fram til i dag når man står overfor spørsmålet om også den minste sjarken
til 12 meter
•opp
Sveising
• Båtpuss

GARN, LINER OG JUKSA

www.selstad.no

Reperasjon

Reperasjon

Skipshandel
Skipshandel
Skipshandel
Vi tar i land båter

Selskap du har bruk for:

| 77 66 01 00

Sveising

Sveising

9610 Rypefjord
78 41 18 88
hammerfest@haug.no

Redningsvester

Ta kontakt for kontroll og tilbud på redningsutstyr til din båt, se vår hjemmeside for hva vi kan tilby
av produkter og tjenester WWW.HAUG.NO

KONTAKT OSS:
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Bytter bank etter 24 år

Norges Råfisklag har
valgt SpareBank 1 NordNorge som sin bankforbindelse.

Råfisklaget har hatt samme bankforbindelse siden 1994, og kjører
jevnlig en anbudsrunde på sine
banktjenester.
- Vi har nå gjennomført en
grundig og ryddig evaluering av
de fire anbudene som kom inn,
og har valgt SpareBank 1 NordNorge som vår nye leverandør
av banktjenester. De hadde det
beste totaltilbudet med hensyn
til betingelser og tjenestetilbud,
forteller Svein Ove Haugland,
administrerende direktør i Norges
Råfisklag.
Han legger heller ikke skjul på
at det kjennes godt å velge den
nordnorske banken.

- Vi er fornøyd med at banken
som hadde det beste tilbudet, også
har en sterk posisjon i Råfisklagets
virkeområde og i fiskerinæringen.
Vi ser derfor et stort potensial i å
utvikle det strategiske samarbeidet
mellom to betydelige regionale aktører som har et varmt hjerte for
kystnæringene, sier Haugland.
I tillegg til ordinære banktjenester, innebærer avtalen at
SpareBank 1 Nord-Norge skal
lage «råfisklagskortet» – et eget
betalingskort som tilbys til fiskere og mannskap på fiskefartøy,
fast ansatte i Norges Råfisklag,
Fylkesfiskarlagene, Norsk Sjømannsforbund, Fiskebåtredernes
Forbund og Norges Kystfiskarlag.
Råfisklaget er garantist for oppgjør for fiskerne. Oppgjørstiden er
14 dager, men med dette kortet tilbyr Råfisklaget fiskere et forskudd
på oppgjøret.

Kjøp og salg
Mann 47 år fra Nordland
søker jobb på fiskebåt fra
januar 2019. Alt er av interesse. Erfaring fra not,
snurra, garn og krabbefiske.
Har sikkerhetskurs.
Tlf: 971 32 339

Ønskes Kjøpt!
Islandsk speedsjark, Malo
eller Selfa Sjark 28-35 fot,
Rigget for garn, ønskes
Kjøpt!
Tlf: 948 91 113

MARINEMOTORER
Eksklusiv Perkins Marine-importør siden 1962
Vi leverer Perkins marinemotorer og marineaggregater.
Motorene kommer i ulike versjoner, både for
strømproduksjon og fremdrift.
Fremdriftsmotorer beregnet for yrkesbruker:

Vil du jobbe i
lokalavis?

M216C
Fra: 162.950,-

Hilde Hamnes

M300C
Fra: 166.950,-

Gode kampanjepriser i 2018
Begrenset antall. Ta kontakt!

søker journalist og
annonseselger
ER DU KLAR TIL Å TA FATT PÅ EN UNIK
OG SPENNEDE UTFORDRING?
Primex Norway og Myre Fiskemottak søker etter
en erfaren og kreativ selger av hvitfisk.
Primex Norway med Norges mest moderne og effektive fabrikk, og Myre Fiskemottak som en stor leverandør av fersk fisk
fra kystflåten, utgjør samlet kanskje den mest
spennende hvitfisksatsningen vi har sett i Norge de siste tiår.
Vi søker deg som har det som skal til for å løfte produktene,
både helfisken og filetene raskt ut i verdensmarkedet.
Stillingen innebærer oppfølging og kontakt med en allerede
stor og etablert kundeportefølje, så vel om etablering av nye
internasjonale kunderelasjoner.
Stillingen vil også medføre gode karriere -og
utviklingsmuligheter. Arbeidssted er på Myre i nye og
trivelige lokaler hos Primex Norway. Arbeidsspråket vil være
engelsk og norsk, og du må derfor beherske begge språk
godt, muntlig så vel som skriftlig
Søknadsfrist: 21 november 2018. Spørsmål om stilling kan
rettes til Ted 913 47 380 eller Martin 975 08 665
Søknad sendes til post@primexnorway.no

søker redaktør
til ett års vikariat
Les annonsene på
medier24.no/stilling

Marineaggregater for strømproduksjon
Motorer og aggregater på lager for omgående levering
Alle priser er eks. mva. Leveringsbetingelser: EXW.Lørenskog
Et godt utbygd forhandlernett gir salg og service lokalt.

i samarbeid med lokalavisa og

MØRENOT FISHERY

TOTALLEVERANDØR
MØRENOT FISHERY
AV FISKEREDSKAP!

TOTALLEVERANDØR AV FISKEREDSKAP!

Industriveien 9, 1473 Lørenskog
Tlf. 67 91 28 00 – E-post: salg@ universal-diesel.no
www.universal-diesel.no

Ny bok om fiskebåter
i salg nå!
PER - ROGER VIKTEN

Nesten 200
fiskebåter fra
hele Nord-Norge.

FOSNAVÅG | T: 905 34 125 |
jrl@morenot.no | www.morenot.no
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Regiondirektør Fiskeridirektoratet region Nord
Flere medier, spesielt i Finnmark, har i det siste hatt flere
utspill om hvordan Fiskeridirektoratet tolker og håndhever regelverket. Sist ut er avisen Kyst
og Fjord med en kommentarartikkel kalt «Den blå båten og
regeltolking». Felles for disse
utspillene er å framstille fiskerne som ofre for vilkårlig regelverkstolkning fra inspektører
i Fiskeridirektoratet. Vi mener
oppslaget i Kyst og Fjord er
usaklig og tendensiøst, og vi vil
derfor kommentere påstandene
som framkommer i artikkelen.
Vi er enige i at regelverket
er komplisert og at dette kan
være utfordrende for både næringsutøvere og direktoratets
ansatte som utøver kontroll og
tilsyn med fiskeriaktiviteten.
Dagens regelverk er et resultat
av mange og årelange tilpasninger for å dekke ulike behov; ønsker om spesielle ordninger fra
næringen selv, fra politikere og
fra forvaltningen. Når alle skal
få sitt og ingen skal miste noe
blir resultatet gjerne et komplisert regelverk. Fra et kontrollståsted er det klart at oppdraget
vårt ville være lettere med et
enklere regelverk.
Risikobasert kontroll
Journalist Inge Bjørn Hansen
i Kyst og Fjord skriver: «… at
kystflåten nesten ikke tør å for-

INNSPILL

Formann i Tromsø Fiskarlag
I lang tid har det vært et økt fokus
på bruken av lusemidler i havbruksnæringen. Forskningsrapporter som viser store skader ved
bruk av hydrogenperoksid. Et
middel som har ruinert skalldyrbestander og forårsaket skader i
flere fjordstrøk rundt kysten.

Boka kan bestilles
fraktfritt fra
www.bokinord.no
eller telefon:
915 85 007
post@bokinord.no

PRIS KUN
KR. 349,-

Sist uke kom skrekknyheten fra
Alta, hvor kvaliteten på reken
er katastrofal for fiskeren og
fiskekjøperen. Vi ser bilder av
kystogfjord.no • november 2018, uke 45

late kaia i frykt for å komme
i konflikt med en eller annen
regel …» Fiskeridirektoratet
kontrollerer mellom to og tre
prosent av alle landinger av fisk
og de fleste av disse kontrollene
avleder ingen reaksjoner. Den
frykten Hansen beskriver er
derfor lite trolig spesielt framtredende hos fiskerne. Kontroll
blir planlagt og utført i henhold
til en risikoanalyse. Det betyr at
noen fartøy og landanlegg kan
ha høyere risiko for å bli kontrollert enn andre. Kongekrabbefisket er vurdert til å ha en
relativt høy risiko for overtredelser av regelverket, og da vil
dette fisket oppleve en høyere
kontrollfrekvens enn et annet
fiskeri.
Kommentaren i Kyst og
Fjord antyder at enkelte inspektører synes å ha en egen agenda.
Vi vil presisere at inspektørene
i Fiskeridirektoratet utfører sine
oppdrag med bakgrunn i Fiskeridirektoratets samfunnsoppdrag og vedtatte instrukser. Når
det gjelder den omtalte saken
med T-S Barents AS og forliket
mellom staten og rederiet vil vi
poengtere følgende:
Inspektørene som kontrollerte fartøyet ved to tilfeller og
rapporterte om mulig brudd på
deltakerforskriften gjorde det i
henhold til gjeldende instruks.
De hadde hverken misforstått
eller feiltolket regelverket. At
regelverket senere ble justert
slik at det fikk konsekvenser
for utfallet av denne saken kan
ikke lastes inspektørene som utførte kontrollen i dette tilfellet.
Denne saken illustrerer forøvrig
at systemet virker.

Rom for skjønn
Norge er en rettsstat som bygger
på lover og regler. Når noen er
uenige i et vedtak fattet i medhold av lov eller forskrift kan
man klage eller anke saken til
en høyere instans, som vil vurdere saken på nytt med friske
øyne. Hvis klagebehandlingen
ikke fører fram og man fremdeles er uenig kan man gå til søksmål, noe som ble varslet i dette
tilfellet. Denne prosessen førte i
denne saken til at praksisen ble
endret. Det må alle innrette seg
etter.
«… Finnes det ikke rom
for skjønn og tolkninger som
ikke alltid går i disfavør (av)
en sjarkfiske ...», skriver Inge
Bjørn Hansen i Kyst og Fjord
videre. Da kan vi svare et klart
og tydelig: Jo, det gjør det –
hele tiden. Videre peker Hansen
på at myndighetene og fiskerne
må møtes for å diskutere tolkningene av regelverket. Da kan
vi berolige Hansen og Kyst og
Fjords lesere med at fiskerne og
myndighetene har en utstrakt og
løpende dialog på ulike nivå der
vi diskuterer ulike tema, inkludert regelverket. Nye regler blir
gjenstand for høringer og diskuteres i dialogmøter hvor alle
interessenter kan si sin mening
og komme med innspill og fortolkninger – før de blir vedtatt.
Fiskerne og fiskernes organisasjoner har en viktig rolle og stor
påvirkningskraft i regelverksutviklingen.

døde reker som driver i land i
store mengder.
Nå skal selskapet Seaclax AS teste ut et nytt lusemiddel i Nord Norge.
Etter stor motstand fra lokalbefolkning i Karlsøy, Tromsø og
Lyngen kommune ble det allikevel gitt tillatelse til å legge ut
lokaliteter ved østre Reinøy og
Karlsøy. Lokaliteter som ligger i
direkte innløp til Ullsfjorden med
Breivikelva. En mindre lakseelv
samt et rekefelt som har vist nedadgående bestand.
I sommer ble det påvist ILA ved lokaliteten
Lubben. Et utfall av en allerede
unødvendig situasjon som er
blitt skapt av havbruksnæringen

Nei, fiskerne trenger ikke frykte Fiskeridirektoratets kontroller
dersom de ikke har noe å skjule, skriver regiondirektør Hilde
Hamnes. (Illustrasjonsfoto)

Profesjonelle fiskere
«Å legge hele arbeidet over
på fiskeren og si at han eller
hun har et eget ansvar for selv

å følge med når det kommer
endringer blir feil», er et annet
utsagn i kommentarartikkelen.
Her gjør kommentatoren profesjonelle fiskere til amatører
som ikke er i stand til å sette seg
inn i regelverket eller følge med
når det gjøres endringer, som er
nokså naturlig når det handler
om å høste av en levende ressurs. Vårt inntrykk er at fiskerne
i Norge er profesjonelle aktører
som stort sett vet hva som kreves av dem og som vet hvor informasjonen om reguleringene
finnes.
Helt til slutt vil vi imøtegå
kommentarens beskrivelse av de
nye blå fartøyene våre som nå
seiler på norskekysten. I billedteksten står det: «Nyvinningen
som skremmer». Hvor artik-

kelforfatteren har en slik beskrivelse fra vet vi ikke, men at
båtene skal være spesielt skremmende er nytt for oss. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har et
mye bredere oppdrag enn å bare
drive kontroll. De driver kunnskapsinnhenting på oppdrag
fra Havforskningsinstituttet og
andre institusjoner, de driver
oppsyn i sildefisket og andre
fiskeri slik at fisket kan avvikles
mest mulig hensiktsmessig, de
driver informasjonsarbeid overfor både yrkesfiskere og fritidsfiskere, de utfører oppdrag for
redningstjenesten og de kontrollerer ulike typer fiskerier. Kort
sagt: Et variert og nyttig arbeid
til beste for fiskerinasjonen
Norge som også kommer den
enkelte fisker til gode.

i sitt jag etter økte produksjonsområder og utbytte.
Tromsø Fiskarlag har i en årrekke vært svært kritisk til havbruksnæringens syn/utnyttelse
av kysten vår med åpne mærer.
Kommunene rundt omkring på
kysten har med rund hand delt
ut lokaliteter uten å kreve at all
oppdrett skal i lukket anlegg,
som Tromsø Fiskarlag har krevd
ved flere anledninger. Utbrudd
av sykdom og lusemiddelbruk er
et bevis på deres måte å fikse et
problem som egentlig ikke hadde
trengt å vært der, noe myndighetene stilletidende har godkjent.
Tromsø Fiskarlag sitt syn på
havbruksnæringen er at den er
skadelig for miljøet og livet i

havet med dagens teknologi. Vår
mening er at havbruksnæringen
og alle produksjonslokaliteter
må inn i lukkede anlegg. Enten
på land eller i flytende anlegg
til havs. Dette må næringen og
spesielt alle etater i kommuner
og stat ha som forutsetning for
alle anlegg og ikke bare anlegg
med utviklingstillatelser.
Tromsø Fiskarlag har lenge
vært skeptisk til troverdigheten
til alle rapportene som er kommet om at det ikke er oppdretterne som er skyld i at fjorder og
sund langs kysten er forurenset,
at bestandene av villfisk har gått
så sterkt tilbake at fjordfisket er
blitt ulønnsomt og folk har flyttet
fra bygdene.

Et eksempel kan nevnes:
Kobberutslipp, som er blant de
verste og farligste utslippene fra
oppdrettsanleggene, er på ca.
1000 tonn pr. år. Det utgjør 70
% av alt kobberutslipp i Norge.
Kobber er nest farligste miljøgift i sjøen og er påvist ikke bare
under mærene, men også langt
fra oppdrettsanleggene.
For å slå det fast atter en
gang, så mener Tromsø Fiskarlag at oppdrett av laks og andre
arter skal vi ha.
Men skal vi bygge opp igjen
det livet i fjordene og på kysten
som allerede er ødelagt, må eksisterende anlegg lukkes, og viktigst av alt: Ved all ny tildeling
må kravet være lukkede anlegg.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Stopp galskapen!
Paul Olaisen

Faktaopplysninger
om hver båt.

JUKSA-GARN-LINE

Er fiskerne ofre for tilfeldig regelverkstolking?
INNSPILL

Perkins leverer et bredt utvalg av fremdriftsmotorer
med ulike effekter

VI SØKER SELGER

innspill@kystogfjord.no

M92B
M190C
Fra: 159.950,99.975,Fra:

M250C
Fra: 164.950,-

Her er ledige stillinger:

innspill

Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords
debattside
slipper -til
ogmed
små
Kjære debattanter.
Dette- erder
Kystleserne
og Fjords debattside
dermed
lesernestore
slipper til
storeinnog små
legg. Alle innlegg vil bli lagt ut på kystogfjord.no
sinvildebattseksjon,
menssin
etdebattseksjon,
utvalg vilmens
bli tatt
med
innlegg. Alle innlegg
bli lagt ut på kystogfjord.no
et utvalg
vil blii tatt
papiravisen. Vi håper å bli et viktig debattforum
oppfordrer
alle
som har
innspillalle
desom
ønsker
å få
med i papiravisen.og
Vi håper
å bli et viktig
debattforum
og oppfordrer
har innspill
de ønfram om å sende innleggene til oss. Visker
oppfordrer
til tilen
samt
å behandle
å få fram om å imidlertid
sende innleggene
oss.ordentlig
Vi oppfordrer tone,
imidlertid
til en ordentlig
tone, samt å
motdebattanter med respekt. Innlegg sendes
innspill@kystogfjord.no
behandletil
motdebattanter
med respekt. Innlegg sendes til innspill@kystogfjord.no
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62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Hauge Kystfiske AS hvor
ovenfornevnte er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-44-SJ.

Odd Paulvin Olaisen

på stedet Nesseby i kommune
med samme navn i Finnmark har
fått båten «HM Senior» innført i
Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en komposittbåt med fartøylengde på 7,90 meter som ble
bygget i 1970.
Den har deltakeradgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-100-N.

Leif Sivert Heløy

(bildet) i Nordvågen i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Heløygutt IV» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,47 meter som ble bygget i 1992.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet JSL Heløygutt AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-79-NK.

Mausund Kystfiske AS

på Lunheim i Frøya kommune i
Trøndelag har fått båten «Frøyfisk» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 14,86 meter som ble
bygget i 1984, ombygget i 1991.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Det er to aksjonærer i selskapet,
Jostein Kåre Sørgård og Tommy
Holte Sørgård.
De eier hver sin halvdel. Begge
er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er ST-23-F.

langs kysten

Rune Blaschek
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(bildet) i Tromsø har fått båten «Husværsund» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 12,83 meter som ble
bygget i 1979, ombygget i 1982.
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 Fruholmen Seafood AS
hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-65-T.

Jim Andre Nikolaisen

Per Svenning Madsen

på Leinøya i Herøy kommune i
Møre og Romsdal har fått båten
«Vema» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,40 meter som ble
bygget i 1983.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
M-34-HØ.

Linas Vasiliauskas

i Sørvær (bildet) i Hasvik kommune i Finnmark har fått båten «Mantas» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Den har
deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28
meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-3-HV.

Even Hauge

på Skodje i kommune med
samme navn i Møre og Romsdal
har fått båten «Hauge Junior»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med
fartøylengde på 14,98 meter som
ble bygget i 2011.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for

i Honningsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Johanne» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,60 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
et enkeltmannsforetak og eieren
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er F-152-NK.

Bjørn Eirik Robertsen

og Svein Asbjørn Robertsen på
Rundhaugen i Bø kommune i
Nordland har fått båten «Soley»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt
driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,42 meter som ble
bygget i 1990.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
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Tustern 2 AS

på Husøy i Lenvik kommune i Troms har fått båten «Fortuna» (bildet) innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag. Det er
en stålbåt med fartøylengde på 27,49 meter som ble bygget i 2008.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad
med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Den har fire ekstra kvoter i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for
kystflåten. De gjelder kun for fiske etter hyse.
Det er en aksjonær i Tustern 2 AS og det er Tustern AS.
Det er to aksjonærer i dette selskapet, Malangsgutan AS og Brødrene Karlsen
Holding AS.
Malangsgutan AS som er majoritetsaksjonær med minst mulig margin, har tre
aksjonærer. Det er Rune Sand, Steve Sand og Hans Andre Rognmo. Første-

nevnte eier noe over halvparten, nestemann en firedel og sistemann en
femdel.
Alle tre er oppført på blad B i fiskermanntallet. Brødrene Karlsen Holding AS har tre aksjonærer. Det er Roar AS, Astrid Marie AS og Ingebjørg AS. De to første eier drøye to femdeler hver av selskapet, mens den
siste aksjonæren eier en knapp seksdel. Det er tre aksjonærer i Roar AS.
Roar Karlsen eier en tidel, mens Rita Karlsen og Randi Paula Karlsen
eier en knapp halvdel hver. Astrid Marie AS har to aksjonærer. Brynjar
Andersen og Ingvild Andersen Dahl eier hver sin halvdel. Ingebjørg AS
har tre aksjonærer. Det er Herbjørg Karlsen Fagertun, Torstein Karlsen
og Hugo Karlsen. De eier en tredel hver.
Båtens fiskerimerke er T-161-LK.

fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i selskapet Havbryn AS hvor de eier
hver sin halvdel.
Begge er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-48-BØ.

Nils-Thoralf Karlsen

i Honningsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Sjøbuen» innført i Fiskeridriektoratets register over fiskefartøy
med endret eierskap og endret
driftsgrunnlag.
Det er en aluminiumsbåt med
fartøylengde på 10,60 meter som
ble bygget i 1985.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse nord for
62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter.
Den har nå også adgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i selskapet Nordkapp Sjøfisk AS hvor
ovenfornevnte er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-165-NK.

John Arnet Johansen

på Napp i Flakstad kommune i

Thor-Svein Berg
Jane Irene Johansen

i Smørfjord (bildet) i Porsanger kommune i Finnmark har
fått båten «Sakura» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,70 meter som ble
bygget i 1982, ombygget i 1994.
Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-81-P.

Nordland har fått båten «Skottind» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 20,60
meter som ble bygget i 1976, ombygget i
1995.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
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og Solveig Othilie Berg i Mevær (bildet) i
Loppa kommune i Finnmark har fått båten
«Sverreson» innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde på 10,66 meter som ble
bygget i 2013. Eierskapet er organisert i
selskapet Sverreson AS hvor førstnevnte er
majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Begge eierne er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-98-L.
(Foto: Loppa kommune)

sei og hyse nord for 62. breddegrad med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
I dette fisket har den seks ekstra adganger
gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
To av dem gjelder kun hyse. En tredje

gjelder hyse og sei.
Johansen eier båten gjennom selskapene
Skottind AS og Vareid Support AS hvor
han er eneste eier.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er N-123-F.
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Karl Fredrik Hansen

i Honningsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Ruth» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,20 meter som ble
bygget i 1983.
Den har deltakeradgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-182-NK.

Odd Agnar Olsen

Tor Einar Bietilæ

(bildet) i Vadsø i Finnmark har fått båten «Morild» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Det er en trebåt med fartøylengde på 10,49 meter som ble bygget i
1975. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-24-VS.

og Raymond Olsen på Tennes
i Balsfjord kommune i Troms
har fått båten «Varnes» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,12 meter som ble
bygget i 1982, ombygget i 1991.
Eierskapet er organisert i selskapet Olsen Fisk AS hvor
førstnevnte er majoritetsaksjonær med liten margin.
Begge eierne er oppført på blad
B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-143-B.

Jens Einar Kiil

i Hammerfest i Finnmark har
fått båten «Sigve» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,74 meter som ble
bygget i år 2000.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-114-H.

(bildet) i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark har fått båten «Mareliusson» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 12,20 meter som ble bygget i 1988.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse nord for 62. breddegrad med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Sørgård eier båten gjennom selskapene Gullholmen Holding AS og Gullholmen AS
hvor han er eneste aksjonær. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-250-M.
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Roberta Bilinskiene

Zeta Kystfiske AS

i Lakselv i Porsanger kommune
i Finnmark har fått båten «Zeta»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,62 meter som ble
bygget i 1973, ombygget i 2018.
Den har deltakeradgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Den er videre påmeldt i fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Det er to aksjonærer i selskapet,
Stig Ivar Pettersen og Elin Olasdatter Pettersen.
Førstnevnte som er majoritetsaksjonær med liten margin, er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-21-P.

Esten Estensen

Chris Andre
Abrahamsen

i Vardø i Finnmark har fått
båten «Anita Helen» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,62 meter som ble
bygget i 1977.
Den har deltakeradgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
Den er videre påmeldt i fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-77-V.

Jouni Sørgård

av kongekrabbe i åpen gruppe.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad A i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-212-NK.

i Honningsvåg i Nordkapp
kommune i Finnmark har fått
båten «Erovita» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,10 meter som ble
bygget i 1982.
Den har deltakeradgang i fangst

Paul Krister Guseck Aasen

på Fiskarstrand (bildet) i Sula kommune i Møre og Romsdal har fått båten «Mistadobalina» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 6,88 meter som ble bygget i 2010.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-7-SA.

på Veidnes i Lebesby kommune
i Finnmark har fått båten «Saltind» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,62 meter som ble
bygget i 1976.
Den er påmeldt i fiske med
tilleggskvote etter torsk med
fartøy i åpen gruppe registrert
i virkeområdet til Sametingets
tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-112-LB.

Den er videre påmeldt i fiske
med tilleggskvote etter torsk
med fartøy i åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-173-NK.

Ronald Settnøy, Stian Settnøy
og Jøran Settnøy.
Førstnevnte har tre femdeler av
aksjene i selskapet, mens kollegene har hver sin femdel.
Alle tre er oppført på blad B i
fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er TR111-V.

Knut Ivar Jensen

Karl Kristian Storøy

i Spjelkavik i Ålesund kommune
i Møre og Romsdal har fått båten
«Kobben» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 7,22 meter som ble
bygget i 1973.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er M-24-A.

på Evenskjer i Skånland kommune i Troms har fått båten
«Vanja Anita» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 9,45 meter som ble
bygget i 1978.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er T-63-SK.

Holger Martin
Andersen

i Honningsvåg i Nordkapp
kommune i Finnmark har fått
båten «Martin» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,14 meter som ble
bygget i 1984.
Den har deltakeradgang i fangst
av kongekrabbe i åpen gruppe.
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på Leinøy i Herøy kommune i
Møre og Romsdal har fått båten
«Storøy» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,24 meter som ble
bygget i 1990.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
M-17-HØ.

Sulavåg AS

med adresse nær Storsulvågen i
Vikna kommune i Trøndelag har
fått båten «Sefra» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 9,65 meter som ble
bygget i 1967.
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,

Odd-Bjarte Husevåg

Øyvind Lyngedal
Hansen

i Nordvågen i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Nora» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en trebåt med fartøylengde på 10,15 meter som ble
bygget i 1984.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-220-NK.
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Egil Sund Mikalsen

på Sønvismoen i Alta kommune
i Finnmark har fått båten «Linda
Sofie» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,35 meter som ble
bygget i 2001.
Den er påmeldt i fiske med tilleggskvote etter torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i
virkeområdet til Sametingets
tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i selskapet Eger Fisk AS hvor ovenfornevnte er eneste aksjonær.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er F-13-A

Arild Haugsjø

i Honningsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Haugsjø» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en aluminiumsbåt med
fartøylengde på 10,61 meter som
ble bygget i 1977.
Den er påmeldt i fiske med tilleggskvote etter torsk med fartøy i åpen gruppe registrert i
virkeområdet til Sametingets
tilskuddsordning.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Båtens fiskerimerke er
F-245-NK.

Robert Brochmann (bildet) i Havøysund

i Måsøy kommune i Finnmark har fått båten
«Nipen» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy med nytt driftsgrunnlag.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 12,99 meter
som ble bygget i 1978.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse nord for 62. breddegrad med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Den har nå også kvote i fangst av kongekrabbe.
Eierskapet til denne båten er organisert i Brochmann AS hvor ovenfornevnte er eneste eier.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Den har fiskerimerke F-110-M.
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Ny flott bok fra Vikten

Per-Roger Vikten har på
ny gjort det, gitt ut ei
flott bok om nordnorske
fiskebåter. Sist gang gikk
salget så godt at det
måtte trykkes nytt opplag.

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
27
26
25

kr/kg

24
23
22

Des.

Kilde: Råfisklaget, 05.11.2018

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

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

2016

2018

27

Med tittelen «Nordnorske fiskebåter II» har flere båter fra gammel og ny tid i den nordlige
landsdel havnet mellom to permer.
Per-Roger Vikten ga ut den
første boka si «Nordnorske
fiskebåter» i 2016.

2018

25
24
kr/kg

2017

23
22
21

2016

20
19
Jan.

Mars Mai
Juli
Sept. Nov.
Feb. April
Juni
Aug. Okt.
Des.
Kilde: Råfisklaget, 05.11.2018

Båt-frelste
Da gikk førsteopplaget på 2000
så fort unna, at de måtte trykke
opp 1000 til. Det er forlaget Bok
i Nord som også denne gangen
har lagt alt til rette for et nytt
møte med nordnorske fartøy.
Det har de til felles, forfatter/
tegner Per-Roger Vikten og forlegger Ronny Trælvik, de er lidenskapelig interesserte i båter.
De har på ny samlet rundt
200 båter fra hele Nord-Norge i
denne nummer to-boka. Det er
mye informasjon med om hver
eneste fiskebåt. Noen av dem er
borte for lenge siden, andre både
flyter og er i drift. Felles for dem
alle er at de forteller om en rik
og spennende kystkultur i NordNorge.
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2017

28
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Oppslagsverk
For det er ikke bare fiskebåter som Vikten har tegnet og
skaffet informasjon om. Båter
fra Kystvakten og Redningsselskapet har han også funnet
plass til.
Her vil mang en båtinteressert kunne finne noe som de
kjenner fra i går eller fra lang
tid tilbake.
Vikten vokste opp på Napp i
Flakstad, men bor nå på Gravdal i nabokommunen Vestvågøy. Likevel er ikke dette et
oppslagsverk med båter utelukkende fra Lofoten.
– Jeg har lagt min ære i å
prøve å få tegningene til å bli
så lik originalen som mulig, det
synes jeg er viktig for den som
skal ha tegningen, eller som her,
se tegningen i boka, sier Per-Roger Vikten. Han har alltid likt å
tegne, men det var først for noen
år siden at han begynte å samle

Feb.
Apr. Juni
Aug. Okt.
Jan. Mars
Mai
Juli
Sept. Nov.

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (29.10.2018)
År 		

Mill. kroner

2016 		
2017 		
2018		

10.182
10.058
10.913

Sitter du
på en god
nyhet!

– Tips
oss!

Dette kan bli en flott julegave for mange båtfrelste i nord.
på tegningene. Det resulterte
altså i boka som kom ut for to
år siden.
Noen hundre tegninger
– I tillegg har jeg fått det for meg
å finne historien til båtene jeg
tegner, noe som er spesielt interessant. Det å følge enkelte båter
fra kjølen ble strukket, og til de
ble borte, eller opp til dags dato,
forteller meg også om hvordan
tidene var, og hvordan de har endret seg til det nåværende.
- Jeg har vel ikke tall på hvor
mange båttegninger det har blitt,
men noen hundre dreier deg seg
åpenbart om, fortalte Per-Roger
Vikten til Kyst og Fjord ved utgivelsen av den første boka.

Telefon

78 49 99 00
eller
redaksjonen@kystogfjord.no

Fisker Per-Roger Vikten har på ny levert. Boka med egne tegninger og spennende informasjon står det respekt av.

www.kystogfjord.no
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