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Havbruksnæringens miljørapport
Ny utgave av FHLs miljørapport lanseres på Aqua Nor.
Møt oss på stand D-320.

Skoleelev Agnethe Eilertsen
har droppet det meste av
årets ferie. I stedet har hun
vært med å filetere flere
hundre tonn hyse ved
Båtsfjordbruket.
Filetprodusenten har nemlig
kjørt det remmer og tøy
holder gjennom hele
sommersesongen -
takket være 35 studenter
og skoleelever.

- Vi har nesten kunne kjøre
som normalt, sier Kjell Olav
Larsen som er imponert
over innsatsen skole-
ungdommen har vist.

Side 4 og 5

Ingen tid til ferie
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Norges mest ombygde
Svein Vollen er norgesmester i
ombygging. Så og si hvert år
blir fiskefartøyet «Ketlin»
ombygd.

si
d
e
12

Holder fiskerne med mottak
Laksegiganten Nordlaks holder
sjarkfiskerne med mottak i
Gullesfjord. - Vi springer ikke fra vårt
ansvar, sier Tor Anders Elvegård.
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meninger

- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Ny nordnorsk
avis

Mange har stilt spørsmålet om det er behov for en
nordnorsk fiskeriavis i Norge. Det har vi bedt
omtrent 800 fiskere svare på gjennom en om-

fattende markedsundersøkelsen tidligere i år. Resultatet var
entydig ja. Det er bakgrunnen til at du nå kan lese den første
utgaven av Kyst og Fjord - som heretter vil komme ut hver
uke.
Vi er plassert så og si midt i fiskefeltene på Finnmark-

skysten siden hovedkontoret ligger i Kjøllefjord. Vårt ambi-
sjonsnivå strekker seg imidlertid langs hele landsdelen. I
løpet av høsten vil vi være til stede både i Troms og Nordland
med redaksjonelle krefter, samt at vi allerede har etablert et
salgskontor i Tromsø.
Kyst og Fjord er en fri og uavhengig nyhetskanal. Vi har

ingen organisasjoner eller politiske grupperinger som står
bak oss. Vi vil likevel ha en helt klar Nordnorsk profil - og
tror at det er behov for et slikt medium. Ikke minst når vi vet
at landsdelen står på trappen til en ny hverdag der olje- og
gass de kommende årene vil trenge seg stadig lengre inn på
det som har vært fiskernes enemerker.
Vi er ikke imot den nye utviklingen som sannsynligvis får

store positive økonomiske konsekvenser for landsdelen. Men
vi vil være kritisk til inngrep som kan true det eksisterende
næringsliv som er basert på fiske og fangst. Energisektoren
vil aldri bli den folkelig næring som fiskeryrket er. Derfor er
det særdeles viktig å kjempe for fiskerinæringens kår de
kommende årene.
Landsdelen og for øvrig store deler av kysten generelt, be-

står av individualister. Mange små kystsamfunn preges av
«hver mann sin sjark». Bedrevitere kan selvsagt raljere med
det, og slakte slike samfunnsstrukturer bedriftsøkonomisk.
Men det er dette som er folkesjelen i nord. Nord-Norge er
ikke bygd for et A4-liv. Nordlendinger flest har lyst å bo og
leve i utkant-Norge, og ikke minst bestemme sjøl hvor man
skal bo.
Kyst og Fjord er et hundre prosent produkt av den nord-

norske folkesjel. Vi vil derfor kjempe for landsdelens kultur
og levesett - uansett om den ikke henger på greip i et byrå-
kratisk korrekt samfunn. Men som folk flest her nord, er vi
avhengig av hverandre. Derfor trenger vi deg som leser - slik
at vi kan lage en god nordnorsk fiskeriavis.

Øystein Ingilæ
Ansvarlig redaktør

KONTAKT www.kystogfjord.no

Adresse
Kyst og Fjord AS
Postboks 45
9790 Kjøllefjord

Ansvarlig redaktør
Øystein Ingilæ
Telefon 975 81 812
oystein@kystogfjord.no

Abonnement og annonser
Abonn.: Telefon 77 65 12 41
hugo@kystogfjord.no
Annonser: 76 95 55 22
geir@kystogfjord.no

Teknisk
Daniel Arnrup-Øien
Telefon 922 52 576
daniel@kystogfjord.no

Økonomi
Ole-Henrik Kjevik
Telefon 952 06 277

Besøksadresse
Strandveien 155,
9790 Kjøllefjord

Organisasjonsnummer
996 598 225

Kyst og fjord er en Nordnorsk fiskeriavis

Nerdefiske yt

Hva gjør en svorsk – svensk-norsk - webutvikler og kommunika-
sjonsrådgiver i en nordnorsk fiskeriavis, som dessuten er
basert i Kjøllefjord, der veien tar slutt?
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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 klage-
organ 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



Det er et godt spørsmål, og et jeg har stilt
meg selv flere ganger. Det enkleste svaret
er nok at det er så usannsynlig at det bare

måtte skje. En slags skjebne, dannet av
millioner tilfeldigheter og impulser. Og ikke
minst fisk.
Det tok en stund før jeg innså at hoved-

grunnen til at Nord-Norge er så godt be-
folket er nettopp fisk. Ikke olje, diamanter
eller vakre omgivelser, men den store og
selvfornyende skatten i havet. Selv omoljen
selvsagt har hjulpet litt på. Så lenge det er
fisk langs kysten, vil det finnes samfunn i
nord. Oljen i seg selv kan skape mid-
lertidige samfunn, men det er fisken som –
unnskyld – er limet.
Min direkte erfaringmed kystfisket er så

langt begrenset til setting og dræging av
flyndregarn og krabbeteiner. Det er bare et
år siden jeg fant ut hva en snurrevad er for
noe. Men jeg har i hvert fall med spenning
lest «Naken uten fisk», og kan dermed selv-
sagt kalle meg halvveis kvalifisert for opp-
gaven. I tillegg har jeg bodd lenge nok i
nord til å vite hva hundedagene betyr, og på
mystisk vis har jeg utviklet evnen til å både
se og kjenne vordende værforandringer
lenge før yr.no har noe å kommemed.Tross
det er det er åpenbart at jeg har mye, mye
mer å lære.

Og tross at jeg har mye å lære har jeg
sterk tro på at Nord-Norge er undervurdert
i forhold til gjengse holdninger. I tillegg til
naturressurser finnes det også vidunderlig
varmemennesker. Hvor ellers kan du gå inn
på Rema 1000 og spørre om det er noen
som skal til Vardø fordi du har landet i feil
havn grunnet dårlig vær? Og hvor ellers
synes de spørsmålet er helt naturlig og
svarer, ”det er synd at grønnsaksbilen
allerede har kjørt, men vi kan hjelpe deg
lage et skilt”? Og hvor ellers stopper første
bil i rundkjøringen og tar degmed til Vardø
uten å nøle?
Kanskje det er slik noen andre steder i

verden, men ikke så mange i Norge. Det
som er sikkert er at kysten har klar identitet,
livsstil og lynne – som er verdt å ta vare på.
Gjennom Kyst og Fjord ønsker vi å

skrive om kysten og for kysten. Kysten, og
spesielt fiskeri- og oljeindustriene, re-
presenterer et komplekst saksfelt dermange
interesser er til stede på flere forskjellige
nivå. Et stort tema i vår virksomhet er å syn-
liggjøre for sentrale aktører hvor viktig
kysten er for Norge i det lange løp, samtidig
som vi vil være en folkelig informasjons-
kanal for oss som bor her.

Kort sagt, en nyttig avis.
Faglig sett er det i hovedsak tre ting jeg kan
gjøre for kystens fiskere og næringer: jeg
kan legge til rette for lett tilgjengelig og
relevant informasjon, jeg kan presentere
komplekse sammenheng på enmåte som er
forståelig for de fleste, og jeg kan utvikle
nettbaserte tjenester som er til gode for både
fiskere og industriene.Men jeg er avhengig
av innspill, spesielt for det sistnevnte. Det
er mye man kan finne på, men hva er det
egentlig behov for?
Derfor inviterer jeg alle kjære lesere til å

sende ønsker og ideer om både nettbaserte
tjenester og andre temaer for fiskere og
kystfolk til innspill@kystogfjord.no. I
denne forbindelse finnes det ingen dumme
ideer, og husk at det umulige som oftest
ikke er umulig – det tar bare litt lenger tid.
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Ting tar tid
Det er rart med det. Alt tar
mer tid enn det en regner med
i utgangspunktet. Av og til tar
det faktisk mye mer tid enn
forventet.
Her i Kyst og Fjord har vi

merket det veldig godt.
På den annen side må vi

samtidig stikke fingeren i
jorden og se hvor vi faktisk
står og hva som er oppnådd.
Du som leser holder nå

den første regulære utgiv-
elsen av vår ukeavis. For deg
og oss i avisen er dette bare
starten på et nord-norsk even-
tyr.
Dette vil bare ta litt tid.
Siden vi kom på nettet i

mars og deltok på Lofot-Fis-
hing i april har vi etablert
avisen. Redaksjonen er på
plass i Kjøllefjord. Vi har
salgskontor i Tromsø og
Narvik. I tillegg har vi et
kontor på Sortland. An-
nonsører og abonnenter
kommer på i godt tempo og
leserne på nettavisen øker fra
dag til dag. Avtale med
trykkeri og distributør er også
på plass. Alt dette er gjort før
du som leser har fått denne
utgaven i hånden.
Og så har vi jo flere over-

raskelser og nye prosjekter på
gang som både abonnenter og
annonsører ønsker sterkt. Vi
jobber så hardt vi kan og dere
vil få ses resultatene så snart
de er klare. Det tar bare litt
tid.

tterst i havgapet
Artikkelforfatteren har liten erfaring fra

fiskefeltene. Men har likevel fått seg en tur
på hysefeltene rett utenfor Kjøllefjord.

(Foto: Daniel Arnrup-Øien)

KOMMENTAR
Daniel Arnrup
Øien
Webutvikler Kyst og Fjord

For første gang på over ti år går antall yrkesfiskere opp
på Vestlandet. Også flere ungdommer kommer inn i
yrket.

- Det er veldig gledelig at en negativ trend ser ut til å
ha snudd. Vi opplever også stor pågang fra ungdommer
som nå vil begynne som fiskere, sier leder i Sogn og
Fjordane Fiskarlag, Jarl Magne Silden.

Bergens Tidende

Reguleringsmøter skal gi mulighet for private og offentlige
organisasjoner til å fremme sine ønsker og behov i forhold
til fiskerireguleringer. Innspill og forslag vil bli lagt til grunn
i fiskeriforvaltningens videre behandling av aktuelle saker.
Mer informasjon og saksliste vil bli offentliggjort via Fis-
keridirektoratets nettsider (fiskeridir.no) rundt måneds-
skiftet august/september.

Fiskeridirektoratet

Hvis vi tar med havområdene våre, er Norge den 13
største nasjonen i verden. Vår velstand er i stor grad
bygget på næringer med tilknytning til havet, og siden
Nansens tid har norske forskere markert seg innenfor
marin forskning. I Vitenskapsåret 2011 markeres 11.
oktober, dagen etter Nansens 150-årsjubileum, som en
kunnskapsdag med havet i sentrum.

Fiskeri- og Kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Vi ønsker Kyst og Fjord

lykke til og velkommen
som kystens nye mediekanal!
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Ny fiskebåt til Porsanger
Porsanger Havfiske DA ved Jo Inge Hesjevik har søkt
om 30.000 kroner fra Porsanger kommune til å kjøpe en
ny fiskebåt.  Båten har en kostnadsramme på 590.000
kroner, hvorav 410.000 kroner er egenkapital og
150.000 kroner er tilskudd fra Sametinget.

Ber om ny vurdering
Raymond Jakobsen på Sleneset i Lurøy kommune har
fått avslag på erverv av «Grønning» og benytte den som
erstatningsfartyøy. Han mener at fartøyet er godt egnet
og har klaget avgjørelsen videre i Fiskeridirektoratet og
ber om at vedtaket omgjøres.

- Her har det nesten gått som
normalt hele sommeren, skryter

fiskekjøper Kjell Olaf Larsen
ved Båtsfjordbruket.
Mens andre bedrifter har store

utfordringer med å rekruttere nok
folk til fiskeindustrien gjennom
hele året, har båtsfjordbedriften
holdt fullt trykk både i juli og
august.

Oppfrisking
Normalt har Båtsfjordbruket et
råstoffbehov på rundt 120 tonn
ukentlig til filetproduksjon.
- Derfor er det ganske

imponerende å klare å holde 100
tonn i uka, når man vet at halve
staben er på ferie, sier Larsen.
Ferievikarene som i hovedsak

består av skoleelever fra fis-
keværet, er rekruttert over flere
år. Mange studenter har hatt
sommer jobb ved bedriften over
flere år, og trenger derfor bare litt
oppfriskning før de settes inn i
full produksjon. Dermed klarer
de nesten å produsere med like
høyt tempo som den faste staben.
Bjørnar Hauken som til daglig

Det har ikke blitt mange
fridager på Agnethe
Eilertsen (17) i sommer.
Mens andre har nytt late
dager har hun og 35
andre skoleelever
filetert 100 tonn hyse
hver uke gjennom hele
ferien.

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

Har filetert 100 tonn i uka

Bjørnar Hauken har sin
sjette sommersesong på

Båtsfjordbruket. God lønn
og godt arbeidsmiljø trekker

ham nordover, straks stu-
dieåret er forbi.

NYHETER
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Nei til kvoteoverføring
Norges Kystfiskarlag er helt uenig i utspillet fra Fis-
keri- og havbruksnæringens landsforening med krav
om overføring av kvantum fra kystflåten til notflåten
ved en eventuell stopp i seinotfisket. - Kvoteover-
føringer er helt uakseptable, mener kystfiskarlaget.

Mindre lus i mærene
Alle fylker, unntatt Nordland og Finnmark, hadde
lavere lusetall i juli i år sammenlignet med i fjor. For
Norge sett under ett, representerte lusetallene i årets
syvende måned det laveste nivået de siste ni år, viser
ferske tall fra Lusedata.no.

God start på tørrfisksalget
Den første salgsmåned for årets tørrfisk kom på totalt
34 millioner kroner. Det er en oppgang på 47 prosent i
verdi sammenlignet med juli i fjor. Gjennomsnittprisen
økte med 46 prosent til 84,41 NOK/kg mens volumet
holdt seg på nivå med tilsvarende måned i 2010.

Har filetert 100 tonn i uka

studerer i Molde, har sin sjette
sommersesong på Båtsfjord-
bruket.
- Jeg hadde tenkt å jobbe i

Molde i sommer, sier Hauken
Han kom på bedre tanker da

lønnstilbudet i rosebyen lå på
bordet. Da reiste han i stedet
hjem til en godt betalt
sommerjobb.

God råstofftilgang
Ved siden av filetproduksjon, har
Båtsfjordbruket i tillegg sendt ut
rundt 50 tonn fersk fisk hver
uke, slik at det samlede kjøpet
har ligget på rundt 150 tonn
ukentlig.
I hovedsak har det dreid seg

om hyse, og hvor filet-
produktene har gått til Frankrike,
ferskhysa til England mens
torsken er eksportert til  Belgia,
Nederland og Frankrike.
- Det er flere år siden vi har

kjørt fellesferie. Erfaringsmessig
har det vist seg at råstoff-
tilgangen er god nok hele
sommeren, og da har vi valgt å
ha full produksjon i stedet for å
stå stille en måned, sier Kjell
Olaf Larsen.
Samtidig framholder han at

kostnadene ved Båtsfjordbruket
er så store, ville de hatt mye å ta
igjen dersom de hadde kjørt
fellesferie.

Med i kalkylene
Uten drevne ferievikarer hadde det
vært helt umulig å holde et så høyt
produksjonsnivå. Kjell Olaf Larsen
er derfor meget stolt av feriestaben
sin.
- Dette er unge båtsfjordinger

som enten studerer borte eller går
på videregående skole her i bygda,
og velger å jobbe om sommeren.
De har vist seg å være meget
pålitelige og ikke minst arbeidsvil-
lige. Det skal de ha all honnør for.
Larsen framholder at er-

faringene de har gjort seg, gjør at
sommerproduksjonen er med i kal-
kylene for bedriften - og ikke bare
kommer som et ekstra pluss.
- Sommersesongen er svært

viktig for oss. I tillegg til å kunne
ha åpne dører for fiskerne som har
rikelig med hyse på denne tiden av
året, bidrar skoleelevene helt klart
til å styrke bedriften når man ser
året under ett. Derfor har vi ingen
planer om å gå tilbake til felles-
feriene, sier Kjell Olaf Larsen. 
Til sammen har Båtsfjord-

bruket en fast stab på cirka 70. I
tillegg driver selskapet Vardø-
bruket i vardø med åtte - ti an-
satte, samt at de har etablert
mottak i Vadsø der et6 par mann
tar seg av virksomheten.

Båtsfjordbruket er et
av de få rendyrkede
filetanleggene som for-
tsatt eksisterer. 

Mens den ene filetfabrikken etter
den andre enten forsvant fra
kartet rundt årtusenskiftet, eller
la om til annen produksjon,  har
Båtsfjordbruket drevet ufor-
trødent videre med filet som
hovedprodukt.
Solid grunnkapital og for-

siktighet har vært oppskriften til
at de har kunne fortsette der
andre har lagt ned.
Kjell Olaf Larsen, legger

likevel ikke skjul på at det tidvis

har røynet på - også for Båts-
fjordbruket. Men de siste årene
har ting endret seg i positiv ret-
ning.  Ikke minst etter prisjus-
teringen for et par år siden.  Etter
at råvareprisene falt, kunne filet-
produsentene levere varer til en
akseptabel pris. Det har sørget
for at det igjen er et godt trykk på
filetprodukter.
Foruten Båtsfjordbruket, er

det kun Gunnar Klo på Myre,
Tobø-Fisk i Havøysund og
Norway seafoods som har filet-
fabrikker. I Troms er det til ek-
sempel ingen igjen. Men etter at
markedet igjen har begynt å
etterspørre norske filetprodukter,

har flere andre lagt om til en for-
siktig filetvirksomhet i kom-
binasjon med annen virksomhet.
Det har gjort at norske filet-
produkter igjen har begynt å bli
synlige på eksportstatistikkene.
Om dette er en trend som vil

øke, har Kjell Olaf Larsen ingen
klare formeninger om.  Men han
er glad at de har kommet seg
gjennom de omskiftende tidene
uten å avvikle filetproduksjonen.
For det er dette som er Larsens
spesialitet - og som han har
drevet med helt siden 1950-
tallet.

Kjell Olaf Larsen har jobbet med filetproduksjon siden 1950-tallet. Han er fornøyd med
at De ikke måtte legge om da, filetfabrikkene gikk under i tur og orden i årene rundt
årtusenskiftet.

Båtsfjordbruket holdt ut

Agnethe Eilertsen som nylig
har avsluttet andre år på
videregående, har vært med
på å filetere 100 tonn hyse
hver uke i sommer. (Alle
foto: Øystein Ingilæ)

Blokkfileten tilbake
Blokkfilet er tilbake. Etter flere år i
skyggenes dal, har blokkfilet av
torsk og hyse sørget for en eventyr-
lig oppsving for fryste filet-
produkter. 
Fryst torskefisk inklusiv flatfisk

økte i første halvår med 53,5
millioner til totalt 1,7 milliarder
kroner. Og de er særlig blokkfryst
filet av torsk og hyse som står for

veksten, viser tall fra Eksport-
utvalget for fisk.
Eksportøkningen har resultert i at

frosne fiskeprodukter har opplevd
sitt beste halvår på ti år. Det gir
samtidig en klar indikasjon på at de
tradisjonelle industriproduktene har
vært for høyt priset gjennom det
meste av 2000-tallet. For etter at
prisene har vært gjennom en ned-
justering har de  Økningen for tors-

keblokk var på 18 millioner kroner
og for hyse var økningen på 10
millioner kroner. Det er i hovedsak
det brittiske markedet som igjen er
på banen og opplever at norsk fros-
senfilet igjen er spiselig. Dermed har
de kuttet ned på import fra kina til
fordel for norsk filetnæring.
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Amputert sesong

Gravdal-fiskeren er mildt sagt
rasende over årets reguleringer.
Han mener startdatoen for bi-
fangst etter torsk så sent som i
slutten av august, i beste fall
vitner om dårlig kunnskap blant
de som fastsetter startdatoen.
- I hele sommer har jeg måtte

spare og spare på torsk. Det har

gjort at jeg ikke har kunne gjen-
nomføre hysefisket jeg hadde
planlagt, sier Ovesen.

Må kjøpe kvote
Fram til i år har Ovesen klart seg
godt som gruppe-to fisker. I
sommersesongene har han normalt
fisket store kvantum hyse uten
problemer ettersom han kunne hatt
innblanding av torsk.
- Men i år har det ikke blitt noe

av det. Nå virker det i stedet som
om at de venter på at båter som fra
før har fått tilleggskvoter, skal få
ytterligere tilførsel av torsk. Helt
håpløst, sier Ovesen.
Han ser derfor ingen annen utvei

enn å kjøpe kvote.
- Det skulle ikke være

nødvendig, dersom bifangstfisket
hadde vært åpnet tidligere.

Ovesen har normalt fisket for
seks-sjuhundretusen kroner som
gruppe to fisker. I år frykter han at
resultatet blir verre.

Store reduksjoner
For gruppe-to båtene, mener
Ovesen at årets reguleringer har
vært helt skandaløs.
- Vi har måtte dele vår andel av

fisken med alt fra lærere til byrå-
krater. Da jeg startet året hadde jeg
32 tonn torsk å se fram til. Men
ettersom fritidsfiskerne slapp til, ble
det kuttet med ti tonn. Og nå blir vi
som ønske å fiske annet enn bare
torsk  i tillegg hindret på grunn av
sein bifangståpning. Det kan nesten
virke som om noen på død og liv vil
ha oss vekk, sier en oppgitt Ovesen.

Utsettelse av bifangsten til
slutten av august, skaper stor
frustrasjon både blant fiskere og
produsenter. 
- Det kan nesten virke som en

bevisst handling slik at andre
fartøy enn kystflåten skal få ta
opp restkvoten etter torsk, flere
fiskere.
I fjor da det ble åpnet for bi-

fangstfiske etter torsk allerede i
april, klarte kystflåten ikke å ta
opp hele kvoten. Resten overlatt
autolineflåten på slutten av året.
- I år er det gjenstående

kvantumet enda større, samtidig
som det først åpnes for bifangst
29. august. man kan dermed
spekulere om det hele er tilsiktet.

Også for produsentene skaper
den sene bifangsten frustrasjon.
Steinar Eliassen i Nordfra har
tidligere i sommer regnet ut at
kystsamfunnene kan gå glipp av
mellom flere hundre millioner
kroner som følge av at kystfis-
kerne ikke vil ha muligheter til å
ta opp hele kvantumet av torsk -
som fortsatt er på 17.000 tonn.
I fjor høst gjensto det 10.000

tonn torsk til siste halvår. Da
klarte ikke kystgruppen å nytte-
gjøre seg av all torsken. I år er i
tillegg mange blitt fraskåret fra å
drive fiske etter andre fiskeslag,
nettopp på grunn av at bifangst-
fisket ikke er åpnet.

Kjell Ovesen har klart
seg godt på gruppe to -
helt til i år. - Nå tvinges
jeg til kvotekjøp på
grunn av sein bifangs-
tåpning.

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

Kjell Ovesen har fått sommerens hysesesong delvis spolert på grunn av manglende bifangstordning.                                           (Foto: Øystein Ingilæ)

Mer torsk enn noensinne
Norge eksporterte torskefisk for 6,4 milliarder kroner
bare fra januar til juli i år. Rekorden skyldes blant annet
lite lager i Italia og stor etterspørsel av klippfisk fra Den
Dominikanske Republikk og Angola.

Samarbeid gir friskere fisk
Indiske forskningsmiljøer kompletterer norsk kom-
petanse innen utvikling av vaksiner mot infeksjoner hos
oppdrettsfisk. Indiske forskere bidrar til å finne
proteiner som kan testes på torsk og laks.

Fiskarlaget tilrår fritt seifiske
I et brev til Fiskeridirektoratet anbefaler Norges Fis-
karlag at det åpnes for fritt seifiske for kystflåten nord
for Stad. Bakgrunnen er at det per uke 30 fortsatt var
27.000 tonn igjen av kvoten for både åpen og lukket
gruppe.

Skaper stor frustrasjon
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Mens norsk fiskerinæring går så
det suser opplever livredderne i
Redningsselskapet at de må
redusere antall båter. – Vi trenger
30 millioner kroner mer i året for
å opprettholde beredskapen, sier
generalsekretær Øyvind Stene. 
I 2005 hadde Redningssel-

skapet 355 millioner kroner i
inntekter fra spilleautomater og
60,1 millioner kroner i stats-
støtte.

I 2010 hadde de ikke lenger
spilleautomater, men en kom-
pensasjon fra Norsk Tipping på
132, 5 millioner kroner. Staten
har redusert sitt kronebidrag til
44 millioner.
- Dersom vi ikke får gjen-

nomslag for økte bevilgninger
fra staten vil vi måtte redusere
innsatsen vår langs kysten, sier
generalsekretær Øyvind Stene i
Redningsselskapet til Nationen. 

- Initiativet til avisetableringen kom
fra Tromsø hvor det kanskje hadde
vært mer naturlig at hovedkontoret
hadde ligget. Men siden vi fant
nødvendig kompetanse både på tek-
nisk utvikling og økonomi her i

Kjøllefjord, ble Kjøllefjord valgt
som base, sier ansvarlig redaktør
Øystein Ingilæ.

Kompetanse lokalt
Da Ingilæ ble tilbudt å lede opp-
byggingen av en ny nordnorsk fis-
keriavis, satte han betingelser av at
han foreløpig ikke ønsket å flytte på
seg. Med to nyinnflyttede kjølle-
fjordinger med viktig kompetanse
innenfor økonomistyring og teknisk
utvikling, Ole Henrik Kjevik og
Daniel A. Øien, i umiddelbar

nærhet - ble de to med på laget.
Både på eiersiden og som en del av
utviklingsteamet.

Demoutgave
I slutten av februar var Kyst og
Fjord ute med demoutgaven  av
nettavisen. Og i april kunne den
første trykte avisutgaven
presenteres på fiskerimessa i Ka-
belvåg. Avisen ga en pekepinne på
hvordan den ville bli i form og inn-
hold. Mottakelsen både blant fis-
kere og annonsører var veldig bra.

Holder ruta
Mens nettavisen har vært aktiv
siden februar og oppnådd en jevn
økning i trafikken, var målsetningen
at papiravisen skulle ut i august.
- Det har vi klart, og er godt for-

nøyd med resultatet så langt, sier
Ingilæ.
Han framholder at det fortsatt er

flere brikker som skal på plass - før
organisasjonen er oppe og går.
- Men etter hvert skal vi gi ut en

fyldig papiravis, 

Elektroniske tjenester
Kyst og Fjord skal være en uav-
hengig nyhetskanal for fis-
kerinæringen med forankring i
nordnorske problemstillinger og
virkelighet. 

- Innholdet skal  være aktuelle,
innsiktfulle og presenteres på en
lettfattelig og brukervennlig måte
som gjør at leserne enkelt kan holde
seg oppdatert i nyhetsbildet, sier
Ingilæ. 
Nyhetskanalen skal også tilby

elektroniske tjenester som er til
nytte for yrkesfiskere og folk i
kystnæringene, etter hvert. 

Foreløpig består Kyst og Fjord
av et hovedkontor i Kjøllefjord,
med et avdelingskontor i Tromsø.
Fra september av vil Dag Erlandsen
være på plass i Sortland. Og etter
hvert som vil man vurdere
lokaliseringer  andre steder som er
naturlig i forhold til avisens ned-
slagsfelt.

Kyst og Fjord er
endelig en realitet -
både på papir og nett.

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Kyst og Fjord fikk god mottak-
else i Lofoten hvor Øystein
Ingilæ (t.v.), Hugo Mortensen,
May Sissel Mathisen, Ole-
Henrik Kjevik, Gunn Heidi
Wallenius, Daniel Øien og
Trine Ingilæ deltok på avisens
stand.

Endelig igang!

Arktisk oljeforskning
Regjeringen vurderer å opprette et eget forsknings-
senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. Bak-
grunner er den stadig økende virksomheten i
Barentshavet og nordover. Foreløpig er det ikke be-
stemt hva senteret skal inneholde, men ved en etab-
lering vil det bli lokalisert til Nord-Norge.

Lisenser om to år
Ifølge Barentsobserver.com kan de første lisensene
langs delelinjen i Barentshavet kan bli tildelt allerede i
2013 eller 2014. Både Russland og Norge har uttrykt
så store forventninger til potensialet i området, at opp-
trappingen kan skje på rekordtid.

Mer enn 500 hval
De siste rapportene fra råfisklaget viser at mer enn 500
hval er fanget så langt i år. Dermed er må man tilbake
til 2008 for å finne et så høyt fangst-tall. I hele fjor ble
det fanget 468 dyr. Fortsatt er det fire-fem fartøyer som
fremdeles jakter på hval.

Dynamoer, startere og batterier
til bil, båt og traktorer

GUNSTIGE PRISER
Brekkens Elektro AS

8373 Ballstad i Lofoten
TLF 76 08 81 26  •  FAX 76 98 86 20  •  MOB 975 06 570

EUROGLOBE
Batterier for alle formål Redningsselskapet i pengeknipe
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Både fiskekarbonadene og
gratengene fra Båtsfjord er ut-
vilsomt blant markedets beste.
Men de har likevel ikke gitt
penger i kassen. En omfattende
kontrakt om leveranse av røkt
hyse, har til gjengjeld fått fart i
sakene. I løpet av årets første
halvår har bedriften kunne sende
ut varer for over sju millioner
kroner. Det er et hopp på nesten
50 prosent.
- Men det viktigste er at vi nå

har fått et dekningsbidrag vi kan
leve med, sier gründer og daglig
leder Ronald Værnes.

Uten bank
Om normale bedriftsøko-
nomiske hensyn skulle vært tatt,
hadde Ronald Værnes og kom-
panjongen Rune Pettersen måtte
sette kroken på døra for lengst.
De har nemlig drevet uten
ordinær bankforbindelse helt
siden de etablerte Barents
Seafood i 2006.
- Det kan vi i første rekke

takke snille kreditorer og gode
kunder for, sier Ronald Værnes.
Nå mener de bestemt at det

går mot lysere tider etter at de
det siste året har oppnådd et lite
pluss når regnskapet er oppgjort.

Nei, nei og nei
Bedriftseierne som for fem år

siden etablerte seg som fis-
kematprodusenter midt i
matfatet, kom skjevt ut allerede
fra start. Bortsett fra egenkapital
på 2,5 millioner kroner og lån og
tilskudd fra Innovasjon Norge,
fikk de foten ned fra samtlige
privatbanker de forsøkte seg på.
Det har de slitt knallhardt med.
- Konseptet var godt da vi

startet, og vi hadde leverings-
avtaler både på fiskekaker og
gratenger som dannet grunnlag
for en god drift.
Bankene mente på sin side

noe helt annet, og avslo søknad
etter søknad. Resultatet ble at
Værnes og Pettersen gikk i gang
uten ordinær bankforbindelse.
Nå har de tilbakelagt fire

ordinære driftsår.
- Uten usedvanlig velvillighet

både fra kreditorene våre samt
hos våre kunder, hadde det ikke
vært mulig, sier Værnes.
Fra råstoffleverandørene som

primært er Båtsfjordbruket og
Norway seafoods Båtsfjord, har
de fått gode kredittordninger,
mens kundene som blant annet
er Lerøy, Austbø og Norway
Seafood betaler kontant. Det har
muliggjort driften av fabrikken
som i dag har ti ansatte på lønn-
ingslisten.

Konstant likviditetskrise
Mangel på bankfinansiering har
holdt Barents Seafood i en kon-
stant likviditetsskvis.
- Men allerede nå er vi

kommet i en situasjon der vi kan
betjene forpliktelsene våre, sier
Værnes.
I løpet av høsten vil de i til-

legg være klar med en egen-
utviklet grateng som i løpet av
høsten vil havne i de fleste av
landets frysedisker.

Da vi var på besøk, kjørte
Barents Seafood røkt hyse - som
i løpet av året har blitt en meget
viktig del av konseptet.
- Uten hysekontrakten, ville

det sett dårlig ut. Nå når vi kan
kombinere dette produktet med
den nye gtratengen, regner jeg
med at vi allerede i løpet av året
er ajour i forhold til nedbetaling
av gjeld, sier Værnes. 

Optimistisk
Med positive halvårstall, er
Værnes mer optimistiske enn på
lang tid.
Han legger ikke skjul på at

den knalltøffe oppstarten har
tæret på mange ganger. Både
Ronald Værnes og Rune

Pettersen har gått inn med store
verdier. Derfor har de kjempet
en ekstra hard kamp for å over-
leve. Skulle de ikke nå målset-
ningene sine vil det gripe direkte
inn i familieøkonomien. Derfor
har viljen til å lykkes vært langt
sterkere enn for andre selskap
der personlige engasjement ikke
spiller en like stor rolle. Men
tross fire trange år har de likevel
klart å omsette fiskemat-
produkter for over 40 millioner
kroner siden oppstarten. Det
aller meste av råstoffet har de
kjøpt lokalt, samt at de har skapt
ringvirkninger også for andre
næringsvirksomheter i fis-
keværet.

Nå ryker det i pipa
Endelig ryker det av
pipa. Røkt hyse kan
nemlig bli redningen
for Barents Seafood i
Båtsfjord - etter fem år
på kanten av stupet. 

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

Chris Robin Pettersen (t.v.) og Mads Bruun forbereder
hysefilet før røyking.

Ronald Værnes og Janne H. Kolstrøm kan endelig smile. For nå har røkt hyse gitt Barents Seafood nødvendig vind i
seilene. (foto: Øystein Ingilæ)

Tidenes måned 
Eksporten av fryst hel tors-
kefisk fra fiskeri kom på totalt
258 millioner kroner i juli viser
tall fra Eksportutvalget for fisk,
og dette er en økning på over
29 prosent eller 59,4 millioner
kroner fra samme måned i
2010. Aldri tidligere har ver-
dien på fryst hel vært like høy
en juli måned. Fryst hel hyse er
produktet som øker mest med
en eksportverdi på 68,4
millioner kroner i juli, noe som
er en oppgang på 128 prosent
eller 38,5 millioner fra samme
måned i fjor. Også produktene
fryst hel torsk, blåkveite og sei
går frem med en verdioppgang
på hhv. 13 prosent, 12 prosent
og 25 prosent. Det er Kina som
står for den største veksten
denne måneden, fra 84,6 til 148
millioner kroner.

Vil ha nye fly
Etter at delelinjeavtalen trådte
i kraft har havområdene blitt
175.000 kvadratkilometer
større. Det nye norske området
i Barentshavet gjør at Forsvaret
har mer å passe på. 
Statssekretær Roger Inge-

brigtsen i Forsvars-
departementet mener at den
marine overvåkingen er så
viktig at han vil kjempe for å
fornye flåten av Orion-fly.
– Personlig har jeg store

problemer med å se at vi kan
skyve dette bort, vi må sikre
neste generasjon samme over-
sikt over det viktige området
som vi har i dag, sier Inge-
brigtsen.
Den nye delen av norsk

sokkel tilsvarer mer enn halv-
parten av arealet av hele fast-
lands-Norge.

Fem fikk stipend 
Stiftelsen Nordkapp har delt ut
fem stipender kommende
skoleår. 
Stiftelsen fikk inn seks

søknader. Fem av søkerne fikk
3 000 kroner i stipend. Én
søknad ble avslått.  Stiftelsen
Nordkapp administrerer en
stipendordning for ungdommer
fra Nordkapp kommune som
tar fiskeri eller fiskerirelatert
utdanning

Trenger fartøy 
Kystverket vil i løpet av 2011
og 2012 knytte til seg en rekke
fartøy til de statlige depotene
langs hele kysten. 
Utgangspunktet vil være tre

fartøy i forskjellig størrelse til
hvert hoveddepot. Interessenter
kan sende inn tilbud til Kyst-
verket.
Fartøyene skal være til-

knyttet oljeverndepotene i
Horten, Kristiansand,
Stavanger, Bergen/Fedje,
Solund, Florø, Ålesund, Ør-
landet, Sandnessjøen, Bodø,
Lødingen, Tromsø og Vadsø.
Dette antallet vil justeres etter
hvert som ordningen blir
evaluert. 
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Alle fartøyer skal - uansett om-
råde - beregne hvor mye sårbare

sjøvekster som er en del av
fangsten. Da snakker vi om for
eksempel svamp eller levende
koraller.

To soner
- Det er viktig at Norge følger
opp den oppfordringen som er
kommet fra FN om å beskytte
sårbare marine vekster mot øde-
leggende fiskemetoder, fortalte
fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen da de nye
reguleringene ble kjent for en
drøy måned siden.

Havområdene utenfor nors-
kekysten blir delt inn i to soner,
«eksisterende fiskeområder» og
«nye fiskeområder». De eksister-
ende er grunnere enn 1000 meter,
mens de nye er dypere enn denne
dybden. Fiske i eksisterende om-
råder antas ikke å ha vesentlig
ugunstig virkning på økosys-
temet.

Må rapportere
Dersom det fanges mer enn 60
kilo levende koraller og 800 kilo
levende svamp, blir fartøyet

pålagt særskilt rapportering og
må forlate det aktuelle området,
det gjelder uansett havområde.
Det stilles likevel strengere

krav for å delta i fiske i områder
med mer enn 1000 meters dyp.
Det blir forbud mot fiske med
alle redskap som har kontakt
med bunnen i disse nye om-
rådene. Fiskebåter som ønsker å
drive fiske i slike farvann, må ha
en særskilt tillatelse for å fiske
der. Fiskeridirektoratet kan i til-
legg stille krav om at det skal
være en observatør om bord.

- Det er viktig at vi følger opp
det arbeidet Norge alt gjør i de
regionale  fiskeriorganisa-
sjonene. Når vi nå fastsetter nytt
regelverk basert på samme
metoder som vi bruker interna-
sjonalt, styrker dette Norges
arbeid på fiskerisektoren
generelt, sa fiskeri- og
kystminister Lisbeth Berg-
Hansen da dette ble lagt fram.
Forskriften gjelder fiske i

norsk økonomisk sone, fis-
kerisonen rundt Jan Mayen samt
fiskevernsonen rundt Svalbard.

Får knalltøffe krav
I ytterste konsekvens kan trålere bli pålagt å ha observatører om bord. (Foto: Fiskebåt)

Kjøp og salg av alle typer En fiskekjøper fra Fosenhalvøya
har fått en refs av Fiskeri-
direktoratet for at bedriftens vekt
ikke er godkjent av Justervesenet.
- Vi ser alvorlig på denne typen

overtredelser, skriver Fis-
keridirektoratet i brevet til be-
driften.
Vekta det dreier seg om, skal

etter opplysningene fra direktoratet,
ikke ha vært kontrollert av Jus-
tervesenet før den ble tatt i bruk.
Etter det Kyst og Fjord forstår, skal
dette være andre gangen vekta ble
kontrollert og funnet uten god-
kjenning.

- På bakgrunn av dette, utstedes
det en ny advarsel og vi gjør opp-
merksom på at fremtidige overtred-
elser av dette regelverket, vil kunne
føre til politianmeldelse, skriver
saksbehandleren i Fiskeridirektora-
tets avdeling i Trøndelag i brevet. 
Gjennom havressursloven

plikter alle som mottar fisk å ha en
egnet vekt som er godkjent av Jus-
tervesenet. Slike vekter som det er
snakk om i dette tilfellet, en ikke-
automatisk vekt, skal kontrolleres
og godkjennes hvert tredje år.

Kjøpte uten 
godkjent vekt

Om et par uker får fis-
kerne trer knallharde
reguleringer
reguleringer å forhplde
seg til. Det kan bli en
tøff omstilling for
mange.

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no



Side 10 • KYST OG FJORD kystogfjord.no • august 2011

Bare motorrommet igjen
Av den opprinnelige snurperen
fra 1967 er det bare
motorrommet, hoveddekket og
noen dekksplater langs kjølen
som er igjen. 
Båten som i sin tid kom ny fra

verftet i Rognan var 33 meter
lang, mot dagens 48,2 me-ter.
Dersom 1967-utgaven og dagens

«Ketlin» kunne ligget ved siden
av hverandre, ville de færreste
trodd at det var samme båten.
For i motsetning til de fleste

yrkesbrødrene på Vestlandet
mener rederen fra Sortland at
nytt ikke alltid er best, og han
angrer slett ikke på alle inves-
teringene. 
- I ettertid går det selvsagt an å

samle opp alle ombyggingene og
mene at det ville vært bedre å
bygge ny båt. Men jeg har
vurdert dette på nytt for hver
gang, og alltid kommet fram til at
ombygging var det beste, ut fra
de rammebetingelsene som fo-
relå til enhver tid.
- Se på de som bygde nytt i

2000, da jeg rustet opp for vel 20
mill. Nå bygger de nye bå-ter
igjen.

Sidepropeller
Vollen vokste bokstavelig opp på
notdekket i Sigerfjord, der faren
var en del av Sortlands stolte
notmiljø. I 1978 tok han hyre om
bord i «Ketlin» som notbas, da
båten hadde ad-resse på Helge-

land. Baktanken var å kjøpe
båten, og det gjorde han, to år
senere, for 3,3 millioner, med
rettigheter og det hele. 
Da var båten allerede for-

lenget én gang, fra 33 til 39
meter. 
Allerede året etter overtak-

elsen var Vollen i gang med å
legge grunnen for norgesrekor-
den, da «Ketlin» fikk side-
propeller. Shelterdekket kom i
-83, ny motor i -84 og tverrhekk
i -85, før han slo seg til ro i et tiår.
I 1995 fikk snurperen nytt

styrhus, fem år seinere slo
skipperen på stortromma og
skiftet baug og innredning med
nye lugarer. Pris: 20 millioner
kroner. 
Og nå gikk det unna. I 2003

var det igjen tid for motorbytte,
19 år etter forrige gang. En smule
dyrere enn å skifte bilmotor; 10
millioner kroner. 

Skar fileten av skipssida
Men den virkelig oppsiktsvekk-
ende forandringen kom i 2006:
Da ble båten både forleng-et - og

ikke minst forbreddet - noe som
ikke er hverdagskost i fiskeri-
Norge. 
Platearbeiderne ved Harstad

Mek. skar «filetene» av skroget,
så bare «ryggbeinet» - kjø-len -
og noen meter båt på hver side
stod igjen, før de sveiste på nye
og feitere fileter utenpå. 
Filetoperasjonen gjorde båten

2,2 meter bredere, og to langs-
gående sveiseskjøter på hver side
av dekket var alt som antydet bå-
tens historie. Og når man først
var i gang; styrhuset ble løftet
opp en etasje.
Båten som kom fra verftet var

svært lett å kjenne igjen: Bred og
fin i skroget, men med et syltynt
styrhus der bak. «Fyrtårnet» på
hekken ble til allmenn munterhet,
og yrkesbrødre-ne spurte om han
ikke hadde råd til nytt styrhus
etter å ha tatt alt det andre.
- Det er i hvert fall et betalt

styrhus, repliserte den sindige
vesterålingen.
Men i fjor sommer fikset han

det også. Blokken Skipsverft i
hjemkommunen fikk jobben med

å forbredde styrhuset. Pris: To
millioner. 

Verftenes venn
Vollen er med andre ord verk-
stedenes gode venn, og går vi til-
bake til første ombygging i 1980
fram til i dag har han trolig lagt
igjen 60-70 millioner kroner ved
de ulike verftene, i tillegg til de
ordinære vedlikeholds-
kostnadene.
- Vi har hatt gode tider, og har

kunnet investere hele veien, sier
Svein Vollen til Kyst og Fjord.
Dette er ingen direkte over-

drivelse. For eksempel var drifts-
inntekta på båten i 2008 på 6,7
millioner, av en omsetning på
22,9 mill. Det vil si at nesten hver
tredje krone som kom inn var
rein inntekt.

Enorm stabilitet
- Hva er egentlig forskjellen på
«Ketlin» og en helt ny båt?
- Egentlig ikke så mye. En ny

båt stikker dypere, har større
motor og større lasterom. Det
betyr at den går fortere og at den

I fjor ble det nytt styrhus,
til to millioner kroner. 
- Vel anvendte penger, sier
skipper og reder Svein
Vollen (58) fra Frøskeland,
som denne sommeren
byttet ut et par av de gamle
styrhusvinduene og fikset
litt på fasaden. Det skjedde
i forkant av at søstera
skulle stå brud på dekket,
og båten skulle tjene som
hotell for bryllupsgjestene...

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Her ser du Norges mest ombygde fiskebåt. Sortland-snurperen «Ketlin» er forlenget, forbreddet og fornyet for 52 millioner kroner de siste ti
årene. «Ketlin» er Norges desidert mest ombygde fiskebåt. De siste ti årene er fartøyet forleng-et, forbreddet og fornyet for 52 millioner kroner.

Norges mest ombygde 

fiskebåt
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får med seg mer sild på hver tur.
Men det betyr også at den bruker
mer drivstoff, og at råstoff-
kvaliteten går ned, fordi silda blir
mer klemt i de dype las-
terommene. 
- Med økende drivstoffpriser

og avtagende sildekvoter, er det
kanskje like greit med en båt som
denne, mener Vollen, som tror at
sildekvotene blir stående på
dagens nivå i mange år framover. 
- Men den største forskjellen

er kanskje stabiliteten. Du finner
knapt et fiskefartøy med bedre
stabilitet enn «Ketlin» sier
Vollen, og flirer:
- Nu e han pikadø så brei at æ

kan bjynn å tænk på å forlæng
han igjen...

- «Ketlin» tar kaka
Ingen over, ingen ved siden. Det
sier salgsleder Arne Markussen
ved Polarconsult i Har-stad. Han
flirer godt av «NM-tittelen».
- Det arrangeres jo ikke

norgesmesterskap i båtombygg-
ing, men om det hadde vært noe
slik, tror jeg «Ketlin» var
suveren vinner. Båten er unik,
noe vi har snakket om her på
kontoret mange ganger. 
- Enkelte andre fiskefartøy har

riktig nok gjennomgått enorme
ombygginger, men da er alt tatt
på en gang, og ut av verftet har
det kommet nærmest en helt ny
båt. Røkke er en av dem som har
gjort det på denne måten, og det
kan hende han har fartøy som
kan måle seg med «Ketlin»
- Det unike med Svein Vollen

er at han har kommet igjen og
igjen, tatt litt hver gang, dratt på
fiske og tjent penger noen år, og
kommet tilbake. Vi kjenner han
som en svært nøktern mann, som
tenker økonomisk sikkerhet hele
veien, det er nok årsaken til at det
er blitt slik.
- Men er det fornuft eller gal-

skap å gjøre det på denne måten?
- Vi er riktig nok inhabil, siden

vi har vært konsulenter på disse
prosjektene, men vi me-ner

Norges mest ombygde 

fiskebåt
Til tjeneste for kystflåten siden 1923
• KOMBIVINSJER • BOMRIGG VINSJER • GARNUTSTYR
• SNURREVADUTSTYR • LINEUTSTYR • NOTUTSTYR
• FORANKRINGSVINSJER • CAPSTANS
• HYDRAULIKK • KAIKRANER
• OPPDRETTSUTSTYR

– ledende produsent og leverandør
av dekksutstyr langs kysten

GARN GREIERBOM

TRIPPEL
AVLUSNINGS-
BLOKK

GARNHALER
1200

NYHET!

«Ketlin» 
Byggeår: 1967

Lengde: 48 meter

Bredde: 10 meter

Motorkraft: 2240 HK

642 bruttotonn

Lasterom: 550 m3

Mannskap: 9

FAKTA

Tidlig på 70-tallet så
båten ganske annerledes

ut enn i dag.

- Jeg har vurdert om og om
igjen. Og hver gang kommet
til at det var bedre å bygge
om enn å bygge nytt, sier
Svein Vollen. 
(Foto: Dag Erlandsen)



Side 12 • KYST OG FJORD kystogfjord.no • august 2011

Bedriftsledelsen mener dette er
en del selskapets samfunnskon-
trakt i Sør-Troms, og har ingen
planer om å legge ned.
- Vi overtok en liten bedrift

som i lang tid hadde kombinert
oppdrett og fiskeri. Og lovte den
tidligere eieren å opprettholde
fiskemottaket. Det løftet ser vi
ingen grunn til å løpe fra, sier
direktør Tor Anders Elvegård til
Kyst og Fjord.

Gullesfjorden
Stedet er Bogen i Kvæfjord, i
grenseland mellom Nordland og
Troms. Her ligger Kvæfjordens
innerste arm, som er så lang at
den har fått sitt eget navn;
Gullesfjorden. Over fjorden går
ferga mellom Harstad og Ves-
terålen, langs fjordens vestside
ligger en del gårdsbruk og i
havna ligger en håndfull sjarker.
Men den absolutt største virk-
somheten ved fjorden er opp-
drettsanlegget, med kai og
produksjonsanlegg, oppdrettsbåt
og jevnlig besøk av stor brønn-

båt, som henter laks til slakteriet
på Stokmarknes noen timers
gange unna.
Men ved siden av all laksen

går årlig også 250 tonn hvitfisk
samme vei. Noe av denne fisken
havner i fiskebutikken som
Nordlaks driver på Stokmarknes,
der kan man kjøpe fersk brei-
flabbhale, tørket steinbit, og mer
av samme slag. Resten av
hvitfisken går til Røkke-bedriften
Melbu Fiskeindustri, som ligger
bare 16 kilometer unna
Stokmarknes.
- Fiskerne i Gullesfjord har

ingen alternativer, og flere driver
jordbruk og fiskeri i kom-
binasjon. Man høster av det
naturen lokalt kan gi, både på hav
og land. De fleste av våre ansatte
på denne avdelinga er enten barn
av eller nært beslektet med disse
fiskerne, så det å opprettholde
mottaket er helt naturlig, sier El-
vegård.

Kjøpte livsverket
Det var i 2000 at Nordlaks kjøpte
den lille bedriften i Gullesfjord.
De to brødrene Jan og Einar
Marthinussen hadde drevet i
mange år, nå var Jan død og
Einar var blitt pensjonist. 
- Vi var opptatt av å opprett-

holde det de to hadde fått til, og
samtidig øke virksomheten. Det
betrakter vi som en del av
samfunnskontrakten med bygda.
Lokalsamfunnet skal dra nytte av
at vi har overtatt disse kon-
sesjonene, sier Elvegård, som
også har folk i administrasjonen

som sitter i Gullesfjord.
Datalinjene til moderbedriften er
de beste, og kunden i Italia ser
ikke om den han snakker med
sitter på Stokmarknes eller i
Bogen.

- Ingen motsetning
Og Elvegård mener det ikke
trenger å være noe motsetnings-
forhold mellom det å drive lakse-
oppdrett og konvensjonelt
fiskeri. Kombinasjonen er tvert
om nokså vanlig i mange
kystsamfunn i Nord-Norge.
Mange private selskap, både små
og store, har aktivitet i begge
sektorer. 
Flere lakseoppdrettere driver

fiskemottak og fiskeindustri ved
siden av, og flere lakseopp-
drettere driver også med fis-
kebåter. Av og til er det
hvitfisken som gir mest inntekt,
andre ganger er det laksen. For
dem oppleves motsetningsfor-
holdet f.eks mellom laks og torsk
som oppkonstruert og fremmed.
Samfunnene er ofte små og alle
er avhengige av at “naboen” også
har sikker inntekt for å bidra til
sysselsetting, bosetting og
velferdstilbud, påpeker Elvegård.
- Det finnes mange eksempler.

Bare her i distriktet har du
Gunnar Klo på Myre, filetbedrift
med eget oppdrettsanlegg, og
Holmøy på Sortland, stort
trålerrederi som også har en stor
oppdrettsbedrift, sier Elvegård. 
- Lit lenger nord og øst for oss

finner du Lundberg i Gratangen
og Arvesen på Ibestad, på Senja

har du både Karlsen, Wilsgård og
Egil Johansen som på ulike måter
kombinerer hvit og rød fisk, og
litt sør for oss har du Ellingsen på
Skrova, nok et eksempel på det
samme.

Tenker annerledes
Men når det er sagt; Elvegård
samtykker i at mange store opp-
drettsselskaper ikke er videre in-
teressert i å drive små
fiskemottak, selv om de både har
infrastruktur og ansatte på steder
der det ikke finnes annen
næringsvirksomhet. - Det er nok
ikke særlig lønnsomhet i det å
drive små fiskemottak, og antall
mottak er jo derfor redusert be-

tydelig i senere tid. Men de
lokaleide, små selskapene tenker
ofte annerledes enn børssel-
skaper, og maksimal profitt er
gjerne ikke det viktigste.
Gjensidig avhengighet og livs-
kraftige lokalsamfunn i utvikling
teller mer, sier Elvegård.
- Burde pålegg om kjøp av

hvitfisk vært en del av kon-
sesjonsbetingelsene enkelte
plasser? 
- Det kommer jo helt an på ak-

tiviteten og situasjonen på det
enkelte sted, men det burde i
hvert fall ikke være noen ulempe
for de lakseoppdretterne som
faktisk har tatt det ansvaret.

Laksegiganten Nordlaks
på Stokmarknes, med
370 ansatte og 1,5
milliarder i omsetning,
driver et knøttlite
hvitfiskmottak ved siden
av oppdretts-
virksomheten. 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Inge Berg og Tor Anders Elvegård ser ingen grunn til å løpe fra ansvaret i Kvæfjorden - selv om fiskemottaket her kun utgjør promiller av Nordlaks
sin virksomhet. (Foto: Dag Erlandsen)

Laks utgjør så og si hele produksjonen til Nordlaks -
bortsett fra litt fjordfisk i Gullesfjord. (Foto: Dag Erlandsen)

Tar ansvar for hvitfisken
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- I år har vi opplevd en skikkelig
hyseseong av godt gammelt
merke, sier Leif Lauritzen i
Kjøllefjord.
Selv om prisene ikke har vært

på topp, har fiskerne til gjengjeld
levere solide kvantum.

Linefisket etter hyse er nemlig
den klare vinneren så langt i år
målt i kvantum, ifølge råfis-
klagets tall. 
Særlig er det på Finnmark-

skysten at hysefisket har
dominert de siste månedene.
Volumet av landet hyse i
rundvekt fra lineflåten har økt
med formidable 93 prosent så
langt i år. Dette gjelder innenfor
råfisklagets område, fra Nord-
Møre til russegrensen. Totalt har
det vært landet hyse for omtrent
400 millioner kroner i år, som så
langt i 2011 er 80 millioner
kroner mer enn i fjor.

Mer torsk
Det har vært landet 30 prosent
mer torsk fra juksafisket så langt i
år. Dette gjelder innen råfisklagets
virkeområde. Kvantumet er mer
enn 22.000 tonn rundvekt, mot
17.000 tonn ved samme tid i fjor.
Også autoline- og garnfisket

har en solid volumøkning så
langt i år med med henholdsvis
21 og 8 prosent innen råfis-
klagets område.

Trålfisket
Trålfisket er taperen kvantum-
messig fra Møre og nordover og
ikke hatt noen bedre sesong i år,

i forhold til i fjor. Snarere tvert
imot, for seivolumet er nesten
halvert i forhold til i fjor, mens
hyse og torsk bare har en mindre
nedgang.

Torsken viktigst
Viktigste fiskeslag i uke 30

ble torsken, der et kvantum på
1.700 tonn ga en verdi på 19,9
mill kroner. Like bak fulgte seien
med 3.000 tonn og 19,7 mill
kroner. Hysa falt ned fra en total
på hele 3.800 tonn og verdi 29,8
mill kroner i uke 29 til 1.100 tonn
og 7,5 mill kroner i uke 30.

Breiflabb med volum
Breiflabben holder seg godt oppe
både i kvantum og pris, og endte
på hele 130 tonn i uke 30 som ga
en verdi på 2,7 mill kroner. Siste
uka med kongekrabbe i kvoteåret
2010/2011 ga ei omsetning på 2,0
mill kroner av et kvantum på 30,6
tonn, der kvantumet var
noenlunde jevnt fordelt på regulert
og uregulert område. Videre tar vi
med 31 tonn kystreke verdt 1,6
mill kroner, 182 tonn taskekrabbe
til verdi 1,5 mill kroner, 3,7 tonn
leppefisk der verdien var 1,2 mill
kroner og uer med samme verdi
fra et kvantum på 99 tonn.

Hysefiskerne har hatt
en eventyrlig sesong så
langt, og kan notere
seg en dobling av
fangsten.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Leif Lauritzen har opplevd
et eventyrlig godt hysefiske
med sjarken. Selv om
prisene ikke har vært på
topp, har volumet sørget
for go lønnsomhet. 
(Foto: Øystein Ingilæ)

Dobling av hysefisket
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Mer enn 50 millioner utsøkte måltid
Dyktige leverandører på sjø og land
Førsteklasses fersk fisk

Norfra Eksport AS
77 60 24 00 – 951 94 885/86/87/88

Nordvågen AS
918 44 564 – 906 44 564

Torsvågbruket AS
416 14 003 – 992 26 618

© EFF

Vi står på, hver dag, for å skape størst mulig
verdier ut av våre fiskeressurser. �Årlig 
forsyner vi markedet med sjømat til mer
enn 50 millioner utsøkte fiskemåltid.

Fiskeridepartementet ga dem
riktignok 27 tonn ekstra, men
reagerte på beregningen av be-
hovet for utvidelsen av forsk-
ningskvoten.
- Ved beregning av behovet

synes Havforskningsinstituttet å
ha innkalkulert kostnader knyttet
til all feltaktivitet vedrørende
kongekrabbe. Det er for-
uroligende dersom dette må
tolkes dit hen at all feltaktivitet
på kongekrabbe forutsetter
tildeling av forskningskvote,
skriver departementet i sitt noe
oppsiktvekkende svarbrevet som
er signert avdelingsdirektør
Sverre Johansen.

Budsjettproblemer
Mellom linjene er det klart at
Havforskningsinstituttet ikke
skal brukes krabbekvote for å
ekstrafinansiere forskningen. 
- Vi vil i denne sammen-

hengen vise til de årlige
tildelingsbrevene. Dersom det
skulle oppstå budsjettmessige
problemer som gjør at oppdrag
ikke kan gjennomføres i sin
helhet, skal problemstillingen og
forslag til prioriteringer fo-
relegges departementet, heter det
videre i svaret.

Diskusjon
- Vi konstaterer at Havforsk-
ningsinstituttet for inneværende
år har tatt opp problemstillingen
med departementet, men fra
departementets siden ser vi et
klart behov for en nærmere dis-
kusjon av forholdet mellom de
årlige bevilgningene og bruken
av forskningskvoter som til-
leggsfinansiering. Dette vil vi
komme tilbake til i løpet av
høsten 2011, skriver avdelings-
direktør Sverre Johansen i Fis-
keridepartementet

Havforskningsinstuttet
søkte i mai om utvidet
forskningskvote på 41
tonn kongekrabbe. 
Fiskeridepartementet
reagerer på 
begrunnelsen. 

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Ville tjene ekstra på krabben

Fiskeridepartementet liker dårlig at Havforskningsinstituttet vil finansiere krabbeforsk-
ning med økte kvoter. Her fra krabbemottaket i Smørfjord. (Foto: Øystein Ingilæ)

Temperaturøkningene tvinger havdyr nordover
Direktoratet for naturforvaltning har registrert over 300 nye
bunn- og smådyrarter ved Finnmarkskysten de siste 13 årene.
Forsker Torleiv Brattegard sier temperaturøkning er eneste
mulige årsak til at dyrene har flyttet nordover. Direktoratet er
bekymret over utviklingen, og betegner den som skremmende.
Når nye arter kommer inn og forsyner seg av matfatet, kan det
føre til at leve- og gyteområdene for torsken og den øvrige 
fiskebestanden forflyttes lenger nord.
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For første gang på norsk sokkel vil det etablereres en permanent fartøysflåte for den kystnære 
oljevernberedskapen. Hoveddelen av fartøyene vil bestå av fiskefartøy.
 
Mer enn 30 fartøy vil bli valgt ut blant en stor søkergruppe fra Finnmark. Disse vil gjennomgå en formell 
godkjenning og evt. tilpasning på lokale verksteder, før de er klar til å delta i beredskapsordningen.

For å sikre god opplæring innen de forskjellige fagfeltene som inngår i oljevernberedskapen, har Eni Norge 
og NOFO inngått samarbeid med Nordkapp Maritime Fagskole og Norges Brannskole. De to nordnorske 
kompetansemiljøene vil utvikle og gjennomføre et nytt og unikt undervisningsopplegg.
 
Totalt har mer enn 60% av alle tildelte kontrakter for Goliat hittil gått til norske leverandører. Flere av 
disse er verdensledende innen sitt fagfelt.

- Sammen bygger vi Goliat!

Nyvinning på norsk sokkel –
Goliat gir styrket oljevernberedskap i Finnmark

Lisenspartner

første funn

2000 4. kvartal 2013

produksjonsstart

februar 2011

nytt regelverk for bruk av lokale fartøy i kystnær oljevernberedskap

juni 2009

Goliat godkjent av Stortinget 

Goliat tar form
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Kystfolk

Fra speedsjark til kano!
Runar Hartvigsen er
ikke skvetten av seg.
Den tidligere fis-
kerisjefen i Finnmark
skal være med være
med å bygge opp 
fiskeriforvaltningen 
i Mosambik.

KONTRAST: Det blir en stor kontrast for ekteparet Runar Hartvigsen og Tone Ræder når det nå forlater idylliske Vadsø til fordel for millionbyen Maputo
i Mosambik, der han skal være spesialrådgiver for fiskeriministeriet i landet. (Foto: Bjørn Hildonen)

Han har tatt et langt sprang, fra
en trygg tilværelse i småbyen
Vadsø til hovedstaden Maputo i
ett av verdens fattigste land,
Mosambik i det sørøstlige
 Afrika. Her skal Runar Hart -
vigsen tilbringe de neste to årene,
som spesialrådgiver og eneste ut-
lendig i landets Fiskeriministerie.

Fikk tilbud
Det var før jul at den tidligere
regiondirektør ved Fiskeri di -
rektoratets avdeling i Finnmark -
og fra 2005 til 2010 enhetsleder
for NAV Finnmark - Runar
Hartvigsen, fikk en forespørsel
fra Havforskningsinstituttet i
Bergen om å dra utenlandsk. De
ønsket en norsk spesialrådgiver
knyttet til Fiskeriministeriet i
Mosambik, og hadde registrert at
Hartvigsen ikke lenger hadde
lederrollen i NAV Finnmark

Kommer tilbake
- Her hjemme tok vi en
 diskusjonsrunde etter at jeg fikk
forespørselen fra Havforsknings-
instituttet. Jeg ønsket at min
kone, Tone Ræder skulle bli med
til Afrika. Konklusjonen ble at vi
skulle si ja, om jeg fikk permi-

sjon fra min nye NAV-stilling
som seniorrådgiver. Det fikk jeg,
i motsetningen til Tone. Ledelsen
ved Vadsø videregående skole
kunne ikke innvilge hennes
søknad om to års permisjon.
Dermed sa hun opp sin stilling
for å bli med til Mosambik. Nå
har vi solgt huset og en del av
innboet, men vi er bestemt på å
komme tilbake til Vadsø etter at
engasjementet går ut våren 2013,
og da skal vi kjøpe oss en mindre
leilighet, forteller Runar i en
pakkepause. For øvrig har Tone
ikke begynt å tenke på å jobbe
under Mosambik-oppholdet.
- Jeg vil gjerne ha muligheten

til å reise rundt i landet sammen
med Runar. For det blir en del
reisevirksomhet i forbindelse
med hans oppgave for spesial -
rådgiver for Fiskeriministeriet -

og så skal vi begge forsøke å lære
oss landets hovedspråk, portu -
gisisk.  

Ressursrikt land
Runar har allerede vært fem
måneder i Mosambik, og har fått
et innblikk i den luftfattige
landet, med om lag 22,5
millioner innbyggere og som har
en kystlinje langs Mosambik -
kanalen som er omtrent like lang
som Norges, men landet er i areal
tre ganger så stort. Tone Ræder
har på sin side vært to måneder i
Mosambik, og de er en snartur
hjemme for å selge eneboligen.
- Mosambik, som ble selv-

stendig republikk i 1975 etter en
lang frigjøringskrig mot
Portugal, er på listen over
verdens 20 fattigste land. Men
landet har enorme uutnyttede res-

surser i form av blant annet vann-
kraft, landbruk, olje, kull, bauxitt
(råvare til aluminium) og kobber.
I tillegg er det store fiskeres-
surser i havet utenfor den lange
kystlinjen. Min oppgave er å
hjelpe fiskeriministeriet med å
utvikle fiskeriene og
akvakulturnæringen. Og nettopp
innenfor oppdrett, både i fersk-
vann og i kystnære haveområder,
er det store muligheter, ikke
minst innenfor oppdrett. 

Stort potensial
I dag omsettes det i underkant av
1000 tonn ferskvannsoppdrettet
fisk og reker. Målsettingen er at
landet om noen få år kommer
opp i en produksjon på 19.000
tonn. De første ukene etter at jeg
kom nedover har jeg benyttet til å
bli kjent med Fiskeriministeriet,

Bjørn Hildonen

bjorn@kystogfjord.no

Bråk om Wilsgaardhuset
FFK har fredet Wilsgaardhuset i Hamningberg i Båtsfjord kommune etter at eieren iverksatte endringer
som fylkeskommunen mener det ikke er gitt tillatelse til. Stein-Inge Riise søkte kommunen om tillatelse
til vedlikehold og tilbakeføring av bygget, men vedtaket ble ikke videresendt fylkeskommunen. Nå
skylder alle på hverandre, men resultatet er at Riise foreløpig må stanse sitt prosjekt for å ivareta byg-
ningene i det nedlagte fiskeværet.
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få oversikt over hvordan næring
og forvaltning drives og er or-
ganisert. Den siste tiden har jeg
blant annet. jobbet med å få på
plass en stor internasjonal
akvakulturkonferanse som skal
arrangeres i november. Kon-
feransen vil finne sted i byen
Pamba nord i landet, og formålet
er å trekke investorer til
Mozambique. For øvrig vil re-
pre sentanter for Fiskeriminis-
teriet også delta på en av verdens
største messe innenfor havbruks-
næringen, Aqua Nor i Trondheim
16.-19. august, sier Hartvigsen.

Bred erfaring
At nettopp Havforsknings-
instituttet kom med en fore -
spørsel til den opprinnelige

vardøværingen er på ingen måte
overraskende. Siden han gikk ut
fra NTNU i Trondheim i 1985
som biolog har Runar Hartvigsen
opparbeidet seg en solid og bred
yrkeserfaring innenfor nettopp
fiskerinæringen. I ett år på slutten
av syttitallet var han knyttet til
Havforskningsinstituttet, han har
jobbet i Norges Råfisklag,
Norges Fiskarlag og har mange
år i Fiskeridirektoratets system,
sist som regiondirektør ved
direktoratets Finnmarks-avdeling
i Vadsø, fra 1994 til 2005. Han
forlot direktoratet da han ble
tilsatt som enhetsleder for NAV-
Finnmark.
- Nå kan jeg igjen bruke min

fiske  ri faglige kompetanse, og det
i et land der fiskeriene har

enorme utviklingspotensial.
Dagens fiskerier bidrar kun med
3 prosent av landets totale brutto
nasjonalinntekter. I dag er det
slik at landet har om lag 320.000
fiskere, de fleste fisker med stang
eller garn og nett fra land. Flåten
er relativt beskjeden og ca. 70
prosent av fiskefartøyene er åpne
kanoer og uthulte trestammer.
Antar det langs kysten er heni-
mot 130 fartøy mellom 15 og 20
meter, de fleste driver reketrål-
ing, sier Hartvigsen, som for
øvrig er eneste utlendig i Fiskeri -
ministeriet.

Lang historie
Usikre tall anslår at årlig fangst
er på omtrent 130.000 tonn,
hvorav om lag 91 prosent er små-

skalafiske og bare 7 prosent er
industrielt fiske. Industrifisket re-
presenterer imidlertid 52 pro sent
av totalverdien og utgjør dermed
en betydelig del av landets eks-
portinntekter. Småskalafisket er
viktig for arbeid og inntekt for
store befolkningsgrupper og som
kilde til proteiner for den fattigste
delen av befolkningen. 
Norsk samarbeid med

Mosambik i fiskerisektoren har
en lang historie, faktisk helt fra
1977. Den fokuserer blant annet
på politikkutforming, fiskerifor-
valtning og fiskeriforskning
gjennom et bredt anlagt sektor-
program implementert av Fis-
keride partementet. Norsk
kompetanse på fiskerisektoren og
erfaring fra Mosambik er be-
tydelig, spesielt gjennom sam-
arbeidet med Fiskeri direktoratet
og Havforskningsinstituttet i
Bergen. Sam ar beidet er tillagt
stor vekt av mosambik anske fis-
kerimyndig heter, som oppfatter
Norge som ledende samarbeids-
partner i sektoren.

Langsiktig plan
- I dag er det flere land som ser
muligheter i Mosambik. Sel-
skaper fra blant annet Brasil og
Kina investerer tungt innenfor
mineralutvinning. Kina er også i
ferd med å bygge bydeler i
hovedstaden Maputo. Det antas
at utenfor kysten er det store
olje/gassforekomster. Også
Statoil er interessert i å delta i
den framtidige petroleumsutvin -
ning utenfor kysten. Min rolle
som rådgiver innenfor fiskeriene
blir også å bidra i arbeidet med
blant annet oppbygging av kon-
trollsystem, styrket ressursfor-
valtning og få på
fa ng st   statistikker etter den
norske modellen. Mosambik har
i dag ikke en effektiv kystvakt og
bare noen få større havgående
fartøy. Derimot har landet fis-
keriavtale med EU og flere
spanske og portugisiske trålere

drifter i farvannene utenfor
landet. Det er utarbeidet en ti-års
plan som skal øke fiskerienes be-
tydning og implementeres i
landets ti provinser. Så jeg har en
rekke utfordringer å jobbe med i
et land som har ressursene, men
ikke klarer å utnytte dem fullt ut,
sier Runar Hart vigsen, som
allerede gleder seg til å fortsette
arbeidet i Mosambik. 

MOSAMBIK
Landet, som deles av den store
Zambezielven, ble i 1975 selv-
stendig republikk. Det marxistiske
partiet Frelimo tok makta. Partiet
ble utfordret av geriljabevegelsen
Renamo, støttet av Sør-Afrika.
Borgerkrigen førte til hungersnød.
Var verdens fattigste land i 1989,
samme år forlot Frelimo
marxismen. Partiet vant flertalls-
valget i 1994.
Opplevde i 2000 storflom
etterfulgt av hungersnød. Store
landbruksareal ble ødelagt.
Styresett: Republikk
Folkemengde: 22,5 millioner
Areal: 801.590 kvadratkilometer
Kystlinje: Ca. 2800 kilometer
Språk: Portugisisk (snakkes 40
lokale språk)
Hovedstad: Maputo ca. 2 millioner
innbyggere 
Religion: Naturreligionen (50 %),
kristne (30 %), muslimer (20 %)
Lese- og skrivekyndighet: 42,3 %
Levealder: 44 år (3 % av befolk-
ningen over 65 år)
Barn: 1,5 millioner foreldreløse, 
80 % av barna går på skole
HIV/Aids: ca 12,5 % av befolk-
ningen
Næringsliv: Landbruk 85 %, 
tjenesteyting 8 %, industri 7 %
Grenser til: Swaziland, Sør-Afrika,
Zimbabwe, Zambia, Malawi og
Tanzania
Klima: Overveiende tropisk.
Regntid desember-mars
Lengste elv: Zambezi 
(2574 kilometer)
Høyeste fjell: Monte Binga 
2436 meter over havet

FAKTA

MARKED: Det er et rikholdig fiskemarked i
hovedstaden Maputo. (Foto: Privat)

NOTFISKE: Det er et vanlig syn nær strandlinja,
notfiske. (Foto: Privat)

RYGGRADEN: Disse små åpne fartøyene er
på mange måter ryggraden i fiskeriene i
Maputobukta. (Foto: Privat)

STENGSEL: Også bruk av stengsel nært land er et typisk redskap. (Foto: Privat)

Tre av ti Frøken Norge-finalister fra Nord-Norge
Ved finalen på Storefjell 27. august kåres Norges riksfrøken og kandidat til Miss World
2011, og nordnorske jenter er overrepresentert blant deltakerne. Anna Zahl fra Sortland
(bosatt i Tromsø), Hanna Grav fra Bodø, og Guro Olaussen fra Karasjok har sjansen til å
bli den som representerer Norge på årets Miss World-konkurranse i London den 6.
november. Kanskje det etterpå er grunnlag for en Miss Nord-Norge konkurranse som ikke
involverer kyr?

Havet som person
Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) presenterer fra 13. august et multimedielandskap om
havet som en personifisert kraft. Kunstnerne Linn Halvorsrød og Anders K. Langstrand
har skapet installasjonen «city of light search party», som gir en flersanselig opplevelse av
havets sjel. Arbeidet er inspirert av eldre tekster og malerier fra og om Lofoten, og re-
presenterer et punkt på havet utenfor Svolvær, mellom Vågakallen og Lille Molla. Utstil-
lingen kan sees frem til 25. september i NNKS’ galleri ved Torget i Svolvær.
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Snekkeren og tømreren fra byen
Cvikov i det nordlige Tsjekkia
var i juni for tredje gang i Norge
på fisketur. Denne gangen ble det
Titran på Frøya som er et yndet
mål for mange tsjekkiske fis-
keturister. Han har tidligere vært
på Bakkan Wahl på Fosen-
halvøya.

- Vi kom for sent i år, havet
var for varmt, så det ble ikke
noen stor fangst, sier Jirka men
har lovet seg selv at det blir flere
slike turer. 
- Det fins fisk, men du må

kunne bevege deg på havet og i
hvertfall ikke undervurdere
været. Vi hadde liten til stiv kul-
ing den ene dagen og det var i
meste laget. Når det blåser opp,
er det sannelig ikke mye å
gjemme seg bak der på kysten
hos dere, smiler han.

Lofoten
- Det er likevel bedre lenger
nord, sier Jirka og tenker på den
turen da han krysset
polarsirkelen for første gang i sitt
liv. Da hadde de bestilt båt og hus
hos Geir Helland på Brettesnes i

Vågan og turen gikk fra Tsjekkia
til Lofoten i bil.
- Det er det beste stedet jeg har

vært på. Mye fisk, flotte folk, det
er utvilsomt bedre jo lenger nord
man kommer. Men du verden,
det var en lang kjøretur, sier han. 
For ham er det langt mer nær-

liggende å oppsøke skogene ved
Cvikov der det vandrer både vill-
svin, hjort, dåhjort og mye annet
vilt. Han har da også vært driver
flere ganger mens norske jegere
har jaktet villsvin på stedet.
- Noen ganger har nord-

mennene dessverre reist tilbake
herfra med få felte trofeer i baga-
sjen, men det er litt som med
fisket. Man vet aldri, sier Jirka
Kroutil.

La igjen 800 millioner
I år ble det for første gang lagt
fram en rapport om ringvirk-
ningene av fisketurisme i Norge
til havs. Det ble beregnet at disse
turistene la igjen 841 millioner
kroner i 2010. Nær en halv
milliard av dette ble brukt på
båtleie og losji.
NHO Reiseliv mener vi bør

fiske etter mer penger og nye tur-
ister og være mer oppfinnsomme
enn bare å sende dem til sjøs.
Potensialet er nemlig stort, skal
vi tro NHO. Noen har ideer.
Ønsker levende samfunn
- En egen laksemerd der vi har

tilrettelagt for at folk kan komme
og se hvordan laksen har det, fo-
reslo Thore Erling Pettersen på
Bessaker i Sør-Trøndelag tid-
ligere i år til norske medier. Han

er en av mange som lever av
denne turismen når Vårherre
tillater det.
– De vil se et levende

samfunn, og det er jo det som er
så fantastisk med norskekysten.
Kommer du rundt en odde, så ser
du fire-fem hus. Og der bor det
folk, og kanskje er det en butikk
der. Det er jo det som egentlig er
konseptet, sa han.

Tok med skårunge
I år ble sønnen Marek med pappa
Jirka. Marek er 15 år og ble mer
enn gjerne med sin far som har for-
talt mye om hvor fint han synes det
er langs kysten av Norge.
De var i følge med flere andre

tsjekkere og en av dem hadde
vært på Frøya fem ganger tid-
ligere. 

Tsjekkeren Jirka
Kroutil er en av
titusener som har vært
på turistfiske i Norge i
sommer. – Har du vært
en gang i Norge på
fiske, ja da er du
hektet, sier han.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Ble hektet etter en tur
Fisket er over første dag på Titran på Frøya. En av fiskene vises fram, fra venstre Marek Kroutil, Petr Hantak og Jirka Kroutil.

Libor Pitro styrer aluminiumsbåten sikkert til-
bake til Frøya, mens en norsk sjark i bak-
grunnen velger å bli ei stund til ute på
fiskefeltet. 
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- Kameraten Libor min tror
dette er det beste stedet, men det
er jeg uenig i. Det er viktig å for-
søke flere steder. Da finner du ut
hvor det er virkelig bra.

Skepsis
Enkelte krefter, blant annet i fis-
karlaget, har vært skeptiske til
turistfisket og dets utbredelse.
Likevel var et statlig nedsatt ut-
valg enstemmige i sin dom når
det gjelder fisketurismens
framtid. Stort sett ble systemet vi
har i dag sett på som fornuftig i
fortsettelsen, het det i rapporten
som ble lagt fram i slutten av
juni. En viss innskjerping ble
anmodet fra utvalget. Blant annet
at ikke turister tar med seg 15 kg
fisk hver dag ut av Norge, men
maks en gang i uka. For Jirka og

hans venner spiller det ingen
rolle. De kommer ikke oftere enn
en gang i året.

Intet slår Norge
- Det er noe flott med det fisket i
Norge. Det er en høytidsstund for
meg å komme til dere. Den første
fisken jeg får, slipper jeg alltid ut
igjen. Det samme gjør jeg med
den siste før vi drar tilbake, sier
snekkeren som bor 400-500
kilometer fra nærmeste hav, Øs-
tersjøen. Han var seks år da han

så hav for første gang langs ei
strand i Bulgaria, men fra han var
20 har han sett ett-eller-annet hav
hver sommer. Det har blitt
Adriaterhavet, middelhavs-
stredene i Spania eller azurblått
hav ved greske øyer. Likevel
trekker og frister Norge.
- Mange tsjekkere reiser til

Kroatia på badeferie. Det er greit
nok, men ingen ting kommer
likevel opp mot det å reise til
Norge for å fiske, konkluderer
han.

Ble hektet etter en tur
Dette er fisketurismens
langbord. Møtet med fis-
keslagene langs nors-
kekysten er en drøm for
tusenvis av hobbyfiskere
fra hele Europa. 

- Det er en fryd og en glede å sløye egenfanget fisk, smiler Jirka Kroutil. Noe av det
havnet i frysebokser i Tsjekkia, veiet inn 15 kilo per person. – Så snart jeg har spart opp
nok penger, blir det ny norgestur, sier han.

En sei dras opp av havet
av landkrabber fra 
Europa.  Fisketurisme er
i ferd med å bli milliard-
industri i Norge. Bare fra
Tsjekkia kommer det
flere titusener av hobby-
fiskere hvert år. 

- Tømmer ikke havet
Det har vært en debatt i norske
medier hvorvidt turistfisket går
utover kommersielt fiske og
flere har tatt til orde for å be-
grense dette tilfellet.
Det er registrert 400.000 fis-

kere i Tsjekkia. De må gjen-
nomgå et kurs og bestå en prøve
for å få lov til å fiske i dammene
og elvene i landet.
- Jeg vil tro at hver 10. eller

12. registrerte tsjekkiske fisker er
i Norge hvert år. Hvis vi sier at
det er 30.000 – 40.000 personer,
så blir det 450 tonn i ren fisk til-
bake. Jeg kan ikke tro at noen
tror at vi tømmer havet, sier han.

Tre måneder i full jobb
Å reise til Norge er ingen billig
affære for en tsjekker. Jirka be-
talte 67.000 koruna for seg selv
og sønnen. Det utgjør nesten tre
gjennomsnittlige månedslønner
i Tsjekkia. For det fikk de
flybilletter tur-retur Praha –
Trondheim, minibuss fra
Værnes til Frøya, bagasjen
fraktet med buss tur-retur, 11
overnattinger i Norge, båtleie,
bensin til 20-fotingen de brukte.
- I tillegg hadde vi selvsagt en
del mat med for å spare noen
kroner på det..

Slik frakter de fisken
De tsjekkiske turoperatørene
som organiserer turene har et
ganske velutviklet konsept når
det gjelder logistikken. Det er
mulig å reise med buss til Norge,
men mange velger fly som er
dyrere. Uansett, bussen kjører
nordover og det er ordnet slik at
de får bagasjen som er sendt
med bussen ved ankomst. Ved
returen går bagasjen med den
samme bussen. I denne bussen er
det også fryseboks. De fleste vil
gjerne ha med seg noe fisk hjem.
Det er 15 kilo som er grensen

per person. Turoperatøren har da
gjerne plastbokser som ferdigs-
kjært filet blir pakket ned i. - Vi
veide det på digital vekt for at
ingen skulle ha for mye med. Jeg
vil gjerne komme tilbake til
Norge og ønsker ikke noe bråk
med norske myndigheter, sier
Jirka Kroutil og legger til at i alle
fall de han kjenner, oppfører seg
på samme måte.

Flaskene overvintret
Det var femte gangen Libor
Pitro (bildet) besøkte Titran
på Frøya. Som de fleste andre
turister som reiser til Norge,
sørger han for å ha med seg
kvoten av alkohol.
Noen dråper med plomme-

brennevin ble igjen etter fjor-
årets tur og han gjemte dem
likegodt i en sprekk ved noen
steiner på øya. Hvorfor skulle
han drasse det tilbake til
Tsjekkia igjen??
Med et fornøyd smil kunne han i juni konstatere at de ikke

hadde tatt skade av en vinter i kyst-Norge..
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www.visitnordkyn.com

Kjøllefjord
Servicehavna på Nordkyn

Foto: Alexander Evensen

Foto: Leif Yngve Wallenius

Lebesby Kjølle�ord Havn KF og Lebesby kommune ønsker deg og ditt mannskap velkommen til kommunen. Vi 
vil gjøre vårt beste for at dere skal trives i våre havner, med kort vei til �skefeltene, godt utbygd servicetilbud og 
butikkutvalg, og mange hjelpsomme og trivelige mennesker.

For spørsmål om opphold i vår kommune, ta kontakt med Lebesby Kjølle�ord Havn på telefon 78498101 eller 
mobil 40044222.

Lebesby kommune
www.lebesby.kommune.no
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Denne fuglen har jeg lenge hatt
lyst til å få se og fotografere, den
mystiske havsulen som viten-
skapen egentlig mangler en god
del kunnskap om.

Litt i overkant
I midten av juli var det jo et par
dager med bra vær her i Narvik.
Jeg bestemte meg for å prøve å
fotografere havsula som hekker

på holmer utenfor Nordland. Jeg
gjorde avtale med en kar med
RIB på Melbu i Vesterålen.
Denne kvelden fikk jeg virkelig
erfare hvor lunefullt været kan
være ute ved kysten. Da vi startet
båtturen på ca 40 min. var været
flott med kveldssol og lite vind.
Båten gjorde stor fart men etter
hvert kjente jeg at båtføreren
måtte slakke på gassen. Vinden
ble bare sterkere og bølgene
større og større. Nå begynte jeg
virkelig å bli skeptisk. Selv med
overlevelsesdrakt ble dette vel
mye for en landkrabbe. 

Magisk
Lyset var imidlertid magisk
denne kvelden så å snu var ikke
aktuelt. Etter hvert fikk jeg se
holmen med havsulene ute i

storhavet. Når vi kom frem til
holmen etter mye stamping i
store bølger kom sulene i møte
med oss. Vi la oss i le av holmen
for å unngå de verste bølgene. Så
var det fram med kamera med
teleobjektiv. 
Dette ble skikkelig utford-

rende øvelse. Store bølger og en
urolig båt gjorde fotograferingen
vanskelig. Flere ganger gjorde
båten brå bevegelser slik at både
fotograf og utstyr var på tur over
rekka. Båtføreren som var en
meget erfaren kar gjorde en
meget god jobb og jeg fikk flere
flotte serier av havsula i midnatt-
sol. Jeg hadde rett og slett ikke
lyst å returnere etter et par timer
ute i havsulekolonien, men
bølgene fra Norskehavet ble etter
hvert for store.  

Blant de dyktigste
I motsetning til andre storm -
fugler henter ikke havsulen føde
i fiskefartøyenes kjølvann. Den
er ikke det minste avhengig av
fiskeavfall fra fiskeflåten. I stedet
tilhører disse fuglene de aller
dyktigste av alle verdens fis-
kende fuglearter. 
De stupdykker etter maten fra

opptil 30 meters høyde. Eneste
forutsetning for at hekkingen
skal bli vellykket er nok
mattilgang. Flere holmer er de
senere år forlatt av havsulene
uten noen åpenbare grunner.
Matingen av ungene pågår ca 75
døgn på hekkeplassen. 
Ungene er fremdeles ikke

flyvedyktige når de kaster seg
utfor klippene og svømmer rett til
havs.  

Visste du at vi utenfor
kysten vår her i Norge
har en av verdens
beste ”stuper” 
etter fisk. 

Robin Jenssen
redaksjonen@kystogfjord.no

Stuper i verdensklasse

For mange fiskere er havsula et kjent syn.
Men visste du at den er en av verdens
beste stupere?

Robin Jenssen
er en amatørfotograf fra Narvik.
Til daglig jobber han som revisor,
men har også opparbeidet seg et
ry som naturfotograf med fug-
lemotiver langs kysten som
spesialitet. Han har vunnet flere
konkurranser, og vil utover høsten
presentere flere av sine motiver
for Kyst og Fjords lesere.
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meninger
Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords debattside - der leserne slipper til med store og små inn-
legg. Alle innlegg vil bli lagt ut på kystogfjord.no sin debattseksjon, mens et utvalg vil bli tatt med i 
papiravisen. Vi håper å bli et viktig debattforum og oppfordrer alle som har innspill de ønsker å få fram
om å sende innleggene til oss. Vi oppfordrer imidlertid til en ordentlig tone, samt å behandle 
motdebattanter med respekt.  Innlegg sendes til innspill@kystogfjord.no

Stor gratulasjon til Kyst og Fjord
med ny avis!  Det er også grunn
til å gratulere kysten med en ny-
skapning som jeg håper vil
målbære både kystens behov og
muligheter.  At makta ikke er
sentrert i nord, er et uomtvistelig
faktum.  Det gjelder også den
fjerde statsmakt.
Etter tragedien på Utøya er vi

mange som føler oss som
AUF’ere i solidaritet med de
som fikk denne ufattelig
grusomme hendelsen inn på
livet.  Tankene går ikke minst til
de som sitter igjen.  Selv om hele
Norge ble rammet, var det for-
holdsvis mange fra Finnmark
som mistet livet.
I tida som er gått siden den

ufattelige udåden har media hatt
mye stoff omkring AUF.  Blant
annet ble tidligere ledere inter-
vjuet i et radioprogram om sin
mest minnerike opplevelse fra
Utøya.  Dagens politiske
sekretær i Fiskeridepartementet,
Martin Henriksen, fortalte at han
hadde brukt temmelig harde ord
mot Stoltenberg under sin første
opptreden på landsleiren.
Stoltenberg hadde imidlertid
svart at for en AUF’er var en slik
opptreden naturlig overfor
partiledelsen.   Som AUF’er bør
en altså kunne bruke helt klar
tale mot statsministeren.
Utviklingen på kysten av

Nord-Norge har jeg fulgt siden
midten av 60-tallet som aktør i
mange roller.  Sammen med
gode medarbeidere har jeg vært
i stand til å utvikle et firma for
produksjon og eksport av fisk de
siste vel 25 år. Det forhindrer

likevel ikke at jeg betrakter det
som har skjedd på kysten av
Nord-Norge som sørgelig i pe-
rioden.  Folketallet er sunket ned
mot halvparten i enkelte kom-
muner.  Andelen av landets be-
folkning er redusert fra ca 12
prosent til ca ni prosent.  Hvor
stor sammenheng har nedgangen
i folketall med at vi samtidig har
flyttet bearbeidingen av en stadig
større andel av fisken til havs?
Vi vet at kystsamfunnene
dermed er frarøvet grunnlaget
for mange tusen arbeidsplasser
og verdier for flere milliarder
hvert år.  Hovedforklaringa er at
nå fryses bortimot halvparten av
torskefangstene våre om bord i
fabrikkskip.  Når fisken en gang
er fryst, sortert og emballert og
losset i sentrale havner, så er
kostnaden lav ved å transportere
det dit hvor lønningene er
minimale sammenlignet med de
norske.  Den fordelen som lands-
delen har med tilgang på
superferskt råstoff, den er
regulert vekk.  I stedet for å gi
kystflåten levelige kvoter, er den
«strukturert».  Det vil si at
myndighetene har ordnet det slik
at noen fiskere kjøper opp
kvotene hos andre.
«Kannibalisme» har denne ord-
ninga blitt kalt av enkelte. 
Den såkalte leveringsplikten

som trålerne har, og som skulle
sikre industrien råstoff, er ikke
en gang verd papiret den en gang
var skrevet på - ikke minst takket
være initiativrike fiskeriministre
som Svein Ludvigsen.   Men han
har ikke vært alene.  Aker har nå
fått lov å skille sine trålere fra

landindustrien.  Det er ikke vans-
kelig å tenke seg hva Røkke har
i sinne.  Å tjene penger som
trålerreder der man ikke trenger å
ta hensyn til andre enn seg selv,
er ikke vanskelig.   Regjeringa
foreslår nå at trålerne nesten skal
kunne tredoble sin størrelse fra
1500m3 til 4000m3.  Som
trålerreder blir det ikke vans-
keligere å tjene penger, men flere
arbeidsplasser i nord vil det ikke
gi.  Var det noen som nevnte
nordområdesatsing?  
Ved å stå opp for de kystbyg-

dene som ser naboene, skolen og
butikken og hele nærsamfunnet
forsvinne,  kunne Stoltenberg
vist samme lederevner som for
noen dager siden.  Da hadde han
virkelig vokst i  mine øyne. 
Dette så mye mer som den

fisken som føres fersk i land til
de mange små fiskevær på
kysten som er den som er mest
etterspurt.  Den oppnår de
høyeste prisene i markedet.  Med
de rette grep vil vi kunne øke
verdien av våre fiskeressurser
med flere milliarder i året.  I
stedet for å selge fryst filet for et
43 kr pr kg vil vi kunne selge den
som fersk for 68 kroner.  Det er
bare å sjekke eksportstatistikken
om det trengs bevis.  Samtidig
vil en kunne se kysten her i nord
blomstre.  Det som trengs er kun
å reversere ei utvikling som tross
alt bare har vart de siste 25 år.  
Skulle Stoltenberg  trenge råd

om hvordan det skal gjøres i
praksis, så stiller jeg gjerne opp. 

Steinar Eliassen 

Kommunestyrer og fylkesting i
nord vil gi pengestøtte til kjøp av
fiskekvoter. Felles for dem alle
er at de mener det er for lite
kvoter til å sikre arbeid og inn-
tekt til egen befolkning. Fiskerne
har benyttet seg av muligheten
til å selge fiskekvotene sine og
nå vil politikerne kjøpe dem til-
bake igjen. Dette er en god
indikasjon på at kystkulturen,
basert på fisk, er sterkt rammet.
Det er i grunnen ”hull i hodet” å
kreve mer omsettelighet av fis-
kekvoter og samtidig bruke mer
av skattebetalernes penger til å
kjøpe kvotene tilbake igjen.
Noen ordførere i Nordland har
sågar foreslått at Nord-Norge bør
bli et eget avstengt kvotemarked.

Jeg er ikke enig i det, men jeg er
enig i hva dette impliserer. Det
behøves et lovverk som for-
plikter staten som forvalter av
fisken til å sikre naturgrunnlaget
for kyst- og fjordbefolkningen.
Mange har satt sin lit til at

staten skal gripe inn og stanse
denne utviklingen. Ingen vil
egentlig at kystkulturen skal
rammes. Derfor var forhåp-
ningene til Kystutvalgets forslag

store. Smith-utvalget er, i likhet
med politikerne i nord, av den
oppfatning at ressursgrunnlaget
langs kysten er så skjevfordelt at
selve grunnlaget for bosetting i
mange kystsamfunn er sterkt
svekket. Kystutvalget vil derfor
at staten, gjennom egen lovgiv-
ning, skal sikre kvoter til om-
råder som er fiskeriavhengig.
I prosessen mellom

Sametinget og Regjeringen ble
det etter hvert klart at fis-
keriministeren på et prinsipielt
grunnlag ikke vil ha et lovverk
som forplikter staten til å sikre
fiskeriavhengig områder et sær-
skilt kvotevern. Ingen samfunn
eller enkeltpersoner skal kunne
fremme et slik lovmessig krav.
Gamvik kommune har prøvd
dette, og som alle vet, havarerte
kommunens krav om å forankre
trålkvoter til Gamvik-samfunnet
i rettsapparatet. Det er trist at
regjeringen ser ut til å stå fast
ved at staten ikke skal kunne
stilles til ansvar dersom det råd-
ende regime har som konsekvens
at hele bosettinger rammes. 
Det er etter min mening av-

gjørende viktig for sårbare fis-
kerisamfunn at vi har en norsk
lovgivning som sikrer kyst- og
fjordbefolkningen en forrang til
fisken og som forplikter staten.
Man har dermed et lovgrunnlag
å støtte seg på om fiskeriforvalt-
ningen svikter samfunn som er
helt avhengig av fisken.  
Grunnelementene i det som er

foreslått av Smith-utvalget er
nødvendig også utenfor de
sjøsamiske områdene. Det er like
alvorlig for Værøy og Røst som
for sjøsamiske samfunn dersom
det materielle grunnlaget for
bosettingen svekkes ytterligere.
Vi har alle sammen mye å vinne
ved å sloss for lovfesting av res-
sursgrunnlaget til våre kyst- og
fjordsamfunn. 

Arne Pedersen

MENINGER
Arne Pedersen

Steinar 
Eliassen 
mener kyst-
samfunnene er
frarøvet verdier
for flere
milliarder kroner
årlig.

Skal vi alle kjefte
på Stoltenberg?

Tolvte time for
kysten
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www.kystogfjord.no

Annonser i Kyst og Fjord på
papir og på internett!

Kyst og Fjord er en ny og uavhengig
nyhetskanal for fiskerinæringen og
relaterte næringer langs kysten.

www.kystogfjord.no

Med annonsering i Kyst og Fjord når du fiskere
og fiskeribransjen direkte, hver uke, hele året.
Kombinert med annonser på nettavisen
www.kystogfjord.no leverer vi daglig og mål-
rettet eksponering av dine tilbud til et relevant
marked.

Vi tilbyr jevnlige fulldistribusjoner, kom-
binasjonstilbud for papir og nett, og rabatter
ved årsavtale eller individuelt avtalt an-
nonseplan.

Få mer informasjon via:
Nett: www.kystogfjord.no/annonser
Epost: annonser@kystogfjord.no
Telefon: 76 95 55 22 / 77 65 12 41
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Vi styrker vår operasjon 
i Nord Atlanteren!
Mer info på www.eimskip.no

Kysten
– en av våre viktigste ressurser

Sametinget arbeider for en bærekraftig, økologisk
og lønnsom fiskeri- og havbruksnæring. Vi vil at 
ressursene forvaltes på en bærekraftig måte slik at
vi tar vare på det biologiske mangfoldet. 

Vi ønsker å gratulere fiskerinæringen i nord med sin
nyetablerte nyhetskanal og ønsker Kyst og Fjord til
lykke med sitt arbeid.  

For mer informasjon om Sametinget, se www.samediggi.no

Egil Olli, Sametingspresident. 
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Nord-Norge har mye å tilby utover fisk – men det
er fiskeri som holder kysten varm og levende.

Fylkeskommunene i Troms og Finnmark ønsker vår
nye regionale avis Kyst og Fjord hjertelig 

velkommen!
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Vi har åpent fiskemottak hele året
Start vintersesongen med seifiske på Røst!

Service/tjenester:

– din fiskekjøper på Røst

Kontakt oss på: Telefon 76 05 09 02/ 92696157
E-mail: olaf.pedersen.dy@glea.no 
Hjemmeside: www.glea.no

• Sløyelinje
• Esso kyststasjon 
• God kaiplass

• Egen velferdsstasjon 
med dusj/kjøkken/tv-stue

• 200 meter til butikk  

- Med økte oppdrag i nord, fant
vi tiden moden for å etablere oss
med Tromsø som base for vår
nordligste virksomhet, sier av-
delingsleder Tore Ringstad.

På kaikanten
Selskapet har installert seg i
gode romslige lokaler på 5-600
kvadratmeter med reoler fra gulv
til tak. Det er mange produkter
som skal inn så det må være
plass til det meste som blir brukt.
- Skal vi være kundevennlig

og ikke minst være tilgjengelig,
må vi være tilstede. Bedriften
har etablert seg i Breivika Havn,
nært kaikanten. Det er bare et
gjerde som skiller fra å kunne gå
rett ombord i båtene, forteller
Ringstad. 
I første omgang er det

Trålerne som vil nyte godt av til-
stedeværelsen. Men de vil bygge
seg videre ut for å kunne møte
alle kundegruppene sine. 
- Våre kunder er og har vært

vant med service fra vår side og
det er det som er merkevaren
vår. Det skal vi fortsette med.

Et par måneder
Tore Ringstad håper at alt skal
være på plass i løpet av et par
måneder. 
- Da kan vi drive skikkelig

service. Som vil gagne både oss
og kundene, sier Ringstad.

Flere kunder og
tettere oppfølging har
fått Mørenot etablerte
seg i Tromsø. 

Øystein Ingilæ
redaksjonen@kystogfjord.no

Mørenot 
til Tromsø

Tore Ringstad håper at alt skal være på plass i løpet av et par måneder. (foto: Hugo
Mortensen)

Ny fiskeri-kjeledress 
I forbindelse med Aquanor-konferansen 16.-19. august lanserer
arbeidsbekledningsprodusenten Wenaas et nytt kjeledress-
produkt som er tilpasset fiskeri- og havbruksnæringene.
Dressen består av et vannavstøtende og pustende materiale
sammen med polyester og bomull, og skal kunne redusere an-
tall skift per dag. Konseptet er testet blant annet på Marine
Harvests anlegg, og er nå klart for markedet.
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Den nordnorske fiskeriavisen

Abonner på Kyst og Fjord og få
alt i én pakke - ukentlig papira-
vis, PDF-utgave og nettavis!

Kyst og Fjord er en ny og uavhengig
avis for fiskeri- og kystnæringene,
med hovedvekt på Nord-Norge fra
62°N. I tillegg til ukentlig papiravis
leverer vi daglige nyheter og elekt-
roniske tjenester via nettavisen
www.kystogfjord.no.

www.kystogfjord.no

Med et abonnement på Kyst og Fjord får du:
• Norges eneste uavhengige fiskeriavis - med 
blikket på  fiskere, fangst og fiskeindustri
• Ukentlig papiravis med fyldig stoff fra fiskeri og 
kysten
• Nettavis med daglige nyheter og elektroniske 
tjenester
• PDF-utgave
• og mye mer.

Årsabonnement: kr. 1990,- (honnør: 1590,-)

Bestill via:
Nett: www.kystogfjord.no/abonnement
Epost: abonnement@kystogfjord.no
Telefon: 77 65 12 41
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Fiskeridepartementet sendt ut for-
slaget på høring med svarfrist til 1.
oktober.
Det dreier seg om ca 60 vernede

båter over hele Norge som er unn-
tatt fra kondemneringskravet.
Miljøvern-departementet mener at
det kan bli snakk om å verne ytter-
ligere 20. 

Verdifulle inntekter
- Det er i stor grad frivillige or-
ganisasjoner og ildsjeler som eier
og driver de verneverdige fis-
kefartøyene. Når et fartøy blir
vernet eller fredet, er det et krav om
at fartøyene må istandsettes og
vedlikeholdes i samsvar med
strenge antikvariske retningslinjer.
Dette er kostbart. Et fritidsfiske vil
kunne gi noe inntekter for eierne,
heter det i framlegget til høring fra
Fiskeridepartementet.

- Inntekter er avgjørende for
vedlikehold og istandsetting av
de fartøyer det gjelder. Dessuten
vil et fritidsfiske bidra til at
fartøyene og redskapene om bord
blir benyttet og også formidle
fiskerinæringens kulturhistorie
på en egnet måte, heter det i
høringsbrevet.

Reiseliv og kystkultur
Disse båtene vil i tillegg kunne be-
nyttes til reiselivsformål og få en
del innteker også fra dette.
Fiskeridepartementet har en klar

holdning til at dette må kunne
tillates. Det er i samsvar med og
bidrar til å oppfylle strategier og
målsettinger for formidling og opp-
levelse knyttet til kyst- og fis-
kekultur.
- Kulturhensynene er så sterke i

denne saken, at det bør kunne
åpnes for fritidsfiske fra vernede
fartøy, selv om det kan før til noe
mer beskatning av fiskeressursene,
heter det videre i høringsbrevet.

Riksantikvaren identifiserer
Det er Riksantikvaren som har
gitt fiske- og fangstfartøyer
vernet eller fredet status. Fis-
keridepartementet mener derfor
at det er opp til Riksantikvaren å
identifisere aktuelle fartøyer.

Båter som driver med fritids-
fiske, kan levere fisk for inntil
50.000 kroner til salgslagene i
året. Dersom forslaget går gjen-

nom slik det er utformet nå, vil
også salgslagene få en oppdatert
liste over hvilke båter som har
slik tillatelse to ganger i året. Det

samme gjelder for Fis-
keridirektoratets kontrollverk.

Miljøverndepartementet
ber om at fiskebåter av
antikvarisk verdi får
drive et begrenset fiske.
Årsaken er at det koster
mye å holde slike fartøy
i god stand.

Trond Anonsen
trond@kystogfjord.no

Vil la vernede fartøy få fiske

Dersom Miljøverndepartementet får det som de vil, kan verende fiskefartøy som
«Kjartan» i Vadsø, få drive et begrenset fiske i framtiden.               (Foto: Øystein Ingilæ)

kystogfjord.noPostboks 45, 9790 Kjøllefjord

Vi møtes til jubileumskonferanse
29. september i Oslo Spektrum!
Jubileumskonferansen markerer norsk sjømatnærings eventyrlige utvikling og Eksportutvalget for fisk
sine 20 år med fellesmarkedsføring. Sammen med hele den norske sjømatnæringen
retter vi provoserende og visjonære blikk på norsk sjømatnærings
framtidsmuligheter i Norge og globalt. 

For påmelding og oppdatert program:

www.seafood.no

Eksportutvalget for fisk




