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Investerer for
770 millioner

Aker Seafoods skal
kjøpe tre nye trålere for
770 millioner kroner. Det
første fartøyet skal være
i drift allerede fra 2013.

side 4
Rekordrask
krabbesesong

Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak går sammen med Geir Wold til
frontalangrep på omregningsfaktoren
ved kjøp av rund fisk. De mener dagens
praksis gjør at kjøperne må betale
fiskepris også for innvollene.

De to anslår egne tap til flere millioner
kroner på dagens omregningsregler og
forlanger at forskriftene endres. Dersom
det ikke skjer, mener de at myndighetene
sender ut et klart signal på at kvalitet
ikke er prioritert.
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elektro-partner
- Skipselektronikk
- Skipsinstallasjoner

Onsdag var årets
krabbeeventyr på Finnmarkskysten over for de
fleste. Kvoten på 1100
tonn var tatt på
rekordtid.

Elektronikk
77 85 00 00
Ringveien 99

95 94 99 99
Avd. Finnsnes

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

Et tøffere
fiskarlag

L

eder i Nordland fylkes fiskarlag, Einar Helge Meløysund, har tatt til ordet for en tøffere organisasjon.
Han mener fiskarlaget må tørre å kjøre en skarpere
linje i forhold til de mange arealkonfliktene fiskerne i
framtiden vil stå overfor. Det tror vi han har helt rett i.
Fiskerinæringen står utvilsomt overfor mange framtidige
sverdslag der næringen risikerer å gå på solide smeller,
dersom organisasjonene ikke viser en fastere hånd. Ikke
minst når havområdene skal deles med oljenæringen.
Så langt er det først og fremst Norges Kystfiskarlag som har
stått på barrikadene i forhold til interessekonfliktene rundt
olje og gass-sektoren, mens Norges Fiskarlag i stor grad har
vært usynlig. Størst oppmerksomhet har fiskarlaget høstet
ved at fylkeslederen i Nordland Tom Tobiassen, tidligere i år
ble kastet for sitt positive syn på boreaktivitet utenfor
Lofoten og Vesterålen. Og det er vel neppe slik organisasjonen vil bli husket når status en gang i framtiden skal gjøres
opp.
Å utvise en tøff og restriktiv linje overfor framtidig borevirksomhet, er ikke ensbetydende om at man er i mot økt
virksomhet. Men dersom en ikke tør stille krav i frykt for å
bli oppfattet som motstander, har man selv plassert seg i tusseladd-rollen. I verste fall risikerer en å bli sittende uten innsigelsesrett, og få tredd alle bestemmelsene ned over hodet.
Energisektoren er en mektig aktør som lett overkjører «den
lille mann». Og i dette tilfellet er det ingen tvil om hvem som
er den svake part. Oljeselskapene får det som regel som de
vil. I hver fall dersom de kun møter et og annet spredd varskurop fra periferien.
Mange fiskere vil utvilsomt kunne tjene penger på økt oljeog gassaktivitet utenfor Nord-Norge. Vi tror likevel ikke at
disse mulighetene vil glippe ved at en blir hardere i klypa og
kvassere i kanten. Utviklingen vil uansett ikke la seg stanse.
Men i beste fall kan fiskerinæringen kunne få en viss medbestemmelsesrett ved å innta en tøffere rolle. Næringen, og
forøvrig landsdelen også, har behov for et lederskap som kan
sette seg i respekt. For de grønne skogene som i mange
tilfeller er lovet, har til syvende og sist endt opp som et lite
og forblåst kratt.
Er det slik vi ønsker å se det også i fortsettelsen? Neppe, men
da kreves det mot - noe vi så langt har sett lite til.
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meninger

- For å utvikle fiskeri- og havbruksnæringen videre har
regjeringen høye ambisjoner som vil kreve innsats fra
både næringen og fra forvaltningens side. Jeg tror noe
av utfordringen ligger i å utvikle enda bedre produkter,
og for å kunne klare dette må vi tenke større enn vi gjør
i dag. Vi må distansere oss fra tankegangen om at vi kun
er en råvarenasjon.
Statssekretær Kristine Gramstad
på årsmøtet til Nordland fylkes fiskarlag

Tiltak som bidrar til økt bærekraft, må ønskes velkommen
av alle parter. Turister som kommer til Norge for å høste
av havet vil i framtida helt sikkert komme til å møte mer
reguleringer. For turistene kan det godt være positivt, men
vi må passe oss for å ikke la reguleringsiveren ta overhånd. La det først være slått fast at turistfiskenæringa er
like avhengig som fiskerinæringa av et bærekraftig uttak.
Særlig på lokale bestander av kysttorsk kan et intensivt
turistfiske være en trussel.
Sunnmørsposten

Herregud, takk og lov at hurtigrutehavariet ikke
skjedde her, for da hadde vi møtt på alvorlige
problemer. Jeg tør ikke å tenke på hva som kunne
skjedd, dersom ulykken hadde vært ute her. Vi er ikke
utdannet for båtbranner i det hele tatt. Jeg har seks
røykdykkere, men jeg ville aldri sendt de inn i en sånn
sak, uten videre, sier han.
Brannsjef Kjell Richardsen i Berlevåg til NRK

ÅRETS
HØSTKUPP!
Belitronic BJ5000
juksamaskin

17.590,eks. mva.

Hermod Larsen mener det er store muligheter innenfor fiskaryrket i nord. Og statistikkene som stort sett forteller om færre båter viser ikke det hele bildet om man går bak tallene.

Fremtiden ligger i nord
Statistikk kan brukes til så mye.
En nærmere gjennomgang av tingenes tilstand
viser at den faktiske reduksjonen av antall
fiskebåter i ordinær drift, er vesentlig lavere enn
det som framgår av tørre statistikker.
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regiondirektør Fiskeridirektoratet
avdeling Finnmark
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I 1990 var det 17391 registrerte fiskefartøy i Norge.
Bare 10062 av disse var aktive.
Ved utgangen av 2000 var det
11922 registrerte fartøy hvorav bare
8169 var aktive.
I Finnmark var det ved utgangen av
år 2000 1586 registrerte fartøy
hvorav 1100 var aktive.
486 registrerte fartøy leverte ingen
fisk.
De tilsvarende tallene for Finnmark
ved utgangen av 2010 var henholdsvis 910 registrerte og 798 aktive.
I fjor var det altså 112 fiskebåter i
Finnmark som ikke fisket.
Vesentlig lavere
Dette viser at den «reelle» reduksjonen av fiskebåter er vesentlig
lavere enn hva statistikkene viser.
Det store spriket mellom registrert
fiskefartøy og hvor mange som
faktisk fisker, tror jeg er en smule
overraskende for mange.
Det ser imidlertid nå ut til at reduksjonen både av fiskere og fiskebåter
i Finnmark har flatet ut, og faktisk

er i økning i flere kommuner.
Dette har naturligvis sammenheng
med den gode bestandssituasjonen
for de fleste fiske-slag samt automatiske rettigheter i kongekrabbefisket for de minste båtene i
Øst-Finnmark.

Utsiktene for sjømatnæringen i
Finnmark ser lys ut.
Økningen fra 2010 til 2011 kan bli
så mye som 1 milliard kroner eller
over 25 prosent.
Usikkerheten er imidlertid prisutviklingen på laks.

Temperaturendringene som skjer er
isolert sett også en fordel for Finnmark.
Finnmark har alltid vært avhengig
av fremmedflåten og er det fortsatt.
Forenklet sagt lander finnmarksflåten 1/3, øvrige norsk fiskere 1/3
og russerne 1/3.
I 2010 var den totale førstehåndsverdien landet i Finnmark ca 1700
millioner kroner.

Optimistiske utsikter
Uansett er det gledelig å se den
positive utviklingen langs store
deler av finnmarkskysten.

Passert av oppdrett
Oppdrettsnæringen har i perioden
2000-2010 økt fra 21000 tonn til
56000 tonn og verdien har økt fra
550 millioner til 1800 millioner.

Bergverk, olje og gass vil være
viktige på kort sikt, men på lengre
sikt er det fiskeri og havbruksnæringen som gjelder.

Verdien av oppdrettsfisk i Finnmark
har dermed passert villfanget fisk.
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For bare få år siden var det krise
overalt.
I dag planlegges det nytt fiskebruk i
Berlevåg.
Det er sjømatnæringen som er
fremtiden for Finnmark.

Trekk til maskinen
inkludert! (verdi 472,-)
Tilbudet gjelder ut september 2011.
Begrenset antall.
Tlf. 90 18 85 89 eller 99 11 49 44.
post@kemanord.no
www.kemanord.no

Derfor må dette tillegges avgjørende betydning når kampen om sjøarealene hardner til.
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Suspensjon for rødspette

Sjefsbytte

40 kroner for kveita

22 kroner for laksen

Fikk tilbake kjøpetillatelsen

Det er for tiden vanskelige markedsforhold for rødspette. Derfor har råfisklaget suspendert minsteprisene
for denne fra og med mandag 19.9 og inntil videre,
framgår det i en melding fra Norges Råfisklag.

Konsernsjef i Norway Pelagic, Gunnar Domstein,
fratrer stillingen som konsernsjef i sild- og makrellselskapet. Tor Vikenes tar over sjefsroret og er ansatt som
ny konsernsjef. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Hordafor-konsernet.

Fra og med 19. september til 30. oktober er det fastsatt
ny minstepris for kveite under 40 kilo. Prisen er 40
kroner kiloen og råfisklagets arbeidsutvalg har satt
denne prisen etter en henvendelse fra NSL og Fhl.
Årsaken er økte tilførsler og reduserte markedspriser
for kveite.

Prisen faller igjen. Fersk statistikk fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Fish Pool
viser at lakseprisen igjen er nede på 22 kroner-nivået
i uke 37.
Lakseprisen fortsetter å falle, mens den gjennomsnittlige spotprisen på laks i uke 36 lå på 24,49 kroner,
er den nede på 22,43 kroner i uke 37.

Fiskebruket Marine Fresh AS på Napp har fått igjen
tillatelse til kjøp av fisk etter at Mattilsynet stengte
dørene på grunn av mangler ved internkontrollen.
Tirsdag ettermiddag var bedriften i et møte med
Mattilsynet som omsider godkjente internkontrollsystemet.

Krabbekvota
er tatt
Årets krabbekvote er
tatt på rekordrask tid.
Onsdag ble flåten
beordret i land.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Det vil si at kun fartøy som ikke
er ferdig med sine garanterte
fartøykvoter, kan fortsette. Utover det måtte alt av teinebruk
være oppe av havet ved midnatt
mellom 20.- og 21.september.
Rekordrask sesong
Til sammen er det tatt 1100 tonn
krabbe i løpet av knappe to
måneders drift. Aldri før har
krabbekvoten blitt tatt så raskt.
En forklaring er at fiskerne har
opplevd eventyrlige priser på den
eksklusive
kongekrabben.
Kjøperne har betalt over 100
kroner kiloen for den vanligste
krabben, mens snittprisen har
ligger på over 80 kroner kiloen.

Dette blir den nye superflåten til Aker Seafoods. Til sammen vil selskapet investere 770 millioner kroner i fornyingen av trålerflåten. (Illustrasjon: Aker Seafoods)

Flesker til med ny flåte
Dette blir Aker Seafoods
nye flaggskip. Fiskerikonsernet investerer
770 millioner kroner i tre
nye fartøy - som vil gjøre
flåten til en av verdens
mest moderne.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Aker Seafoods underskrev
mandag en kontrakt med STX
OSV AS om bygging av trålerne
- som får en helt ny skrogform
som både vil redusere drivstoffforbruket samtidig som fangstkapasitet økes.
- Investeringen vil gi Aker
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Seafoods et betydelig løft. Inntil
30 nye arbeidsplasser skapes
gjennom at selskapets samlede
fangstkapasitet økes og kvotene
utnyttes bedre. Samtidig blir hele
fisken utnyttet, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker
Seafoods.
Knappe 70 meter
Hvert skip er 69,8 meter langt og
15,6 meter bredt og vil ha fabrikk om bord for kapping og
sløying av fisken. Trålerne blir
satt opp som frysetrålere, men
kan også levere fersk fisk for
videre prosessering på land. En
separat fiskemelfabrikk sørger
for at alt rest-råstoff utnyttes til
proteinholdig fiskemel. Skipene

er utformet for fangst av hvitfisk
(torsk/sei/hyse), men kan også
tråle etter reker. Det forventede
økte fangsvolumet vil i hovedsak
være sei og reker.
Offshore-design
I utviklingen av fartøyene er det
lagt stor vekt på energieffektivisering. Skrogformen er inspirert av moderne offshorefartøyer
og gir lavere motstand i sjøen.
Avanserte styringssystem vil optimalisere energibruken om bord.
Bruk av diesel-elektrisk fremdrift, to hovedmotorer, to
propeller og elektriske vinsjer
sammen med styringssystemet
gjør at de nye skipene vil ha betydelig lavere forbruk av driv-

stoff sammenlignet med tilsvarende fartøy i dag. Ytterligere
miljøhensyn er ivaretatt blant
annet ved tiltak som reduserer utslipp av avgasser og skrog med
dobbelt bunn.
Framtidens trålere
Olav Holst-Dyrnes, direktør for
fangst i Aker Seafoods, mener
det nye designet vil bli framtidens trålere.
- Utviklingen av de nye trålerne
har foregått i tett samarbeid mellom STX OSV og Aker
Seafoods. STX OSV har lagt all
sin kompetanse fra design og
produksjon av offshore fartøy på
bordet, mens vi i Aker Seafoods

har bidratt med fiskerikompetansen. Miljøhensyn har vært
vektlagt i utviklingen, sier han.
Fartøyene vil få Green Passport
og tilfredsstile klassekravene
«Clean Class» og «Silent F» som
gir reduserte utslipp og redusert
støy. Samtidig er gode arbeidsplasser, komfort og sikkerhet for
mannskapet satt i høysetet både
ved utvikling av fabrikk, lugarer
og fellesrom.
- Vi er svært fornøyd med samarbeidet med STX OSV, som vi
anser som et av verdens mest
fremtidsrettede selskap for utvikling av moderne offshorefartøy.
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Selger tre slitere
Gjennom å fornye flåten regner
Aker Seafoods å kunne skape
inntil 30 nye arbeidsplasser på
sjøen. På grunn av naturlig avgang ser fiskeriselskapet et stort
behov for nye medarbeidere i
årene fremover.
For Aker Seafoods utgjør dette
en samlet investering på om lag
770 millioner kroner i nye fartøy
og utstyr. Aker Seafoods har fått
lånetilsagn fra et syndikat av to
norske banker som refinansierer
eksisterende banklån og gir
nødvendige rammer til å finansiere anskaffelsen av de tre
nye fartøyene.
Fartøyene skal leveres i 2013 og
2014. Tre eldre og mindre
effektive trålere planlegges solgt.

Traff med været
Til sammen har cirka 400 fartøy
deltatt i årets krabbefiske på
Finnmarkskysten. Det er også ny
rekord. For i år har alle forsøkt å
komme seg så raskt som mulig
med på eventyret. Også værmessig har fiskerne hatt full klaff.
Siden fangsten startet, har fiskerne ikke opplevd en eneste dag
med de tradisjonelle høststormene som vanligvis starter
allerede i september.

FA KTA
Dimensjoner og hoveddata på
kontraherte fartøy:
Lengde: 69,8 meter
Bredde: 15,6 meter
Lugarkapasitet til 25 stk fordelt
på 17 lugarer
Diesel-elektrisk fremdrift
To hovedmotorer med en effekt
på 2 450 kW hver
To propeller (twin screw)
Elektriske vinsjesystem
Det norske Veritas (DnV) klasse:
+1A1 Stern trawler - hekktråler
ICE 1B – Isforsterket skrog
Silent F - Støyklasse
CLEAN CLASS – Forhindre
utslipp under drift og ved
eventuell skade
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Årets krabbeseong er over. Onsdag var årets kvote tatt. (foto: Øystein Ingilæ)

0DQNDQMRLNNHDQQHWHQQ
¤UHVSHNWHUHGHQELOHQ
7R\RWD+LOX[/HDVLQJIUDNU 
SUPQGHNVPYD

+LOX[KDUEOLWWKHUMHWRJKHUVHWPHGDYK¤QGYHUNHUHRJ\UNHVVM¤I·UHU/LNHYHOVWLOOHU
GHQDOOWLGRSS+LOX[HUHQS¤OLWHOLJDUEHLGVNDPHUDWVRPHUS¤MREEQ¤UGXYLO'HQHUS¤
YHLHQRJLNNHS¤YHUNVWHGGHUIRUHUGHQHOVNHWS¤V¤PDQJHDUEHLGVSODVVHU

/HLHQHUEDVHUWS¤PQGUOHLHNP)RUVNXGGVOHLH,WLOOHJJNRPPHUWHUPLQJHE\URJHWDEOHULQJVRPNRVWQLQJHU9HLOSULV
7R\RWD+LOX[IUD,QNOXGHUW)UDNWRJOHYRPNS¤
/HDVLQJSULVHUHNVPYD0HGIRUEHKROGRPWU\NNIHLO

www.harila.no
- din Toyotaforhandler i nord

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60
Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00
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Tålmodige
gjester

Observatører: Daniel J. F. Vikten (fra venstre) fra Gravdal, Marius Rånes fra Helligvær,
Morten Røshagen fra Reipå og Eldar Eilertsen fra Værøy. Foto: Dag Erlandsen

Her ser du en håndfull observatører på årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag.
Uten å mukke fulgte de forhandlingene, talene og utspillene fra talerstolen,
i time etter time.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Ted Robin Endresen på Myre mener bedriften taper millioner på gal omregningsfaktor. Foto: Dag Erlandsen

Betaler for fisk - får innvoller
De betaler for fisk, men
får innvoller. Nå forlanger rundfisk-kjøperne
at forskriftene endres.
– Vi taper millioner, sier
Ted Robin Endresen på
Myre og Geir Wold på
Andenes Fiskemottak.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Geir Wold
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I et felles brev med daglig leder
Ted Robin Endresen ved Myre
Fiskemottak går Wold til frontalangrep på både omregningsfaktoren
og
ikke
minst
praktiseringa av kvalitetsforskriften, som de mener
favoriserer det fryste råstoffet.
- Dersom man av byråkratiske
grunner ikke kan gjennomføre de
minimale endringer som kreves i
forskriftene, betyr det at de

sentrale myndigheter bevisst
velger at leveranser av topp
kvalitet blir redusert, skriver de
to i et felles brev til Fiskeri- og
kystdepartementet.
Kjøper rundfisk
De to fiskemottakene har investert stort i rundfiskmottak, for å
kunne ta i mot fisken usløyd i
vintersesongen, når flåten har
store utfordringer med å håndtere
de store fangstene. Slik får
brukene en bedre utnyttelse av
biproduktene - helt i tråd med de
politiske målsetningene - og de
demmer opp for en utvikling der
stadig flere fartøy bygger om til
frys - og selger råstoffet ubearbeidet ut av landet. Nylig skrev
Bladet Vesterålen om Aker
Seafoods anlegg på Melbu, som
permitterer ansatte på grunn av
råstoffmangel, til tross for at
Akertrålerne fyller opp sitt eget

fryselager vegg i vegg med filetfabrikken. Men fabrikken må ha
fersk fisk for å få hjulene til å
snurre, og det kan ikke deres
egne trålere tilby.
- Hovedårsaken til utviklinga er
at det frosne råstoffet betales
bedre, påpeker de to, som mener
et profesjonelt rundfiskanlegg er
med og øker kvaliteten og
dermed prisen.
- Vi oppnår optimal kvalitet på
fisk og biprodukter, vi utnytter
hele fisken, sorterer fisk og biprodukter, oppnår full sporbarhet, får en effektiv og minimal
håndtering av råvaren om bord i
fartøyet og minimal ventetid ved
kai for levering av fangst, oppsummerer de to.
Motarbeides
Men til tross for denne satsinga,
taper de i forskriftsjungelen. Når
fisken landes usløyd, mens

direktoratets tabeller tar utgangspunkt i at fisken veies først etter
sløying, må de regne seg fram til
hva fisken ville ha veid dersom
den var blitt sløyd før landing.
Den faste omregningsfaktoren
som brukes kysten rundt året
rundt er 1,5, men flere kontrollmålinger har vist at denne er feil
for den feite torsken som hver
vinter bringes på land i Vesterålen.
- Dette innebærer at det betales
fiskepris for innvoller og mageinnhold, som vil gi et tap på cirka
10 prosent i forhold til den
virkelige vekta, påpeker de to, og
konkluderer slik:
- Konsekvensene av dette kan
enkelt oppsummeres med at det
oppstår et direkte vekttap på
rundt 10 prosent hos kjøper, fartøyet mister mulighet for bedre
pris og det tapes kvoter ved at det
registreres en høyere vekt enn det
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som faktisk blir levert. Sagt
enkelt medfører bruk av dagens
faktor at mageinnholdet og innvoller blir avregnet på torskekvoten.
Taper tid
Fartøyene kan unngå alt dette,
men da må de vente til all fangst
er sløyd, sortert og veid. Forskriften krever nemlig at
skipperen, og bare skipperen,
skal skrive under på sluttseddelen.
- Dette vil i mange tilfeller
medføre venting i mange timer
for skipperen, og båten kan selvsagt ikke gå på havet igjen før
seddelen er underskrevet, skriver
de to, og påpeker at mens
skipperen må skrive under
personlig, så kan kjøperen opptre
med stedfortreder. - Vi er av den
oppfatning at partene bør kunne
likestilles, uten at det skaper

problemer.
- Det bør innføres landingsseddel når fisken mottas rund for
senere sløying, sortering og deretter veiing. Sluttseddel kan utstedes først når all fangst er
sløyd, sortert og veid. Da vil mye
av problemet være ryddet av
veien. Og kontrollen vil i alle
tilfeller ikke bli dårligere enn i dag.
Mister verdiskaping
- Tar ikke myndighetene tak i
dette, vil utviklingen, der mer og
mer av fangsten fryses på havet
og selges på det globale frossenfiskmarkedet, ikke bare fortsette, men også forsterkes.
- Konsekvensen er enkel å forstå,
vi ender opp med at fisken utenfor kysten av Nord-Norge gir
minst mulig verdiskaping, stikk
i strid med alle uttrykte politiske
ønsker.
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- Må får litt innsyn, i hvordan ting foregår, kommenterer Eldar Eilertsen (17) fra Værøy, som også
var observatør i fjor. Om Eldar - som til vanlig er å
finne på flere forskjellige båter med både juksa- og
garn - en gang blir Værøy fiskarlags offisielle utsending til årsmøtet, vet han ikke. Men det kan
tenkes...

- Dessuten må vi få ned gjennomsnittsalderen i
salen, fleiper Morten Røshagen (28) fra Reipå,
mannskap på 90-fotingen «Polarfangst». Også han
synes det er flott å få et avbrekk og se hvordan «det
lille landsmøtet» fungerer i praksis.
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Tror Fiskarlaget begår oljetabbe Litauere på
blåkveitetokt
Det litauiske fartøyet
«Plutonas» har fått
grønt lys til et forskningstokt i Svalbardsonen.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Fiskeridirektoratet og andre
norske myndigheter har gitt
grønt lys til toktet som vil vare
fra 1. oktober til 15. november.
Det norske høsttoktet til
Svalbard med «G. O. Sars» som

var tenkt i august, ble etter det
Kyst og Fjord forstår avlyst på
grunn av et uventet verkstedopphold. Russerne vil senere i år
trolig gjøre et eget tokt til
Svalbard.
Det litauiske toktet kan likevel
ikke regnes som noen erstatning
for det norske. Til det er trålutstyret i «Plutonas» og «G. O.
Sars» altfor forskjellig. Det litauiske toktet kan derfor ikke sies å
være avgjørende for en generell
analyse av bestandsituasjonen
ved Svalbard nå.
Den andre delen som litauerne
ønsker å undersøke er tung-

metaller, sykdom, genetikk og
parasitter. Dette vil kunne ha interesse for Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet ber
derfor å få tilgang til resultatene
av toktet innen 1. mars 2012.
I tillatelsen fra Fiskeridirektoratet heter det at Litauen
har en kvote på 140 tonn blåkveite og at det forutsettes at
denne kvoten ikke overstiges
under «Plutonas» tokt.
Litauerne har vært ved Svalbard
med det samme skipet i samme
ærend for fem år siden.
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Med
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Kurt Karlsen advarer mot å dvele i oljesakene. Han frykter at toget fort kan gå før Norges Fiskarlag er på banen. Fiskeridepartementet er åpen for å diskutere nytt reke-regime i Barentshavet.

Fiskarlaget kommer i
verste fall for seint inn
på oljebanen. Det frykter
nylig avgått leder i
Øksnes fiskarlag, Kurt
Karlsen (59).

her, står du igjen på perrongen,
frykter Karlsen.

Han tror Norges Fiskarlag undervurderer betydninga av den
såkalte kunnskapsinnhentinga
om Lofoten og Vesterålen, som
blir en «konsekvensutredning
light».

Kompromiss
Stortingspolitikerne kompromisset om oljespørsmålet i vår, og
vedtok at det ikke skal settes i
gang noen konsekvensutredning
i denne perioden. I stedet blir det
såkalt kunnskapsinnhenting, i
regi av Olje- og energidepartementet. Prosessen startet så
smått i forrige måned, i løpet av
denne måneden velges de ulike
temaene det skal innhentes kunnskap om, og i løpet av neste
måned starter prosessen, som
ventelig vil gå i halvannet år.

- Kunnskapsinnhentinga vil
legge premissene for mye av det
som skal skje, den må ikke
undervurderes. Er du ikke med

Når det neste stortingsvalget
er over og det nye stortinget har
satt seg til rette i stortingssalen,
skal de ta fatt på den kont-

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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roversielle oljesaka igjen. På
bordet ligger rapporten fra Oljeog energidepartementet.

- Undervurderer fiskerne
Kurt Karlsen undervurderer fiskernes betydning. Det mener
Gaute Wahl i Folkeaksjonen
olje-fritt Lofoten og Vesterålen.
- Mellom linjene sier han at fiskerne kommer til å bli overkjørt
av det neste Stortinget. Der tror
jeg han tar feil, sier Wahl til Kyst
og Fjord.

- Da kan ting skje veldig fort.
Grunnlagsmaterialet ligger jo her
allerede, og en del av stortingspolitikerne - litt avhengig av
valgresultatet - vil føle at de har
dårlig tid, resonnerer Karlsen,
som ikke tror nei-partiene vil
styrke stillinga de neste to årene.
Både
Norges
Fiskarlag
sentralt og Nordland fylkes fiskarlag har vedtatt å ikke gå inn i
spørsmålet igjen før konsekvensutredning formelt er vedtatt.
Altså om to år.
- Det tror jeg er en stor feil,
sier Karlsen.

Kurt Karlsen advarer mot å dvele i oljesakene. Han frykter
at toget fort kan gå før Norges Fiskarlag er på banen.
Fiskeridepartementet er åpen for å diskutere nytt
reke-regime i Barentshavet.
kystogfjord.no • september 2011, uke 38

Wahl bekrefter at det er
heftige diskusjoner om denne
saka internt akkurat nå. Men at
politiker etter politiker går på
talerstolen og forsikrer at de
kommer til å høre på fiskerne.
- Så sant fiskerne står samlet
i denne saka, vil de bli lyttet til.
Og dette er jo nettopp bak-

grunnen for striden rundt Tom
Tobiassen, der også Kurt
Karlsen gikk ut av styret i Nordland fylkes fiskarlag; de sier ja
til konsekvensutredning, med
mange forbehold, de andre sier
konsekvent nei.
- Fiskerne har veldig stor innflytelse i denne saka, og det
virker som Karlsen ikke er klar
over hvor sterkt de egentlig står.
- Men du aner jo ingen ting
om hvordan valget går i 2013?
- Uansett om det blir rød eller
blå valgseier om to år, vil en
koalisjon være avhengig av mellompartiene. Og de vil fortsette å
blokkere denne saka slik de har
gjort i denne perioden.
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Besøkelsestid for næringa

Flengende kritikk av
Landsdelsutvalget
Årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag kommer med flengende kritikk
av Landsdelsutvalget for NordNorge, for ikke å stå på fiskernes
side. - Årsmøtet er sterkt kritisk til
Landsdelsutvalgets rolle, både i
strukturkvotesaken og i andre fiskeripolitiske saker. Man skulle tro
at et utvalg som skal arbeide for å

styrke ulike næringer i nord også
kunne være med på å støtte opp
om tiltak foreslått av næringen
selv. Det har imidlertid ikke
skjedd og i stedet har Landsdelsutvalget med sine konservative
krefter arbeidet imot tiltak som
ville gitt økt lønnsomhet i
næringen, heter det i vedtaket.

- Blir overkjørt
av myndighetene
Årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag mener fiskerinæringa får en
stemoderlig behandling av landets
myndigheter. Laget mener Regjeringa og Stortinget ikke er tilstrekkelig opptatt av å legge til rette
for at næringa skal være lønnsom
og vekstkraftig, spesielt når det
gjelder struktur og kvotepolitikk. Mange ulike og velfunderte inn-

spill fra næringen gjennom Norges
Fiskarlag har i alt for stor grad
vært avvist eller bare delvis vært
fulgt opp av myndighetene, heter
det i det kritiske årsmøtevedtaket.
- Årsmøtets primærkrav er at
flåten under 11 meter gis tilbud
om strukturering. Dersom dette
ikke er mulig, forventer en at
samfiskeordningen videreføres.

"Bot" til
statssekretæren

- Med oppstarten av
arbeidet med den nye
stortingsmeldinga er
fiskerinæringa i en
besøkelsestid akkurat
nå. Ønsket om innspill
og ideer fra Fiskeridepartementets ledelse
bør i høy grad tas på
alvor.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det sier stortingsrepresentant
Janne Sjelmo Nordås (Sp) til
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Kyst og Fjord. Hun tror at fiskeri- og kystministeren Lisbeth
Berg-Hansen mener alvor når
hun frir til næringa på denne
måten.
Åpent sinn
- Det er ikke slik at de fleste steinene allerede er lagt, og at man
ikke er åpen for nye tanker, sier
politikeren fra Bindal, som besøkte Nordland fylkes fiskarlags
årsmøte i Bodø sist helg. At
arbeidet allerede er godt i gang,
betyr ikke at alle premissene
allerede er lagt.
Regjeringen har besluttet at
det skal skrives en ny bred og
helhetlig stortingsmelding om
Norge som verdens fremste

sjømatnasjon. Hovedmålet med
meldingen skal være å utvikle en
framtidsrettet politikk som kan
bidra til å videreutvikle
sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.
Vil være på topp
Det fiskeri- og kystministeren vil
ha svar på, er hva sjømatnasjonen Norge må gjøre nå, for å
være på topp om 5, 10 og 30 år. I
juni inviterte hun til samrådsmøte i Tromsø om den nye
stortingsmeldinga. I slutten av
forrige måned var det tilsvarende
møte i Bodø, og det kommende
året vil hun invitere til samråd
med ulike miljøer rundt om i
landet.

Statssekretær Kristine Gramstad
burde hatt bot for brudd på meldeplikten. Det mente humoristiske
delegater på årsmøtet i Bodø.
Gramstad skulle kommet med
første fly fra Oslo torsdag, men
dukket ikke opp. Siden ble flere
nye tidspunkt satt opp, og strøket,

før hun til slutt ankom en time
etter lunsj. Forsinkelsen førte til at
årsmøteledelsen flere ganger måtte
omrokkere på sakslista.
- Hadde hun vært fiskeskipper,
ville hun fått bot for ikke å klappe
til kai til innmeldt tid, bemerket
flere av de fremmøtte.

Stortingsmeldingen om
sjømat vil åpne for mange
nye tanker. Stortingsrepresentant mener
fiskerne nå må kjenne sin
besøkelsestid.

Sivil
ulydighet
mot fangstdagboka?

Kan åpne for raudåte
Fiskeridepartmentet
vurderer å åpne for et
begrenset prøvefiske på
raudåte neste år.
- Det kan bli aktuelt å la fiskefartøy som måtte ønske det få
anledning til å delta innenfor et
beskjedent kvantum, sa statssekretær Kristine Gramstad på
årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag. I et årsmøtevedtak går
laget i mot en slik åpning, inntil
det er forsket mer på konsekvensene.

Forbud
Norge har siden 2006 hatt totalforbud på fangst av raudåte, krill
og andre dyreplankton i det
nordøstlige Atlanterhav, men ett
selskap har likevel fått forsøkstillatelse, Tromsø-baserte Calanus AS. Tillatelsen går 31.
desember neste år.
Gramstad la inn alle mulige
reservasjoner da hun fredag
presenterte den mulige kursendringa:
Man skal bare vurdere å åpne,
saka skal først ut på høring, det
eventuelle prøvefisket skal være
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begrenset, både i omfang og periode og fisket skal skje i nært
samarbeid med Havforskningsinstituttet.
- Hvorvidt det noen gang vil bli
åpnet for kommersiell høsting av
raudåte, vil selvsagt avhenge av
den kunnskapen som etableres
gjennom blant annet prøvefisket
– og gjennom annen forskning.

Statssekretær Kristine
Gramstad tror det kan bli
aktuelt å åpne for
raudåtefiske neste år.
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Årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag vurderer sivil ulydighet mot
den elektroniske fangstdagboka.
Nordlandsfiskerne mener Fiskeridirektoratet bedriver en rigid
håndheving av regelverket.
- Ordningen oppleves for de aller
fleste som stressende og den gjør
hverdagen utrivelig for dem som
er om bord, spesielt skipperne,
skriver laget, og viser til at Norges
Fiskarlag gjentatte ganger har forsøk å få til en smidigere ordning
med færre rapporteringspunkter.
- Årsmøtet krever at Fiskeridirektoratet reelt går i dialog med
Norges Fiskarlag, skriver laget, og
fortsetter:
- Dersom det ikke er mulig å få
gjennomslag for hovedtyngden av
kravene vilm årsmøtet be Fiskarlaget vurdere sivil ulydighet.
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Må betale boten
innen fire uker
Marine Harvest må betale et
overtredelsesgebyr på 210.000
kroner for ulovlig endringer av
fortøyninger på et anlegg ved
Olderbakken i Sømna kommune.
Den opprinnelige bota var dobbelt så stor som Kyst og Fjord
informerte om i august, men
halvparten ble ettergitt etter at
selskapet hadde klaget.

Mer å ombygge for

Skal drøfte rognkjeksfisket
Rognkjeksfisket utenfor NordNorge i 2012 vil bli blant
temaene under reguleringsmøtet
3. og 4. november. Fiskeridirektoratet skal som tidligere år utarbeide et reguleringsforslag til
møtet. I en henvendelse til Havforskningsinstituttet ber Fiskeridirektoratet om et notat om
eventuelle endringer av bestandsituasjonen.
Helgelending fikk
inndragning for uerfiske
En fiskebåt fra Nordre Helgeland
har fått en fangst på litt over 500
kilo uer inndratt, siden uer var
fredet da fisken ble fanget.
Fangstens verdi minus utgifter
for ilandføring ble temmelig nøyaktig 3400 kroner.
Nordlending fikk inndragning for ulovlig fiske
En fisker fra Nordre Nordland
har fått en inndragning av fangst
på knappe 2000 kroner etter å ha
fanget drøye 260 kilo uer i fredningstiden. Det er råfisklaget
som foretar slike inndragninger
med hjemmel i Havressurslovens
paragraf 54.
662 kilo inndratt
En fisker fra den nordlige delen
av Helgeland har fått 662 kilo uer
inndratt av råfisklaget fordi fisket
foregikk i uerens fredningstid.
Fangstverdien var totalt på
knappe 6300 kroner, men siden
det gis fradrag for ilandføringsomkostninger, ble den totale inndragningen på 4822 kroner.
583 kilo uer inndratt
En fisker fra Vesterålen har fått
inndratt en fangst på 583 kilo uer
som ble fanget i dennes fredningstid. Verdien av fangsten utgjorde knappe 4250 kroner etter at
ilandføringsutgifter var trukket fra.
Lofoting fikk inndratt
mer enn 9000
En fisker fra Lofoten fikk inndratt mer enn 9000 kroner av
råfisklaget etter at han hadde
landet en fangst på 861 kilo uer.
Fisket skjedde i fredningstiden
for uer.
3700 i inndragning
Norges Råfisklag har inndratt
3780 kroner fra en fisker fra Vesterålen etter at han fanget 519
kilo uer i dennes fredningstid.
Fangsten var på totalt 519 kilo.
AS fikk fangst inndratt
Et aksjeselskap hjemmehørende
i Vesterålen fikk en fangst av uer
for 6500 kroner inndratt.
Grunnen til råfisklagets inndragning var at selskapet hadde
fanget uer i fredningstiden.
Fangstens vekt var på 890 kilo.
Side
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Kjell-Olaf Larsen i fiskerigruppa i Båtsfjord krever at oppdrettsselskapet Villa Arctic skal forplikte seg til å gi lokale ringvirkninger dersom de starter
oppdrett i kommunen. (Foto: Øystein Ingilæ)

Vil ha ringvirkninger
Svein Vollen hadde i fjor et fantastisk år med «Ketlin», og kunne notere seg en fordobling av årsoverskuddet.

Sortlands eneste
ringnotsnurper hadde et
knallår i fjor. Av en omsetning på 27 millioner,
fikk «Ketlin» et overskudd på hele 4,4
millioner.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det er med andre ingen «pekalldrift» for Norges mest ombygde
fiskebåt. Båten, som vi omtalte i
SA i fjor, er både forlenget, forbreddet og fornyet for 52
millioner kroner de siste ti årene.
Ombygd til det ukjennelige
Reder Svein Vollen er nemlig
ikke som andre ringnotredere.
Hver gang båten er blitt
uhensiktmessig og gammeldags,
har han telt på knappene og
vurdert å bygge nytt. Og hver
gang har han kommet fram til at
han heller skal investere i det han

allerede har. Derfor er det nå bare
motorrommet, hoveddekket og
noen dekksplater langs kjølen
igjen av den opprinnelige
snurperen fra 1967. Dagens utgave på 48 meter er hele 15
meter lengre enn originalen og
om de to årgangene kunne ligget
ved siden av hverandre, ville du
neppe trodd det var samme båt.
13 mill på fire år
Legger du sammen resultatet før
skatt de siste fire årene, kommer
du opp i nesten 13 millioner
kroner, av en omsetning på 92,2
millioner. For hver hundrelapp
rederiet har fått inn, har gjennomsnittlig 15 kroner blitt
liggende igjen som gevinst. I fjor
ble det 4,4 millioner, som er betydelig høyere enn de foregående
årene.
- Joda, fjoråret gikk bra, et helt
greit år, oppsummerer Vollen,
som ikke hadde mer enn fem
måneders drift på båten. Det var
alt han og mannskapet trengte,
for å få opp sild, makrell og

lodde.
- Hva gjør mannskapet når de
ikke er på fiske med Ketlin?
- Noen jobber med andre ting, og
noen går bare og koser seg, forteller Vollen, som nesten bare har
vesterålinger om bord. Yngste
sønnen, maskinisten, har imidlertid tatt utflytting til Bergen,
dessuten har de en helgelending.
Sist fredag var båten tilbake i
Eidsfjorden igjen, etter to og en
halv uke utfor Møre og havstrøka
utafor for å ta makrellen. Siste
lasta tok de nordover og landet
på Træna. Nå ligger båten i ro
igjen, til månedsskiftet september/oktober, da det er klart for
silda. Det meste av kvota har de
latt stå igjen til høsten.

tilbud. Båten har for øvrig en
verdi som bare er tiendeparten av
kvota.
Men han har ikke tenkt til å selge.
Sortland skal fortsatt beholde sin
eneste gjenværende ringnotbåt.
- Jeg skal fortsette slik jeg har gjort
de siste årene. Jeg har ingen andre
planer, sier 59-åringen til SA.

FAKTA
Ketlin AS:

2010

2009

Omsetning:

27416

23833 22938

4401

Driftsmargin: 26,3%

1889

3569

19,3% 29,4%

Ketlin:
Kvote for 200 millioner
Men om Vollen virkelig skulle
tjent penger, på kort sikt, kunne
han solgt båt og kvote, sistnevnte
med en basis på 380 tonn, og sittet
igjen med over 200 millioner
kroner. Så mye er nemlig kvota
verdt, og det har ikke manglet

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Særlig Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe er klare på dette
punktet.
- Vi vil sammen med kommunen
utfordre Villa til å forplikte seg i
en utvikling i Båtsfjord som vil
innebære aktivering av de to
konsesjonene som ligger tilgjengelig, skriver formann KjellOlaf Larsen i fiskerigruppa.

2008

Resultat
før skatt:

Båtsfjord-samfunnet sier
ja til oppdrett i Syltefjord, men vil at søkerne
i Villa Arctics eventuelle
anlegg skal gi lokale
ringvirkninger.

Byggeår:
1967
Lengde:
48 meter
Bredde:
10 meter
Motorkraft:
2240 HK
642 bruttotonn
Lasterom:
550 m3
Mannskap:
9
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Kompetanse og investering
- Vi ønsker en utvikling av oppdrett i kommunen koblet til kompetanseoppbygging og investering der alle de aktuelle konsesjoner aktiveres av Villa over
en tid da en primært ønsker også
en verdiskapning for kommunen
gjennom nye arbeidsplasser og
aktivitet for lokalt næringsliv,
skriver han i en høringsuttalelse
til Båtsfjord kommune.

Det søkes om oppdrett for laks,
ørret og regnbueørret.
Ingen innsigelser
Det er til sammen tre konsesjoner i Båtsfjord kommune,
denne ene i Syltefjord som det
gjelder i denne omgang og to
som ligger i selve Båtsfjorden.
Båtsfjord kommune har heller
ingen innsigelser mot oppdrett i
Syltefjord. Det er ikke i strid med
reguleringsplanen for området.
Det er søkt om et flytende anlegg
ved Veidnes i Nordfjorden.
Stiller krav
Saken har også vært behandlet i
teknisk styre i kommunen. Her er
det heller ikke motstand mot et
anlegg for matfisk i Syltefjord. I
vedtaket stilles det krav til
søkerne.
- At konsesjoner i Båtsfjord ikke
skal brukes som reservelokaliteter for selskapets anlegg i
Sør-Varanger.
- Om de blir liggende brakk, skal
konsesjonene inndras.
- At kommunen ser på konsesjoner som noe som kan gi helårlige arbeidsplasser.
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Skepsis
De eneste som uttrykker en
skepsis til å gi Villa Arctic konsesjon, er Båtsfjordlista. Her
ytres det en stor skepsis til om
Villa Arctic ønsker å la deler av
verdiskapningen som et slikt anlegg vil kunne gi, bli igjen i

Båtsfjord.
- De vil sperre for alle andre, i og
med at det bare er to lokaliteter
igjen og man trenger tre for kontinuerlig drift. Arbeidskraften
kommer fra Sør-Varanger der
andre lokaliteter står brakk. Villa
vil ha drift to av tre år i og med at

de må ha brakklegging hvert
tredje år og endelig blir smolt
kjøpt sørfra. Vi vil sitte igjen
med en fjord vi ikke kan bruke til
verdiskapning, skriver Båtsfjordlista i sine innsigelser som er
signert Pål Forbergskog.

Båtsfjord Havn
Fiskemottak
Bunkring
Mek. verksted
Kran/lift
Båtutstyr
Motorservice
Vinmonopol
Tlf.
78 98 55 10
958 92 791
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Kyst og Fjord er en uavhengig nyhetskanal
for fiskerinæringen med nordnorsk forankring.
Vi leverer daglige nyheter fra fiskeri- og kystnæringene
som fortløpende oppdateres gjennom nettavisen
www.kystogfjord.no og papiravisen Kyst og Fjord.

telefon 78 49 99 00
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Ungdom lærer

sjøvett
Ronny Trælvik
redaksjonen@kystogfjord.no

Redningsselskapets ungdomsleir
går av stabelen flere steder langs
norskekysten, deriblant i Hamn i
Senja, midt i Troms fylke. Arrangementet har allerede rukket
å bli en sommerlig tradisjon.
Første uka i august samlet ungdommene seg i Hamn i Senja for
å lære sjøvett.
– Det var 25 ungdommer som
deltok, og de var i alderen fra 14
til 17 år, forteller Lin Olsen,
medlemsansvarlig i Redningsselskapet i Troms.
Det betyr at arrangementet var
fulltegna.
– Vi har fått noen fantastiske tilbakemeldinger på ungdomsleirene i Hamn, sier Olsen.
Båtførerprøven
Ungdommene fikk blant annet ta
båtførerprøven under oppholdet.
– Der har vi veldig gode re-

Lærling om bord: - Utrolig lærerikt, sier Remi Kristiansen (17) fra Røst.

sultater fra tidligere. Hamn i
Senja er jo også et utrolig fint
område når det gjelder å lære seg
om båtlivet og regler til sjøs, sier
Olsen. Men det er ikke bare faglitteratur og praktiske oppgaver
det handler om når sjøvett skal
læres. – Vi er også veldig opptatt
av at ungdommene skal sitte
igjen med gode holdninger etter
ei uke på leir, sier Olsen.
Mange aktiviteter
Aldersgrensa for å ta båtførerprøven er 16 år. Det er imidlertid
tillatt å gjennomføre kurset
allerede når man er 14 år.
– Da får man båtførerbeviset
tilsendt så snart man fyller 16 år,
opplyser Olsen.
Men det stod også mange andre
aktiviteter på programmet for de
unge og håpefulle.
– De fikk blant annet seile med
jolle, padle i kano, kose seg med
bål i fjæra og bli godt kjent med
hverandre, forteller Olsen.

Remi (17)
er lærling
på garnbåt
17-åringen Remi Kristiansen fra Røst har fått
lærlingplass på Myre.
Det betyr at han ikke har
vært hjemme på flere
måneder.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Jeg visste det da jeg takket ja.
Men jeg ville prøve noe nytt, sier
Remi til Kyst og Fjord.
Lange helger
Vi treffer han om bord på
«Havbåra» en fredag formiddag.
Båten har vært ute i natt og satt
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seigarn, i dag ligger de på land,
og hele mannskapet har gått
hjem til sine respektive boliger.
Bare Remi er igjen om bord.
Alene.
- Nei, det går nå greit, selv om
helgene kan bli lange, sier Remi,
som har vært med på noen
kjøreturer i distriktet for å se seg
om. På Sortland har han begynt
med kjøretimer.
For Remi synes han er heldig.
Han hadde ønsket seg plass på
garnbåt, men dem er det ikke så
mange av, og i hvert fall ikke nye
garnbåter. Så kom han til en
garnbåt på bare ett år. Han kunne
fått lærlingplass hos sin egen
gudfar hjemme på Røst, men
takket nei.

25 ungdommer deltok på Redningsselskapets ungdomsleir i Hamn i Senja.

Vi kjøper alle typer fisk fra alle brukstyper
– hele året
Effektiv service – nøyaktig oppgjør

Vi kjøper fisk på følgende steder:

Mye å gjøre
Etter to år på fiskerifagskolen i
Gravdal startet han som lærling
på «Havbåra» for drøyt to
måneder siden. Hittil har det gått
i uer, blåkveite og breiflabb, men
nå har de lagt om til seigarn med
innblandning av torsk. Været har
vært brukbart hele tida, to dager
har det vært dårlig, men Remi
tåler det og.
- Det er mye å gjøre, men jeg
liker jobben, dette er utrolig
lærerikt, sier Remi, som regner
med å være om bord i to år.
- Deretter tror jeg det blir styrmannsskolen i Bodø. Far er også
fisker, og jeg tror ikke jeg kunne
tenkt meg å gjøre noe annet enn
dette.
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På Redningsselskapets
ungdomsleir får det
yngste båtfolket lære om
godt sjøvett.
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Nesseby

Ketil Pettersen

951 80 535

Vardø

Freddy Malin

926 94 459

Båtsfjord

Ketil Pettersen

951 80 535

Berlevåg

Geir Westberg

482 49 755

Mehamn

Kurt I. Olsen

958 02 960

Kjøllefjord

Kurt I. Olsen

958 02 960

Skarsvåg

Leif Kvivesen

480 02 978

Hammerfest

Erling Robertsen

909 13 767

Sørvær

Geir Olav Olsen

416 74 522

Tromvik

Kai Johansen

918 02 871

Skårvågen

Jan Arne Skog

906 13 885

Melbu

Eva Adolfsen

900 27 874

Stamsund

Vegar Andreassen

970 79 104
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Kystfolk

Rå fisk kan danke ut ferdigpizza

Samlet inn 41.000

Lovord fra kunstner

I 2010 spiste nordmenn sushi for nesten 350 millioner kroner, dobbelt så mye som i 2005.
1 million nordmenn lager sushi selv og rå fisk utfordrer nå posisjonen til både taco og pizza. Nå lager
hver fjerde av oss sushi hjemme og sushitrenden har flyttet seg fra restaurantbord til norske kjøkkenbenker. Agnete Ryeng fra forskningsinstituttet Nofima forsker på sushitrenden, og mener sushi har gått
fra å være et byfenomen til å bli en ny nasjonal mattrend.
– Tilgjengeligheten øker raskt, så nå er det stadig flere som har prøvd å lage sushi og erfart at de mestrer
det. Da utfordrer sushi raskt både taco og pizza. Også disse mattrendene startet som eksotisk mat på
restauranter før de erobret sofakrokene og fredagskveldene våre, sier Ryeng til NRK.

Forleden samlet åtte damer på Mølnarodden 41.000 kroner til varmesøkende kamera
på redningsskøyta «Det Norske Veritas». - Et fantastisk resultat fra en forening på
en så liten plass. Det er utrolig hvilken innsats som gjøres for å hjelpe redningsskøyta, sier markedsansvarlig i Redningsselskapet, Rolf Erik Stenersen til Lofotposten. Det var damene i Flakstad-bygda som 7. juni tok initiativ til innsamlingen.
Før lørdagens basar hadde de solgt lodd for 18.000 kroner. Sist helg kjøpte de
frammøtte lodd, kaffe og kaker for utrolige 25.000 kroner.

Kunstneren Lene Jerner er full av lovord til mannskapene i teknisk avdeling og befolkningen på Magerøya. Jerner har sammen med Odin Øistad laget gallionsfiguren
«Vind». - Kommunen og teknisk avdeling har stilt opp og vært behjelpelig med alt
vi har bedt om, sier Line Jerner til Radio Nordkapp. Hun er også imponert over
måten dem har blitt tatt imot av befolkningen. - Alle som vi har snakket med og som
har vært innom garasjen på Nordvågveien, hvor vi har jobbet, har gitt positive
tilbakemeldinger. Det har vært helt fantastisk, sier Jerner.

God gammel årgang. Fine tunger
kaller dette et øsekar. Men på våre
breddegrader heter det gjerne
ausskjær.

Flotte båter. Nordlandsbåter er en fryd for øyet. Hans Kristian Sørensen har to av dem.

Sjøulk. Hans Kristian Sørensen i styrhuset på kutteren Kvittind fra 1949.

Juksahjul. På Finsnes Gaard er også
juksahjulene laga av tre.

Fløyt av tre. Med en stabel av
trekorker, rammet inn av treplanker,
flyter denne like godt som hvilken
som helst blære/blåse.

Dyktig håndverk. Ser du hva dette
er? Jo, tre fendere, men slett ikke
laga av plast. (Alle foto: Ronny
Trælvik)

Trebåter med sjel
Plast er lettvint.
Men tre har sjel.
Ronny Trælvik
redaksjonen@kystogfjord.no

Vi snakker om båter. For vi er på
Finnsnes, midt i Troms fylke. Og
hit kommer de, til Hans Kristian
Sørensen på Finsnes Gaard. Og
ikke bare båtene – folk også.
– Ja, det er ikke bare flua som
ønes her. Folk blir våte i blikket
Side
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når de sniffer inn tjærelukta,
smiler Sørensen.
Entusiasmen for trebåter har fått
vind i seilene, så å si, etter hvert
som farkostene ikke bare er blitt
kjøpt inn, men også tilbudt
sjøulken på Finnsnes.
I søkk og kav
– Jeg kan ikke lenger si ja til alle
som tilbyr meg båter, sukker han.
Men han har takka ja, i hvert fall
til to nordlandsbåter – kjekser
eller færing, om man vil. De

dupper i vannet, like utafor kaia
ved Finsnes Gaard.
Den ene av dem kommer opprinnelig fra Helgeland og er bygd
i 1910.
– Hver båt har sin historie, og det
er veldig viktig å få også den
med seg, sier han.
Undringen sprer seg nemlig også
til de som gjester gården og
flåten ved kaia.
– De spør i søkk og kav. Ja, det

later til at interessen for trebåter
er på vei tilbake igjen, tror
Sørensen.
Viktige kunnskaper
For du finner ikke mye plast ved
kaia hans. Ikke i naustet heller,
for den saks skyld – eller brygga,
som han kaller det.
– Jeg vet ikke engang hva alt det
her er for noe, humrer han.
Når det gjelder redskaper og
andre ting, har også mye av dette
blitt tilbud båtelskeren fra folk

som rydder i kjellere og loft.
– Det ligger mye godt håndverk
bak mange av disse tingene. Og
det er viktig å ta vare på de kunnskapene folk har tilegna seg opp
gjennom årene, slår han fast.
Flott skute
Ved kaia ligger en kutter fra
1949, i tillegg til de to nevnte
nordlandsbåtene. Brorens Colin
Archer-skøyte er også fortøyd
her, etter en overfart fra
Svalbard. Den flotte skuta er for
øvrig bygd i Sørreisa. Og under
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(!) kaia henger ei sjekte, selvsagt
i tre, som Sørensen ennå ikke har
fått gjort ferdig.
Om det stopper der? Nei, da. For
i dragfortøyninga like ved dupper
en lettbåt fra Vestlandet – mens
eneste tørrlagte båt, beliggende
like over brygga, er ei gammel
spisse fra melkeskøyta som gikk
nordover Senja i hine hårde
dager.
– Der får ungene tørrtrene, før de
kan ro i båt på havet, smiler
Sørensen.
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Hva er dette? – Kan dette her være
en gammel akkarsvad? spør Hans
Kristian Sørensen.
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Praktiske bruksbåter
Dette er Kaisla 550 MC, en billig bruksbåt.

Skremmer
fuglene

Skremmer måsen. Steinar Sandland viser fram
Skremmer’n, et produkt som påstås skal eliminiere
problemet med fugledritt om bord.

Nordlending sørpå. Terje Bliksvær kommer fra Nordland, men bor nå i Drøbak hvor han selger båter.

Under båtmessa Båter
i Sjøen ble nesten 450
båter vist fram. Noen
av dem var til og med
praktiske bruksbåter!

Ronny Trælvik
redaksjonen@kystogfjord.no

Det er ikke til å stikke under
kjølen at ei båtmesse i Sandvika
i Bærum byr på en overflod av

store seilbåter og daycruisere.
Sistnevnte kategori finner vi i et
forholdsvis beskjedent antall i
den nordligste landsdelen.
Trenden her er lukkete bruksbåter.

Fleksibel
løsning
Polyglass tilbyr landgang, flåte og kai i én
og samme pakke.

– Dette er flyteelementer, hvor
man trygt kan legge båten oppå,
forteller Linn Waatvik i Polyglass.
Elementene er satt sammen i et
slags puslespill. Hvert element
veier 20 kg, og tåler formidable

350 kilo per kvadratmeter.
– Dette er vedlikeholdsfritt. Så
lenge det ikke slår mot steiner og
lignende, er det også tilnærmet
evigvarende, sier Waatvik.
Skjønt innretningen kan også
ligge i fjæra og brukes som landgang.
– Mannfolkene er som regel litt
skeptiske, mens konene deres
synes dette virker veldig lurt og
ikke minst praktisk, smiler
Waatvik.

Flyteelementer. Linn Waatvik viser fram sterke
og vedlikeholdsfrie flyteelementer.
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I så måte har Terje Bliksvær
truffet blink. Han kommer opprinnelig fra nettopp Bliksvær i
Nordland, men har nå flytta til
Drøbak hvor han selger båter
gjennom Bliksvær AS.

men ikke har behov for å sove
om bord, forteller Bliksvær.
Pris uten motor er på forbilledlige 112.900 kroner.
– Det er svært mye båt for pengene, mener Bliksvær.

Fritidsfiskere
På messa stilte han med en
Kaisla 550 MC, som tilsvarer
18,5 fot. Skroget er svensk, kjøpt
opp av et finsk firma og nå
produsert i Estland.
– Dette er en båt for fritidsfiskere, og de som skal til hytta,

Kombibåter
Speedsjarker er etter hvert blitt et
nokså utvannet begrep. Hyttebåter og kombibåter er andre begrep innenfor samme båttype,
der fellesnevneren er bra komfort, forholdsvis god dekksplass
og en imponerende hastighet

gjennom vannet.
I denne klassen finner vi flere
varianter, deriblant P66 Weekend
og P66 Pilothouse fra Askeladden.
– Pilothouse er mest beregnet for
fritidsfiskeren, opplyser selger
Roger Eilertsen.

Stor dekksplass
Denne modellen har et dekk som
måler 4,5 kvadratmeter. Mens
Weekend, best egnet til overnatting om bord, har en dekksplass
som
måler
3,5
kvadratmeter.

– Pilothouse har også et stort
lasterom. Kjøperne til denne
båten er som regel ikke 30-åringer, men enda mer voksne folk,
smiler Eilertsen. Båten har en
startpris på 407.000 kroner,
inkludert en motor på 115 HK.

Er du lei av fugledritt
på båten din, kan
kanskje dette være
løsningen?
Jan Frivold er mannen som står
bak utviklingen av Skremmer’n. Dette er en liten boks
som sender ut høyfrekvent lyd,

som visstnok skal skremme
unna fuglene, fortrinnsvis
måsene.
– Vi har hatt fått veldig gode
tilbakemeldinger,
forteller
selger Steinar Sandland i KGK
Norge.
Skremmer’n aktiviseres når den
fanger opp bevegelser innenfor
en radius på opp til ti meter.

Dette er P66 Pilothouse t.v. og P66 Weekend, fra Askeladden.
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Havørnas oppdragelse
kan være en temmelig
blodig affære.

Majestetisk
og hard
i klypa
Havørna er utvilsomt luftens konge langs kysten. Men som
for alle andre skapninger må også ørna gjennom en ordinær
barneoppdragelse. Den kan være temmelig blodig.

Robin Jenssen
redaksjonen@kystogfjord.no

I naturens verden er det ofte slik
som hos oss mennesker. Når barn
blir født trenger de bistand den
første tiden før de klarer seg på
egen hånd. Dette fikk jeg oppleve på nært hold nå i høst.
Havørnas strev med to årsunger.
Krevende fugl
Dersom man skal fotografere
havørn på nært hold er det en
nødvendighet å sitte i skikkelig
kamuflasje slik at kråke og ravn
føler seg trygge. Da er også ørna
trygg. Denne vakre septemberdagen går vi inn i teltet kl 02.00
på natta etter at vi har lagt ut rev
og hare som åte. Vi kryper i
soveposen for å få oss noen
timers søvn før ørna forhåpentligvis kommer. Kl 06.40 blir vi
vekket av at en årsunge sitter i en
bjørk to meter fra teltet. Den
skriker og lokker åpenbart på
moren. Tåken ligger tett over
landskapet og ungfuglens skrik
gir en helt trolsk stemning. En
time senere lander moren og den
andre ungen i trærne rundt
plassen. Nå er mor og barn
samlet for frokost. Far er
åpenbart ute på andre eventyr
denne morgenen.
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Oppdragelse
Moren sitter en halv time og ser
seg rundt og studerer reven som
ligger klar på bakken. Vi er
spente på om dette frister. Uten
forvarsel stuper gammelørna ned
på reven og begynner å spise
med veldreven teknikk. Det går
ikke lange tiden før ungen
kommer etter. Den skriker fælt
og gir uttrykk for at her er en
som er sulten. Når moren har
spist litt bøller ungen seg på plass
og overtar reven. Moren slipper
den til og sitter og ser på. Dette
minner oss om menneskets omsorg for avkommet. Den andre
ungen vil også ha mat og ungene
bytter på å spise av reven. Etter
hvert vil en av ungene prøve seg
på den utlagte haren men får det
liksom ikke helt til. Den flyr bort
til moren og skriker noe forferdelig. Moren flyr da bort til
haren og åpner denne også med
sitt sylkvasse nebb og sin veldrevne teknikk. Så får ungen
slippe til og moren setter seg til
rette på en stubbe og overvåker
ungenes frokost. Plutselig lander
det en mørk fugl i ett av de
nærmeste trærne. Det viser seg at
det er en ung kongeørn. Den blir
sittende en stund men tør ikke å
forstyrre havørnene i etegildet.
Til slutt tar den til vingene og blir
borte.

Unik opplevelse
I over 6 timer blir ørnemor ved
teltet vårt. Hun driver en fantastisk
oppvisning for oss hvordan man
lærer sine barn å spise. Når dagen
går mot kveld og vi skal forlate
teltet, går det opp for meg hvilken
unik situasjon jeg har fått oppleve.
Som naturfotograf blir det ofte
mange timer og lange dager med
venting. Slike opplevelser veier
opp for alle timer i kamuflasje uten
å se noe som helst.

FAKTA

Robin Jenssen
er en Naturfotograf fra Narvik.
Til daglig jobber han som
revisor, men har også opparbeidet seg et ry som naturfotograf med fuglemotiver
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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innspill

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

til salgs
75 mod.

www.kystogfjord.no

Lite brukt de siste årene.
Utstyr medfølger.
Tlf. 77 74 71 90

ABB's Discrete Automation and Motion Division har ansvaret for ABB's produkter innen motorer, PLS systemer,
maskiner og frekvensomformere til OEM's tavlebyggere, industri, systemintegratører, marine og oﬀshore.
Divisjonen har egen avdeling for produktservice.

Ei nedstøva

verktøykasse
Vacon leverer vann- og luftkjølte frekvensomformere for 0,2
til 5000 kW opp til KW opp til 690 V. Vacon speialiserer seg
kun på frekvensomformere, produsert i Finland og tilpasset
europeiske normer og krav. Vacon er system-uavhengig og
støtter åpne systemer og internasjonale standarder for automasjon. Spør ekspertene på hastighetsregulering!

Har du lyst å være med
å lage en nordnorsk kraftpakke?
Kyst og Fjord er en ny nordnorsk fiskeriavis med nedslagsfelt langs hele kysten fra 62°N og nordover. Vi tilbyr
daglige nyheter, kystkultur og reportasjer hver uke og
hver dag – på papir og nett.

Ola Skaalvik Elvevold mener at Norge kan bidra til utslippskutt ved å dempe tempoet i oljeletingen.

Vi søker nå motiverte og resultatorienterte
Hvis vi skal få til store nok utslippskutt i norsk oljeindustri, og
raskt nok, må vi ha flere tanker i
hodet samtidig – og ta fram hele
verktøykassa.

INNSPILL
Ola Skaalvik Elvevold
Leder i Natur og Ungdom

Ingen forurenser mer i Norge enn
oljeindustrien. På begynnelsen
av 90-tallet innførte regjeringen
en CO2-avgift på norsk sokkel
som har gjort at utslippene er
mindre høye enn de kunne ha
vært. Men CO2-avgifta er blitt
lavere og lavere og oljeindustrien
har fått så mange nye områder å
forurense fra, at vinninga har gått
opp i spinninga – eller kanskje
rettere sagt i boringa. Verktøykassa som kan få ned utslippene finnes, men den har stått

trygt plassert på hylla og støvet
ned i 20 år nå.
De største og viktigste utslippene
fra norsk olje og gass skjer ikke i
Norge, men i andre land. Det er
når olje og gass brukes og
brennes at over 90 prosent av utslippene kommer. I dette bildet
er det viktigste bidraget Norge
kan gi for å løse det globale
klimaproblemet, nettopp å
bremse utvinningen og bidra til
at mindre fossil energi blir tilgjengelig i verden i åra som
kommer. Verktøyet blir en stopp
i utdeling av nye leiteområder til
oljeindustrien. Slik kan vi på en
styrt måte fase ut den olje- og
gassutvinningen som i dag fins, i

stedet for å skru opp utvinningstempoet helt til toppen er nådd og
en brutal blåmandag melder seg.
Likevel: Selv om alle utvidelser
av den norske oljeindustrien ble
stanset i dag, ville vi fortsatt sitte
igjen med enorme klimagassutslipp fra de eksisterende plattformene på norsk sokkel. Disse
utslippene forsvinner ikke av seg
selv, og kan aleine gjøre det
umulig å nå selv de ganske stusselige utslippsmålene Stortinget
har satt for 2020. Heldigvis er
det fullt mulig å kvitte seg med
en stor del av utslippene fra oljeplattformene. De fleste av dem
drives av et skittent og ineffektivt lite gasskraftverk, og

det er her utslippene kommer fra.
Får vi erstattet denne lille drittmaskinen med utslippsfri og fornybar elektrisitet fra land, kan vi
få til svære utslippskutt. Hvis vi
elektrifiserer
Oseberg-feltet
aleine, kan vi redusere klimagassutslipp tilsvarende utslippene til nesten hele Oslo
kommune.
Lite er blitt gjort for å kutte utslippene fra oljeindustrien, og
klokka tikker. Men verktøykassa
står klar for statsministeren, oljeog energiministeren og resten av
regjeringa. På nyåret kommer en
ny klimapolitikk til Stortinget,
og vi får svar på om de endelig
vil ta den i bruk.

%JOUPUBMMFWFSBOESBWUSZLLMVGUJ/PSE/PSHF

ANNONSESELGERE
for kundeoppfølging og salg av annonser i vår papiravis
og nettavis. Vi tilbyr et fleksibelt arbeidsmiljø, gode
betingelser og spennende utfordringer!
Interessert? Kontakt Ole-Henrik Kjevik på 95 20 62 77!

Transportbånd - Modulbånd - Trommelmotorer
Motoriserte ruller - Transportruller
Motoriserte ruller
Diameter fra Ø50mm
Volt: 24AC/DC - 230/400

Ståltrådbånd

Skruekompressorer Stempelkompressorer Blåsemaskiner
t4BMH
t4FSWJDF
t3ÌEHJWOJOH
Side
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Trommelmotorer
Transportbånd
Modulbånd
Drivremmer
Rundremmer
Tannremmer

Drevne og udrevne transportruller

Transportable
kompressorer

Hovedkontor Tromsø:
Skattøra vn 71, 9018 Tromsø
Tlf. 77 62 43 70
www.tekniskservice.no
firmapost@tekniskservice.no

Telefon 33 13 27 00 - Fax 33 13 27 01 - Sophus Bugges vei 46, 3269 Larvik. www.polymec.no - post@polymec.no
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Averøy-båten
«Sandøysund» har blitt innberettet
til Fiskeridirektoratet på grunn av
et eierskifte. Eier John Hermann
Kjønnø vil benytte båten til hav- og
kystfiske.

skifte. Det er Hekkingen Fiskeriselskap AS i Botnhamn i
Lnevik kommune i Troms som er
selger. Båten har kvote for torsk, sei
og hyse i gruppe I for fartøyer
under 28 meters lengde.

Vegard Bangsund
fra Vardø i Finnmark har søkt Fiskeridirektoratet og fått positivt svar
på sin søknad. Han søkte om utskifting av fiskefartøyer. «Sandfjordjenta» er hans nye båt, mens
«Vigrunn» er båten han skifter ut.
Den nye plastbåten er bygget i
2006, måler 12,23 meter. Utskiftningen gjelder kun for deltakeradgang kongekrabbe, lukket
gruppe og faktor 1,000.

Frank-Ivar Johnsen
fra Sør-Varanger kommune i Finnmark har søkt om deltakelse i fisket
etter kongekrabbe. Han har vært
med i fiskerimanntallet siden 3.
juni i år og er bosatt i Finnmark.

Knut Nilssen
fra Hasvik kommune i Finnmark
har søkt om tillatelse til å erverve
eiendomsretten samt innføring i
merkeregisteret av «Jan Tore» samt
utskifting av «Eks. Christian
Lange» samt tillatelse til å delta i
gruppe I fiske etter torsk nord for
62. breddegrad. Kurt Nilssen har
drevet med torskefiske og fiske
etter kongekrabbe de siste tre årene.
«Jan Tore» er 9,45 meter lang og
ble bygget i 1979.
John Arne Lian
fra Salsbruket i Nærøy kommune i
Nord-Trøndelag som søkt om opptak på blad A i fiskerimanntallet.
Han har båt som han vil søke
ervervstillatelse på dersom han blir
tatt opp i manntallet.

Langs kysten

Lars Tommy Jeppesen
fra Træna kommune i Nordland har
innberettet sin båt «Sjøliv» til Fiskeridirektoratets register for fiskefartøyer. Den ble bygget på Træna
Båtservice i 2008 og er 6,35 meter
lang.

Side

Linn Therese Kristensen
Neverdal
fra Reipå i Meløy kommune i
Nordland har meldt kjøp av fiskefartøy til Fiskeridirektoratet. Båten
som heter «Nykvikk» ble solgt av
Fred Borger Mikkelborg fra Ørnes
i samme kommune. Plastbåten er
9,79 meter lang og ble bygget hos
Viknes i 2000. Den vil bli drevet
innen åpne fiskerier, som torsk, sei
og hyse i åpen gruppe med garn,
juksa og line som redskaper, videre
krabbe, kveite og uer.
Johan Peder Nilssen
fra Vevelstad kommune i Nordland
har meldt inn sin farkost til registrering til Fiskeridirektoratet. Plastbåten ble bygget hos Viksund i
1986, er 12,25 meter lang.

Synnøve Anne Hansen
fra Kvaløysletta i Tromsø kommune har søkt om adgang i
deltakerregulerte fiskerier for båten
«Tulla». Den er 5,65 meter lang og
selger er Hekkingen fiskeriselskap
AS i Botnhamn i Lenvik kommune
i Troms. Søknaden gjelder torsk,
sei og hyse i gruppe I for fartøyer
under 28 meter.
Arve Guttelvik
fra Stokkøy i Åfjord kommune i
Sør-Trøndelag har meldt inn sin båt
til Fiskeridirektoratets register for
fiskefartøyer. Båten som heter
«Daniel», er 6,15 meter lang og
brukes til fiske etter leppefisk. Den
ble bygget i 2011.
Ken-Tore Nilsen
fra Kiberg i Vardø kommune i
Finnmark har fått båten sin
«Stiana» registrert i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøyer. Den er 5,40 meter lang.
Den ble bygget i 1972 og bygget
om i 1981. Ken-Tore Nilsen har
kvote for fiske etter kongekrabbe.
Roy Henriksen
fra Brandsfjord i Roan kommune i
Sør-Trøndelag har meldt inn sin båt
«Falken jr.» i Fiskerdirektoratets
register over fiskefartøyer. Båten
som er 9,30 meter lang, ble bygget
på Sandstad på Hitra i 1976. Det vil
bli benyttet til kystfiske.
Ingvald Stenhaug
fra Bogøyvær i Frøya kommune i
Sør-Trøndelag har fått båten sin
«Bogøyværing» innmeldt i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøyer. Trebåten er 10,50 meter
lang og ble bygget i 1978.
Jens Sigvart Fagerhaug
fra Rypefjord i Hammerfest kommune i Finnmark har fått båten sin
«Kongsøy» registerert i Fiskerdirektoratets register for fiskefartøyer. Den ble bygget i 1956 og
trebåten er 10,05 meter lang. Han
har kvote innen torskefiskeriene,
både for sei, hyse og torsk for konvensjonelle fartøyer under 28
meter.

Selskapet Husøysund AS
har meldt til Fiskeridirektoratet at
opphuggingen av «Cator» har blitt
forsinket på grunn av ferieavvikling. Dersom har de søkt om
utsettelse til 10.oktober for å bekrefte eller avklare forhold rundt
kondemneringen.

Vardø-båten
«Veronica» er meldt inn i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøyer. Plastbåten som er 12,49
meter lang ble bygget i 2008. Eiere
er Birger Magne Sørstrand og Ola
Sørstrand Engdal.

Hermod Hansen
i Tromsø har søkt adgang for fartøyet «Løveng» i deltakerregulerte
fiskerier i forbindelse med eier-

Jostein Sørensen
fra Indre Nærøy i Nærøy kommune
i Nord-Trøndelag har fått båten sin
«Heidi» registrert i Fiskeri-
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direktoratets register over fiskefartøyer. Plastbåten ble bygget i
1978 og er 12,83 meter lang.
Edmund Iversen
fra Sortland i Nordland har innberettet eierskifte av «Tor Ivar» til
Fiskeridirektoratet.
John Gustavsen
fra Lakselv i Porsanger har fått dispensasjon for fiske etter kongekrabbe. Han ble registrert på blad B
i mai i år og oppfyller dermed
kravet til deltakelse.
Edmund Iversen
fra Sortland kommune i Nordland
har søkt Fiskeridirektoratet om å få
«Tor Ivar» innmeldt i dets register
over fiskefartøyer.
Einar Jørgensen
fra Båtsfjord kommune i Finnmark
har søkt Fiskeridirektoratet om dispensasjon i forbindelse med deltakelse i fisket etter kongekrabbe. Han
mener seg å oppfylle kravet, siden
han har bodd i Øst-Finnmark det
siste året og var registeret i fiskermanntallet minst to måneder før
søknaden ble sendt.
Gøran Westvang
fra Vardø i Finnmark har søkt Fiskeridirektoratet om utvidet ervervstillatelse for nybåten som skulle
erstatte «Johnny-Bjørnstein». Nybåten skulle bli levert 1. september
med ble totalskadet av brann i juli
og hele prosjektet må derfor opptas
fra starten. Han søker derfor om
forlenget ervervstillatelse til
1.4.2012.
Juris Martinsens
fra Latvia har sendt inn en bekreftelse til Fiskeridirektoratet på ansettelsesforhold i firmaet Eidvågfisk på Nordre Seiland.
Edgars Vizbulis
fra Latvia har sendt inn en bekreftelse på ansettelsesforhold til Fiskeridirektoratet i partsrederiet Eidvågtind ANS. Han er ansatt som
fisker og det som naturlig faller inn
under fiske, samt vedlikehold av
redskaper.
Stein Vegard Bakkemo
fra Sjøvegan i Salangen kommune
i Troms har søkt om opptak – og
fått innvilget søknaden – og er
dermed registrert i fiskermanntallet
på blad B. Fisket vil foregå fra fartøyet «Havtind» som er registrert i
Harstad kommune.
Frans Kristiansen
fra Værøy kommune i Nordland
har blitt opptatt i fiskermanntallet
på blad B. Han har fast jobb om
bord på «Johan Berg» hvor han
også har vært mannskap siden år
2000.
Synnøve A. Hansen
fra Kvaløysletta i Tromsø kommune i Troms har meldt båten
«Tulla» til Fiskeridirektoratets register for fiskefartøyer.Eieren er registerert
på
blad
B
i
fiskermanntallet.

Bjørnar H. Mathiassen
fra Veidnesklubben i Lebesby kommune i Finnmark har søkt om opptak på blad A i fiskerimanntallet.
Han opplyser i søknaden at han har
vært fisker hele sitt voksne liv og at
han var skipper på fiskebåt i 22 år
sammenhengende. Båten hans
heter «Pia».
Kim Stefan Jenssen
fra Bodø søkte og har nå blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.
Han har bekreftet jobb om bord på
«K. Arctander» og har tidligere
jobbet på «Langøy» og «Sonderøy».

Den nordnorske fiskeriavisen

Torstein Johnsen
fra Henningsvær i Vågan kommune
i Nordland har blitt tatt opp på blad
B i fiskermanntallet. Han har bekreftet plass om bord på fartøyet
«Rolleifson».
Kristoffer Andersen
fra Røsvik i Sørfold kommune i
Nordland søkte om å bli tatt opp på
blad B i fiskermanntallet og har nå
fått bekreftelsen på at han er på
blad B. Han er sikret jobb på «Nygrunn»
Simon Haugen
fra Tromsø har fått fartøyet sitt
«Ann-Karin» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøyer. Plastbåten som er 8,20
meter lang, ble bygget i 1988.
Leif-Erik Johansen
fra Reine i Moskenes kommune i
Nordland har blitt tatt opp på blad
B i fiskermanntallet. Han er mannskap på «Sølvi» som er registrert i
Finnmark.
Kim Andre Hermansen
fra Myre i Øksnes kommune i
Nordland er tatt opp på blad B i fiskermanntallet. Han er lærling om
bord på «Sunderøy».
Jo Dikkanen
fra Nesseby kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet. Han er ansatt på fartøyet «Dravn» som er registrert i
Nordkapp kommune.
Ken-Tore Nilsen
fra Kiberg i Vardø kommune i
Finnmark er tatt opp på blad A i fiskermanntallet. Han er mannskap på
«Madake» som er registrert i Tana
kommune.
Stian Kollstrøm
fra Søndre Luftjok i Tana kommune i Finnmark er tatt opp på blad
B i fiskermanntallet. Fisket skal
foregå fra fartøyene «Snetind» og
«Solberg». Begge båtene er registrert nettopp i Tana kommune.

Abonner på Kyst og Fjord og få
alt i én pakke - ukentlig papiravis, 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 elektroniske tjenester via nettavisen
www.kystogfjord.no.

• 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,-)
Halvårsabonnement: kr. 1090,(honnør: 890,-)
Bestill via:
Nett: www.kystogfjord.no/abonnement
Epost: abonnement@kystogfjord.no
Telefon: 40 21 63 80 / 78 49 99 00

Dag Tommi Thorsen
fra Vardø i Finnmark er tatt opp i
fiskermanntallet på blad B. Han er
ansatte på fartøyet «Tommi-Mari»
som er registrert i Vardø kommune.
Bjørg Ottesen
fra Gryllefjord i Torsken kommune
i Troms har søkt og nå blitt tatt opp
på blad B i fiskermanntallet.
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Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

kystogfjord.no
Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste år
17

kr/kg 16

15
Des.
Feb.
April
Juni
Aug.
Okt.
Nov.
Jan.
Mars
Mai
Juli
Sept.
Kilde: Råfisklaget, 20.09.2011

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
2009

2010

2011

22
21
20
19
18
kr/kg 17
16
15
14
13
12
Jan.

Mars
Mai
Juli
Sept.
Nov.
Feb.
April
Juni
Aug.
Okt.
Des.
Kilde:Råfisklaget, 20.09.2011

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (20.09.2011)

Jazz på notloftet
Sigerfjord Notbøteri er
for lite for de største
ringnøtene. Men passe
stort for en jazzkonsert.
I helga var 200
mennesker stuet inn på
notloftet, for å spise sild,
drikke kaffe og høre
Django-jazz fra Oslogruppa Hot Club de
Norvege.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det er vel niende gang vi gjør
dette, og det skjer kun én gang i
året, i midten av september, sier

Frank Gullvik, daglig leder i
Sigerfjord Notbøteri AS. Han har
funnet fram noen tretønner og
stoler, dessuten har jazzklubben
fått snekret sammen noen terasseplanker og lagt oppå tønnene,
som enkle bord. Det enkleste er
ofte det beste, og notbøteriet er
kanskje akkurat nå det hotteste
stedet på Sortland, i ventetida til
kommunen har fått den nye
kulturfabrikken ferdig.
På gulvet ligger sildskjellene, i
veggene sitter lukta og i taket
henger skinnegangen for nøtene,
på vei gjennom bøteriet. Notblokker, symaskin og notbinger
på andre sida av veggen; alt er
som det skal være i et notbøteri.
Langs den ene veggen henger

dessuten bilder fra bygdas storhetstid i gamle dager, med noen
garn, ekkolodd og utstyr til den
første snurpenota, som faktisk
ble funnet opp på Sortland.
- Vi tenkte en gang vi skulle lage
et museum her, til ære for de
fantastiske notbasene som en
gang kom herfra. Og nå er det
vel snart bare det vi har igjen, et
museum, sier Gullvik vemodig.
- Vi har ingen ansatte igjen, men
leier ut bøteriet til sjølbøting.
Mannskap på kystbåter og de
aller minst ringnotbåtene kan
gjøre seg nytte av lokalene, for
alle andre er de for små.
- Dessuten er det noen jazzband
som synes det er trivelig å
komme på besøk...

År
2009
2010
2011

Tønnelokk kan brukes som
portabel bordplate.
Liv Tjønsø nyter sild og
jazz på en gang.

Tonn
Mill. kroner
(rund vekt)
462.361
3.988
606.901
4.370
671.079
5.262

www.kystogfjord.no

Sist helg var det klart for den årlige jazzkonserten på Notbøteriet i Sigerfjord. - Det er blitt for lite for de fleste av
dagens sildenøter. Men til en jazzkonsert er lokalet akkurat passe, sier Frank Gullvik.

For
For kystens verdier
www.rafisklaget.no
ww
w.rafisklaget.no
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