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Endelig
sjøklar
I helga kom lofotbåten «Trinto» hjem, etter nesten
et år på verksted. Forlengelsen på 17,5 meter har
gitt et unikt fartøy, der fleksibiliteten overgår det

meste i fiskerinæringa. – Denne investeringa
har vi tru på, sier ekteparet Edel Åsjord og
Åge Sivertsen (innfelt).
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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 klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot
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Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

meninger

Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Godt signal
til kysten

Flere titalls millioner har han investert i båten, Åge Sivertsen
fra Svolvær, og Kyst og Fjord kan bare stille seg i rekken av
gratulanter. Investeringa i «Trinto», omtalt i dagens avis, er
et viktig signal om tro til kysten; tro på framtida, tro på
fiskerinæringa, tro på fiskeressursene, på markedet og på
egne og mannskapets evner til å finne drivverdige felt på
havet og bringe fisken rasjonelt og kvalitetsmessig på land.

Nå er det fortsatt mange som fnyser av forvokste 90-fotinger,
og i så måte er «Trinto» med sin forlengelse på hele 17,5
meter et stjerneeksempel. Vi mener imidlertid det er viktigere
å telle tonn med ferskfisk som kommer på land, telle arbeidsplasser de skaper og telle eksportinntekter til landet, framfor
å telle båtmeter. Det nye midtstykket i det 45 meter lange
skroget er spekket med utstyr for å sortere fangstene i ulike
varianter, sikre kvaliteten på hver enkelt av dem og gi dem
ulik behandling alt etter hva slags råstoff det dreier seg om.
Nyskapingen i Svolvær har det som skal til, for å kombinere
de ulike mulighetene som byr seg på havet, og ta vare på
dem, samtidig.

«Vi mener imidlertid det
er viktigere å telle tonn med
ferskfisk, arbeidsplasser
og eksportinntekter, framfor
å telle båtmeter»

Dette er utenrikspolitikk på en ny måte. Den har et sterkt kystog havfokus. Men det er på land vi lever livene våre. Den
kommende meldingen blir en hybrid. Den er både en klassisk
utenrikspolitisk melding, men har nærvær og bidrag fra andre
departementer.
Jonas Gahr Støre

Å få liv og handling i debatten om sammenslåing av
kommuner i Norge fortoner seg som å bære havre til en død
hest. Debatten er fundamentalt viktig, og vil tvinge seg fram
i årene framover. De små kommunene vil ikke – de er
lykkelig som liten. De større kommunene vil ikke være
pådrivere.

(Lofotposten)

(Troms Folkeblad)

Sigbjørn Gjelsvik, prosjektleder for Alternativer til dagens
EØS-avtale.
(Nationen)
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- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Alternativet til dagens EØS-avtale kan være mange ulike
ting. Det kan være ulike varianter av avtaler. Det kan for
eksempel være en avtale som regulerer handel, men som
ikke griper så sterkt inn i styringa av det norske samfunnet
som det EØS-avtalen gjør.

Sivertsen er en av våre absolutte pionerer innen levendefangst av torsk, en fangstform som vi for øvrig mener har fått
en stemoderlig behandling i forhold til potensialet som ligger
i denne muligheten. Med en ferdig uttestet og justert «Trinto»
på feltene, er det all grunn til å tro at vi både får mer levende
torsk på land, og ikke minst mer av underbeskattet hyse og
andre fiskeslag som næringa de siste årene har latt stå igjen
i havet på grunn av lav lønnsomhet.
Sivertsen er dessuten et stjerneeksempel på en dyktig fisker
som kombinerer teft, praktisk sans og innovative evner til å
gå nye veier, veier fiskerimyndighetene knapt aner at
eksisterer. Fiskeridirektoratet har dessverre hatt en tradisjon
for å fokusere mer på problemene enn på mulighetene når
gründere står fram med nye løsninger. Vi får bare håpe at det
ikke skapes nye og uventede skranker som setter bom for de
nye mulighetene. Det har vi sett før.
I mellomtida venter vi spent på å få se hvordan nybåten
oppfører seg i praksis. Skitt fiske!

Motsatt strukturering...
KOMMENTAR
Tor Mikkola
Leder Fiskeriutvalget, Samenes Folkeforbund.

Man har de siste 80 år drevet en modernisering
og strukturering i fiskerinæringen fra små
kystnære fartøy til store og mellomstore
havgående fartøy.

I de senere år har vi sett en ressursknapphet som har gjort at vi har
måttet fjerne mange fartøy gjennom
strukturering, kondemnering og forskjellige driftsordninger. Hele tiden
har vi sett at ressursene har gått fra
små båter og over til større og mer
effektive båter.
Vi har i Norge en flåte bestående av
store og godt utstyrte fiskebåter med
det siste av teknologi. Store båter
med god komfort og gode skiftordninger for mannskap. Detter er bra,
og disse båtene er det bruk for, nå og
i fremtiden.
Vi ser også at den stadig minkende
småbåtflåten har potensiale til å
være effektiv og ha en god komfort.
Nyere småsjarker har en effektivitet
som er utrolig, disse båtene omstiller seg raskt, har muligheten til å
fiske på de fleste fiskeslag og er
miljøvennlig i forhold til fangst.
Gode og enormt sjødyktige speedsjarker som kan ro fra langt ute på
kysten og til helt inne i fjordene.
Tradisjonelle moderne sjarker med
utstyr som gjør at de ser bunnen
under vann, som kan beregne på
datamaskiner hvor redskapene
havner når de setter den i straum. Vi

har en sjarkflåte som lander førsteklasses råstoff på land hver eneste
dag, samtidig som mannskapet har
mulighet til å ro hjemmefra, og ha
et familieliv når de kommer på land.
Vi har sett med de siste 50 års
strukturendringer i fiskerinæringene
at det er de fiskeriavhengige
samfunnene som har tapt på
struktureringene. Før var det mange
små båter som rodde fiske på
fjordene og på kysten. De var
avhengig av at det var fiskemottak i
nærheten og leverte til nærmeste
fiskemottak. Dette gjorde at
fiskebrukene var sikret god tilgang
på fisk.
De var også avhengig av servicetilbud nærmest mulig fiskefeltene.
Dette gjorde at det var grunnlag for
pelementmakere å starte med små
slipper, verksteder og redskapsbutikker.
Siden det var viktig å bo nærmest
mulig fiskefeltene, vokste det opp
mange små fiskerisamfunn på
kysten. Der man hadde alle slags
tilbud til både hjemmeværende og
fremmedfiskere.

KONTAKT

- Nå er det på tide å gi rettighetene tilbake til folket. Å ta fra de store og gi til de små, skriver Tor Mikkola fra Samenes Folkeforbund i denne kommentaren.
Struktureringen i fiskerinæringen
med omsetlige kvoter og stadig flere
større båter, har gjort at det ikke er
mulig å drive små fiskemottak i
distriktene. Dette fordi store båter
har mulighet til å gå lengere strekninger for å levere fisken, dette gjør
de for å få best mulig betalt for
fisken.
www.kystogfjord.no

Adresse
Kyst og Fjord AS
Postboks 45
9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 99 00

Abonnement og annonser
Abonn.: Telefon 402 16 380
tommy@kystogfjord.no
Annonser: Telefon 952 06 277
ole-henrik@kystogfjord.no

Ansvarlig redaktør
Øystein Ingilæ
Telefon 975 81 812
oystein@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

Samme når det gjelder servicenæringer. Slipper og verksteder er
ikke konkurransedyktige på de små
plassene, og investeringer for å
kunne ta i mot de store båtene er for
dyre. Derfor velger de store båtene
å gå dit det er billigst, til større og
mer ordentlige verksteder.
Hvis man skal ha et levende
samfunn, må den tradisjonelle kyst
- og fjordflåten få fiske fritt. Den
mellomstore kystflåten må holde
seg utenfor kysten og den største
flåten må drive sitt fiske ute i havet
.
Alle har sin plass. Det skal ikke
være nødvendig for små båter å
ligge langt ute i havet og at de store
båtene skal sleike fjæresteinene.

Når man fremdeles ikke klarer å få
god nok økonomi i flåten, etter å ha
redusert flåten til bare en brøkdel av
det det var i de gode årene på 60 og
70 tallet, må det være noe galt med
den struktureringen som har pågått.
Hvorfor er det ikke god nok økonomi i fiskeflåten når fiskebestandene er oppe i historisk nivå?
Hva er galt?
Fjordfiskerne, de små organisasjonene og samiske organisasjoner
har aldri vært i tvil om hva som skal
til for å styrke fiskerinæringen. Gi
gratis rettigheter til de små tradisjonelle båtene. Da får man bedre
forutsigbarhet i fiskerinæringen,
mer ringvirkninger i samfunnet. Og
man får en næring der det er mulig
å tjene store penger. Sjarkfiske er et

tøft yrke som ungdom mer enn
gjerne vil ta en del i. Men de må
tjene penger. Det er også viktig at
ungdom selv får mulighet til å starte
opp, det må være ungdom ved roret.
Ikke alle unge fiskere med nystartet
familie, nytt hus og mange venner,
er interessert i å bo en måned på
havet uten å treffe dama si, barnet
sitt og vennene sine. Mange vil
hjem hver ettermiddag, hjem til
familie og venner, leve et normalt
liv. Det er et nesten bare i sjarkfisket
at det er anledning til det.
Jeg var på LU’s fiskerikonferanse
tidligere i år. Der hørte jeg økonomer og forskere si:
Å strukturere slik at man får færre
og større båter med større kvoter, er
det samme som å ta penger fra

sysselsetning i nord og føre det over
til finansinstitusjoner i sør.
Så hvorfor strukturerer man ikke
den andre veien? Nå er det på tide å
gi rettighetene tilbake til folket. Å
ta fra de store og gi til de små.
Hele tiden har man strukturert fra
mange små til noen få store. Dette
har rasert nordområdene, små
bygder er forsvunnet og større
bygder er tatt med i dragsuget.
Ta kvoter fra Røkke & co, gi det til
tusen småbåter og man får en stor
samfunnsøkonomisk gevinst.
Opprett Fiskarbank og styr
fiskerinæringen til fiskeriavhengige
samfunn. La sjarkene tjene godt og
la noen få trålere sørge for jevnt
råstoff til industrien der det er
nødvendig, omså med et statlig

styringsorgan. La kystflåten utnytte
fiske ute i havet og fremmedbåtene
utnytte ressursene i nord, så lenge
de gir noe igjen.
Uansett hva myndigheter og
kapitalister sier, har sjarkfiskerne
historisk rett til ressursene i havet på
kysten. Politikere har tatt dette
alvorlig, laget lover som skal
ivareta fiskeriavhengige samfunn.
Nå må vi forlange at de som forvalter loven følger den.
Hvis en sjarkfisker – ungdom tjener
over en million i lott i en fjord i
Finnmark , bygger seg en villa til
mange millioner, da har vi lyktes i
vår politikk. Da starter oppblomstringen av fiskerisamfunnene igjen.

Grafisk produksjon HT annonseproduksjon Trykk Polaris Media Nord AS
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2 • KYST OG FJORD

kystogfjord.no • november 2011, uke 46

kystogfjord.no • november 2011, uke 46

KYST OG FJORD • Side 3

NYHETER

Åpent møte i Tana

Wold tilbake i Maritex

Secora vant over egen mor

Verneverdig på Andenes

Har satt ny hyserekord

Øst-Finnmark Kystfiskarlag inviterer til åpent møte ved Tana
bru lørdag 19. november.
Tema på møtet er deltakelse i krabbefiske og krabbeforvaltningen. Videre skal Kystfiskeutvalgets innstilling debatteres
og dennes videre behandling. Trålkvoter overført til kystflåten
og vindmølleparker til havs skal også tas opp.

Geir Wilhelm Wold (47) er tilbake som sjef for fiskeoljefabrikken Maritex, skriver Bladet Vesterålen. Wold, i dag
sentral i Vesteraalens Hermetikkfabrikk AS, var i sin tid
initiativtaker bak oljefabrikken på Sortland, som produserer
omega-3 av biprodukter fra vinterfisket i Lofoten og
Vesterålen. Tine har i flere år eid bedriften, men har nå
silandske eiere.

Secora har fått medhold i en klagesak - mot sin egen mor.
Det er klart etter at klagenemnda for offentlige anskaffelser
har gitt selskapet, som tidligere var en offentlig etat,
medhold i en klage mot Kystverket i Nordland vedrørende
havnereparasjon på Andenes. Det fremgår av vedtaket at
selskapet kan kreve erstatning for anbudskostnadene.

M/K «Havblikk» har fått status som verneverdig fiskefartøy,
skriver Andøyposten. Båten på rundt 60 fot eies av en
venneforening, og skal nå bygges opp igjen fra bunnen.
Båten, bygget i Risøyhamn, har i nærmere 50 år vært et
kjent syn på havnene i Andøy. Foreningen skal restaurere
skroget, dekket, rorhus og rigg.

I uke 45 passerte årets hysefiske 100.000 tonn. Det er en ny
milepæl for omsetning av hyse.
- Dette er godt over rekordkvantumet hyse omsatt gjennom
Norges Råfisklag på årsbasis, som i fjor var på 93.000 tonn
fra norske båter, melder råfisklaget. 44.000 tonn er anvendt
på ferskmarkedet, mens 58.000 tonn er fryst.

Gjør det
godt på flabb
Det er lite breiflabb i sør, men bra i nord. 15 meter lange «Remøybuen»
fra Herøy har det meste av året vært i Vesterålen og nordover.

NORDKYN APOTEK
Torsdag 24. november 2011

åpnes nytt apotek i Kjøllefjord
kl. 12 - 19 i strandveien 153

KALENDERGAVER OG SMÅGAVER TIL BARNA

19,-

FRA

Julegaver,

kampanjevarer, apotekvarer
gratis kaffe og kaker
Åpningstider: Mandag - fredag 10-16. Lørdag 10-14
Fiskeprodusenter fra Finnmark var sist uke i Oslo, der de jakter på ideer til hvordan de kan lage en egen merkevare for Finnmark.
(Foto: Helene Jakobsen)

Velkommen

Jakter på merkevare
nettopp Innovasjon Norge
betaler brorparten. Det er Øyvind
Seipæjærvi fra Bugøynes som er
prosjektleder. Han har jobbet
med merkevarebygging tidligere
og markedsfører kongekrabbe
sammen med andre i Varangerfjorden under navnet, ja nettopp
Varanger.

Internasjonalt om bord. Fra venstre: Idar Bjørklund fra Leinøy, Janne Utriainen fra
Finland og Tor Karlsson fra Island.

spennende vintersesong!
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Vi kjøper fisk

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Hoder legges i bløtt for at
produktene skal bli bedre og mer
spennende. I tillegg skal lokale
produsenter gi hverandre ideer
om hvordan de kan bli bedre.
- Vi har samtidig viktige støttespillere i Norges Råfisklag og
Innovasjon Norge, sier leder for
styringsgruppen i dette prosjektet, Arnfred Eilertsen til Kyst
og Fjord. Det handler om merkevarebygging for finnmarksbedrifter. De fleste av dem
jobber innen fiskerinæringen. Vi
snakker derfor om et marint
verdiskapningsprogram.
Fire millioner
Prosjektet skal gå over 2-2,5 år
og det er kostnadsberegnet til
cirka fire millioner kroner, hvor
Side
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Snart en ny og

Frosset loins
Arnfred Eilertsen jobber selv på
Båtsfjordbruket. De har et håp
om at produkter som så langt
bare har vært solgt i nærmiljøet,
nå skal finne veien til attraktive
og folkerike markeder i det
sentrale østlandsområdet og til
Midt-Norge
Det er selvsagt viktig at
produktene skal bli priset høyere
gjennom en merkevare-prosess Merkevareprosjektet er kostnadsberegnet til fire millioner kroner, og innbefatter
og at det vil kunne bli nye jevnlige samlinger av deltakerne.
produkter som er lokkende for
forbrukerne, men det forventes at
også prisene vil kunne bli høyere mange lokale finnmarksbedrifter Vardø var tidligere som statlig bedrifter som ikke har tatt imot
fiskerifaglig tilbud et utelukk- dette tilbudet, selv om Eilertsen
for forbindelse med unike har blitt med.
Vi
nevner
noen
av
dem,
Barents
ende et tilbud for arbeid innen karakteriserer inngangsbilletten
kvalitetundersøkelsene. Det er
Seafood,
Nordkyn
Seafood,
fiskeriene.
som billig.
også ressurser med på emballaNordic
Group,
Båtsfjordbruket,
sjesiden
Vardøbruket og DM fra Billig inngangsbillett
Forleden var de samlet i Oslo til
Bugøynes.
I
tillegg
er
Vardø
I
dag
er
dette
annerledes.
Nå
sin andre samling. Den første
Spiller på lag
videregående
skole
med
i
det
tilbyr
vardøværingene
sågar
rene
gikk av stabelen på vårparten i
- Det handler om å spille på lag,
gode
selskapet.
Dette
tilbudet
i
kokketilbud.
Likevel
er
det
også
Båtsfjord.
sier han, vel vitende om at
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- Honningsvåg, Kjøllefjord,
Senjahopen, Myre og nå
Andenes, lyder lista fra skipper
Idar Bjørklund, når vi ber han
ramse opp. Det er nesten så de
kan melde flytting.
I tre uker prøvde de seigarna
utfor Honningsvåg, det ble 25
tonn i dårlig vær, før de ga opp.
Deretter bar det tilbake til
Senjahopen der breiflabbgarna
lå. Siden har det vært flabben
utfor Vesterålen alt har dreid seg
om, på ikke nærmere angitte
fiskefelter.
- 60 tonn siden mai, det er vi fornøyd med. Forleden kom vi på
land med 5500 kilo, men det er
ikke hverdagskost, forteller
mannskapet vi møter under
levering på Andenes Fiskemottak.

24 t i døgnet,
7 dager i uka.
Ønsker kontakt med flere
båter for levering.
Vi har egnebuer og skaffer egnere og sløyere.

Velkommen til oss på
- 60 tonn breiflabb siden mai, det er vi fornøyd med, sier
skipper Idar Bjørklund.

Det er forresten bra internasjonal
spredning om bord i plastbåten
fra 1999; Idar fra Leinøy, Janne
fra Finland og Tor fra Island.
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HT annonseproduksjon.

Fiskerinæringen i Finnmark jakter på fellesnevneren. Målet er å
lage en merkevare som
kan gi produsentene et
skikkelig løft.

NORDKYN APOTEK
Telefon 784 98 685

- 1. desember bærer det sørover.
Båten skal ha nytt spill og det blir
en mindre ombygging.

Ring for info 91 34 73 80
KYST OG FJORD • Side 5

- For seint med fritt fiske
- Dette kom for seint. Det sier Kai Elvan, skipper
på 23 meter lange «Ole Elvan». Mandagens frislepp
av torskefisket gir liten uttelling.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- I hvert fall her på Andenes får
det ingen betydning. Tidligere i
høst kunne vi fått en del ekstra
torsk på land, men ikke slik
fisket er nå, sier Elvan, som
riktig nok fikk et lite torskerøkk i
forrige uke. Men det ble med det
ene sjøværet.
- Akkurat nå går det på en del
hyse, men vi tjener ikke penger
på dette. Det blir ren sysselsetting.

Landligge
På finnmarkskysten ble det frie
fisket møtt med stormbyger og
landligge. Og uværet fortsatte utover mandagen. Først tirsdag
slapp det taket.
- Men nå det går det fort unna
sier regiondirektør Hermod
Larsen ved Fiskeridirektoratets
kontor i Finnmark. Han frykter
ikke at det skal bli stående torsk
igjen, eller at det må overføres
torsk fra en gruppe til en annen
for å bli ferdig med årets
kvantum.

Pålegges inspektør
Paul Jenssen i Norges Kystfiskarlag (t.h) fikk ikke helt taket på ingrediensene i hva Aker Seafoods ønsker. Her sammen med Geir Ove Ystmark (FHL),
Trygve Myrvang (Råfisklaget) og Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord)

- Diffus servering
- Det kan godt hende. De er
ganske sikkert spente på reaksjonene i det politiske miljøet,
sier han.
- Likevel har både selskapene
Aker og Nergård tatt en god del
samfunnsansvar i forhold til
andre selskaper som ikke har
gjort det og hvor du finner høye
resultatmarginer.

Ledelsen i Aker
Seafoods serverte
samfunnsansvar. - Men
det er vanskelig å få tak
på ingrediensene,
sier Paul Jensen i
Norges Kystfiskarlag.

Trond Antonsen

Han tror likevel ikke at de vil
legge ned alle landanleggene.
- Det vil bli umulig for dem for
da vil de tape mye av sitt
omdømme, sier Jensen til Kyst
og Fjord. Han tror likevel at en
del landanlegg kan komme til å
stå i faresonen.
Samfunnsaktør
Under dialogmøtet i Tromsø
mandag understreket selskapet at
de ønsker å være en samfunnsaktør også i fortsettelsen.
Det tviler ikke kystfiskarlagslederen på, selv om selskapet
framholdt at Aker Seafoods har
drevet med såkalt kryss-subsidiering overfor enkelte landanlegg i lengre tid. Det vil si at
de selger råstoffet rimeligere dit

Side

6 • KYST OG FJORD

Båtsfjord-ordfører Geir
Knutsen lot seg ikke
berolige av dialogmøtet.
enn hva de kunne fått for fisken
andre steder.
Umulig subsidiering
Når selskapet Aker Seafoods
skiller ut land- og fangstsiden i to
ulike selskaper vil dette være
umulig å gjøre i fortsettelsen.
- Jeg vil tro at det blir en
diskusjon om leveringsforpliktelsene, legger Paul Jensen til.
- Tror du at selskapet allerede har
meislet ut kursen for hva som
kommer til å skje med landanleggene?

Anlegg med rabatt
Da det Røkke-kontrollerte selskapet Aker fikk kontroll over
landanleggene og de tilhørende
trålkonsesjonene, ble de den
største aktøren i norsk fiskerinæring på trålsiden. De fikk selskapene med rabatt fordi det
nettopp fulgte et ansvar for landanleggene.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Fiskeridepartementet
levner
ingen tvil om dette i sitt endelige
svarbrev til rederiet. Selskapet
fikk pålegg fra Fiskeridirektoratet på forsommeren at
de måtte en inspektør ombord
under makrellfisket.
- Forholdet er regulert i lov om
forvaltning av viltlevande marine
ressursar
(havressursloven),
poengterer
ekspedisjonssjef
Vidar Landmark til rederiet.
Fiskeriselskapet ga da uttrykk for
at det var begrensede innkvarteringsmuligheter ombord i
den aktuelle båten. Fiskeridirektoratet svarte at den aktuelle
loven hjemler plikt for den som
blir kontrollert, til å samarbeide
med Fiskeridirektoratet ved gjennomføring av kontroll.

trond@kystogfjord.no

Vanskeligheter
Administrerende direktør Thomas Farstad i Aker Seafoods
fokuserte da også i møtet på de
mange vanskelighetene som selskapet står ovenfor ved landanleggene
i
Båtsfjord,
Kjøllefjord, Stamsund, Hammerfest samt på Melbu.
- Det er stor overkapasitet på
filetsiden, fortalte Aker-ledelsen
til de frammøtte.

Fiskeriselskapet sier
at de ikke har plass til
inspektør fra Fiskeridirektoratet ombord.
Likevel pålegges de å
ha en slik med.

Konsernsjef Thomas Farstad i Aker Seafood lover både
fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen og landsdelspolitikerne samfunnsansvar.
- De skulle sikre arbeidsplassene
på land. Når det har blitt en
usikkerhet rundt nettopp dette, så
er det klart at vi føler en uro
overfor situasjonen i dag, sier
båtsfjordordører Geir Knutsen
som også deltok i møtet.
- Jeg er like bekymret nå som før
møtet, poengterer han overfor

Kyst og Fjord.
Han
berømmer
stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap)
fra Havøysund for sitt engasjement i saken og regner med
at mye nå vil bli avgjort i
stortingsog
regjeringskorridorene.
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Uten inspektør - intet fiske
Fiskarlaget tok saken for selskapet og klaget på beslutningen.
Det ble påpekt at havressursloven neppe hjemler krav til at
inspektør skal ha egen køy, i
egen lugar, på bekostning av besetningens forskriftsfestede rett
til slik køy. I klagen som ble
sendt til Fiskeri- og kystdepartementet, ble det stilt spørsmål om vedtakets gyldighet og
forholdet rundt mannskapets
rettigheter til egen køy.

Nå har altså departementet sagt
sitt. Adgang til å utplassere
inspektører om bord på fartøy
fremkommer av § 47, og
bestemmelsen andre punktum
har følgende ordlyd: «Dei skal
ha nødvendig kost og losji for
fartøyets si rekning, og dei skal
utan vederlag kunne
bruke kommunikasjonsutstyr.»
Bestemmelsen forutsetter at
fartøy/rederi tilrettelegger for at
det er gjennomførbart å
ha inspektør om bord i en
periode, mens fiskeri pågår. For
det tilfellet at utplassering av
inspektør ikke kan gjennomføres, kan ikke fartøyet delta i
fisket, heter det i svaret fra
departementet.
Smidighet
- Det er en absolutt forutsetning
for å høste av fellesskapets ressurser at næringen
innretter sin drift slik at kontroller kan gjennomføres på en
formålstjenlig måte. Departementet legger til grunn at de
praktiske problemene knyttet til
innkvartering av inspektøren lar
seg løse ved en tilstrekkelig grad
av smidighet fra begge sider.
Rederiet må nødvendigvis legge
til rette for inspektøren om bord
i fartøyet for å kunne utøve sitt
fiske, og inspektøren vil måtte
vise den nødvendige forståelse
for mannskapets behov.
Departementet forutsetter derfor
at dette finner sin løsning om
bord. Fiskeri og kystdepartementet er for øvrig enig i de
vurderingene som er gitt av
Fiskeridirektoratet i denne saken,
skriver ekspedisjonssjef Vidar
Landmark.
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Kai Elvan mener frisleppet i torskefisket kom alt for sent. (Foto: Dag Erlandsen)

«Norges Kystfiskarlag arbeider
for at ressursene i havet
skal gi arbeid og inntekt til
flest mulig langs kysten!»

FISKERIMØTE
Øst-Finnmark Kystfiskarlag
Inviterer
til møte på Hotell Tana, Tana Bru.
Lørdag 19. november kl 11 00.
Tema:
DELTAKELSE I KRABBEFISKE - krabbeforvaltningen
KYSTFISKEUTVALGETS INNST - videre behandling
TRÅLKVOTER overført til kystflåten
VINDMØLLEPARKER til havs

Vel møtt!
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Ekstrem forvandling
Nei, vi har ikke vært i arkivet og funnet en tilfeldig
båt fra 80-tallet. Båten til venstre er faktisk samme
skuta som nye «Trinto» til høyre. I helga fikk folk
i Svolvær oppleve den ekstreme forvandlinga.

Snurrevadbåten «Andenesfisk» fra ti år tilbake er faktisk
samme båten som…

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Da kom nemlig den tidligere 90fotingen fra verkstedet i Polen,
hele 17,5 meter lengre enn da
den dro. Investeringa på flere
titalls millioner har gitt en svært
fleksibel kystbåt, som på kort tid
kan rigge om fra det ene fiskeriet
til det andre, som har et sinnrikt
mottaksapparat som passer for
både torsk og lodde – og alt i
mellom – og som kan ta vare på
levendefisken samtidig som man
behandler død og døende fisk på
normal måte.
- RSV, kasser, kar, levende, døde,
alt går i denne båten, sier reder
Åge Sivertsen (56) til Kyst og
Fjord.
Kjærkomment tilskudd
Ordfører, gammelordfører og en
rekke andre har vært om bord de
siste dagene, fra en fiskerikommune som har sett bedre dager.
Vågan har mistet svært mange
fiskefartøy og rettigheter de siste
årene, og satsinga fra Sivertsen er
kjærkommen.
Side
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Praktikeren fra Svolvær, eller
opprinnelig Laukvik, har satt
sammen ei skute etter eget og
mannskapenes hode, med en
rekke detaljer du ikke har sett i
noen annen fiskebåt før. Det nye
midtstykket på 13,5 meter inneholder fabrikk, fryseri, sløyelinjer, pumpeanlegg og et
lasterom på 500 kubikkmeter, i
tråd med de nye maksgrensene
for kystflåten, samt teknisk med
alt nødvendig maskineri til alle
disse innretningene. Kort vei til
«kraftanlegget», med andre ord.
Og i hekken er det bygget på
ytterligere 3,8 meter, med to
romslige notbinger som gjør at
fartøyet kan ha med både
snurrevad og snurpenot på
samme turen - og rigge om ute på
havet. To seinøter og ei loddenot
kan være med på samme turen.
Sivertsen er lei av å bruke tid og
drivstoff for å gå på land for å
skifte redskap.
Nøkkelen til den raske omstillinga sitter i de fire kombivinsjene
framme, to under trålbakken og to
oppå.
- Ikke en skrue må løsnes, det vil ta
svært kort tid å rigge om. Hvor kort

…45 meter lange «Trinto», som etter et års ombygging var tilbake i Svolvær i helga.

tid, tør jeg ikke spå før vi har prøvd,
sier Åge Sivertsen til Kyst og Fjord.
I tillegg til forlenginga i midten
og bak, er styrhuset hevet med én
etasje, som blant annet gir plass
til flere lugarer.
Ekstrem forvandling
Med løftet hekk og lengre skrog
kreves mindre energi til framdrift, til tross for at bruttotonnasjen er blitt nesten fordoblet.
Hovedmotoren den samme som
før, men farten er betydelig
større.
Forvandlinga er nærmest ekstrem, og nybåten kan, alt etter
hvordan du regner, muligens gå
for å være Norges mest ombygde
fiskebåt. For bildet til venstre
oppe, tatt i Lødingen i januar
2001, viser en båt på 23 meter,
altså halvparten av dagens utgave. Da het den «Andenesfisk»
og ble drevet av Andenes Havfiskeselskap, før Sivertsen overtok i
2004 og kalte den «Trinto». Opprinnelig het skuta «Sifjordværing» og ble bygget i 1987, i
en periode het den «Bleiksøy»,
før havfiskeselskapet gikk inn.
Etter at Sivertsen overtok, fore-

tok han vesentlige ombygginger
i 2007, økte lengden fra 23 til 28
meter og bredden fra 7 til 9,5
meter. Et nytt skrog ble bygget
utenpå det gamle, før man rev
innmaten og innredet på nytt. Da
framstod båten som en helt ny
90-foting.
Rett på silda
Etter nesten et år på verksted er
det på høy tid å få fisk om bord,
og når dette leses, er fartøyet
allerede på sildefeltene. Ombygginga har tatt lenger tid enn
beregnet, og nå må mannskapet
bare få utnyttet det som er igjen
av året 2011.
Båten, som før hadde 7-8 mann
om bord, har nå 18 mann på
lønningslista; to komplette
mannskap som vil gå i turnus entil-en.
Hvordan drifta vil bli lagt opp
videre, er ikke spikra. Fartøyet
har rettigheter på sild, seinot og
torsk med mer, og fleksibiliteten
gjør at man kan satse utradisjonelt i forhold til de ulike
sesongene.
- Vi vil gjøre det som til enhver
tid er mest lønnsomt. Er det best

Omfattende:
Det er en omfattende
ombygging er som er
foretatt. Her på
verftet i Polen.

å ta torsken levende, gjør vi det,
er det best å forlate torsken og ta
silda, gjør vi det, sier Sivertsen,
som er blant de absolutte
levendefiskpionerer i landet.
Neste år er det 20 år siden han
første gang begynte han å eksperimentere med levendefangst.
Satsinga har foregått i nært samarbeid med havforskerne, og fartøyet har flere ganger fått
kontrakt for forskningskvote tidligere, noe det er ytterligere innredet for etter ombygginga.
- Fleksibilitet alle veier. Det er
det viktigste viktigste stikkordet for denne båten. Det har
kostet mye, men vi har virkelig
tro på denne investeringa, sier
Sivertsen.

Midtskips finner du et rom
spekket med teknikk;
motorer og pumper til de
mange innretningene.
– Jeg må bare innrømme
at jeg ikke vet hva alt
dette er, sier skipper
Thor Jarle Sivertsen.
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Åge Sivertsen og kona Edel har to vidt forskjellige oppgaver i rederiet. Sammen er de et radarpar.
kystogfjord.no • november 2011, uke 46
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Nøktern: - Intet tre vokser inn i himmelen. Vi må ikke gi slipp på allsidigheten,
sier daglig leder Per Arnt Seljeseth.

Vinsjen står, sammen med flere
andre, i fabrikkhallen hos SMV
Hydraulic AS på Stokmarknes.
Bedriften lever nærmest i
symbiose med oljelensebedriften
NorLense noen sjømil unna, og
etter at oljekatastrofen rammet
Mexicogulfen for halvannet år
siden, har ordrene strømmet inn.
- Intet tre vokser inn i himmelen.
Vi kan ikke tro at produksjon av
lensetromler er det eneste vi skal
drive med i framtida, sier daglig
leder Per Arnt Seljeseth. Utfordringa for bedriften er å fortsette å
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Prosjektarbeid og dokumentasjon

Nord-Trøndelags hovedleverandør
innen skipselektronikk,
med lang erfaring og
solid kompetanse.

Installasjon og montasje

dag@kystogfjord.no

NAVY RØRVIK

Leveranse og assistanse
satt i system
• Prosjektering

• Radiokommunikasjon

• Tegning

• Autorisert radioinstallatør

• Dokumentasjon

• Datakommunikasjon

• Montasje

• Navigasjonsutstyr

• Inspeksjon

• Radar

• Vedlikehold

• Autopilot

• Service

• Kartplottere og ECDIS

• Installasjon

• Fiskeleting

• Periodisk kontroll

• Hydroakkustikk

Autorisert radioinstallatør

Dag Erlandsen

lage snurrevadvinsjer og andre
hydraulikkdrevne konstruksjoner
for fiskeflåten, samtidig som
man produserer lensetromler for
fullt.
Siste året har 7-8 nye medarbeidere blitt ansatt, og staben
teller nå 29. Men de har fortsatt
problemer med å dekke etterspørselen etter lensetromler, som
de selv har utviklet, siden de
modifiserte
sin
første
snurrevadvinsj i 1986.
- Egentlig er kunden for stor.
Produksjonen av disse vinsjene
står nå for 60-65 prosent av omsetninga vår, vi er nødt til å utvide staben, men det er vanskelig
å få folk, sier han.
For utfordringa på Børøya er å
holde en nøktern linje, og fortsette med de andre tingene de er
gode på, les fiskerinæringa, uavhengig av suksessen med oljelensene. I fjor ga ettervirkningene fra finanskrisa en
omsetningssvikt, i år er signalene
mer optimistiske og SMV vil på
alle måter beholde sitt ene ben i
fiskeriene.

Service og vedlikehold

Her ser du det som
en gang hadde snurrevadvinsjen som forløper.
Men ei moderne oljelense på flere hundre
meter krever litt større
dimensjoner.

av navigasjonsutstyr

Prøvekjøring og komisjonering

Forvokst
snurrevadvinsj

• Godkjent foretak for kontroll
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Heter traktor,
driver med båt
De heter traktor, men
driver med båt. Småbrødrene til vår tidligere
olje- og energiminister
Odd-Roger Enoksen
regner både Reodor
Felgen og Mac Gyver
som gode kolleger og
forbilder.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Kysten er full av mekaniske
verksteder som dette, med folk
som bruker hodet og løser de
problemene som oppstår i
nærmiljøet. Forskjellen på en
traktor og en båt er egentlig ikke
så stor, sier daglig leder i
Enoksen Traktorservice AS,
Svein Enoksen.
Gir, motor, hydraulikk, eksos, utblødertanker, sløyebenker, sløyelinjer, stoppere, halere, vinsjer,
spill, geitefjøsrampe, rullende
raketthangar og «gyro» til utskytingsrampe - det er en liten
samling stikkord fra merittlista
de siste årene. Kundene kan den
ene dagen være fiskere eller
bønder, den neste er det kommunen, Forsvaret, Andøya
Rakettskytefelt eller torvstrøfabrikken like i nærheten som
melder seg.
80 prosent båt
Og det er ikke noe «avistull» at
traktorgutta er mest engasjert i
fiskeri. Selv om bedriften ligger
langt inne på torvmyra, er det
fiskeflåten som stikker av med
rundt 80 prosent av arbeidstimene. Men om bedriften ligger
langt fra nærmeste kai, er til
gjengjeld de to rullende verkstedene på 7,5 tonn hver et svært
vanlig syn, helt ytterst på kaia.
Å kalle Enoksen for et traktorverksted er selvsagt ikke dekkende, så lenge det skrus på alt
som sviver rundt og bruker drivstoff. Noe navneskifte blir det
imidlertid ikke. - Det har vært
noen runder på dette, men det er
stemt ned hver gang, gliser
Svein.

Side
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- Ingen bønder om bord
Men helt uproblematisk har det
ikke vært å hete traktor. – Nei
takk, ingen bønder om bord i min
båt, bemerket en brysk lofotskipper en gang, da verkstedbilen med traktorlogoen
dukket opp. Et nymontert hydraulikkanlegg hadde slått seg
vrangt og nå var skipperen både
langt hjemmefra og langt fra
verkstedet som hadde montert
det. At reservepersonell fra
nærmeste traktorverksted kunne
ordne opp i dette, hadde han
ingen som helst tro på.
Men noen timer senere hadde
pipa fått en annen låt; problemet
var løst og båten kunne gå på
havet igjen. Få dager senere kom
det dessuten en telefon fra
førnevnte verksted, med anmodning om bistand, for nå hadde det
samme problemet dukket opp på
et identisk anlegg der sør. - Hvor
var feilen? Hva var det dere
egentlig gjorde?
- Er man en god mekaniker, er
det det viktigste. Bedre hodeløs
enn rådløs, sier Svein, og fortsetter:
- Ute i distriktene trenger man
folk som kan løse problemer,
som kan improvisere, tenke løsninger og klare seg med det de
har. Enten problemet sitter i et gir
på en båtmotor eller i en
rundballepresse som ikke virker.
- Problemet er at motorprodusenter og andre har stadig
mer avanserte løsninger, der det
er krevende for en liten mekanisk
bedrift å følge med på utviklinga.
- Dessuten bruker ikke båter på
90 fot og over sånne som oss. De
har et helt annet driftskonsept, alt
gjøres på store verksteder i forbindelse
med
periodisk
vedlikeholdsservice og det er lite
som drypper på oss småbedrifter.
Største marine verksted
Dette med Reodor Felgen og
Mac Gyver er forresten heller
ikke tull. Svein Enoksen har
mange ganger kost seg med
dukkefilmen om superracebilen
Il Tempo Gigante, og han har latt
seg inspirere av den amerikanske
filmhelten, som alltid finner tekniske løsninger i pressede
situasjoner. – Det er faktisk

Å slippe om bord en mekaniker med traktorlogo på ryggen,
kan være en prøvelse. Men lokalt i Andøy vet man bedre.

«Mac Gyver-hjørnet»: Trenger du en dings som de ikke har i nærmeste jernvarehandel, kan det hende du finner den hos Enoksen.

Heter traktor, driver med båt: Her er Paul Enoksen på jobb, ytterst på Andenes-kaia.

ganske mye å lære av han,
humrer Svein, og viser oss «Mac
Gyver-hjørnet», et hjørne innerst
i verkstedet med opplagret
spesialverktøy – som de selv har
laget. Så trenger du en dings som
sentrerer akslingen når du skal
skru en Volvo-gearkasse sammen
igjen; spør Mac Gyver på
Andøya.
For når vinterfisket går for fullt,
og noe ryker på en båt, kan
situasjonen være nesten like desperat som i actionfilmen. Det
nytter ikke å sitte i ukesvis og
vente på deler, det må repareres,
nå. Det samme gjelder forresten i
landbruket. I onna har bøndene i
Andøy det like travelt som trekkfuglene, sommeren er kort og de
har ikke en dag for mye.
Helt liten er den drøyt 30 år
gamle bedriften heller ikke. Da
slipen på Andenes gikk over
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ende for noen år siden, ble
Enoksen Andøys største marine
verksted, med seks millioner i
omsetning. Av fiskeriomsetninga, som altså utgjør 60
prosent av denne omsetninga,
kommer det meste fra kommunens egen flåte, nå for tida går
det i vedlikehold, folk vil sikre at
alt virker som det skal før det
bryter løs til vinteren.
- Den lokale flåten er de viktigste
kundene. De kjenner oss jo og
bryr seg ikke om at vi på papiret
er et traktorverksted. Men,
kanskje ryktes det litt utenfor
kommunen også.
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Merittliste: Svein Enoksen
har skrytealbum. Her holder
han bildet av et avansert
vater, som ble konstruert til
Andøya rakettskytefelt.
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Ruser seg ikke på olje

En av de viktigste
Havøysund Patentslipp
er en av de såkalte «sju
store» i Volvo Pentasystemet.

Snøhvit og Goliat ligger kun et steinkast unna. Havøysund Patentslipp har likevel ikke hevet seg på oljebølgen.
– Nei, det er fiskerinæringen som er og vil være viktigst for oss, fastslår nybakt sjef Bernth Sjursen.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Nå gjør de seg i tillegg klar til å ta ytterligere større løft for fiskeflåten. Om et par
år vil nemlig Havøysund Patentslipp ha på
plass en traverskrane som kan løfte båter
helt opp i 200 tonn - om alt går etter
planen.
- Skal vi holde tritt med framtidens krav,
så må vi hele tiden tilpasse oss
virkeligheten, sier Ernst Seppola som
sammen med broren Per Asle Seppola har
gjort Havøysund Patentslipp AS til det
viktigste skipsverftet for kystfiskeflåten i
Finnmark.
På tegnebordet ligger det en ferdig skisse
der dagens slippvogner er erstattet med en
stor utfyllingsbrygge, ny skipshall og en
traverskrane på hjul som kan løfte båter
helt opp i 200 tonn.
- Per i dag finnes det ikke en så stor
traverskrane i Norge, så den vil bli landets
største, forteller Ernst Seppola.
Oppdrag i kø
Dermed står Havøysund-bedriften overfor
en ny milepæl i selskapets 76 år lange
historie. Den forrige store, var da de investerte i en tørrdokk i 1994 med egen skipshall. Det medførte at selskapet etter relativt
kort tid måtte fordoble staben fra 14 til 28
ansatte - og som de fortsatt er i dag.
Om den forestående planen vil resultere i

samme utvikling gjenstår å se. Men den
planlagte utbyggingen vil uansett gjøre
Havøysund Patentslipp i stand til å øke
ordremengden ytterligere. For det mangler
ikke på oppdrag. Båter fra hele landet står
nemlig i kø for å kjøpe tjenester fra Havøysund-bedriften.
Aldri permitteringer
Ordretilgangen har vært så jevn at ordet
permitteringer nærmest er ikkeeksisterende. Faktisk må vi helt tilbake til 1992
siden sist de måtte sende arbeidsfolk hjem
på grunn av manglende oppdrag. Før det
hadde de kun måtte sende folkan hjem en
liten periode i 1998 og før det i 1967.
- Vi har rett nok måtte sende ut permisjonsvarsel et par andre ganger, men så har
det løst seg før vi har kommet så langt til
at folk måtte hjem, forteller Ernst Seppola.
Det har gjort at de ikke har kastet seg på
olje- og gassbølgen, men fortsatt har fiskeflåten som sin kjernevirksomhet.
- Vi har tatt noen olje- og gassrelaterte
oppgaver. Men vårt hovedfokus er fiskeflåten og fiskerinæringen, sier Seppola.
Ny sjef
Det er ikke bare på den teknologiske utviklingen Havøysund Patentslipp holder
seg oppdatert. Også administrativt tenker
de framover. Nylig overlot brødrene sjefsstolen til Bernth Sjursen - for å sikre kontinuitet. Selv om begge brødrene fortsatt
jobber i selskapet, ser de viktigheten av at

yngre krefter slipper til. Og som en
moderne virksomhet, har de for lengt forlatt nepotismen. Seppola-navnet teller ikke
i når nye koster skal ta selskapet videre.
Rett nok jobber det også tredje-generasjon
Seppola i selskapet. Men som helt ordinær
arbeider på verftet.
Samtidig er Havøysund Patentslipp nå delt
i et eiendomsselskap og et driftsselskap,
slik at den framtidige virksomheten ikke
vil være avhengig av at det er en fra
Seppola-famlien som står for driften.
Institusjon
For Havøysund, er selskapet en institusjon.
I årenes løp har de bygd opp et verftsmiljø
som er unikt på Finnmarkskysten. Mange
av de ansatte har hele sitt yrkesliv vært tilknyttet bedriften . Fra de tok mekaniske
fag til å være lærling og deretter fagarbeider.
Bernth Sjursen som fra 1. oktober kunne
titulere seg som daglig leder, er en av dem.
Han har allerede 24 år bak seg i firmaet selv om han akkurat har passert 42 år.
- Havøysund Patentslipp har alltid vært en
meget god arbeidsplass, derfor blir vi.
Samtidig får vi være med å utvikle selskapet som hele tide oppdaterer seg for å
kunne håndtere utfordringene etter hvert
som de kommer, sier Sjursen.
At han nå skal stå i første rekke, hadde han
imidlertid ikke sett for seg da han som
unggutt mønstret firmaet.

Fisk, ikke olje
Mens mange andre mekaniske bedrifter
ser på den kommende olje- og gassvirksomheten som den reddende engelen, har
oljerusen ikke lagt seg over Havøysund.
- Vi har gjort et strategisk valg å være god
på det vi kan. Det vil si først og fremst å
betjene fiskeflåten, og deretter utvikle og
lage produksjonslinjer.
Sjursen framholder at de tar alt av oppdrag
innenfor dette segmentet. Det gjelder både
små og store oppgaver.
- Den planlagte utbyggingen vil gjøre oss
i stand til å øke arbeidsmengden ytterligere. For med den nye heiseanordningen
vil vi ta på land langt flere båter. Både
store og små, uten av vi er avhengig av at
de står på en slippvogn, sier Sjursen.
Tung investering
Eksakt når utbyggingen står ferdig, er fortsatt uavklart.
- Vi håper jo å kunne starte utbyggingen så
snart som mulig. Men fortsatt er det en del
brikker som skal falle på plass, forteller
Sjursen.
For sluttsummen er ikke klar, men han
regner med at investeringene vil ligge et
sted mellom 30 og 50 millioner kroner.
- Vi håper imidlertid at vi i løpet av en
toårs periode vil være klar til å ta nyinvesteringene i bruk. Men som sagt, det er ennå
en del ting som må på plass før vi kan
stikke spaden i jorda.

25 år som motormann har satt sine sport
på Bjørn Mikkelsen. En finger er gått med og
noen operasjoner hist og her er en del av
jobben. Men nå er han snart klar for nye
oppgaver.
Bernth Sjursen har nylig overtatt
roret ved Havøysund Patentslipp
AS. En av hans første store oppgaver er å få på plass neste generasjons slippdrift - der de heiser
båtene på land, parallelt med de
som tas inn i den overbygde tørrdokken. (alle foto: Øystein Ingilæ)
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Ettertraktede sløyelinjer
Sløyelinjene til Havøysund Patentslipp er
blitt så godt mottatt,
at nå kommer fiskeindustrien inn med
bestillinger på løpende
bånd.
- Vi begynte å utvikle og
produsere sløyelinjer for fiskefartøy. Og etter hvert har vi
montert sløyelinjer om bord i
fiskefartøy helt fra Svenskegrensen til Finnmarkskysten. I
dag skal i tillegg stadig flere
fiskeribedrifter på land ha
produksjonslinjene våre, forteller Bernth Sjursen.

Brødrene Per Asle (t.v.) og Ernst
Seppola har gjort Havøysund
Patentslipp til Finnmarkskystens
viktigste verft for fiskeflåten.

kystogfjord.no • november 2011, uke 46

Det vil si at de er en landets
viktigste leverandører og ikke
minst reparatører av Volvo
Penta båtmotorer som de har
drevet med siden 1967.
- Litt peiling har vi vel, ler Bjørn
Mikkelsen som har jobbet som
motormekaniker i 25 år.
Han framholder at det hele tiden
er mye nytt å tilegne seg for å
holde tritt med utviklingen.
- Motorene i dag er ikke det
somme som da jeg startet. I dag
må man nesten være like mye
dataekspert som motormann,
sier Mikkelsen.

25 år som motorreparatør krever
sin mann. En finger er gått med
i dragsuget og en operasjon her
og der på kroppen har det blitt
for Mikkelsens vedkommende.
- 25 år er nesten i meste laget
som motorreparatør, sier daglig
Bernth Sjursen.
Havøysund Patentslipp setter
imidlertid ingen på porten når
de er utslitt. Sjursen regneri
stedet med at Mikkelsen vil få
nye oppgaver etter hvert.
- Å, sier du det ler Mikkelsen.
Men det er han likevel trygg på.
- En av fordelene med å jobbe
her er jo at vi vet at vi har en
trygg arbeidsplass som vi hver
eneste dag kan gå til, sier Bjørn
Mikkelsen.

Dermed har denne biten blitt en
viktig del av Havøysund Patentslipp.
Bakgrunnen for suksessen med
sløyelinjene skyldes nok at de er
konstruert for trange båter.
Dermed er hver minste detalj
planlagt for størst mulig
effektivitet.
Det har landindustrien bitt seg
merke i.
- Etter at vi leverte den første
linjen til et fiskeindustrianlegg,
tok det kun kort tid før vi fikk
nye bestillinger fra andre landanlegg. Og nå utgjør fiskeindustrien en viktig del av denne
produksjonen, sier Bernth Svein Johnsen er ansvarlig for sløyelinjene
Sjursen.
som produseres ved bedriften.
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Fra diesel til gass
Flere fiskebåtrederi vurderer
flytende naturgass som drivstoff.
De første byggekontraktene på
fiskebåter med LNG-drift ser ut
til å bli signert før året er omme,
skriver Kystmagasinet. Først i
køen av interesserte rederier er
Asbjørn Selsbane AS i Lødingen.
Selv om rederen er tilbakeholden
med å fastslå at LNG-båten vil bli
bygget, er prosjektet kommet så
langt at mye tyder på at det nordnorske rederiet blir eier av
verdens første fiskefartøy fiskefartøy med LNG-drift.
Automatisk filètinspeksjon
Nylig kunne sivilingeniør Agnar
Sivertsen
(bildet) ved
Nofima legge
fram en nyutviklet system
for automatisk
inspeksjon av
torske filéter,
kalt avbildende spektroskopi. Systemet
finner ikke bare uønskede elementer, men kan også si noe om
hvor fersk fisken er.
Manuell trimming og inspeksjon
av torskefiléter er ansett som den
mest tidkrevende og kostbare
delen av filétproduksjon i Norge i
dag, opp mot 50 prosent av
produksjonskostnaden. Sivertsen
presenterte prosjektet som en del
av en doktoravhandling.
Fisket for 85 millioner
Det ble omsatt fisk fra norske
båter for 85 millioner i uke 44, av
dette utgjorde frosset fisk mer enn
halvparten framgår det av
ukerapporten til Norges Råfisklag.
Omsetningen totalt sett inklusive
utenlandske fartøyer ble på 94
millioner siden fire russiske båter
også leverte fangstene sine i
Norge. Dermed gikk verdien på
landet fisk opp med 16 millioner
kroner totalt sett.
Det er frossenfisken som drar
dette tallet opp, med 2.180 tonn
torsk, 800 tonn hyse, 380 tonn sei
og 90 tonn blåkveite.
Omsetninga av fersk fisk fra
norske båter var dermed på 38,7
mill kroner i uke 44, noe som er
en reduksjon på 6 millioner kr
sammenlignet med uke 43.
Reduserte kvanta hyse, sei og
kongekrabbe stod for det meste
av nedgangen, mens torskekvantumet levert fersk faktisk
økte litt.

Kan merke
kassen på kaia
Med en investering fra et par hundre tusen kroner og opp,
kan fiskeprodusentene heretter merke fiskekassene på kaia.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

- Jo, omtrent så enkelt er det, sier
Egil Sørflaten om den nye merkestasjonen som ATC Logimark har
utviklet og som med enkle grep
sørger for at firmalogo, eller merkevarenavn kan trykkes på fiskekassene - alt etter produksjon.
- Jeg ville vel ikke anbefalt å ha
stasjonen i et våtrom. Men har
produsentene et tørt rom i forbindelse med emballasjen, kan de
selv bestemme trykke hva som
skal stå på kassen, sier Sørflaten.
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Mitsubishi Gaffeltruck
MGTN`s HYNorges
GIENISKE KRETSLØP
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hygieniske kretsløp

Fleksibel
Merkemetoden er langt bedre og
ikke minst mer fleksibel enn
dagens metode der en benytter
silketrykk, eller såkalt sjablontrykk som både er tidkrevende,
kostbar og lite fleksibelt.
- Vi har utviklet en løsning med
blekkstråleskrivere til digital
fargemerking av fiskekassene.
Dette er en helt ny teknologisk
løsning med stor fleksibilitet ved
valg og raske skift av logo, sier
Sørflaten.
Han framholder samtidig at de benytter en blekksort som tørker
raskt, har klare farger og sitter
permanent på isoporeskene (EPS).
- Vi kan tilby ulike modeller for
skrivehøyde og fargesammensetning, enten fullfarge eller at kundene kan velge en maskin som
skriver med en eller to farger, sier
Sørflaten.
Foreløpig kan de tilby to
skrivehøyder, 144 millimeter eller
72 millimeter.
Unik stasjon
Merkestasjonen er unik i Norge,
og Sørflaten kjenner heller ikke til
at noen har tilsvarende løsning
internasjonalt.
Han sier at de har jobbet med
prosjektet over flere år basert
på utprøving på forskjellige
materialer. Samtidig har de

Mitsubishi Gaffeltruck Norge er en del av Mitsubishi Caterpillar Forklif
iftt Europe BV i
Nederland og selger Mitsubishi gaf
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Egil Sørflaten kjenner ikke til at det finnes tilsvarende merkemaskin på markedet.
samarbeidet med fiskeribedrifter for å få til en merkestasjon som tilfredsstiller
næringens krav.
Han legger til at merkestasjonen i
tillegg kan benyttes utover de

vanlige fiskekassene av isopor.
For den takler likegodt vanlig
kartong.
Toppmodellen koster i overkant
av 1,2 millioner kroner. Men ATC

Logimark kan levere stasjonen i
mange varianter. Den billigste
typen som trykker en farge med
72 millimeters høyde, vil koste
under 300.000 kroner.

OMORGANISERING – STRUKTURERING
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– Utelukkende
positivt
Fiskerne hilser de nye sløyelinjene velkommen.

La oss overbevise deg også!
Våre verkstedtjenester
har blitt benyttet av redere siden 1935.

Skipper Jimmy Tøllefsen fra Husøya er glad for å skulle
slippe å sløye torsk til vinteren.
– Ja, jeg ser bare positivt på at
vi nå slipper å sløye fisken selv,
sier skipper Jimmy Tøllefsen fra
Husøya. Det eneste usikre
momentet er hva tjenesten
kommer til å koste fiskerne.
– Det vet vi ikke ennå. Men
dette blir i hvert fall en helt ny
hverdag
for oss, sier han.

Til vinteren skal fiskerne på Senja bare
trenge å heise torskefangsten fra båt
til kai. Resten gjøres på kaia.

Før så det slik ut, men til vinteren installerer fiskebrukene på Senja haukappemaskiner i egne sløyelinjer. På dette bildet ser vi Vidar Tøllefsen,
Qandil Abdallah, Muhammad Alkadorra, Bernt Berntsen, Monalf Berntsen, Reidar Iversen og Halvard Tøllefsen i aksjon hos Brødrene Karlsen AS
på Husøya. Alle foto: Ronny Trælvik

Sløyinga er verst
Han ser fram til å nå kunne avslutte
arbeidsdagen
ved
levering, og også unngå flere
timers venting på tur ved kaia,
som kan forekomme enkelte
dager.
– Sløyinga er jo gjerne den
verste biten om vinteren, når vi
kommer på land og er ganske
balt allerede, sier Tøllefsen. Han
tror det til vinteren blir rom for
å sette enda mer bruk i havet og
kanskje nå kvotetaket tidligere.
– Men det skal jo tas unna på
kaia også, så vi får se hvordan
det går, sier han.

FA KTA
■ Sløyelinjer innebærer en
haukappemaskin, med videre
transportbånd hvor lever,
rogn og innvoller tas ut
manuelt.
■ Det er ikke laget noen fullgod
maskin som foretar hele
operasjonen, slik at skreiens
rogn og lever forblir uskadet.
Derfor kappes kun hauene
maskinelt.
■ Flere fiskebruk ellers langs
kysten har i kortere og lengre
tid tilbudt sløyehjelp til
fiskene, da oftest bare i en
manuell prosess.
■ Når fiskebrukene på Senja nå
installerer sløyelinjer til
vinteren, er det ikke snakk om
en lik løsning overalt. Hvert
bruk vil tilpasse sløyelinjene
etter egne anlegg og behov.

I løpet av drøyt 75 år har vi utviklet oss til en
allsidig og profesjonell tjenesteyter for alle typer fartøy,
og vi har kunder langs hele kysten.
I vår overbygde tørrdokk kan ”vårpussen” tas hele året
– uansett vær!
Vi utfører reparasjoner, ombygginger,
monteringsarbeider og klassinger.
Kontakt oss, så kan vi sammen legge
effektive planer for neste verkstedopphold.

Postboks 84, 9691 Havøysund. Tlf. 78 42 48 80. Faks 78 42 48 81
Vakttlf. 908 30 846 • firmapost@slippen.no

Alle vil ha sløyelinjer
Til vinteren slipper
senjafiskerne å sløye
fangsten selv. For nå
investeres det i
sløyelinjer over en lav
sko i regionen.
Ronny Trælvik
kystogfjord@kystogfjord.no

Alle fiskebrukene på Senja har
planer om å rigge opp sløyelinjer
på anleggene sine. Det innebærer
at fiskerne ender sin arbeidsdag
etter at fangsten er heist på land.
– Vi gjør dette for å imøtekomme
en etterspørsel fra fiskerne. Det
Side
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er klart at det er tungt å skulle
sløye fisken etter en lang dag på
havet, sier Bjørn Fredriksen.
Han er daglig leder i Nergård
Senja AS. Der i gården driver
man
fiskebruk
både
i
Senjahopen, i Gryllefjord og på
Grunnfarnes. Samtlige steder vil
til vinteren få egne sløyelinjer.
Moden for modernisering
Selv om vi her har å gjøre med en
viss modernisering, er det ikke
snakk om maskiner som kommer
til å gjøre alt arbeidet selv. I
realiteten handler det om en teknikk som går ut på at maskiner
kapper hauene på fisken. Så for-

tsetter den sin ferd på transportbånd, der kaiarbeidere står og
tar rogn, lever og innvoller ut av
fisken.
– Det siste som skjedde av utvikling
på denne fronten, var at man gikk
over fra treskaft til plastskaft på
knivene. Så det er ikke tvil om at
tida var inne for litt modernisering,
mener Frank Magne Hansen, daglig leder ved Aksel Hansen AS i
Senjahopen. Også der vil
haukappemaskinene gjøre sitt inntog når vintersesongen tar til.
Omregningsfaktor
At fiskerne leverer fangsten rund,
altså usløyd, er likevel ikke et

helt dekkende begrep.
– Nei, da må man også betale for
rundt vekt. Men omregningsfaktoren stemmer ikke når vi
snakker om torsk vinterstid, sier
Egil Johansen, daglig leder ved
Nord-Senja Fisk AS i Botnhamn,
hvor man også vil montere egne
haukappemaskiner til vinteren.
At omregningsfaktoren, som
ellers fungerer ved for eksempel
sei og hyse, ikke vil kunne
brukes til vinteren, skyldes at
skreien rett og slett har for mye i
magen.
– Så det blir riktigere å si at dere
tilbyr sløyehjelp og betaler for
fangsten i sløyd tilstand?

– Ja, det er helt korrekt, sier
Johansen.

Tar stor torsk
– Kommer dere til å beholde de
gamle sløyebenkene?
– Ja, vi skal nå se at dette
fungerer først og sløyelinja blir
effektiv, sier Johansen.
Også på Husøya vil man beholde
en tradisjonell sløyebenk.
– Men det blir bare til fangster på
en 400-500 kilo. Resten vil gå
gjennom den nye sløyelinja som
vi snart skal sette opp, forteller
kaiformann Tor Pettersen hos
Brødrene Karlsen AS.
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Torsken vil bli matet manuelt inn
i de nye maskinene, som så
kapper hauene av.
– En slik maskin vil kunne ta
torsk på opp til en 12-13 kilo,
forteller Pettersen.
Pris for tjenesten
Hos Torsken Havprodukter AS
vil det også komme egen
sløyelinje, med samme metode
som ellers på Senja.
– Den vil stå ferdig i midten av
desember, sier fungerende daglig
leder, Asbjørn Høgseth.
Men gratis blir det jo ikke.
– Hva kommer denne sløyetjenesten til å koste fiskerne?

– Der skal vi gjøre en avtale med
båtene. Men det er jo klart at vi
må ha en kompensasjon for en så
vesentlig investering, sier Bjørn
Fredriksen ved Nergård Senja.
Kapasitetsmessig går det på antall enheter.
– Vi kan sløye unna mellom 20
og 30 tonn i timen, alt etter hvor
stor fisken er, sier Fredriksen.
Han har et klart og overhengende
mål.
– Vi ønsker å beholde kvaliteten
gjennom hele produksjonen. Det
er det beste for alle parter, slår
Fredriksen fast.
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Kystfolk

Utsmykning

Nordnorske gullkorn

Kulturkonferanse

En meget godt fornøyd rektor Marit Flak Stovner Ytre Namdal videregående skole kunne nylig vise
omverdenen resultatet av utsmykningen som har pågått i forbindelse med renovering og utbygging av
skolen. – Vi er kjempefornøyde. Det er bare godord å høre både fra elever og personale, var tilbakemeldingen til kunstneren Trine Lotte Krogseth ifølge Namdalsavisa.
Hun regner seg som halvt møring og halvt ytternamdaling etter å ha bodd 12 år på Rørvik. I verket, som
henger i fellesarealet ved kantina på skolen, har kunstneren fått med elementer fra mye som preger
kystkulturen. Store båter som har sørget for kommunikasjon ut i den store verden, flora og fauna i havet,
heimfiske illustrert ved færingen og heimstøa.

Journalist og forfatter Ronny Trælvik har gitt ut sin 10. bok. Denne gangen er det
«Nordnorske gullkorn fra barnemunn» som er tema. Fyndige små og store gullkorn
har funnet veien mellom to faste permer i hans siste publikasjon. «Ho mamma kan
ikkje rape. I et heilt år har vi venta på at ho ska lære seg det», er blant de solide unge
uttrykkene fra unge struper som senjamannen nå publiserer. Tidligere temaer er
lokalhistorie, humor, biografi og humor.

Nordnorsk kulturkonferanse blir neste år lagt til Smeltedigelen i Mo i Rana. Konferansen er en av de viktigste, årlige møteplassene for kulturarbeidere og kommuner
fra hele landsdelen. I år foregikk konferansen under DanseFestival Barents i
Hammerfest, under overskriften «Store opplevelser på små steder». - Konferansen
er en del av den nordnorske kulturavtalen, og det er Finnmark, Troms og Nordland
fylkeskommuner med Landsdelsrådet for kultur som er arrangør, sier Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø i Nordland. Hun mener at Smeltedigelen kan
skape ei god ramme og bidra til innholdet i konferansen.

Det er ikke alle kvinner som til daglig lemper kveiter
på dekket av en sjark. Men det gjør Siv Fredriksen fra
Grunnfarnes.

Hvor mange breiflabber ser
du på dette bildet?

Her er ekteparets
arbeidsplass,
en 31-foting,
bygd i 1975.

Tøffe tak, men heldigvis
i samme båt

Kveitesesongen begynte
i slutten av august og vil
vedvare til 19. desember,
om det ikke blir kjøpestopp i forkant av denne
datoen.

Kveitefiskere. Petter og Siv Fredriksen fra Grunnfarnes ror fiske på samme sjark, året rundt. Alle foto: Ronny Trælvik

Den godlynte duoen har nettopp Her kaller man en breiflabb for Kor det går? Mykje fesk? Lite kastes ut under sløyinga. Det er
Ekteparet Siv og Petter
vind? Mykje båra? Jo da, praten liv i havna, med mildvær, solFredriksen fra Senja deler starta en ny arbeidsdag. Ikke en breiflabb. Ferdig med det.
fordi
de
har
for
vane
å
drøye
pågår livlig, og tonen er munter.
skinn og blikkstille hav – ja,
på alt. Inkludert en sjark.
Ronny Trælvik
kystogfjord@kystogfjord.no

Det er onsdag formiddag på
Grunnfarnes, vest på Senja.
November måned er halvveis
brakt til ende, men det er ikke
kveitesesongen til fiskerparet Siv
og Petter Fredriksen.
Side
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kledninga av oljebukser til
klokka runder ti – nei, så langt
der i fra.
Gårsdagen, da bruket ble røktet
ute i Andfjorden, ble nemlig bare
så alt for lang. Derfor skal
leveringa foregå i dag.
Ikke mindre enn 11 kveiter må
sløyes, og enda flere breiflabber – eller marulker, som
noen velger å kalle den. Men
ikke her ute, ikke på yttersida.

Livsstil
– Det var tungsjy i går, forteller
Petter (47), som opprinnelig
kommer fra Medby.
Smilet er på plass og en normal
ansiktsfarge er også gjenvunnet.
– Jeg har rodd med sjyverk i alle
år. Begynner å kjenne det på
helsa nå, innrømmer han.
Ned til kaia kommer også godt
voksne karer som kjenner dette
livet.

For ekteparet Fredriksen er dette
like mye en livsstil som et yrke.
De lever av fisket, året rundt. Og
de ror på samme båt, mann og
kone.
Diskusjoner
– Vi har holdt i lag siden 1983.
Det er jo svært bare det, slår
Petter fast.
Måsene styrter som bombefly
etter lever og innvoller som

nesten litt vårlig, nå midt i
november.

– Hvis vi blir vi uenige, er det
best å bare la det passere. Men
det kan jo bli litt diskusjon om
hvem som skal lage middag når
vi kommer på land, smiler Siv.

Kona Siv (42) har mønstra på og
av opp gjennom årene. Men
siden 2005 har hun vært mer eller
mindre fast mannskap om bord.
– Jeg gjør nå det jeg klarer, som å
styre når vi setter bruket, sier Siv.
Om det går bra å være så tett
innpå hverandre om bord i en
båt?

Haill
Tampene løsnes og båten siger
fra nattas hvile ved flytekaia og
videre over til fiskebrukets
anlegg, bare et kveithaukast
unna.
På 31-fotingen ”Karin” handler
det om torskegarn på vinterstid,
rognkjeksgarn om våren og
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kveitgarn fra august og fram til
fredningsperiodens start den 19.
desember.
– Vi har det fint – ja, som
plommen i egget, forsikrer Petter.
Med sitt hjertes utkårede på
samme kjøl, vanker det også litt
lattermild haillprat. Slikt er
praktisk talt uunngåelig i dette
miljøet.
– Det ble jo mange kommentarer
fra andre også, spesielt i begynnelsen, medgir Siv.
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Naturopplevelser
Hun er født i Torsken og har
vokst opp i fjæra, bokstavelig
talt. Siden hun var 14 år har hun
bodd på Grunnfarnes.
– Det hender jeg savner litt venninneprat på jobb, men det går nå
bra, sier Siv.
Havet er livet, både for Siv og
Petter. For her er det ikke bare slit
og lange arbeidsdager, må vite.

bare fantastisk, sier Siv.

– Det er så flott å være ute på
havet. Å se sola og fuglene, og
kvalen ute i Andfjorden, ja, det er

Millionærer blir de ikke. Rikdommen finnes andre steder, ikke
minst i det frie livet de lever – det

– Vi kommer til å ro så lenge
helsa holder, skyter Petter inn.
Rikdom
– Og er det en dag vi ikke vil ro,
så kjører vi innover til Finnsnes
og drar på kafé, smiler Siv, mens
gårsdagens fangst, nå i sløyd tilstand, heises på land.

å være sin egen herre på egen båt,
ute på det store havet.
– Vi er nå fornøyde hvis vi tjener
nok til det daglige brød. Og så litt
lefsa til kaffen, avslutter Petter
med et smil.
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Fiskemottak - utstyr
Gunnar Klo AS, Havnegata 3, 8430 Myre
Telefon: 76 11 97 00 / 958 62 809

Bedriften ble etablert høsten 2002
etter at den ble overtatt fra brødrene
Evensen, som frem til da hadde drevet
bedriften under navnet Samhold
Slip & Båtbyggeri AS.

Myre Fiskemottak
Bolstads Vei 9
8430 Myre
Telefon: 76 13 32 00

De startet bedriften i 1958.
Flere ansatte er i dag medeiere i bedriften.
Bedriften har i dag 7 ansatte med god
kompetanse og lang erfaring på reparasjon
og ombygging av fiskefartøy.
Vi har som visjon å fortsette være leverandør
av kvalitet til konkurransedyktige priser til
kystflåten og andre aktører.
Vi kan tilby kystflåten og andre et bredt spekter
av tjenester som: skipstømring, innredning,
ombygging av båter i tre, aluminium, plast.
Vi tilbyr også aluminiumsarbeid, stålarbeid,
maskinering samt levering og montering av
motorer.
Vi kan fortsatt tilby restaurering av alle typer
trebåter og har de senere år foretatt flere store
totalrenoveringer av fartøy i tre, samt bygget
flere tverrhekker i tre og plast. Vi har også utført flere oppbygginger og totalrenoveringer
på fartøy etter brann og havari, i tre, plast og
aluminium. Vi har egen utrustningskai, hall for
båter inntil 60 fot og slipanlegg utendørs for
opptak av inntil to båter samtidig.

Øksnes Havnevesen KF
Havnegata 7
8430 Myre
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Samhold Slip AS, 8432 Alsvåg

Reparasjon og ombygging av fartøy

Ståle Nilsen Seafood
Fiskekjøpsformidling - import/eksport
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Epost: post@samholdslip.no
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Olavs vei 4, 8439 Myre
Telefon: 76 11 95 20
Faks: 76 11 95 29
Epost: sn@snseafood.no
Nett: www.snseafood.no
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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

Diskusjonen om innføring av den mye omtalte hardangerfjordforskriften har tatt seg opp den
siste uka. Næringa i området og lokalpolitikerne er redd for at en innføring av forskriften vil gi
tap av opp mot 600 arbeidsplasser. Det har også lenge vært et krav fra flere hold at det må
gjennomføres en konsekvensutredning knyttet til forskriften. Nå har fiskeri- og
kystdepartementet bestemt at et revidert forslag til forskrift skal på ny høring:

- Som en følge av innspillene vi har mottatt i høringsrundene, arbeides det nå med å finne en
god måte for å sikre at biomassen i Hardangerfjordområdet holdes innenfor 50 000 tonn. Det
er samtidig viktig for meg at tiltaket i minst mulig grad går utover arbeidsplassene i regionen.
Arbeidet er prioritert i departementet. Et revidert forslag vil bli sendt på ny høring. I den
forbindelse vil det være naturlig også å vurdere kunnskap som eventuelt kommer fram i
næringas egen konsekvensanalyse.
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fiskeindustriens
fremtid i nord
INNSPILL
Thomas Farstad
Konsernsjef i Aker Seafoods

Kjell Inge Røkke tråleflåte tjener ikke penger nok. Står det til troende? spør artikkelforfatteren.

Røkke, myndighetene og fisken
INNSPILL
Steinar Brox
I stedet for å bli med på påtroppende Ap-ordfører Geir Knutens
bønn til fiskeriministeren om å
gripe inn i forholdet til Aker
Seafod og trålfiskleveransene,
valgte altså avtroppende ordfører
i Båtsfjord, Gunn Marit Nilsen
(H), å avvise resolusjonsforslaget. Hovedargumentet var at
Aker ikke tjente penger på virksomheten. Hvis så hadde vært
tilfellet, ville det virkelig vært
grunn til å slå alarm: Matproduksjon i Norge er samfunnsøkonomisk totalt ulønnsomt, selv
med fiskefatet rett utenfor
stuedøra.
Side
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Men så viser det seg altså at det
Røkke-eide selskapet aldri har
fisket så mye som nå, skal vi tro
konsernsjef Thomas Farstads uttalelser til Dagens Næringsliv.
Det Røkke-eide selskapet fikk et
driftsresultat på 18 millioner
kroner i tredje kvartal 2011, mot
åtte millioner samme periode året
før. Driftsresultatet steg 3,5 prosent til 705 millioner kroner.
Resultatet før skatt ble én million
kroner mot et underskudd på 16
millioner kroner i fjorårets periode. Kanskje ikke all verdens.
Men tallene er et godt eksempel
på forvirringen som rår. Hele
Kyst-Finnmark har lenge vært
bekymret. Men hva vet de egentlig om virkeligheten bak tallene?
Manglende innsyn i Røkkes
planer, frykt for at leveringsforpliktelsene ikke skal overholdes
og landproduksjonen forsvinne
ut av fylket, er jo nettopp en av

grunnene til at Geir Knutsen
skrev til fiskeriministeren og
hevdet at Aker bryter konsesjonsvilkårene når de ikke
lenger driver fangst- og foredlingsvirksomhet i samme
selskap.
Fiskeriminister Lisbeth BergHansen svarte at sammenslåingen allerede var et fullbyrdet
faktum. Men myndighetene har
fulgt med og passet på. De kan
ikke se at Aker Seafoods har
brutt med noen lov eller forskrift,
uttalte hun til Finnmarken. Betyr
dette at myndighetene er innforstått med Røkkes planer om å
anskaffe tre splitter nye frysetrålere, det som har aktualisert
bekymringene i Finnmark og utløst frykten for at en enda mindre
andel av fangsten kommer til
landanleggene?
Myndighetene holder kortene
like tett som Røkke. Men fiskeri-

ministeren lover en ny stortingsmelding om sjømatnæringen om
drøyt ett år. Det er altfor treigt.
Men alle ser at vi har en finanskrise i Europa. Eurokrisen er en
fortsettelse av den globale
finanskrisen (2008-09) og
skyldes
en
systemfeil
i
kapitalismen. Nei. Dette er ikke
min, men Aftenpostens påstand
30.10., oppsiktsvekkende nok til
den avisa å være: ”Feilen skyldes
at markedet, banker og finansinstitusjoner driver nærmest systematisk utpressing av statene
ved å ta for høy risiko, utbetale
for høyt utbytte og satse på at de
reddes av det offentlige”, heter
det.
De som vil kan jo spørre seg
om noe av dette passer på den
aktuelle saken og hvordan det
offentlige direkte og indirekte er
involvert. Pressen burde for
eksempel straks begynne å

undersøke forholdet rundt finansieringen av disse trålerne, hvor
mye støtte som eventuelt
indirekte går til skipsverftene
som bygger dem og eventuelt
andre forhold og sammenligne
dette med den svake subsidieringen i fiskeriene. Videre
kunne de undersøke den
generelle lønnsomheten i fiskeproduksjonen i landanleggene,
utbyttekrav osv. og få fram noen
fakta og sammenligne dette med
Røkke-selskapene.
Debatten
rundt alle disse spørsmål bare
øker, men responsen fra fylkets
representanter i storting og regjering er nesten påfallende spak og
lite til stede i media. Hvis ikke
denne næringen er lønnsom for
Nord-Norge, burde man for
lengst spurt seg hvilke systemfeil
dette skyldes.
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Den siste tiden har det blitt
fremmet mange spekulasjoner
rundt Aker Seafoods sine intensjoner for fiskeforedlingsaktiviteten i nord. La meg være
klar; Vi ønsker å satse, men skal
vi få det til, må det skapes konkurransekraft og lønnsomhet i
virksomheten. Det har vi ikke i
dag.
Sjømatnæringen har de siste 1015 årene blitt en global næring.
Konkurransen er beinhard, og i
møtet med de store og mektige
matkjedene, så er det de færreste
som tjener penger. Filetprodukter
av fryst torsk fra Nord-Norge blir
foredlet i lavkostland som Kina,
og er så rimelige at norske
arbeidstagere måtte arbeide
nesten gratis for å konkurrere.
Antall ansatte i filetindustrien i
Nord-Norge har da også falt med
76 % i perioden 1995-2009
ifølge Nofima.
Innenfor filetnæringen er det
bare fersk torsk som gir mulighet
til å tjene penger i Norge.
Mulighetene
for
lønnsom
produksjon av hyse og sei er

dessverre svært begrenset.
Trålerne våre leverer i år et større
volum av fersk torsk til landanleggene enn på flere år.
Planene for neste år er å øke
volumet ytterligere.
Det er først og fremst den mellomstore torsken som egner seg
for filetproduksjon og det er derfor denne størrelsen trålflåten i
hovedsak leverer fersk til land.
Og - selv om trålerne til Aker
Seafoods leverte all sin torsk som
fersk, ville landanleggene fortsatt
hatt en betydelig utfordring. Skal
filetfabrikkene utnyttes fullt ut
må det tilføres et volum av fersk
torsk som er fire ganger større
enn Aker Seafoods totale torskekvote. Det ville utløst et kraftig
prisfall på ferske torskeprodukter
som igjen vil gå ut over lønnsomheten.
En omlegging av trålflåten til å
levere bare fersk fisk ville i tillegg medføre at vi fikk svak
lønnsomhet også på sjøsiden,
med dårlig lønnsevne og med
den konsekvens at nedslitte båter
ikke kunne erstattes. Det vil
medføre tap av over 370 arbeidsplasser knyttet til båtene og
derved ramme fiskere og deres
familier.
Forpliktelsene ligger fast
Etter mange år med svak lønnsomhet besluttet Aker Seafoods i

2010 å gjøre endringer. All foredlings- og markedsaktivitet ble
skilt ut til Norway Seafoods,
mens trålkonsesjoner med forpliktelser ble værende i Aker
Seafoods. Den viktigste begrunnelsen for denne endringen
var å få en bedre utvikling av to
virksomheter som er vesentlig
forskjellige. Endringen ble godkjent av myndighetene. Alle forpliktelser ligger fast og er
tilknyttet eierskapet av trålerne.
Det er viktig for oss å få kommunisert at endringen av eierforholdene i Norway Seafoods ikke
påvirker våre forpliktelser på
noen områder.
Leveringsplikten pålegger trålerne å tilby minst 80 prosent av
torsken og 60 prosent av hysa til
utvalgte landanlegg eller områder i Finnmark og Nordland.
Aktivitetsplikten forplikter Aker
Seafoods til å ha aktivitet på
landanleggene i Stamsund,
Melbu, Hammerfest, Kjøllefjord
og Båtsfjord. Pliktene er altså
knyttet til trålkonsesjonene og
kan ikke skilles fra konsesjonene
uten myndighetenes godkjennelse.
I vår nye organisering er det er
Norway Seafoods som drifter
landanleggene. Anleggene i
Berlevåg, Sørvær og Tromvika er
eid av Norway Seafoods, mens
landanlegg med aktivitetsplikt

samt anlegget i Mehamn er eid
av Aker Seafoods. Det er inngått
avtaler på 15 år med mulighet for
forlengelse for både leie av
anlegg og levering av fisk. Dette
gir langsiktighet for begge selskaper og binder Aker Seafoods
og Norway Seafoods driftsmessig sammen, uavhengig av eierskapet.
Fiskeridirektoratet gjennomgår
hvert år at Aker Seafoods oppfyller sine leveringsforpliktelser.
Vi er trygge på at vi også i 2011
overholder våre forpliktelser.
Konkurransekraft gir trygge
arbeidsplasser
Aker Seafoods har tapt mer
penger på foredling av fisk enn
det selskapet har tjent på fiskeri.
Aksjonærene har så langt betalt
for dette gjennom å skyte inn mer
kapital til selskapet. Dette er en
situasjon som ikke kan vedvare.
Norway Seafoods er fremover
nødt å tjene penger for å kunne
fortsette å betale lønn til de ansatte innenfor foredling. Aker
Seafoods må ha inntjening for å
ta vare arbeidstakere knyttet til
fiskeriene. Vi ville ikke ivareta
ansvaret for våre om lag 1000
medarbeidere om vi ikke tok tak
i de problemstillingene vi står
overfor.
Norway Seafoods skal utvikles
som eget selskap og vi ønsker å

satse på foredlingsindustrien i
nord. Vi må derfor legge en plan
som gir økt konkurransekraft og
lønnsomhet
i
foredlingsaktiviteten. En slik plan er imidlertid nødt til å innebære
endringer. Vi har derfor invitert
berørte kommuner, organisasjoner og myndigheter til et samarbeid. Vi ønsker å få innspill og
forslag til endringer som kan
gjennomføres, og vi har absolutt
ikke besluttet noen tiltak før dette
arbeidet er igangsatt.
En konkurransedyktig foredlingsindustri er viktig for hele
næringskjeden rundt fiskeriene.
Vi må bruke muligheten til å
gjøre endringer mens vi ennå har
den. Vårt mål er å gjenreise konkurransekraften i industrien i
nord. Lønnsomhet er helt avgjørende for å skape de gode og
trygge arbeidsplassene vi alle
ønsker oss.
Bilde:
- Vi ville ikke ivareta ansvaret for
våre om lag 1000 medarbeidere
om vi ikke tok tak i de problemstillingene vi står overfor, skriver
konsernsjef Thomas Farstad i
innspillet til debatten om Aker
Seafoods/Norway
seafoodsdebatten som pågår.

Staten fremmer industribygging – i Kina!

Kineserne har all grunn til å
juble. Den norske stat bidrar til å
bygge kinesisk solcelleproduksjon og fisken fra norske farvann
videreforedles i Kina.

fondet investert til sammen 5,3
milliarder kroner i solenergi i utlandet, hvorav om lag en milliard
har gått til Kina.
- En ren provokasjon, sier Hans
Ødegård, konserntillitsvalgt hos
solenergiselskapet Rec, til
Klassekampen. Både Ødegård og
Leif Sande, forbundsleder i
Industri Energi, finner det uforståelig at Oljefondet investerer i
konkurrerende virksomhet samtidig som den norske solenergiindustrien ligger nede med
brukket rygg.

fiskerikommunene i Nord-Norge
kjemper ordførerne for å beholde
landanleggene. De frykter nemlig at konserner som Aker
Seafoods vil kvitte seg med landindustrien og bare satse på
frysetrålere. Striden står om
hvorvidt landingsplikt også betyr
bearbeidingsplikt. I denne striden
står fiskeindustriarbeiderne på
den ene siden mot eierne av Aker
Seafoods og fiskeriministeren på
den andre siden. Lisbet BergHansen kan ikke se at Aker
Seafoods gjør noe galt.

Den norske solcelleproduksjonen
ligger nede for telling. Tre fabrikker i Norge er vedtatt nedlagt
og 700 ansatte vil få sparken.
Samtidig har det statlige Olje-

På norske filetfabrikker går
hundrevis av filetarbeidere
permittert, samtidig som de må
se på at frossen fisk blir skipet til
Kina for å bearbeides der. I

LO-leder Roar Flåthen mener at
Oljefondet bør brukes til å støtte
norsk industri. Han tar til orde
for at overskuddet fra norsk
petroleumsvirksomhet blir brukt

INNSPILL
Jo Hestnes
redaktør i NNN-arbeideren
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til å kjøpe seg inn i norsk
industri. Flåthens løsning vil utvilsomt bidra til å styrke norsk
industris
konkurranseevne.
Landet trenger en robust industri
fordelt på flere bransjer for å
sikre landet eksportinntekter.
Det er derfor svært beklagelig at
regjeringen med nærings- og
handelsminister Trond Giske
nærmest fnyser av et slikt forslag. Til NTB uttalte Giske nylig:
- Når vi skal skape et kraftig løft
i vår produktivitet i årene som
kommer, er det naturlig å vende
seg dit hvor de store sysselsettingsgruppene befinner seg.
Og det er ikke lenger i industrien.
I januar-nummeret av NNNarbeideren roste jeg på lederplass

fiskeriministernes visjoner om
mer bearbeiding av fisken i
Norge. Mindre enn et år etterpå
fremstår Berg-Hansens visjoner
som en bløff og må føles som en
provokasjon for frustrerte fiskeindustriarbeidere som nå er
permittert på ubestemt tid.
Om knappe to år er det stortingsvalg. Man trenger ikke være
rakettforsker for å forstå at med
slike holdninger som enkelte
statsråder legger til grunn, vil
valgkampen for fire nye år med
rødgrønn regjering bli ført med
særdeles liten entusiasme på
industriarbeidsplassene.
Jobb nummer 1 er arbeid til alle.
Men jobb nummer 1 kan umulig
være å sikre kinesisk industri.
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Michael Wiik
på Finnsnes i Lenvik kommune i
Troms har søkt om å bli tatt opp på
blad B i fiskermanntallet. Han er
motormannlærling
på
båten
«Trønderbas».

Ole Klaudiussen
i Vardø i Finnmark har søkt om
tilleggskvote for torsk for fartøy i
åpen gruppe registrert i virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning. Båtens navn er
«Ida Synnøve».

Leif Sivert Heløy
på Nordvernes i Rødøy kommune i
Nordland har søkt om å skifte ut
båten sin «Festus». Det er en 10,13
meter lang trebåt bygget i 1982.
Båten har kvote for fiske etter sei,
hyse og torsk med konvensjonelle
redskaper. «Solheim» heter nybåten som er 10,04 meter lang og
ble bygget i 2007. Selgeren er et
aksjeselskap med adresse på
Hustad i Møre og Romsdal.

Langs kysten

Johnny Ingebrigtsen
i Alta kommune i Finnmark har
søkt om tilleggskvote for torsk for
fartøy i åpen gruppe registrert i
virkeområdet til Sametingets tilskuddsordning. Båtens navn er
«Gevinst».

Side

Hans Christian Berge
i Mausund i Frøya kommune i SørTrøndelag har søkt om erver av
fiskefartøyet «Elisabeth». Selger er
Sten Vidar Holmen fra samme sted.
Han vil bruke båten i åpne fiskerier
etter torsk, sei og hyse i havområdet rundt Mausund. Berge har
også en majoritetseierandel i fartøyet «Måøybuen» som ble
anskaffet i 2004.

Osvald Bakke
i Nærøy-firmaet Camilla Elise AS
har søkt om kjøp av fartøyet
«Havgutt».Selger er Innsia Fisk AS
i Hestvika på Hitra i Sør-Trøndelag.
«Havgutt» er 9,80 meter og ble
bygget i 1982. Båten vil bli brukt til

26 • KYST OG FJORD

fiske etter torsk i gruppe II samt sei,
hyse og breiflabb.Fisket vil foregå
utenfor kysten fra Trøndelag til
Finnmark. Han ser også for seg
fiske etter taskekrabbe med teiner
på Vikna. Bakkes forrige båt
«Camilla Elise» forliste tidligere i
høst.

Eirik Larsen
i Meskelv i Nesseby kommune i
Finnmark har søkt om kjøp av fartøyet «Morild». Selger er Terje
Paul Sverre Moltubakk på Myre i
Øksnes kommune i Nordland.
Nessebyværingen ser for seg fiske
etter torsk i Varangerfjorden samt
teinefiske etter kongekrabbe.
«Morild» er 10,05 meter lang og
ble bygget i 1987.

Ken-Rino Johansen
på Bøstad i Vestvågøy kommune i
Nordland har blitt tatt opp på
fiskermanntallet på blad B. Han er
mannskap på finnmarksbåten
«Sølvi» som er hjemmehørende i
Gamvik kommune.

Bjørn Olsen
på Reipå i Meløy kommune i Nordland har fått innført båten «Bas» i
Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøyer. Fartøyet er 8,48
meter langt og ble bygget i 1989.

Are Kristensen
på Røst i Nordland har fått innført
«Selværgutt» i Fiskeridirektoratet
register over norske fiskefartøyer.

Trebåten er 12,23 meter lang og ble
bygget i 1979. Han har kvote for
fiske etter kystmakrell samt sei,
torsk og hyse med konvensjonelle
redskaper. Hans forrige båt, «Kvitskjær», forliste.

Trygve Arthur Skogheim
på Helnessund i Steigen kommune
i Nordland har fått fartøyet
«Torværing» notert i Fiskeridirektoratets register over norske
fiskefartøyer. Plastbåten er 9,52
meter lang og ble bygget i 1984.
Han har kvote for fiske etter torsk,
hyse og sei med konvensjonelle
redskaper.

Geir-Helge Tøllefsen
i firmaet Siv Janne AS på Husøy i
Lenvik kommune i Troms har
meldt inn båten sin «Morfar».
Selger er firmaet Alf-Arne AS på
samme sted.

Tore Arne Marvin Hansen
på Kaldfarnes i Torsken kommune
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Vegar Myrstad

Industrilokale bestående
av verksted/slipp og kai

Alfred Droksås
på Træna i Nordland har meldt inn
båten «Havfrua» i Fiskeridirektorates register for fiskefartøyer. Trebåten er 10,60 meter
lang og ble bygget i 2005.

Prisantydning 1.680.000,eventuelt bud

Vegard Rishaug
på Frøya i Sør-Trøndelag har blitt
tatt opp i fiskermanntallet på blad
B.

Johan Anders Bær
i Porsanger i Finnmark har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

Hrafn Sigvaldsarson
i Nordkapp kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Georg Baldursson
i Nordkapp kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Erlend Sigurd Hemmingsen
i Storfjord kommune i Troms har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Industrilokalet ligger i Kjøllefjord som er administrasjonssenteret i Lebesby kommune. Kommunen har
en fiskeflåte i forsiktig vekst og opplever at flere
ungdommer rekrutteres til næringen. Lebesby
kommune er samtidig det nye satsingsområdet for
havbruksselskapet Villa Arctic - samt at to av Norges
største smoltanlegg er lokalisert i kommunen (Grieg
Seafood og Lerøy Aurora).
Kjøllefjord har samtidig Finnmarks største vindkraftanlegg, og industrilokalet er blant annet benyttet til
produksjon av armering i forbindelse med vindkraftutbyggingen.

Beliggenhet:
Bta:
Oppført:
Tomt:
Eiendomstype
Inneholder:

Kjøllefjord
490 m2
1982
Eiertomt 5600 m2
Industri
Verksted, butikk,
kontorer med kjøkken og møterom.
Kontaktperson Ole-Henrik, tlf 95206277

Sigmund Einar Hammerø
på Fræna i Møre og Romsdal har
søkt om opptak i fiskermanntallet.

Knut Sandmo
i Nordkapp kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

på Dønna i Nordland har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet

Kent-Are Gjersvik
på Mo i Rana i Nordland har søkt
og blitt tatt opp i fiskermanntallet
på blad B.
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Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste år

Abonner på

17

kr/kg 16

Ekstra viktig årsmøte

Betaler fiskepris for sloget
Investerer for
770 millioner

Årsmøtet i Nordland Fylkes
Fiskarlag blir i år ekstra viktig.
- Nå skal mange nye fiskeripolitiske
veivalg tas, sier fiskarlagsleder
Steinar Jonassen.
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www.kystogfjord.no

September
2011, Uke 37
Nr. 5, 1. årgang
www.kystogfjord.no

Klar til innsats
Hanne Benjaminsen ble i vår innvalgt til
hovedstyret i Fiskeri og havbruksnæringens
landsforening. Men nå først starter jobben. Jeg er klar, sier 27-åringen fra Honningsvåg.

side 10

2011, Uke 38
Nr. 6, 1. årgang

Eventyrlig jomfrutur
På sin aller første makrelltur kunne
«Einarson» håve inn en fangst
verdt 1,3 millioner kroner.
– Fantastisk, sier Glenn Waage.
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Den nordnorske fiskeriavisen
September
2011, Uke 40
Nr. 8, 1. årgang
www.kystogfjord.no

Kilde: Råfisklaget, 15.11.2011

Helsestudio-kjeden 3-T Produkter
er i ferd med å redde fiskeværet
Kiberg. Selskapet tar nå et
skikkelig krafttak for bygdas
fiskebruk.

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

Tørrfiskflaks
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Krafttak for Kiberg

Kynisk kvotepolitikk
Aker Seafoods skal
kjøpe tre nye trålere for
770 millioner kroner. Det
første fartøyet skal være
i drift allerede fra 2013.
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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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ŝŶŬŽŵƉůĞƩĞ
elektro-partner

kr/kg 17

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

15
Trålskipper Svein Roger Karlsen på «Arnøytind»
mener det er kynisk å tviholde på restkvoten
til kystflåten.
- Nå har vi kommet opp i en situasjon der kystflåten
ikke har noen mulighet til å ta resten av torskekvota.

Elektronikk

sŝƵƞƆƌĞƌĂůƚŝŶŶĞŶ͗
- Skipselektronikk
- Skipsinstallasjoner

77 85 00 00

95 94 99 99

ǀĚ͘dƌŽŵƐƆ

Avd. Finnsnes

Ringveien 99
ϵϬϭϴdƌŽŵƐƆ

^ũƆŐĂƚĂϯϵ
ϵϯϬϬ&ŝŶŶƐŶĞƐ

14

De burde hatt fritt fiske for lengst, sier Karlsen.
Han mener at den gjenstående kvoten i til kystflåten
er ensbetydende med at trålflåten nå kan forsyne
seg med ekstra kvantum, som egentlig var reservert
for kystflåten.

13

side 5
Har du gode fiskerinyheter? Tips Kyst og Fjord. Telefon 78 49 99 00

Først fikk Lofoten sitt beste skrei-innsig på flere tiår, ubrukelig for det kresne Italia-markedet. – Flaks for
men i seneste laget for henging. Deretter surnet
tørrfisknæringa, som unngikk overproduksjon, sier
opptil halvparten av den fisken som ble hengt, og ble banksjef og tørrfiskekspert Svein Solheim.
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Kilde: Råfisklaget, 15.11.2011

ss i havna i Kiberg.
alt for lite liggepla

Dalina er en

av fire jenter

fra Litauen som

Et ønske er større

er i full gang

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

flytekaier.

akking.
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Det er prima

råstoff Stig Næss

tar hånd om

i Kiberg.

Her er Valdas
inn flere egnere.
360
må nå hente
en stamp med
Arctic Kiberg
stamp og
ferd med å sluttføre
fra Litauen i
250 kroner per
.
fortjeneste er
angler. Hans
fire-fem stamper
en ligger på
dagsproduksjon
• Side 13
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Kyst og Fjord er en 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.

OG FJORD
Side 12 • KYST

Med et abonnement på Kyst og Fjord får du:
Streiferen fra

ishavet
Den kan veie godt over 400 kilo og føder unger
på 130 centimeter. Likevel er det lite man vet om
storkobben – streiferen blant selene.
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Storkobben er en individualist. Når den kommer til kysten er det helst som enkeltindivid.
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Hurtig vekst
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FA KTA

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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Denne klokka ble brukt
av ei
over Gisundet ved Finnsnes gammel ferge som gikk
i hine hårde dager.

Disse danner grunnlaget

for båtens form. FOTO:

PRIVAT

Slik så det ut et halvt
år etter
at båtprosjektet var påbegynt.

ALLE FOTO: RONNY TRÆLVIK

Med mange strøk lakk

blir skroget både tett

og ikke minst vakkert.

Jakten på det gode
Å bygge en båt er mer
enn bare et ønske om å
eie et fartøy.
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• 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

Ronny Trælvik

kystogfjord.no • september

2011, uke 39

kystogfjord.no • september

www.kystogfjord.no
Ei god tegning er det
beste utgangspunktet når man skal
bygge en båt.
2011, uke 39

Ei egen sag er absolutt

en fordel.

Kameratskap. Det sosiale
aspektet er
også viktig når man bygger
båt.
Kjekt å ha noen å rådføre
seg med
underveis.
KYST OG FJORD • Side
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År
2009
2010
2011

Tonn
Mill. kroner
(rund vekt)
691 506
5 118
528 794
4 598
763 582
6 191

www.kystogfjord.no

Til tider er det

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (15.11.2011)

Sitter du på
en god nyhet!

– Tips oss!
Telefon 78 49 99 00
eller
redaksjonen@kystogfjord.no

Side
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