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Klar til fiskerifest

I beste velgående

KJØP OG SALG

Stagnasjonen er over, nå
vokser Nor-Fishing igjen.
Verdens største fiskerimesse nærmer seg
500 utstillere.

Trodde du fiskarkvinnelaget var lagt død
og begravd? Ikke på
Øksnes. Her lever laget
i beste velgående.

av fiskefartøyer
og andre fartøyer
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SKIPSMEGLER

Kontaktinfo:
tlf: 76 14 90 30
faks: 76 14 90 31
mail:
johan@oso-maritim.no
hakon@oso-maritim.no

En strøm
av ungdom
I sommer har flere hundre ungdommer søkt
fiskebåten. Bare denne uken kan vi
presentere 118 nye navn i vår faste spalte
«langs kysten». Vi har samtidig vært med et
av landets yngste mannskap på krabbefiske.

side 8, 34 og 35

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

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

- en fri og uavhengig fiskeriavis Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Et lite år
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meninger

Vi har på mange måter drevet på tross. For vi hadde hverken
stor kapitalbase i ryggen eller noen mediehus å lene oss mot
da vi startet, men kun leserne å lite på da vi gikk i gang med
den nordnorske fiskeriavisen. Vi har heller ikke fått pressestøtte, siden vi må drive et helt kalenderår før vi er i en slik
posisjon. Dermed har vi måtte gjøre alt selv - med svært små
ressurser med tanke på at vi både gir ut daglig nettavis og
ukentlig papiravis.

Heldigvis har vi lesere som ønsket oss velkommen. Det har
bidratt til at vi i dag kan se tilbake på et helt driftsår. Både på
papir, elektronisk utgave og nett øker vi jevnt. Medregnet
elektroniske abonnement er vårt samlede opplag på 3.672 ved
siste opptelling.
På nettet har vi på de beste dagene vært oppe i over 20.000
unike lesere, men ligger jevnt med mellom 2- og 3.000 daglige
brukere. Det er vi fornøyd med.
Nå skal vi ikke skryte for mye, for vi har selvsagt også våre
svin på skogen. Under avisetableringen har det vært svært
mange faktorer å ta hensyn til som vi ikke alltid har vært helt
på høyde med. Men heldigvis har våre lesere vist oss en meget
stor forståelse for at alt ikke kan gå på skinner fra dag en.
Nå har vi et halvt år igjen før vi er i posisjon til å få pressetøtte.
Vi hadde i utgangspunktet ikke belaget oss på det, men tro oss
når vi sier at det skal bli godt å komme inn i denne varmen.
For det betyr at vi kan høyne produktet ytterligere. Vi er imidlertid hele tiden avhengig av deg som lesere, og når hovedfornyingene nå starter vil hvert enkelt fornying og nytt
abonnement nesten telle dobbelt for oss ettersom det vil gi oss
de støtteordningene andre aviser har.

KOMMENTAR
Dag Erlandsen
Journalist i
Kyst og Fjord

Med denne utgaven vel
ute av trykkeriet, fyller
Kyst og Fjord ett år. Og
gjør dermed en del
spådommer til
skamme.
«Uklokt». «Dumdristig». «Dør
etter få måneder». Dette er noen
av stikkordene som kom inn da
første ordinære utgave av Kyst
og Fjord så dagens lys under
Aqua Nor i fjor. Samtidig kom
det også kommentarer av det mer
optimistiske slaget, som «spennende», «etterlengtet» og «nært».
Disse kom spesielt fra nordnorske politikere og fiskerinæringas representanter i
nord, som mente at landsdelen
var blitt usynlig i pressen de siste
årene, til tross for at hovedtyngden av både fiskere og ressurser
befant
seg
her.
Nord-Norge fortjener rett og slett
sin egen fiskeriavis, mente de.
Dette var gode ord å ta med seg,

Redaktøren har mer enn nok med
å bli ferdig til deadline. Vi har
rett og slett ikke tid til å feire oss
selv; vi er for få, vi har for mange
oppgaver og vi har for kort tid.
Men, en kommentarartikkel skal
vi klare å få «lurt inn». Denne.
Å starte ny avis regnes som en
risikosport, og Kyst og Fjord er
intet unntak. Tar vi med at avisa
kommer ut i et fiskevær i ØstFinnmark med 1100 innbyggere,
at den har bare tre faste journalister som tar mål av seg til å
dekke rundt halvparten av
Norges 103.000 kilometer
kystlinje og beskrive ei næring
for kritiske lesere – da blir det
nesten enn risikosport.
«Den som intet våger, intet
vinner», skrev Ibsen. Det steinete
landet vårt ble ikke bygget av
pessimister og kalkulatorer, men
av folk som var villig til å ta en
sjanse, og Kyst og Fjord er ikke
noe unntak. Ett år etter oppstart
er vi i ferd med å gjøre spådommene til skamme. Ved siste opptelling var opplaget 3672 aviser,
inkludert elektroniske utgaver og tallet stiger dag for dag.
Det er imidlertid ingen grunn til å
hovere over pessimistene. Det er
tøft, og fortsatt gjenstår flere

Å etablere en avis med hovedsete i et fiskevær med knappe 1100 mennesker nærmest på den «ytterste nakne ø», har ikke bare vært enkelt. Redaktør Øystein Ingilæ kan likevel konstatere at
første mål er nådd, nemlig å komme helskinnet gjennom første år - takket være leserne som savnet en nordnorsk fiskeriavis.
tunge tak, før vi kan si at vi
endelig har fått det til. Men vi er
på god vei.

Telefon 78 49 99 00

Post@kystogfjord.no
redaksjonen@kystogfjord.no
tips@kystogfjord.no
abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no
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Øysten Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no
975 81 812

Vindkraft til havs representerer ikkje dei same problema. Likevel
har det så langt vore lunken interesse i Norge for å satsa på
havvind. Ei einsleg vindmølle utanfor Karmøy er det einaste me
har å skilta med. I tillegg er det gitt konsesjon til eit vindkraftverk
utanfor Sandøy i Møre og Romsdal, men det er ennå ikkje utbygd. Situasjonen står i kontrast til satsinga på britisk side i
Nordsjøen. I neste månad blir Sheringham Shoal-parken utanfor
Norfolk opna, der Statoil og Statkraft eig 50 prosent kvar. Den
skal følgjast opp av langt større prosjekt. Britane har det travelt
med å innfri EU sitt mål om minst 20 prosent fornybar energiproduksjon innan 2020, og har derfor betre støtteordningar for
vindkraftutbygging til havs enn Norge. Stavanger Aftenblad

for oss som etter beste evne forsøkte å etterkomme ønsket.
Ingen skal påstå at det er noen
dans på ros vi har gitt oss ut på.
Avisa du nå holder i hånda (eller
leser på nett) preges verken av
bløtkakefest eller jubileumsbilag,
den er uten historiske tilbakeblikk på året som har gått og
den har heller ikke redaktørens
kloke ord og store visjoner for
framtida.

KONTAKT
Kyst og Fjord AS
Strandveien 155
Pb 45, 9790 Kjøllefjord
org.nr. 996 598 225

Det er ikke til å begripe. Mens postkontorene er fjernet
i rekordtempo, har vin- og brennevinutsalgene poppet
opp som paddehatter, også her i utbygda. Du kan kjøpe
din akevitt eller Beaujolais på dagens handletur, forhåpentlig snart også i Bø. Men hvorfor ikke holde noen
ytterst få dager alkoholfrie? Om ikke annet, så for å
markere at det fortsatt finnes rester av pietistisk og
edruskapspolitisk arv her i landet. Var det en strid som
kristenfolket (også kalt vestlandsfanden av det bedre
byborgerskap) og arbeiderbevegelsen sto sammen i, så
var det nettopp kampen for edruskapen. En anakronisme, vil vel mange si. Bladet Vesterålen

I dag fyller Kyst og Fjord ett år

Kjære lesere! Vi har denne uken en aldri så liten begivenhet i
Kyst og Fjord. Vi er nemlig ett år.

Det er selvsagt ingen stor alder. Men for en nyetablert bedrift
som startet med blanke ark både billedlig og bokstavelig i
august 2011, er det likevel all grunn til å være stolt. For det er
et stort apparat som skal reises når en ny avis etableres spesielt med et dekningsområde som omfatter en hel landsdel.

Med andre ord: Bor du et stykke vekk fra storhavet her i midtfylket,
er sannsynligheten stor for at du bor i en vekstkommune de kommende 20-30 år. Bor du ved havet, får du færre naboer framover.
Paradokset ligger i dagen: Mens alle peker på havet som vår
viktigste framtidsressurs, med fisk og andre marine produkter, samt
olje og gass – vil færre bo nært opp til disse ressursene og arbeidsplassene. Finnes det en «kur» mot folkeflukt? Sannsynligvis ikke.
Likevel finnes det bokstavelig talt et hav av muligheter, forutsatt
at man klarer å beholde flere ungdommer og dermed framtidas
kompetanse. Det fundamentalt viktige er at lokale ildsjeler som er
glad i hjemstedet og kommunen fortsetter kampen mot regionale,
nasjonale og for så vidt globale trender. Troms Folkeblad

Dag Erlandsen
Journalist
dag@kystogfjord.no
906 00 270

Trond Antonsen
Journalist
trond@kystogfjord.no
+420 737 072 966

Tommy Sørensen
Markedssjef
tommy@kystogfjord.no
402 16 380

Elin I. Holand
Markedskonsulent
elin@kystogfjord.no
948 66 873

John Arne Njålla
Markedskonsulent
johnarne@kystogfjord.no
416 82 250

Grafisk produksjon HT annonseproduksjon Trykk Polaris Media Nord AS
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

Det er helt sikkert en lang serie
årsaker bak, svært mange ulike
oppgaver fra ulike personer med
ulike roller må løses for hver
avisutgave, og med fare for å
overse noen, vil jeg personlig
stanse ved tre årsaker:
Trivsel. Da vi spilte «gubbefotball» for noen år siden, var
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

det én regel som stod over alle
andre: Hvis det ikke var artig, var
det ingen vits i å holde på. Vi
skulle ikke være innbitte treningsidioter, men en gjeng som
kunne underholde hverandre med
fotballen. At vi også kom i bedre
fysisk form, var nærmest bare et
biprodukt av det hele. Så også
her. Trivsel og humor, kjærlighet
og glede til det en holder på med
er en viktig energikilde, så viktig
at den gang på gang kan spille

kalkulatorene et puss. Folk som
trives, gjør en bedre jobb enn de
som ikke trives.
Rutine. Vi som skriver i Kyst og
Fjord har holdt på med dette en
stund. Personlig har jeg skrevet
om fiskeri siden slutten av 80tallet, fra 1999 har det nesten
ikke handlet om annet. Grovt
regnet har vi tre i redaksjonen
rundt 70 års redaksjonell erfaring! Enkelt sagt; vi kan håndverket, har rutine og vet hvordan

en avis lages. Det er fleksibelt i
alle retninger, oppgaver kan gå
fritt mellom oss, siden alle er i
stand til å gjøre alt.
Mening. Men den viktigste årsaken er målet vårt, meninga med
det vi holder på med. Våre
mange tiår på norskekysten har
lært oss verdien i kystkulturen
her vi bor, verdien i fiskerinæringa og verdien i kystbefolkninga, verdier som bare
unntaksvis kommer fram i den

nasjonale debatten.
Det er dette som er de virkelige
verdier som vi brenner for å få
fram, og klarer vi ikke den delen
av jobben, er det liten vits i å lage
en nordnorsk fiskeriavis for
avisas egen skyld.
Det tror vi at vi har klart. Så får
vi i tillegg tro på overskudd og
framtid for Kyst og Fjord – som
et rent biprodukt av de virkelige
verdiene på kysten.
KYST OG FJORD • Side 3
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Vant et tonn torsk
Blant serveringsstedene som har vært med i
«Fisk.Førever»-kampanjen, har Sjømatrådet trukket ut et
som har vunnet et tonn norsk sjøfryst torskefilet, eller
nærmere bestemt 4500 porsjoner fish’n’chips. Vinneren ble
restauranten med det selvforklarende navnet «Mr Chips».

Vesterålen i gang igjen
Flere anlegg er nå kommet i kjøp etter ferien. Også de
som har havet som arbeidsplass, har etter hvert kommet
seg i kalosjan. Den siste uken er det landet garnfangster
med blandingsfisk på drøye 3000 kg samt noen juksafangster med sei, melder råfisklaget.

Vågehvalfangsten
Fangsten av vågekval i uke 30 utgjorde 16 kval.
Dyrene ble skutt i Vestfjorden samt kysten av Finnmark og Troms. De siste ukene har det ikke vært noen
innmelding av fangst fra Nordsjøen. Den totale
fangsten så langt i år er nå kommet opp i 423 kval.

Får 400.000 kroner
Fiskeri- og kystdepartementet støtter i år, som i fjor,
Geitmyra matkultursenter for barn med 400 000
kroner. Departementet støtter Geitmyras arbeid med
å lære barn og unge å tilberede og spise sjømat. Målet
er at barn skjal få et forhold til råvarer fra sjøen.

Mye hyse på snurrevad
I Lofoten og sørover langs Nordlandskysten, er flere
anlegg nå kommet i kjøp. Det landes mye hyse for
tiden tatt på snurrevad. Det er også landet noen garnfangster med kvitlange, brosme og breiflabb. Juksa for
det meste sei, melder Norges Råfisklag.

Mer fisk, mindre penger
Aker Seafoods fanger
mer fisk, men tjener
mindre penger.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Fangstkonsernet oppnådde et
driftsresultat på 17 millioner
kroner. Det er en nedgang på 12
millioner kroner i forhold til
andre kvartal i 2011.
Kvartalets driftsresultat før avskrivning og amortisering var på
38 millioner kroner mot 46
millioner kroner i samme periode
2011. Omsetningen i andre
kvartal var 197 millioner kroner.
Det er 5 millioner kroner høyere
enn i andre kvartal i 2011, viser
kvartalsrapporten.
God effektivitet
I kvartalsrapporten beskrives
driften som god og fangsteffektiviteten har økt med sju
prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2011. Det totale
fangstvolumet er de høyeste i et
2.kvartal i selskapets historie.
Prisene i markedet er lavere og
samtidig er kostnadene, blant
annet til drivstoff, høyere enn tidligere.

Neste år vil Norge sende betydelig mer torsk ut på markedene i Europa. Mange produsenter frykter det kan bety stort prispress.

Rom for mer torsk
Norges sjømatråd tror
markedet kan svelge
unna den forventede
kvoteøkninga neste år.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

– Vi må huske at produsentene av
pangasius i Sørøst-Asia har fått
store problemer på det europeiske markedet. Det betyr åpning
for
torsken,
sier
markedsanalytiker
Ove
Johansen.
Han mener globale trender med
bedre økonomi i afrikanske og
Side
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søramerikanske markeder gjør at
torsken finner fram til nye
markeder.
– Det er ting på gang som gir
grunn til å tro at dette ikke blir så
tøft likevel, sier Johansen til Kyst
og Fjord.
Hysereduksjon
Og en av grunnene finner du
allerede i det norsk-russiske
kvoteregnskapet. I følge forskerne kan neste års torskekvote
øke med formidable 189.000
tonn. Men samtidig vil hysekvota
gå ned med 80.000 tonn.
Hvitfiskøkninga fra Barentshavet
vil med andre ord være på «bare»

109.000 tonn neste år, gitt at
myndighetene følger forskernes
anbefalinger.
Pangasius
Oppdrett av pangasius, Vietnams
store vekstnæring, sliter. Den
store mallefisken, som finner det
meste av maten selv i mudderet i
Mekong-deltaet, har et hvitt kjøtt
som ligner svært mye på torsk,
men med en pris langt langt
under torskeprisen.
Store mengder frossenfilet har de
siste årene gått til Europa, og blitt
lagt i frysediskene ved siden av
torsk, også i Norge. Det har de

norske eksportørene fått merke.
Nå sliter næringa både mot indre
og ytre fiender. Flere produsenter
har ikke fått betalt, og rundt halvparten av anleggene er nå lagt
brakk. Samtidig er det en økende
europeisk skepsis til arten, og
land som Tyskland, Danmark og
Spania har redusert importen betydelig. Pangasiuseksportørene
konsentrerer seg nå i stedet om
USA.
- Vi vet ikke helt hva dette vil
bety på sikt, men det er klart det
bør være åpning for frossenfilet
av torsk i europeiske matvarekjeder.

Flere spiser fisk
Reduksjonen av torskeprisene de
siste årene har skapt mye fortvilelse og harme, men også nye
muligheter. Johansen mener det
er talende at russerne har valgt å
spise mye av torsken selv, i stedet
for å eksportere den. Og når
torsken blir billig, kan også
brasilianere hoppe over fra billig
kinesisk alaska pollack til torsk.
Brasilianerne, som har virkelig
har fått øynene opp for klippfisk
av sei, kompletterer med brosme
og lange når det er lite sei på
markedet, så lenge det fortsatt
dreier seg om hvitfisk fra Norge
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

til hyggelige priser, påpeker
Johansen.
- Vi klager en del på at land som
Kina importerer frossentorsk,
som fileteres og sendes tilbake til
Europa. Men vi skal være klar
over at en del av denne fisken
også forsvinner inn på det
kinesiske innlandsmarkedet.
Kinas nye fastfood-kjeder
fokuserer på sunn mat, og vi er i
ferd med å rekruttere fiskespisere
i stor skala, i land hvor det er lite
tradisjoner for dette fra før. En
slik utvikling i verdens mest
folkerike land kan ikke overvurderes, sier han.
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

- De markedsmessige forhold tatt
i betraktning oppnås det et godt
resultatet i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

viktige markeder i Europa og det
er dermed knyttet usikkerhet til
etterspørsel og prisutvikling, forsetter Holst-Dyrnes.

Litt opp
Aker Seafoods konsernet hadde i
andre kvartal 2012 driftsinntekter
på 197 millioner kroner sammenlignet med 192 millioner kroner
i andre kvartal 2011. Økningen i
driftsinntekter forklares med
godt torske- og hysefiske i andre
kvartal.

Kontantstrømmen ned
Kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter utgjorde 8 millioner
kroner i andre kvartal sammenlignet med 84 millioner kroner i
andre kvartal 2011.
Netto rentebærende gjeld var
726 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, en økning på 23 millioner kroner fra
703 millioner kroner ved utgangen første kvartal 2011.
Aker Seafoods' egenkapital var
på 869 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, tilsvarende 38,2 prosent.

Fornyes
Aker Seafoods fortsetter fornyingen av trålerflåten og har
inngått avtale om salg av fartøyet
«Hekktind» til et russisk rederi. I
tillegg er fartøyet «K.Arctander»
bygget om fra ren frysetråler til å
kunne levere både ferske og
fryste produkter.
- Vår målsetning er å ha en
fleksibel og tidsriktig flåte, sier
konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.
Han framholder at det forventes
fortsatt god tilgang av torsk og
hyse utover året. De foreløpige
kvoterådene for 2013 er også
positive, med en foreslått økning
på 25 prosent for torskekvotene.
- Det er imidlertid fortsatt store
økonomiske utfordringer i

Konsernsjef Olav HolstDyrnes er fornøyd med
driften - tross mindre inntjening.
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VI HAR ALT AV GARN OG UTSTYR
MONOGARN | MULTIGARN | MONOTWINEGARN | LANGE GARN | GRUNNE GARN | DJUPE GARN
GRØNNE GARN | GULE GARN | BLÅ GARN | RØDE GARN | GARNSTRENGER | MONTERTE GARN

Gode muligheter for norsk
torsk
framover,
mener
markedsanalytiker
Ove
Johansen.

MØRENOT DYRKORN AS | P.b. 2008 Skarbøvik, 6028 Ålesund
T: 70 16 08 50 | www.dyrkorn.no | marked@dyrkorn.no
Avd Fosnavåg, 70 08 01 00 | Avd Rørvik , 74 39 18 90
Avd Båtsfjord, 90 87 26 01 | Forhandler Fiskeriservice Senja, 97 96 02 04
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Satte ny skrot-rekord

Stabil sjømat-eksport

Seien viktigst

Grunnstøting ga mudring

Mer enn 400 så langt.

Trange økonomiske kår i Europa har medført
at flere fiskeeksportører nå krever kontant
betaling fra kundene. Knut Haagensen i
Jangaard Eksport frykter for driften om nedgangen i etterspørselen etter norsk fisk fortsetter. Han mener økte torskekvoter kan
forverre situasjonen ytterligere.

Aldri er det blitt samlet inn mer skrot og
søppel fra norske strender, viser de ferske resultatene fra Strandryddedagen 2012. Hele
4.174 sekker med søppel som til sammen veide
mer enn 79 tonn, ble hentet opp av de rundt
5000 frivillige som deltok i ryddeaksjonen
Hold Norge rent.

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 3,5
milliarder kroner i juli. Det er samme verdi
som for juli måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 28,3 milliarder kroner, som
er en nedgang på 1,3 milliarder kroner eller
4,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I Vest-Finnmark er fremdeles seien størst i verdi,
med not som viktigste redskap i rene tall 680
tonn til en verdi av 3,7 mill kroner. Også her er
landinger av fersk tråltorsk viktig, 220 tonn til en
verdi på 2,2 mill kroner melder råfisklaget. Videre
ble det landet 15 tonn kongekrabbe til verdi 1,2 mill
kroner. Utover det liten aktivitet i Vest-Finnmark.

Tidligere i sommer gikk tromsøbåten
«Skulbaren» gikk på grunn inne i havna i
Årviksand. Det er det som skulle til for at
Kystverket startet mudringen i Årviksand i
Nord-Troms. Men foreløpig er det kun snakk
om å lage ei renne slik at båtene kommer seg
til kai - uten å skrape bunnen.

Fangsten av vågehval har dabbet av.
Fangsten på Spitsbergen er nå avsluttet
og ingen innmelding av fangst fra Nordsjøen. Den totale fangsten er nå komme
opp i over kval. Mye vind på kysten gir
samtidig vanskelige fangstforhold,
melder Norges Råfisklag.

kystogfjord.no

Krever kontantoppgjør

- Alt for mye byråkrati
Rot og kaos. Blir det
like mye byråkrati
neste år, hopper vi av.
Det er konklusjonen fra
Lofoten Viking på
Værøy etter
sommerens makrellfiske.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Fiskeridirektoratet forlangte ny
søknad om dispensasjon for hver
gang vi skulle sende en føringsbåt ut og hente fangst. Det burde
greid seg med en søknad per båt,
deretter burde Sildelaget, som
gjør en utmerket jobb, kunne tatt
seg av godkjenningene etter at
den første dispensasjonen var
gitt, sier produksjonssjef Lorentz
Hardy til Kyst og Fjord.

sommermakrell, og vi endte med
å selge det meste på Nigeria.
Egypt mistet vi, islendingene tok
dem, sier han.- Nå på slutten har
vi solgt med tap.
Nordavind
Hardy peker også på sommerens
vedvarende nordavind som et
problem som flåten ikke hadde i
fjor. Sjarkflåten er avhengig av å
se makrellen på overflaten for å
få tak i den, men kaldt vær og
bølger gjør både at makrellen
ikke kommer opp og at den er
vanskelig å få øye på.

Kystnotbåter har flokket seg
i Vestfjorden i jakt på
makrell.

- Når resten av Norge står stille
skal vi plages med å få tak i rette
vedkommende for å ordne
unødvendige formalia. Det går
ikke an. Dette må kunne ordnes
på en annen måte.

Over 70 kystbåter
tok makrellen i nord

Island og Færøyene
Men også i markedet har bedriften møtte problemer, i følge
Hardy som følge av at Island og
Færøyene ikke har godtatt det
internasjonale kvoteregimet på
makrell. – De dumper makrell på
markedet, og selger den ofte før
den er fanget. Få land er interessert
i
store
kvanta

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00
Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

PLASTKAR!
Sommer tilbud uke 28 - 34
50 liters
m/lokk
Kun kr 1050,-

100 liters
m/lokk
Kun kr 1450,-

- Rot og kaos fra Fiskeridirektoratet. Dette går ikke an, sier Lorentz Hardy. Til høyre mangeårig ordfører Harald Adolfsen. Foto: Dag Erlandsen

Over 70 mindre notbåter tok makrellkvota
i nord. Og de aller
fleste var fornøyd.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Litt kluss med føringsbåtene i
starten, samt litt innkjøringsproblemer i et for mange nytt
fiske. Men alt i alt var dette
Side
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vellykket, sier Roar Bjånesøy,
salgsmedarbeider i Norges
Sildesalgslag. Totalt ble det låssatt nesten 5000 tonn makrell i
Vestfjorden, fra Vågan til Bodø.
I tillegg til flere større ringnotbåter, som også tok makrellen i
det samme kystnære området.
Bjånesøy har ikke oversikten
over hvor stort volumet fra disse
utgjør.

Stor makrell
Det var i fjor at den pelagiske industrien i nord startet et forsiktig
kjøp av makrell, etter at man i
flere år hadde visst at stadig mer
makrell oppholdt seg i dette området på sommeren. Stor makrell
og gode priser var stikkordene
som fikk en hel armada
sørnorske notsjarker til å stikke
nordover denne sommeren. Og
selv om det ikke ble noe

klondyke, mener Bjånesøy at de
fleste var fornøyd.
- Størrelsen gikk jo litt ned, og
prisen ned fra rund ti til rundt åtte
kroner kiloet. Men en rask titt på
statistikken viser et gjennomsnitt
i nord på rundt 480 gram, og der
det ikke er uvanlig å finne
fangster i sør på ned mot 250
gram.
Akkurat nå fiskes det litt makrell
i Hordaland, mens fisket i nord er

helt på slutten. Et par båter driver
fortsatt, og lander fangsten ved
Nergård i Bø i Vesterålen.
Små fangster, store føringsbåter
De største utfordringene med
dette fisket lå i føringsbåtene.
Små notsjarker kan ikke ta
fangsten om bord, de må i stedet
låssette makrellen der den er
fanget, og vente på at en større
båt skal komme og ta med
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

fangsten til anlegget. Men fangstene var ofte små, føringsbåtene
store og med et regelverk som
setter forbud mot å ha flere
fangster i samme tank om bord i
føringsbåtene, ble det mange
turer med langt fra fulle føringsbåter. Og det kostet.
- De fleste av de innleide føringsbåtene var store kystfartøy
med seks-sju tanker om bord, og
uten utstyr for denne type innveikystogfjord.no • august 2012, uke 32

ing. Dermed var det ikke mulig å
utnytte
båtenes
kapasitet.
Samtidig tok det tid å få båtene
godkjent som føringsfartøy, og
det ble en del venting i starten av
fisket.
Det meste av makrellen ble
produsert i Lødingen og Værøy,
men også i Træna, Svolvær, Bø i
Vesterålen og Torsken i Senja ble
det kjøpt makrell denne
sommeren.

310 liters
m/lokk
Kun kr 2750,-

460 liters
u/lokk
Kun kr 2350,-

Andrre størrrelser
elser på forrespørsel,
espørsel, ta kontakt for gode tilbud. Frakt kommer i tillegg. Priser uten mva.

Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com
www.froystadas.com
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Høye tørrfiskforventninger
Tørrfiskprodusentene
har høye forventninger
til årets tørrfiskproduksjon. – Vi stiller med en
helt enorm kvalitet
dette året, sier fiskekjøper Ragnar Riksheim i Henningsvær.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Riksheim er en av flere tilvirkere
i Øst-Lofoten som virkelig har
fått sving på sakene. I flere år har
de måttet hente fisk med bil fra
nabodistriktet, nå har de fått den
fersk rett over kaia, og opp på
hjell umiddelbart. I tillegg har
naturen spilt på lag og disket opp
med maksimalt god tørk, nøyaktig i de ukene da næringa er
mest avhengig av tørrvær.
- Det er litt for tidlig å si hvordan
dette går, fisken skal også selges.
Men utgangspunktet akkurat nå
er det beste, sier Riksheim.

Dag Øyvind Ingilæ (18) og Ruben Ingilæ (13) er sannsynligvis landets yngste krabbemannskap. Ruben er rett nok kun med som gjest på dagens sjøvær,
men må likevel ta i et tak. Foto: Levi Jenssen

Endelig i pluss
- Det her er
kjempeartig! Dag
Øyvind Ingilæ (18)
gliser fra øre til øre.
Med krabbe for rundt
30.000 i sjøværet har
den ferske fiskeren all
grunn til å smile.
Levi Jenssen
redaksjonen@kystogfjord.no

Men det trenges i høyeste grad
for den nybakte skipperen i
Kjøllefjord. Han kom nemlig
ikke i gang med egen drift før i
mai. Før han kunne starte måtte
han rigge «Polarjo» til fiske. Og
da han endelig var klar til å starte
sesongen, var torsken borte.
Dermed ble starten på ungguttens
fiskareventyr smalhals.
- Men nå er alt bare bra.
Lønnsom drift
Han hadde rett nok bare halv
krabbekvote i første halvår. Nå
har han fått full kvote og vil gjøre
seg nærmere 300.000 kroner i
løpet av august, dersom han får
opp hele kvoten.
Det regner han med, ettersom
Side
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han i juli klarte å ta den halve
kvoten for første halvår.
- Jeg vet ikke hva jeg skulle ha
gjort uten krabben, særlig siden
jeg kom så sent i gang med fiske
på egen båt.
Ett års erfaring
Han har imidlertid et helt år bak
seg som fisker. I fjor høst startet
han som mannskap ombord i
linebåten «Ørntind» og fikk med
seg både høst- og vinterfiske. Deretter drev han båten «Helga P» i
påvente av at hans eget fartøy
skulle bli rigget til fiske.
- Men siden torsken var passert
da den var klar, har det vært mest
utgifter og liten inntekt de første
månedene.
- Derfor er krabbefisket nesten
avgjørende for meg i år.
Under siste sjøvær hadde han
med seg søskenbarnet Ruben
Ingilæ som «mannskap», slik at
han aldri er helt alene på
sjøværene.
Framtid i fisk
Tross en tøff start på eget fartøy,
ser han ei framtid som fisker og
starter til høsten på fiskerilinja
ved Honningsvåg videregående
skole.- Jeg har lyst og ro fiske og

Også Olavsen AS på Steine sier
det samme. Fisk på innersida er
det samme som pluss i regnskapet. – Skreiinnsiget i fjor var
livgivende
og
absolutt
nødvendig, sier daglig leder Jan
Odin Olavsen til Lofotposten.
Lenger ut i Lofoten er ikke forskjellen like markant. Nic Haug i
Ballstad har nytt godt av sin
lojale hjemmeflåte og har ikke
hatt råstoffsvikten som mange
andre. – Kvantumsmessig er det
ingen overveldende forskjeller.
Vi har hatt noen ekstra sjarker

Ragnar Riksheim har høye forventninger til årets tørrfiskoppgjør. Kvaliteten på vårens fisk er ekstraordinær.
denne vinteren, og noen tonn mer
torsk. Samtidig har vi gått
markant tilbake på sei, sier daglig
leder Helge Haug.
Ted Robin Endresen på Myre,
som driver tørrfiskbedriften Notø

i Vågan, er ikke like optimistisk.
- Vi lener oss tilbake og sier at
folk må ha fisk, om det er
krisetider eller ikke. Jeg er redd
det er litt for enkelt, vi må være
obs på at ting kan skje, sier

Endresen. - Vi er avhengig av at
fisken som nå ligger på lager går
ut. Frossenfiskprisene er svært
lave akkurat nå, likevel er det lite
som selges. At hele tørrfisknæringa har så god økonomi

at de ikke vil bli tvunget til å
selge til underpris, tror jeg ikke
noe på.
Vi må ruste oss for en ny sesong,
og nå går månedene før vi setter
i gang igjen svært fort.

stortrives med det. Og det er jo
ekstra artig å kunne drifte med
egen båt, sier 18-åringen.
180 i gang
Han er ikke alene om å glede seg
over at krabbeseongen er i gang.
Så langt har 180 fartøy startet
sesongen. Mange gjorde seg
ferdig med kvoten allerede første
uke. Men i år er det egne fartøykvoter, slik at fiskerne selv bestemmer når de skal ta kvoten.
- Det gjør at vi nå vil unngå toppene, og vil klare å fordele krabberåstoffet over en lengre
periode, sier regiondirektør
Hermod
Larsen
i
Fiskeridirektoratet.
Han framholder at både fiskere
og produsenter virker fornøyd
med denne ordningen som er ny
av året.
Gode priser
Prismessig betales det helt opp i
110 kroner kiloen for den største
krabben. Det vil si 16 kroner over
minstepris.
- Men det har vært mindre
storkrabbe i år. Kvantumsmessig
ser det likevel veldig bra ut ifølge
meldingene vi har fått inn, sier
Hermod Larsen.

Kongekrabben redder hele sesongen for Dag Øyvind Ingilæ
- som først kom igang med drift av egen båt etter at torsken
hadde passert.
kystogfjord.no • august 2012, uke 32
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Flere vil jobbe
med tang og tare
Større interesse for anvendelse
av tang og tare gjør det
nødvendig å dyrke mer. Integrert
produksjon med havbruk kan bli
løsningen.
Tang og tare er lite utnyttede ressurser i Norge, men det er mange
muligheter for anvendelse av
disse råstoffene, for eksempel til
mat, fôr, kjemikalier, helsekost-

produkter, medisin og som kilde
for vitaminer og mineraler,
skriver Sintef Fiskeri og Havbruk.
I Norge har det vært liten tradisjon for å spise tang og tare, men
økende sushikonsum medfører
økt etterspørsel etter råvaren
også for norske ganer.

Arktisk kuriositet
«tiskjegg»
Dypvannsfisken
finner stadig nye veier. Nå fås
den nemlig kjøpt i fiskedisker i
Oslo.

Den kan se ut som en liten drage,
men den er altså en liten arktisk
fisk som trives best på dypt vann
i nordlige strøk.

Odd Magne Nylund ved Norfra Eksports datterselskap Nordvågen AS, kan bare konstatere at russerne kommer sterkere og sterkere inn på saltfiskmarkedet.

Russerne tar markedsandeler
Norge taper i
saltfiskmarkedet.
Vinner er Russland,
som øker sin
saltfiskkapasitet.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Deprimerende, sier Steinar
Eliassen, daglig leder i Norfra
Eksport og leder for Fiskekjøpernes Forening.
- Når vi tenker oss om, er vi vel
ikke så veldig overrasket. Russerne har jo hatt nøyaktig den
samme kvoteøkninga som oss.
Så langt har Norge tapt 3000
tonn i forhold til i fjor, mens
Russland, som tradisjonelt ikke
har vært noen stor saltfiskeksportør, har øket klart. Bedrifter i
Murmanskregionen har satset
både på produksjon av saltfisk og
rene klippfisktørkerier, og det
merkes.
Tømmer lagrene
Saltfiskimportørene i Portugal er
i ferd med å tømme lagrene, i
klar forventning om prisfall foran
neste sesong. Situasjonen er
motsatt av 2008, finanskriseåret,
da både portugisiske importører
og norske fiskekjøpere handlet
inn torsk som siden falt i pris.

kerne om et kvotehopp på 25
prosent neste år fortsatt i ørene,
og ingen vil ha noen gjentakelse
av 2008. Markedet følger de
psykologiske lovene og forventer
at de snart kan kjøpe billig torsk.
- Selv gullprisen må ned, med en
slik økning, resonnerer Eliassen,
som inderlig håper at de norskrussiske forhandlingene vil ende
med et langt mindre hopp enn 25
prosent. Myndighetene lytter
sjelden til alle rådene fra havforskerne, men som regel vedtar
de høyere kvoter enn rådene
tilsier. Nå bør de vedta lavere,
mener Eliassen.
- På fire år har torskekvota økt
med 75 prosent. Og nå kommer
altså budskapet om ytterligere 25
prosent. Skjer det, vil vi kunne
oppleve de kriseprisene som man
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Økt utbud største utfordring
For om norsk fiskerinæring har
fryktet økonomisk kollaps i våre
to viktigste torskemarkeder;
Italia og Portugal, mener
Eliassen at det ikke er eurokrisa
som skaper prisfallet, men det at
det er blitt mer fisk på markedet.

– Her er regelen om tilbud og
etterspørsel igjen. Konsumet i
Portugal har jo faktisk økt, det er
bare det at råstoffet er hentet fra
egne lagre og ikke fra de norske
eksportørene.
Økninga var på 50.000 tonn i år,
og næringa sliter. Følges rådene,
skal det opp 189.000 tonn til.
Ingen tvil om at det gir prisfall,
mener Eliassen.

Vi er å treffe på samme
stand som Havøysund
patentslipp

Mellomlegget måtte de dekke
selv, og noen gikk over ende. Nå
ringer budskapet fra havforsSide

hittil bare har snakket om. Og det
håper og tror jeg ansvarlige
myndigheter er klar over.

- Vi ser det samme på laksen.
Produksjonen økte med 30
prosent, og prisen sank tilsvarende.
Men det er også ting å glede seg
over i det portugisiske markedet.
For om saltfisken går tilbake, har
eksport av norsk klippfisk - som
er videreforedling av saltfisk økt, med rundt 1000 tonn. Verdiskapinga går altså opp. Baksiden av medaljen er at dette er
klippfisk produsert av sjøfrossen
torsk; billigvare som presser den
ferskproduserte klippfisken. Og

Etter vår oppfatning har det ikke
vært rett balanse mellom råfiskprisen og markedsprisen siden
2010.

Steinar Eliassen frykter konsekvensene av 25 prosent
kvoteøkning neste år.

Komplette løsninger for
nye og gamle kystfiskefartøy
Med tanke på
t %FTJHO
t %SJGUTTJLLFSIFU
t 'VOLTKPOBMJUFU
t 7FLUTUZSLFGPSIPME
t 4FSWJDF
WFMHFSþFSUBMMFU
BWLZTUýTLFSOF
)PWEFLPNCJ
WJOTKFS
XXXIPWEFNBSJUJNOP
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her spiller den svake portugisiske
økonomien inn. Markedet spør
etter de billigste variantene.
- Det er neppe populært å høre
dette blant fiskerne, men vi
mener de har fått svært godt igjen
for årets sesong i forhold til
kjøperne. Årets pris har for eksempel ikke tatt hensyn til den
sterke krona, her ligger det fem
prosent minus for eksportørene.

t )PWEFIZESBVMJLL
t ,PNCJOBTKPOTWJOTKFS
t )KFMQFWJOTKFS
t ,SBOFS
t %FVU[PH:BONBS
 EJFTFMNPUPSFS

t 0MKFSFOTFTZTUFNFS
t )ZESBVMJLL
 TUZEFNQFSF
t 0NCZHHJOHPH
 SFQBSBTKPOFS

Postboks 48, 8312 Henningsvær
Tlf: 76 07 31 00 Faks: 76 07 31 01 E-post: post@hovdemaritim.no
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Blåkveita i gang og avsluttet

Ferskfisk i Vest-Finnmark

Blåkveitefiskets andre kvoteperiode nå i sommer er over. Det tok bare ni dager fra
det startet til de 1000 tonnene var fisket opp. Blåkveitefisket var for fartøy under
28 meter lengste lengde som drifter med konvensjonelle redskaper nord for 62.
breddegrad. Opprinnelig var det avsatt 1300 tonn, men på grunn av overskridelse
av kvoten i første periode ble det 1000 tonn. Til tross for vanskelige strømforhold og nordøstkuling i starten, ble fisket brukbart og enkelte av båtene har tatt
kvota på en tur. Dette gjelder 3-4 snurrevadbåter som har vært helt nord på 72graden, og vi har også eksempel på et par garnbåter og en autolinebåt med fangst
fra Malangsgrunnen/Mulegga med full pott på ett sjøvær.

Når vi ser på de geografiske landingene av ferskfisk, er Vest-Finnmark størst med
13,2 mill kroner, mye av dette stod notseien for med 1.400 tonn og 7,8 mill kroner,
ifølge de siste tallene fra Norges Råfisklag.
Deretter har vi Øst-Finnmark med 8,8 mill kroner, der hysa var viktigst med 4,8
mill kroner - linehysa 490 tonn og 3,8 mill kroner. Så kom Lofoten med 4,7 mill
kroner, også der med størst verdi på hysa, der 460 tonn tatt på snurrevad utgjorde
2,4 mill kroner. Ellers er det snakk om beskjeden omsetning for kystflåten langs
resten av kysten.

Skal vises
Tradisjonen tro vil Trøndelag • Opplæringskontoret for Sør-Fosen og
Opplæringskontoret for fiskerifag i
vises godt under Nor-Fishing.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Aqua Trøndelag har vært Aqua Nors
største stand gjennom flere år. Under fiskerimessen i år stiller trøndelagsfylkene
med fellestand som vises godt også under
Nor-Fishing.
Mange vet at havbruksmessen Aqua Nor
de siste årene har hatt en stor felles trønderstand som har blitt lagt merke til. Aqua
Trøndelag har ligget rundt 300 m2 og vært
messas største gjennom flere år. Nytt er at
Trøndelagsfylkene denne gang organiserer
en fellesstand som vil vises godt også på
Nor-Fishing. Treffpunkt Trøndelag øker
standsarealet fra 60 m2 i 2010 til vel 120
m2 nå i år. Hele 22 utstillere/underutstillere
deltar, melder Sør-Trøndelag fylkeskommune på sine nettsider.

Ny messevekst
Legger kabal: De siste månedene har Kari Steinsbø lagt kabal. Når messa åpner 14. august skal alle kort være på plass.

Stagnasjonen er over,
nå vokser Nor-Fishing
igjen. Verdens største
fiskerimesse nærmer
seg 500 utstillere.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Rekord for mitt vedkommende,
sier prosjektleder Kari Steinsbø
(47), som har hatt jobben siden
2008. Nor-Fishing er nå omtrent
så stor som i 2002. To uker før
messestart bestod lista av drøyt
480 utstillere, hvorav rundt 400
norske. Blant de utenlandske er
det særlig verftsnæringa som
markerer seg, med verft fra
Polen, Ukraina, Latvia og
Litauen. Polen alene stiller med
hele fem verft på messa.
Høye forventninger
Steinsbø mener årets utstillere
har høye forventninger til messa.
Det har vært svært få avbestillinger, mange av utstillerne har
lagt svært mye arbeid i presentasjonen. – Det er tydelig at det er
gode tider i fiskerinæringa. Utstillerne har klare forventninger
Side
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om å møte aktører i næringa som
både vil og kan investere i nytt
utstyr, sier hun.
Helt fram til messestart har hun
mottatt nye bestillinger, fra
firmaer - ofte utenlandske - som
i lengre tid har telt på knappene
om de skal være med. – Vi har
fått en håndfull helt nye utstillere, som aldri har vært her
tidligere. Og det er selvsagt
kjempehyggelig, sier Steinsbø,
og trekker fram den svenske
vektspesialisten Unisystem AB,
som tar med seg halve arbeidsstokken over Kjølen for å vise
fram et helt nytt vektsystem for
fiskefartøy.
Hovedtyngden består imidlertid
av trofaste gjengangere, som har
vært på samme plass i samme
hall år etter år, og som ikke ser
noen grunn til å forandre på det.
Som Mustad Longline AS, som
har deltatt her helt siden Nor-Fishing for første gang ble arrangert
i 1960.
Legger kabal
Å være Kari Steinsbø de siste
månedene før messestart er
omtrent som å legge kabal. Bare
at kortstokken består av 480 kort,

og ikke 52. Når utstillerlista
legges ut først i april, kommer
rushet. Mange sitter på gjerdet,
men når de ser hvem andre som
er med, hopper de ned og melder
seg på.
Ulike haller er reservert for ulike
formål, her er teknologihall,
motorhall og emballasjehall, for
å nevne noe. Idealet er at alt
havner på rett sted, og at alle
haller er nøyaktig så store som de
trenger å være.
Men alt går ikke på skinner.
Noen vil være i bestemte haller,
uansett hvilken merkelapp som
er satt opp på forhånd. Noen utstillere fungerer som trekkplastere, «alle» vil være nærmeste
nabo. Og noen melder seg i seneste laget til å få plass der de
naturlig hører hjemme.
Steinsbø forsøker å etterkomme
alle ønsker, så langt det lar seg
gjøre. Reserveløsninga heter hall
E, i kjelleren under D-hallen. – I
2010 var den tom. Nå er den godt
oppfylt. Vi har altså en hel hall
ekstra i forhold til forrige gang,
her er også kafeteria og vi tror
mange vil finne veien dit ned.
Men at ikke kabalen er perfekt

betyr jo også at man kan «gå på
oppdagelsesferd» i messeområdet. Og kanskje oppdage noe
ekstra på veien.
By på offensiven
Nor-Fishing og Aqua-Nor har
vært fast innslag i Trondheim i
over 50 år, likevel har oppslutninga fra byen vært vekslende.
- I år tror jeg vi må si at byen er
på offensiven, med mange
spennende
arrangementer
parallelt med fiskerimessa. Arrangementet «Kysten er klar»

drar inn underholdningskrefter
fra en rekke kystkommuner, vi
får kviss på torget og my annet,
og alt tyder på at dette blir veldig
bra.
- Ellers er det tilbud om gratis
laksefiske i Nidelven, det skjer
fiskerirelaterte ting både på
Skansen og på Solsiden, vi får
ulike konferanser, både i byen og
på messeområdet, og vi får
«Speakers Corner» av godt
gammelt merke.
- Alt i alt; Nor-Fishing har noe
for en hver smak.

Ta kontakt for en prat så finner
vi ut hva vi kan gjøre for deg!

Følgende organisasjoner deltar på
Treffpunkt Trøndelag i hall F:
• Nord-Trøndelag Fylkeskommune her
under Ytre Namdal vgs og Ytre
Namdal fagskole og sikkerhetssenter.
• Sør-Trøndelag Fylkeskommune her
under Frøya vgs.
• Namdal Aqua med 7 bedrifter som
underutstillere

Nord-Trøndelag.
• Det nye Opplæringskontoret for Fosen
vil også delta.
• Trondheim kommune og Frøya
kommune
• De nord-trønderske bedriftene Overhalla Cementvare AS og Reidars Fiskeutstyr
• Kysten er klar
• Fiskarlaget Midt-Norge
• Oi ! Trøndersk Mat og Drikke AS

- Etter at Lisbeth Berg-Hansen har åpnet
Nor-Fishing 2012 i Trondheim Spektrum
kl. 10.30 tirsdag den 14. august, arbeider
vi for at hun skal avlegge Treffpunkt
Trøndelag et besøk mellom kl. 11.1512.00. Hun vil bli mottatt av fylkesordfører Tore O. Sandvik og fylkesråd Terje
Sørvik. Åpningen av standen vil bli
markert med korte taler, servering av utsøkt sjømat og underholdning.
Fylkeskommunene har eget program for
ungdom på åpningsdagen blant annet
med et miniseminar med fokus på rekruttering og kompetanseoppbygging i
fiskeryrket.
Onsdag 15. august arrangerer NTFK,
STFK i samarbeid med OI ! Trøndersk
Mat og Drikke AS Trøndelagskveld på
Kvilhaugen Gård.

Trenger båten eller
motoren reparasjon?
QSlippsetting av båter opp mot 70 fot
QDreie- og fresearbeid for alle typer mekaniske deler
QSveising (Tig og Mig)
QHydraulikk reparasjon og innstallasjon
QMotor/gir/propell

(salg, reparasjon, montering, overhaling og service)
QMekaniske slitedeler
QReparasjon av elektriske anlegg

De Wilde Slipp og Mek AS. 9580 Bergsfjord. Telefon 78 45 91 23
Mobil 977 10 315. E-post: info@dewilde.no. www.dewilde.no

Ingen vet hva dagen bringer

En ting er sikkert.
Med Råfisklagskortet får du
oppgjøret disponibelt innen 3 dager.
For nærmere informasjon, ring: 77 66 01 00 | www.rafisklaget.no

Fiskerimessa i Trondheim spektrum vokser. – Årets arrangement er det største jeg har hatt ansvar for, sier prosjektleder Kari Steinsbø.
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Døtrene håvet inn
VI VALGTE SIMRAD

AP70 AUTOPILOT
TIL Å TA STYRINGEN
NÅR VI ER PÅ DEKK.
Tid er penger…
Med Simrad AP70 Autopilot får vi en dyktig styrmann
som står klar til å ta roret når vi trenger det mest.
En smart løsning som alltid får oss tidligere i havn…

Eva Kristoffersen kan konstantere nok et flott år.

Egil Kristoffersen &
Sønner, som ironisk
nok nå kun består av
døtre, omsatte for 159
millioner kroner i fjor.
Den tidligere hvitfiskbedriften i Jennskaret i
Bø lever nå bare av
laks, i ei bygd hvor det
ikke lenger bor folk.
Harald Pedersen

nøyd med fjoråret. Man kan si at
vi er tilbake til mer normale tilstander i næringen, sier daglig
leder og majoritetseier Eva Kristoffersen, som er tredje generasjon
Kristoffersen
i
familiebedriften. Hun eier bedriften sammen med søsteren,
Anna Elisabeth Kristoffersen.

- Slaktevolumet siste år gikk ned
med rundt 10 prosent. Dette har
også sammenheng med de høye
lakseprisene som var året før. Da
slaktet vi det remmer og tøy
kunne holde på grunn av de
skyhøye prisene. Også på volum
er vi nå tilbake til normalen, sier
Kristoffersen.

- Mengden av fisk i havet
reduseres stadig, og det bør øke
etterspørselen etter oppdrettsfisk
på lang sikt, sier Kristoffersen.

- Med fall i lakseprisene på rundt
ti kroner per kilo er tilbake til
mer normale tilstander i
næringen, sier daglig leder og
majoritetseier Eva Kristoffersen.

redaksjonen@kystogfjord.no

- Vi hadde et resultat før skatt på
28,7 millioner kroner. Tatt i betraktning et fall i lakseprisene på
rundt ti kroner per kilo fra det foregående året, er jeg godt for-

Det tradisjonsrike selskapet som
hennes bestefar Egil Kristoffersen startet i 1966, står støtt
med bunnsolid egenkapital. Selskapet sysselsetter 33 personer
på land og hav.

Bygda Jennskaret i Bø i Vesterålen er uten fastboende. Men
har likevel kommunens største
bedrift, Egil Kristoffersen &
Sønner.

EgllYcdYf_k`]d]cqkl]f
F«j`]lladÇkc]^]dl]f]
Klgdl$«jda_$\qcla_g_YfknYjda_

VI V
VALGTE
VAL
A
ALGTE
P
Profesjonell
roffesjonell ser
service
vice verden
verden o
over
ver
autopiloter blir levert
Profesjonell
Proffesjonell service
service for
for Simrad
Simrad AP70/AP80 autopiloter
levert
av et stort
stort nettverk
nettverk av
av dyktige hovedforhandlere
hovedfforhandlere og sertifiserte
sertifiserte
partnere.
partnere. Vi
Vi har spesialutdannede
spesialutdannede servicefolk
serviceffolk i viktige havner
havner i over
over 50 land.
land.
De
De står klar
klar med rreservedeler
eservedeler og sikrer
sikrer rask
rask og
g effektiv
eff
ffektiv
ektiv service
service ombord.
ombord.

PRO.SIMRAD-YACHTING.COM
P
RO.SIMRAD-YACHTING.COM

E¬lgkk^gj]f`q__]da_kYelYd]h
Fgj%>ak`af_*()*$klYf\>%-)/
Side

14 • KYST OG FJORD

kystogfjord.no • august 2012, uke 32

kystogfjord.no • august 2012, uke 32

KYST OG FJORD • Side 15

Kai Kviteberg kjører 60.000-70.000 kilometer i året for å hente råstoff. Her sjekker han at
temperaturen er korrekt.

Ferske reker fra Lyngen er blitt et begrep. Men daglig leder Jack-Robert Møller innrømmer at konseptet er krevende.

Wasana Bugge, opprinnelig fra Thailand, er en av flere kvinner som har fått arbeid i den
nye bedriften.

Tjener på sørnorsk reketørke
Når rekene svikter på
Skagerrakkysten, er
det reker fra Troms
som fyller hullet. Hard
jobbing, sinnrik infrastruktur, lojale fiskere
og lastebiler som går
uten stans er resepten
fra Lyngen Reker i
Nord-Troms.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det er krevende, til tider har jeg
tvilt jeg på at det går an, innrømmer daglig leder Jack-Robert
Møller (49). For til tross de lange
distansene, er disse rekene aldri
innom fryseriene på vei sørover.
Side
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Gründere på reke
Her får du historien om
rekefisket som kollapset i
Barentshavet, og om hvordan
direktøren i Royal Greenland
Norge fikk med seg en håndfull
sjarkfiskere og tidligere ansatte
for å gjøre noe ingen andre hadde
gjort før dem: Sende reker fra
nord til sør, uten at de fryses
underveis.
Reka i Barentshavet var limet
som fikk torsketrålerne til å drive
helårlig, til tross for at de bare
trengte noen måneder på å ta
torskekvotene. Utover på 90tallet kjøpte rederiene utrangerte
reketrålere, flyttet konsesjonene
over på stortrålerne og kondemnerte de gamle fartøyene.
Slik ble små og tungvinte
reketrålere skiftet ut med super-

effektive fangstmaskiner, og slik
gikk rekevolumet til himmels inntil rekebestanden kollapset på
begynnelsen av 2000-tallet.
Kollapsen var total og stort sett
samtlige rekemottak i nord ble
lagt ned.

nordnorsk rekefisket. Mens fisket
i stigende grad foregikk ute i
havet og tonnevis av frossenreke
fosset inn over kaiene, var det
bare et fåtall sjarker som fortsatt
holdt stand i fjordene og solgte
over kai.

Ved Royal Greenlands rekefabrikk i Nord-Lenangen fikk de 42
ansatte endelig beskjed 1.august
2006, etter å ha gått permittert
siden november året før. Administrerende direktør Jack-Robert Møller fortvilte, men hadde
ikke noe annet valg.

For Jack-Robert Møller og Royal
Greenland var dette råstoffet uinteressant, et heft de helst ikke
ville befatte seg med. Men for
samme mann i Lyngen Reker er
det nettopp dette råstoffet som er
grunnlaget. Møller, med to års
fartstid i Eksportutvalget og flere
år i Råfisklaget bak seg, mente at
det kunne gå an å bygge infrastruktur som fikk ferskreka ut til
markedene – raskt og effektivt.
Et nytt selskap ble stiftet i
oktober 2007, som kjøpte fabrikken tilbake for en god pris.

Renessanse
Men samtidig som reka forsvant
ute i havet, hadde bestanden fått
bygge seg opp inne i de dype
fjordene i Nord-Troms, det opprinnelige kjerneområdet for det

Møller satt på begge sider av
bordet, motpart var medpart, for
Royal Greenland ville oppriktig
at det skulle komme ligge igjen
noe positivt i bygda når de trakk
seg ut.
De startet i det små. Tre båter var
med, som fikk levere fangst tre
ganger i uka.
Beinhardt samspill
I dag består laget av nærmere 20
fartøy, de fleste godt under 60
fot. Hver uke går 5-8 tonn reke ut
av bedriften, det meste sørover.
Omsetninga har forlengst passert
50 millioner.
Kommunikasjonen
mellom
kjøper og fisker er meget tett. Ser
selgerne at markedet tørker, går
det umiddelbart SMS ut i
fjordene om at trålen må opp.
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

Fiskere som ikke tar signalene,
kastes ut av samarbeidet.
- Ja, vi er beinharde på dette,
fersk reke kan ikke produseres
for lager, sier Møller med ettertrykk. Hver uka starter med åpne
muligheter, men jo nærmere
helga man kommer, dess vanskeligere er det å få kabalen til å
gå opp. Blir det stoppordre,
kommer det som regel på slutten
av uka.
- Alle er avhengige av alle, og at
alle spiller på lag. At vi og de
kommer til kaia til avtalt tid, og
at kvantumet vi tar inn stemmer
med etterspørselen. Vi må ha helt
avklarte rammebetingelser på
forhånd, og unngå diskusjoner
når jobben skal utføres, sier
Møller, som mener fiskerne nå
utgjør et typisk cluster. De oppkystogfjord.no • august 2012, uke 32

ildner hverandre, forsker ut nye
metoder og deler erfaringer.
Til gjengjeld gjør bedriften «alt»
for å ta i mot den ferske reka.
Fem lastebiler går i skytteltrafikk
mellom de ulike landingsstedene,
og det øker på hele tida. Foregår
fisket utenfor Ørnes sør for
Bodø, stiller bilen på Ørnes-kaia.
Til tross for at vi snakker om
nærmere 70 mils avstand, og en
kjøretid på over ti timer – en vei,
inkludert ferge…
Med i regnestykket hører sirlig
håndpilling, samarbeid med
Lofotprodukter, fokus på innpakning og design, langsiktig
jobbing med kresne kunder som
vil ha kvalitet og ikke minst en
rekepris i sør som har gått rett til
himmels…

Per Halvard Hansen solgte torskekvota og satset alt på reker. – Men jeg frykter at vi beskatter for hardt, sier han.
KYST OG FJORD • Side 17

DET ER DETTE VI LEVER AV!

Hammerfest kommune

Nesseby kommune
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Alta kommune

Gamvik kommune

Tana kommune

Vardø kommune
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Lebesby kommune

Måsøy kommune

Hasvik kommune

Berlevåg kommune

Vadsø kommune

Nordkapp kommune
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- Fungerer fantastisk
Fantastisk. Det er ordet
skipper André
Steffensen (44) bruker
når han skal beskrive
linehalersystemet på
nybåten «Havbryn» på
11 meter.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Linebåten, som drar bruket gjennom ei luke i vannlinja, har nå
gjort unna det meste av torskekvota og hele blåkveitekvota,
og Steffensen, som både er trålskipper og skipper på egen sjark,
mener systemet har bevist sin
egen berettigelse. Blåkveitekvota
ble tatt på to sjøvær.
- Største problemet er egentlig at
han Harald Bye i korten begynner å fryse fordi han har for
lite å gjøre, fleiper Steffensen.
For det er der framme i korten
det skjer. Bye styrer linehaleren
og har langkroken parat dersom
fisk går av kroken i vannskorpa.
Men det skjer nesten aldri, og
mannen i korten kan sløye deler
av fangsten samtidig som han
drar inn bruket. Systemet er helt
nytt, linedrageren er bygget inn i
båten, og fisken, vel innafor
skutesida, løftes opp på dekk via
et transportbånd.
- Spesielt under blåkveitefisket
gikk dette smertefritt. I torskefisket er det litt mer «pes»,
med ringer og steiner som må

Skipper Runar Hansen (34) har jaktet hyse med snurrevad
de siste ukene. Men det er langt mellom de store halene.

Snurrevadbåten «Mea» av Myre.

Fant hysa med «Mea»
André Steffensen er til vanlig trålskipper. Men til påske kjøpte han sjark.

passes på, for at de ikke skal
havne feil og ryke lina.
Båten kom til påske, noen uker
forsinket fra verftet, og etter tre
dager med godt torskefiske, satte
det inn med dårlig vær, og deretter var torsken utenfor Vesterålen forsvunnet. Følgelig har
Steffensen 10-12 tonn torsk igjen
av kvota, og dårlig tid til høsten.

Sjarken drives på si’, til vanlig er
han skipper på Røkke-tråleren
«Vesttind», og på toppen blir han
skipper på den første nye
supertråleren, som skal leveres
15. mai.
- Det er ikke tale om å forlate
tråleren til fordel for sjarken, sier
han.
Linesystemet blir vist fram på

Norfishing via modell og film,
mens båten selv holder seg
hjemme i Øksnes. Rett etter fiskerimessa er det forskningsfangst
på blåkveite, deretter er han
usikker på hvordan resten av året
blir.
- Det enkleste er jo at det dukker
opp torsk utenfor Vesterålen tidlig på høsten så jeg får tatt kvota.

10-12 tonn er i minste laget for å
dra nordover til Finnmark, men
jeg ser ikke bort fra at vi havner
der.
- Tross sine 11 meter oppfører
«Havbryn» seg som en storbåt,
spesielt når den får litt last i
rommet. Båten tåler en støyt og
det kan også godt være at vi kan
ta torsken langt utpå høsten.

Hansen (34) til Kyst og Fjord. 34 sjøvær i uka er nok, for dette
fisket kan ikke drives spesielt
intenst.

Snurrevadbåten «Mea»
av Myre kom forleden
på land med 5,5 tonn
hyse. Men det skjer
ikke hver dag.

litt, etter at vi har gjort noen bra
hal. Det er lite tilsig, plutselig
finner vi ikke hysa i det hele tatt,

sier Hansen, som regner med å
holde på et par uker til. Deretter
blir båten base for et telletokt på

småfisk utfor Finnmark. - Hele
september er satt av til den
jobben.

Snurrevadflåten for Øksnes er
blitt stadig færre de siste årene,
og det er nå bare to-tre fartøy
igjen som jakter hyse med
snurrevad. Det betyr at det er
bedre plass på de lokale feltene.
- Likevel må feltet gjerne hvile

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Skal du ha stabile hysefangster,
må du nok drive med line på
disse kanter, sier skipper Runar
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Lager med noe begrenset sortiment



Lag
Lager
er med
noe be
begrenset
grenset sor
sortiment
timent
Begrenset sortiment



Begrenset
sortiment
Be
grenset sor
timent

Egersund
E
gersund

Kontakt:
VEVANG AS -OB     +JLLEFJORD
Side

Lager med fullt sortiment
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B
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Fiskeri er viktig for Finnmark
Møt oss på stand nr F-517

ffk.
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Ungdom lærer sjøvett

DRAR TIL SJØS: Jakob Karlsen fra Husøya er en av mange tidligere deltakere under ungdomsleieren til Redningsselskapet. Foto: Redningsselskapet

Redningsselskapet
lærer ungdommer godt
sjøvett på Senja.
Ronny Trælvik
redaksjonen@kystogfjord.no

Sist uke arrangerte Redningsselskapet en ungdomsleir i Hamn i
Senja.
– Det er femte året på rad at vi
gjennomfører dette, opplyser
Arild Braathen, Redningsselskapets daglige leder i Troms og
Finnmark.
Arrangementet har altså allerede
rukket å bli en tradisjon – og
populært er det også.
– Ja, dette ble fulltegna på et tidlig tidspunkt, forteller Braathen.
Det betyr at 26 ungdommer
deltok i Hamn i Senja.
Båtførerprøven
Disse er i aldersgruppa 14 til 17
år, og kommer fra hele Troms
fylke, samt Vesterålen i Nordland.
– Vi følger et tradisjonelt opplegg, sier Braathen.
Det innebærer blant annet at de

unge og håpefulle får sjansen til å
ta Båtførerprøven.
– I tillegg til teorien er undervisninga også spekka med øving i
praksis. For det er jo ingen steder
sjømerkene er så konsentrert som
ved Hamn i Senja, slår Braathen
fast.
Han skal selv være til stede under
deler av uka. Mens fire instruktører gir ungdommene gode
tips innen maritime sysler.
Sosiale aktiviteter
Men det er ikke bare båtførerprøve som venter de 26 ungdommene.
– En god del sosiale aktiviteter
blir det jo også, forteller Braathen.
Blant annet mestring av motorbåter så vel som seilbåter.
– Fridykking med våtdrakt og
andre naturopplevelser står også
på programmet, opplyser Braathen.
Han skjønner godt at ungdomsleiren raskt ble fulltegna.
– Ja, for dette er et glimrende
tilbud til ungdommene, slår han
fast.

Vi kan mette
15 millioner
mennesker
daglig
Olje og gass er verdier vi har til låns. Sild og
makrell er verdier som kan leve evig. Om de
voktes vel. Og det gjør vi. Vi samarbeider med
forskere og sørger for at det ikke fiskes for mye.
I år kan vi mette 5,5 milliarder mennesker.
Om 100 år vil vi gjøre det samme.

TIL TJENESTE
SILDELAGET.NO

ET YRENDE LIV: Fridykking er en av syslene under ungdomsleiren. Foto: Redningsselskapet
Side

22 • KYST OG FJORD

kystogfjord.no • august 2012, uke 32

kystogfjord.no • august 2012, uke 32

KYST OG FJORD • Side 23

Ny båt for Pettersen
Familien Pettersen på
Ballstad har kjøpt ny
båt. Tidligere «Brandsholmbøen» fra Steine
har havnet i Ballstad.
Det betyr at 55 år gamle
«Roholmen» til sist er solgt ut av
familien, etter å ha tjent trofast i
mange år.
Hvalfangeren fra Steine er tre
meter lengre og 20 år yngre, og
skipper Jan-Ivar Pettersen er godt
fornøyd, selv om første sjøvær
gikk rett vest.

- Vi plagdes litt med utstyret,
men slik skal det være, alt er jo
nytt for oss, sier familiefaren,
som bokstavelig talt har stått for
all rekruttering selv.
Sønnene er mannskap, tvillingene Bjørn Sturla og Bjarne
Johan, Hermann og Sigve, der
sistemann nylig har gjort sin
debut.
- Det blir å satse på torsk- og
hysefiske som på gammelbåten,
sier Pettersen til Lofotposten.
Gammelbåten er solgt videre til
Fredvang.

Myre Fiskemottak tjener penger. Foto: Dag Erlandsen

Doblet omsetning på to år
På to år har Myre fiskemottak mer enn
doblet omsetninga, og
med et 2011-resultat på
nær fem millioner
kroner. – Økt volum er
eneste årsaken, sier
daglig leder Ted Robin
Endresen.

Tidligere «Brandsholmbøen» er nå blitt nye «Roholmen».

Jan-Ivar Pettersen, med sønnene Bjørn Sturla og Bjarne Johan, knipset tett før blåkveitefisket tidligere i sommer. Nå er også lillebrødrene blitt mannskap.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Selskapet, som ble stiftet til jul
2005, har vokst og vokst, og slik
skal det bare fortsette videre i
årene som kommer, i følge
Endresen.

tallene, sier Endresen, som fikk
på land 8000 tonn råstoff i 2011.
I år er målet å komme opp i
10.000 tonn, og 12.000 tonn i
2013.

2011 kom ut med 145 millioner i
omsetning, og allerede hittil i år
er tallet 170 millioner. Så sent
som i 2009 hadde bedriften en
årsomsetning på «bare» 62
millioner kroner.
- Mer varer å selge gir mer vekst.
Det er den enkle forklaringa bak

Men om omsetninga øker, gjør
resultatene det enda mer. 2011
endte opp med et driftsresultat på
4,8 millioner.
Det er nesten åtte ganger så mye
som i 2010, og 50 ganger så mye
som i 2009!

Stordriftsfordeler
Årsaken til årets vekst er nybygget til 30 millioner kroner,
som ble tatt i bruk noen få
uker etter nyttår. – Vi så at
dersom vi skulle fortsette å

vokse måtte vi ha større
lokaliteter.
Med mer plass kommer stordriftsfordelene, og med dem
det økte overskuddet, sier
Endresen.

M YRE F ISK EM OT TA K
Omsetning
Driftsresultat

2009

2010

2011

62349
88

95582
874

145099
4767

OUR KNOWHOW - YOUR SAFETY
Merci pour la nourriture

Thanks for the food
穦삲㫹샋쁻샃삅삡쁿
Vielen Dank

Obrigado pela comida

Bennett Marketing - Foto: Getty Images

Gracias por la comida

Året rundt bidrar de som trosser værmelding, vind og kulde til å gjøre norsk kvalitet kjent
over hele verden. Hver dag nytes 33 millioner måltider med norsk sjømat, i mer enn 150 land.
Fiskeri- og havbruksnæringen skaper 46.000 arbeidsplasser langs kysten og 53 milliarder
kroner i eksportinntekter. Grunn nok til at vi alle kan si ”Takk for maten!”

Visit us @ Nor-Fishing
14 - 17. August 2012
stand no. A1-040

The ultimate choise for durable gears

www.frydenbosabb.no
w w w. f h l . n o
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Utvider på Skrova
Ellingsen Seafood AS
på Skrova skal utvide.
Nå ber bedriften om
kommunal støtte.
- Vi trenger mer plass fordi fabrikken må utvides, kaia forlenges
og vi må ha mer plass til trailere
som daglig er innom, sier kontorsjef Aino Ellingsen til Lofotposten.
Ellingsen mener økt volum
nødvendiggjør utbygging av fabrikken: - Vi har planer om å
bygge en tredje modul ut mot
kaia. Kaia må utvides for at vi
skal være i stand til å ta i mot
brønnbåter. Og vi må få bedre
plass for å avvikle trafikken.

Nyt uniformene: Fra venstre May Nilsen, Karen Steinsvik, Ingrid Lie Brun, Inger Johansen og Kirsten Tveter, som stod for kirkekaffen under Fiskernes
Dag i helga. Foto: Dag Erlandsen

Fiskarkvinner gir seg ikke
Norges fiskarkvinnelag ble nedlagt i
fjor, men tro ikke at
alle har gitt seg.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Vi bestemte oss raskt for å
videreføre laget, sier Gerd
Antonsen myndig, leder i Tendringen fiskarkvinnelag i Øksnes.
Det siste året har det lille laget
blant annet trått til under
skreifestivalen i kommunen, Fiskernes Dag sist helg og diverse
arrangementer i samarbeid med
Kystlaget og kirka. Siste tilskudd
av en ung kvinne fant sted for
bare noen uker siden.
- Unge feskarfruer, mange av
dem med oppvekst langt fra

nærmeste fiskevær, flytter hit til
kommunen og finner det helt
naturlig å bli med i laget. Vi har
20 medlemmer, alle svært aktive,
oppsummerer Gerd.
Laget er rundt 35 år og har blant
annet hatt Gunda Nilsen i sine
rekker, mangeårig leder i Norges
fiskarkvinnelag.
- Vi er stolte av å eksistere, repliserer Karen Steinsvik (32),
småbarnsmor, lærer og nært tilknyttet snurrevadbåten Mea.
– Da Fiskarkvinnelaget nasjonalt
ble nedlagt, fant vi fort ut at vi
ikke bare kunne legge oss ned i
dragsuget. Vi ville eksistere, og
det har vi tenkt å fortsette med.
Vi hjelper til med arrangementer
når vi blir spurt om det, og ikke
minst har vi det veldig artig
sammen.
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Alt dette betyr at parkeringsarealet mellom fergekaia og land
må utvides. Der er det staten ved
Statens Vegvesen som er
grunneier, og så lang har etaten
sagt nei. Årsaken har vært
usikkerhet rundt fergedriftas
framtid, på grunn av Lofotens
fastlandsforbindelse, som noen
mener gjør ferga mellom
Svolvær og Skutvik overflødig.
Men snart fem år etter vei-

- Vi trenger mer plass fordi fabrikken må utvides, sier kontorsjef Aino Ellingsen. Foto: Dag Erlandsen
åpninga øker trafikken, og
øysamfunnet Skrova, som er
eneste stopp mellom Svolvær og

Skutvik, blomstrer. Ellingsen
Seafood gikk med et driftsresultat på drøyt 31 millioner

kroner i 2011, etter å ha omsatt
for 324 millioner. Overskuddet
var nesten 25 millioner lavere

enn rekordåret 2010, men fortsatt
fire millioner over «normalåret»
2009.

Nyhet
for lineflåten på
NorFishing
2012
AUTOMATISK LINEHALERSYSTEM (ALH)
- et effektivt og skånsomt fangstsystem
Besøk oss på D-338
for mer info. Brosjyrer,
video og modellbåt
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Kystfolk

Flaut å gå på grunn

Husbåt på flukt

Operasuksess på Røst

Å gå på grunn er det flaueste en båtfører kan gjøre. Det mener flertallet av de spurte i en spørreundersøkelse foretatt av MMI i sommer, for alkovettorganisasjonen «Av og Til og Klar for Sjøen». Flausespørsmålet ble stilt til over 1000 personer, 77 prosent mente det var flauest å gå på grunn, 76 prosent
ble mest flau av å dulte borti eller kollidere med andre båter på vei inn eller ut av havna, mens 75
prosent mente det flaueste var å bli tatt med promille. Bare 57 prosent mente det var mest flaut å falle
over bord. Sjefredaktør Ole Henrik Nissen-Lie i Norsk Maritimt Forlag mener tallene avspeiler holdningene han møter i fritidsflåten, og mener båtførere har en økende bevissthet om at alkohol og båtvett
ikke hører sammen.

En halvferdig husbåt, som de siste par årene har hatt tilhold på Melbu, «flyktet» nylig til
Sigerfjord havn, noen mil lenger nord. Et tysk firma og et norsk konkursbo strides om eierskapet, og nå har den ene av partene tatt affære, skriver Vesterålen Online. Bak historien ligger
et unikt prosjekt med unike materialvalg og vyer om revolusjon på boligmarkedet, men der
eieren senere omkom i en trafikkulykke. Det flytende huset skulle bare ligge midlertidig i
Melbu havn, men etter to år mente Hadsel kommune i sommer at det var på tide å gå til oppsigelse av havneplassen. - Jeg har ikke stjålet båten, sier Christoph Segelitz, som hevder at
båten fortsatt tilhører konkursboet til Tremas, kompositt-bedriften han var medeier i.

Røst i Lofoten kan mer enn å ta i mot en sjarkarmada om vinteren. I helga stod de 600 innbyggerne på hodet, som vertskap for hele 1700 mennesker, i forbindelse med urfremføringa
av «Querinioperaen». Operaen bygger på den sanne historien om italieneren Pietro Querini,
som i 1432 strandet på Røst etter et grusomt forlis og deretter nøt godt av røstværingenes
gjestfrihet og rørende omsorg. Historien ble sirlig nedskrevet av Querini, den befinner seg i
det italienske statsbiblioteket og danner grunnlaget for den spesielle vennskapet mellom
røstværinger og italienere. Suksess, konkluderer både Lofotposten og NRK, og viderebringer
at de ihuga røstværingene allerede mumler om forestillinger i Bjørvika og La Scala.

Steinar Friis:

- Blir ikke så stor i kjeften heretter
Her er opprørsgeneralen som startet
Norges Kystfiskarlag
for 25 år siden. Nå er
Steinar Friis (62) på vei
ut av styrerommene og
inn i dikter- og malerkunstens verden.
– Jeg skal bare gjøre
unna dette intervjuet.
Deretter blir det galt å
være like stor i kjeften
som før, sier han til
Kyst og Fjord.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det er med andre ord ingen alminnelig audiens som finner sted
på
Ramberg-kaia
denne
sommerdagen. Få, om noen, har
filosofert mer om kystfiskerens
plass i det norske samfunn, og
om hva framtida kan fallby den
som vil leve av fisken som
svømmer utenfor egen naustdør.
Og enda færre har så til de grader
maktet å sette de store problemstillingene på spissen, så de kan
bli forstått langt unna fiskerisamfunnene det gjelder.
Selger lik til turistene
- Egentlig er det likene våre vi
selger, når vi trekker tusenvis av

turister til Lofoten. Det er jo ikke
bilder av ordførere og skolesjefer
de kommer for å se, men fiskerne. Vi viser fram det som en
gang var, og staten gir penger for
at vi skal bli enda dyktigere til å
markedsføre fortida. Men å satse
på denne yrkesgruppa videre
framover - det synes ikke å være
noen spesielt viktig oppgave for
myndighetene.
Sier provokatøren ned i en halv
kopp kald kaffe. Ordene er ikke
billige, de er meislet inn etter et
langt liv i styrhuset, og delvis
nedskrevet i en notatblokk om
bord. Skribleriene har som oftest
funnet sted langs leia opp og ned
kysten nattestid, når autopiloten
gjør jobben og alt han trenger er
å holde utkikk. Han er blitt bedt
om å gi ut bok om alt dette, og
har det under sterk vurdering.
Men respekten for bøkenes
verden er voldsom og han
kjemper med trinnhøyden.
De er akkurat kommet på land,
Steinar og kona Ingunn (54),
med 600-700 kilo hyse på fem
stamper. De er godt fornøyd.
Øverst i lasset ligger ei fin kveite,
Steinar dytter borti den og mener
at det er blitt atskillig mer av
sorten etter at Ingunn ble mannskap. Om det bare er en fleip er
ikke godt å si, men han er dønn
seriøs når han uttaler at Ingunn er

Maleren: Steinar fester inntrykkene til lerretet. Her med
maleriet av hans to store forbilder, Brynjulf Kristoffersen
og Harald Eriksen.
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«verdens beste kjerring», der hun
går inn for å egne en linestamp
før middag, mens han rusler inn
på bruket for å sløye.
Pensjonistfisket de har begynt
med markerer et nytt kapittel i
livet. Han solgte skøyta da mannskapet hans nådde pensjonsalderen og kjøpte i stedet
35-fotingen «Krabben». Selgeren
var for øvrig en annen feskarhøvding, Rolf Bendiksen,
mangeårig leder av Nordland
Fiskarlag. At de to var nære
venner den gang kystfiskerne i
Nordland startet egen forening
og ble kastet ut av Norges Fiskarlag, er neppe dekkende. Men
forholdet mellom de to organisasjonene er blitt atskillig mer
pragmatisk de siste årene.
- Grådighet styrer næringa
Torskekrisa i 1989 ble Kystfiskarlagets flying start. 19. april
var hele kvota oppfisket og flåten
ble jagd på land, uten mulighet til
å tjene penger resten av året. Med
Steinar i spissen arrangerte laget
demonstrasjonstog i Kabelvåg
mot
fiskeriminister
Svein
Munkejord, de kuppet mediene
og fikk oppmerksomhet så det
holdt. Kystfiskarlaget, gjennom
sin markerte leder, ble plutselig
kjent og lyttet til, i årene da torskekrisa overskygget alt og alle i
denne næringa.
Akkurat nå synes alt dette
uendelig
lenge
siden.
Kirkebønnene om at fisken måtte
komme tilbake er til fulle besvart, og vel så det.
Steinar ser tilbake. - 3500 fiskere
fikk beskjed om å slutte.
Departementet uttalte at de
kunne få komme tilbake dersom
ressurssituasjonen ble bedre.
Neste år har vi en torskekvote på
nesten en million tonn, vi får ikke
bedre ressurssituasjon enn
akkurat nå, men ingen har ennå
invitert dem inn i varmen igjen.
Departementet må ha glemt hva
de sa. Sjansen til å investere er så
til de grader til stede akkurat nå,
det er så mye fisk i havet at man
med letthet kunne tatt en del av
kvota og laget gode re-

krutteringsordninger for de som
vil inn. Men det skjer ikke. Og da
er det nærliggende å konkludere
med at noen i Fiskarlaget - i samarbeid med noen i departementet
- har bestemt seg for at økninga
kun skal forbeholdes de største.
Regelen om at 28-metringene
kan være så store de bare vil,
bare ikke lasterommet overstiger
500 kubikkmeter, passer som
hånd i hanske, de har fått bygget
seg opp med masse ekstra
kapasitet og er klare til å svelge
unna, uansett hvor stor kvota
måtte bli.
- Jeg mener det er grådighet som
styrer denne næringa, og ikke
demokratiske prinsipper, sier
Friis, og fortsetter:
- Når blir de store fornøyd? Jeg
tror aldri. Når vil departementet
- som har klare meninger om
hvor liten man får være før man
kastes ut av næringa - sette et tak
på hvor stor man får være? Jeg
tror aldri.
Penger uten samfunn
Mye av norsk distriktspolitikk de
siste årtiene er konsentrert om
samfunn uten penger. Lokalsamfunnene må være lønnsomme, ellers går de nedenom.
Friis snur på flisa, og snakker om
penger uten samfunn.
– Slik vi fokuserer nå, er det
pengene som skal fortelle oss den
hele og fulle sannhet. Bare det er
penger nok, tror vi at alt er bra,
da spiller det liksom ingen rolle
at lokalsamfunnene dør. Tallene
alene bestemmer om det er olje
eller fisk vi skal ha opp, og jo
større tallene er, jo mer jubler vi.
Hvor disse tallene befinner seg,
om vi snakker om lokale arbeidsplasser, skatteinntekter til kommunene eller overskudd til
oljeselskapene – det er over
hodet ikke viktig.
Sier lofotfiskeren, og minner om
at Flakstad kommune, som har
flest fiskere her i landet i forhold
til folketallet, hadde 2000 innbyggere i 1973. I dag er de 1300.
- Når er det null, spør han.
Det er ikke noe nytt, at det er slik.
Steinar tilhører et årskull der

absolutt ingen av skolens
rådgivere ba elevene dra hjem og
kjøpe båt. Når Steinar likevel så
gjorde, var det akking og
hoderysting. Han kunne jo blitt
noe stort. Gjort det til noe. Så
hvorfor kaste bort livet i fiskebåten? Steinar blir provosert:
- Det er en myte at fiskerne er en
snever gruppe mennesker som
ikke fikk det til i livet. Jeg har
truffet så mange dyktige og reflekterte mennesker på kaier og i
lugarer. Mange vel beleste, på
Herman Wildenvey og Jacob
Sande, de deklamerer dikt på
messa og har gode og sunne perspektiver på samfunnet. Det er
synd for Norge at de ikke slipper
mer til i den offentlige debatten.
Det er Frank A. Jenssen, journalist og forfatter, som har bedt
Steinar skrive bok. Han mener
notatene hans er for gode for
skrivebordsskuffen, og at Steinar
bare må begynne å skrive. Resten
vil komme etter hvert.
Men fiskeren fra Ramberg har
også en annen side som han ikke
vil begrave. Malerkunsten.
Allerede på gymnaset i Svolvær
på 60-tallet malte han bilder, og
dette har fulgt ham hele livet. Går
du inn på bruket i Ramberg,
finner du malerier av fiskerne
Brynjulf Kristoffersen og Harald
Eriksen, Steinars største forbilder
da han var ung. Maleriet forener
Steinar mange sider. Det er
mange måter å vise fram fiskerne
og livet de lever på kysten.
– Jeg bruker å si til kona at
malerier for flere hundre tusen
går forbi rorhusvinduet hver
eneste dag. Nå som jeg har tid,
kan jeg gå inn i atelieret og gi alt
for å få festet inntrykkene. Kona
roper at nå er det mat, jeg svarer
at jeg kommer om fem minutter,
og når jeg kommer inn, sover
hun middag, og maten står kald
på bordet. Så oppdager jeg at det
har gått to timer…
- Da har jeg vært en tur bortenfor
tid og rom. Et sted der ingen spør
om timesbetaling, lønnsomhet,
strukturering og fiskekvoter.
kystogfjord.no • august 2012, uke 32

Fiskeren: Få - om noen - kan sette problemstillingene på spissen som Steinar Friis. Her etter en fin dag på havet hjemme på Ramberg.
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Råfisklaget ligger 165 millioner foran
Råfisklagets omsetning ligger
165 millioner kroner over fjoråret. Gjennom hele året har
råfisklaget fulgt nøye med
hvordan omsetningen fra årets
fiske er i forhold til fjoråret.
- Vi ligger per fredag 3.august
165 millioner kroner foran. Det
skyldes i all hovedsak et meget
godt torskefiske i starten av året
og et lofotfiske som det

kommer til å gå gjetord om en
stund. Muligens var 1947
bedre.., heter det i oppsummeringen.
I løpet av våren og sommeren
har de gode tallene fra vinteren
kommet godt med – i kappløpet
mot tallene fra i fjor. Fisket har
ikke vært så bra denne
sommeren som i fjor. Sist uke
tok fjoråret inn ytterligere

drøye syv millioner kroner.
Av en samlet omsetning på
4,726 milliarder så langt i år,
utgjør landinger fra norske fiskere 3,804 milliarder og 922
millioner fra utenlandske
fartøy. Tallene for 2011 i tilsvarende uke var 4,561
milliareder, hvorav 3,645
milliarder fra norske båter og
916 millioner fra utenlandske
fartøy.

Fryst for 24 mill
Av omsetningen i uke 30 på
60,8 millioner stod fryst fisk
for 24 mill kroner. Her var det
lik
fordeling
ganske
kvantumsmessig på torsk,
hyse og sei, hver med 650700 tonn og verdimessig fra
6,2 til 8 mill kroner.
Fisket for den havgående
flåten foregår for en stor del

Normalt syn

NAVY - Norsk Importør
av FLIR Termiske kamera til
martimt bruk

 
/DYO\VNDPHUD
Termisk kamera

M-Serien
-Serien
Multi-Sensor system termisk kamera, kommer i
utførelser. Fra den avanserte M618CS gyroserte til M324XP. Les mer på våre hjemmesider.

Finanskrise for
torskelandsbyen

langt nord i Barentshavet, fra
Bjørnøya og nord mot Hopen,
med gode fangster både av
torsk og hyse.
I løpet av de siste 10 dagene
har vi hatt 13 leveranser fra
10 trålere, totalt 2.700 tonn,
400 tonn fra 4 snurrevadbåter,
500 tonn fra 4 autolinebåter
og 440 tonn reke fra ett fartøy.

Seien igjen
størst
Av ferskomsetninga i uke 30
innefor råfisklagets distrikt,
var seien størst i verdi, med
10,3 mill kroner etter
levering av 1.800 tonn,
herav utgjorde notseien
1.640 tonn og 9,1 mill
kroner. Dette fisket nærmer
seg nå kvotetaket på 35.500
tonn.
Tall
fra
Fiskeridirektoratet viser at
33.000 tonn ble passert pr
uke 30, og tar vi med
leveranser hittil denne uka
på 900 tonn står vi med en
rest på ca. 1.500 tonn.

MØRKE SKYER OVER TORSKELANDSBYEN: Det har vært en treg start på prosjektet med Torskelandsbyen. Foto: Ronny Trælvik

Den bebudede torskelandsbyen på Senja
lar vente på seg.
Ronny Trælvik

Reker og
fersk fisk
I uke 30 ble ble det omsatt
via råfisklaget brukbare
leveranser av fersk fisk og
skalldyr også fra trålere.
Fem trålere med ferskfisk, 3
av dem har lagt om fra tidligere levering av fryst, totalt
300 tonn torsk verdt 2,9 mill
kroner og 200 tonn hyse til
verdi 1,1 mill kroner.
Videre leverte et 20-talls kystrekebåter 38 tonn reke, ca
50/50 kokt/rå, der verdien
var 1,5 mill kroner.

redaksjonen@kystogfjord.no

En rekke leiligheter og stor
båthavn ligger på tegnebrettet til
torskelandsbyen på Silsand, ved
Finnsnes. Et mekka for turister
som liker båtliv og fiske. Men per
i dag er det bare moloen og én pir
til båtplasser som står ferdig.
Den avgåtte daglige lederen, Kjell
Furu, henviser til styreleder i
Båthavna AS, Tom Rune

FLIR SEMINAR
Vi ø n s k e r d e g v e l k o m m e n t i l v å r s t a n d G - 7 0 1
XQGHU nUHWV 1RU)LVKLQJ +HU YLO YL VWLOOH XW ÀHUH
FLIR termiske kamera. Ønsker du en produkt
produktgjennomgang gir vi deg gjerne dette. Ønsker
du å lære enda mer om FLIR kameraer samt
høre erfaringshistorier fra brukere ønsker vi deg
velkommen til vårt FLIR seminar som holdes
klokken 14.00 onsdag og torsdag under messen.
Y t t e r l i g e r e i n f o r m a s j o n p å v å r e h j e m m e s i d e r.

NAVY
NA
AVY - LANDSDEKKENDE
LAN
KJEDE INNEN MARITIM

Lang tid
– Kommer det i det hele tatt til å bli
bygd noen Torskelandsby, eller blir
det bare med båthavna?
– Vi jobber for å fullføre prosjektet. Først ville vi bygge alt
sammen på en gang, men nå har vi
i stedet valgt å gjøre båthavna
ferdig først, opplyser Eliseussen.
Denne delen av prosjektet












Kameraene er ideelle for å se sjømerker
err, skipsWUD¿NN ODQGHPHUNHU Q¡WHU EURHU SnOHU YUDNJRGVROMHÀDNDQGUHEnWHUDQGUHIDUOLJHKLQGULQJHU
VDPWPDQQRYHUERUGV¡NRJRYHUYnNQLQJ

Eliseussen, som nå styrer spakene
i arbeidet med å skape plasser til
båtfolket innenfor den nye moloen.
– Finanskrisa skapte bom stopp i
markedet, forteller Eliseussen.
Dermed er ingen leiligheter blitt
bygd.





Snurrevad
og fløytline

Hysefisket den siste uka for
kystflåten kan i store trekk
deles i to. Fløytlinefisket i
Øst-Finnmark holder seg
godt oppe og utgjorde 490
tonn hyse til verdi 3,8 mill
kroner i uke 30. Her var det
omlag 25 båter med
leveranser fra fem tonn til
godt og vel 40 tonn rundvekt
hyse. Videre var det omsatt
580 tonn fersk hyse tatt på
snurrevad. Av det stod 15-20
båter for 460 tonn levert i
Lofoten hvor verdien var 2,4
ELEKTRON
ELEKTRONIKK
EKTRON mill kroner.












innebærer en investering på ti
millioner kroner.
– Hvor stor er den samla investeringa på hele Torskelandsbyen?
– Jeg tror ikke jeg vil ut med noen
tall her. Dette er ikke tida for å slå
på stortromma, mener Eliseussen.
Han innrømmer at prosjektet har
tatt lengre tid enn forventa.
– Tida vil se om vi får det til, sier
han.
Etterspørsel
Enn så lenge er han fornøyd med
at båthavna har begynt å ta form.
Den ene piren, med plass til 42
båter, er altså lagt ut.
– Rundt 30 av disse plassene er nå
solgt. Etterspørselen er størst når
det gjelder store båtplasser, sier
Eliseussen.
Kjøperne er både lokale folk og
også langveisfarende, som gjerne
har hytte på Senja.
Kapasiteten med alle pirer utlagt
vil være på opp mot 100 båtplasser.
– Vi legger ut nye pirer etter hvert
som vi selger båtplasser. Vi håper
jo å kunne selge ut alt, men nå er
vi interessert i å gjøre ting i riktig
rekkefølge, slår han fast.


 ILLUSTRASJON: Slik ser man for seg en fulltegna båthavn.
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PAROC®-elementene er ikke-brennbare (A
A2
2), de genererer svært lite røyk
og giftige produkter (s1), og de danner ingen brennende dråper (d0).

Vil du vite mer om de brannsikre PAROC®-elementene? Logg
deg inn på www
w.paroc.no/panelsystem for å få mer informasjon.

PAROC AS Panel System
Nils Hansens vei 2, NO-0667 Oslo, Norge
Tlf. 99 53 02 70
www
w.parroc.no
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Bolga Maritime
importør av Sole motorer
www.innovasjonnorge.no

sŝŐŝƌůŽŬĂůĞŝĚğĞƌ
ŐůŽďĂůĞŵƵůŝŐŚĞƚĞƌ

6 syl arbeidshest,
Lavt drivstoﬀ forbruk og
kompakte byggemål.
Leveres med sluregir.

MØRENOT SKJERVØY
OG RØRVIK

Kjøp og salg
Viknes til salgs.
Viknes 1030, 340 hk Yanmar, 2004
modell. 3 juksamaskiner, 1 hydraulisk linekveiler. Tlf 975 72 225

Line selges
16 stamper vormline selges. 2
stamper 3 mm å resten er 2,5 mm.
Lina har vært 5-6 ganger i sjøen.

DIN LEVERANDØR AV ARIMAR REDNINGSFLÅTER

Tlf 995 59 202

SALG OG SERVICE AV ARMIAR REDNINGSFLÅTER
Utstyr selges
Autopilot/Lineutstyr ø/ AP 45 eller

TLF 77 77 72 50

40. Lineutstyr: line 3-6 mm.

Innovasjon Norge er mer enn penger.
Vi bidrar også med rådgivning, kompetanse,
ŶĞƩǀĞƌŬƐͲŽŐƉƌŽĮůĞƌŝŶŐƐƚũĞŶĞƐƚĞƌ͘

telefon 75751050. post@bolgamaritime.no

Kveiler/kort: Oilwind, Beitir, Mustad,
c-line. Tlf. 951 09 337
30`sjark til salgs/leie.
Tverhekket/Klavert. Garnrigget
(line/juksa). Krabbe/torskekvote
2012 ikke fisket.Finn.no kode
28937062 Tlf . 905 30 780

Krabbeteiner
Dyrkorn krabbeteiner med tilbehør
selges. Pris kan diskuteres

KVALITETSTID
– med familie
og venner

Tlf 994 11 052

Vurderes solgt
Selfa speedsjark 2010 mod. Godt Ut-

ESPEGARD BÅLPANNE
!"
"!! #

#$
%

Tretjære av topp kvalitet
til hytter og hus
direkte til forbruker

www.espegard.no

3570 Ål

3570 Ål Tlf 3208 6330

Møt oss på
stand F-517

styrt . Vurderes solgt pga overgang

Leveres komplett med grillrist i
rustfritt stål, kjetting til
kaffekjele og glooppsamler.
Pannestr: 60 og 70 cm. Se vår
netthandel for mer info og priser.

til større. Kontakt 913 13 897

Båt og vogn
Plastbåt selges 17 fot m / motor
selva 25 hk. mod 05. Nymalt og

Tlf. 3208 6330

www.espegard.no

smurt. Båtvogn medfølger. Gangtid
25 t. 975 17 517/Heimoy@start.no

MONTERING OG LEVERING AV MARITIM ELEKTRONIKK
- Forhandler for ProNav

For et godt tilbud,
eller ei god historie
2.600,-

24.900,-

NSE 8 Multifunksjonsdisplay

eks.mva

RS25 VHF

eks.mva

1år
Hindberggt 29, 9990 Båtsfjord
Side
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Tlf: 78 98 57 00

Fax: 78 98 57 20

E-post: post@baatsfjord.euronics.no
KYST OG FJORD • Side 33

Odd Magne Kristiansen
på Bleik i Andøy kommune i Nordland har fått båten «Flakstadtind» og «Mats-Erik» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med endret driftsgrunnlag.
Førstnevnte er en trebåt som er 17,01 meter lang. Den ble bygget i 1950 og har deltakeradgang i fiske etter
torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Fartøyet har
også rettigheter i fiske etter de samme fiskeslagene gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten
har også loddetrålkonsesjon. «Mats-Erik» er en trebåt med 22,50 meters lengde, bygget i 1979. Den har
deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under
28 meter. Fartøyet har også omfattende rettigheter i fiske etter de samme fiskeslagene gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Eierskapet er organisert gjennom selskapet Forrøy AS, hvor ovenfornevnte
er eneste aksjonær. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Aleksander Lyngberg
med adresse Lavvonjarga i Tana
kommune i Finnmark har fått båten
«Geir» innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Trebåten
som er 10.30 meter lang, ble bygget
i 1977. Den har deltakeradgang i
fiske etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Langs kysten

Bjørnar Martin Olsen
i Breivikbotn i Hasvik kommune i
Finnmark
har
fått
båten
«Borgetind» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Trebåten som er nøyaktig
ni meter lang, ble bygget i 1978.

Side

Viggo Lorentzen
på Ekkerøy i Vadsø kommune i
Finnmark har fått båten «Havdur»
innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Trebåten som er

9,20 meter lang, ble bygget i 1951,
ombygget i 1977. Den har deltakeradgang i fisket etter kongekrabbe i
åpen gruppe.
Otto Karlsen
i Burøysund i Karlsøy kommune i
Troms har fått båten «Rikke» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
5,30 meter lang, ble bygget i 2012.
Eieren står oppført på blad A i fiskermanntallet.
Chris Thorsen
på Hesseng i Sør-Varanger kommune har fått båten «Vårbris» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
7,01 meter lang, ble bygget i 2003.
Den har deltakeradgang i fiske etter
kongekrabbe i åpen gruppe.

Erlend Hesten
på Ingøy i Måsøy kommune i Finnmark har fått båten «Leisund» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Aluminiumsbåten
som er 10,66 meter lang, ble bygget
i 2008. Den har deltakeradgang i
fiske etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Torkil Fjeldsberg Båtvik
i Kvenvær i Hitra kommune i SørTrøndelag har fått båten «Starfish»

Torbjørn Persen
på Sommarøy i Tromsø kommune i Troms har fått båten «Robine» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 9,90 meter
lang, ble bygget i 1983. Eierskapet er organisert i selskapet Kristian
Johansen AS hvor ovenfornevnte etter alle aksjene.

sjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Fartøyet har også
rettigheter i fiske etter de samme fiskeslagene gjennom strukturkvoteordningen
for kystflåten. Eierskapet er organisert i
aksjeselskapet Hekkingen Fiskeriselskap hvor ovenfornevnte har alle aksjene. Han står også oppført på blad B i
fiskermanntallet.

innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
9,19 meter lang, ble bygget i 1989.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båten har tidligere vært
registrert i Sotra kommune i Hordaland.

Ernst Jegtvik
i Malvik i Trondheim kommune i SørTrøndelag har fått båten «Joline» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Aluminiumsbåten som er nøyaktig syv meter lang, ble bygget i 2012.
Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.

Oskar Meisingset Ramberg
og Bent Ramberg med adresse
Hovin i Gauldal i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag har fått innført
båten
«Castor»
i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Aluminiumsbåten som er
8,53 meter lang, ble bygget i 2011.
Førstnevnte er oppført på blad A i
fiskermanntallet.

Dagfinn Storfjell
i Henningsvær i Vågan kommune i
Nordland har fått båten «H.Tind» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Trebåten som er 9,85 meter
lang, ble bygget i 1984. Eierskapet til
båten er organisert i selskapet H-Tind
Dagfinn Storfjell hvor ovenfornevnte
har alle aksjene. Eieren står oppført på
blad A i fiskermanntallet.

Hans Henriksen
i Botnhamn i Lenvik kommune i
Troms har fått båten «Ragnvaldson»
innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Trebåten som er
12,20 meter lang, ble bygget i 1983.
Den har deltakeradgang i fiske etter
torsk, sei og hyse med konven-

Athalie Karianne Kango
i Lakselv i Porsanger kommune i
Finnmark har fått båten «Buster»

Erling Wahl
i Hammerfest i Finnmark har fått båten «Tom Roger» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 9,45
meter lang, ble bygget i 1978. Eieren står oppført på blad A i fiskermanntallet.
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innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Aluminiumsbåten
som er 6,35 meter lang, ble bygget
i 2007. Den har deltakeradgang i
fiske etter kongekrabbe i åpen
gruppe.

Dag Ivar Knutsen
på Myre i Øksnes kommune i
Nordland har fått båten
«Gina Marie» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Plastbåten som er
9,51 meter lang, ble bygget i
2002. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei
og hyse med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert i selskapet Dag Ivar Knutsen AS,
hvor ovenfornevnte har alle
aksjene. Eieren står også
oppført på blad B i fiskermanntallet.

Trond Aage Steinar Rimala
i Vardø kommune i Finnmark har fått båten «Rimala» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 9,57
meter lang, ble bygget i 1999. Eieren er oppført i på blad B i fiskermanntallet. Fartøyets adgang til å delta i fangst av kongekrabbe
i åpen gruppe vil ikke bli registrert som deltakeradgang på fartøyet
i Fiskeridirektoratets register, før fartøyet er kontrollert og funnet
godkjent for fangst av kongekrabbe.
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Mikal Steffensen
på Myre i Øksnes kommune i
Nordland har fått båten
«Johannes» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Stålbåten som er 23,08
meter lang, ble bygget i 1987.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Fartøyet har også omfattende
rettigheter i fiske etter de samme
fiskeslagene gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
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Finnmarksungdom på sjøen
Følgende har søkt om deltakelse i
ungdomsfiskeordningen fra Finnmark:
Rakel Ring
Ann-Charlotte Ring
Hanna Kaarby
Jani Väi Sänen
Kine Susann Nilsen
Einar Larsen
Kristian Holmgren
Fredrik Holmgren
Tor-Børre Olsen
Sigurd Hellesvik
Henrik Johan Larsen
Sindre L. Langås
Karl T. Nilsen
Sindre Andersen
Sander Oppervoll Pedersen
Brian Pedersen Falsen
Ylva Marie Guttormsen
Anne Elise Kandola
Peder Josefsen
Sigve Larsen
Hans Kristian Eriksen Sundstrøm
Emma Krogh Pedersen
Tobias Adriansen
Olav Kristiansen
Stian T. Karlsen
Johanna Amundsen
Camilla Jakobsen
Felix Adrian Jacobsen
Mathilde Mikalsen
Geir Aamlid
Jan-Håkon H. Antonsen
Cato Isaksen
Niklas Jonsson
Elisabell Kristoffersen
Marius Berg
Patrick Hansen
Jørgen Berg
Andreas Eriksen
Vebjørn Johansen
Kristoffer Eliassen
Lise Ailen Hansen
Øyvind Bertheussen
Simen Bertheussen
Richard Akselsen
Fredrik Wiik Gustavsen
Kenneth S. Pedersen
Levi Jenssen
Daniel Hamsund
Sebastian Johansen
Bendik Hamsund
Sander Gartland
Gunnar Jenssen
Gard Ivar Karlsen
Lucas Zuniga
Mathias Lillevik Pettersen
Kristian Vevang Prittimaki
Sondre Vevang Prittimaki
Sondre Tiset

Odd Arne Mikkelsen
på Andenes i Andøy kommune i Nordland har fått båten «Gro Heidi» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Trebåten som er 10,37
meter lang, ble bygget i 1981. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei
og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28
meter. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Espen Esp
Susanne Nilsen
Sofie Krogh Rasmussen
Witthawat Thammachiwan
Vebjørn Knutsen
Andreas Hansen
Marion Berg Vian
Sander Sjursen
Sofie Dahle Hansen
Andrine Harjo
Amalie Harjo
Andreas Harjo
Martin Luitjes Hansen
Eirik Luitjes Hansen
Emil Hansen
Sebastian Åkesson
Jonas Sørnes
Kevin Samuelsen
Marlen Utne
Jonas Sjøveian
Stian Beckstrøm
Thomas Ingebrigtsen
Leif Håkon Dørme
Dennis Salmilla
Stine-Lise Nilssen
Tromsungdom på sjøen
Følgende har søkt om deltakelse i
ungdomsfiskeordningen fra Troms:
Remi J Tvenning Jessen
Steffen Tvenning Jessen
Cato Svendsen
Espen Fredriksen
Albert Rogde Jørgensen
Jonas Rogde Jørgensen
Joachim Mortensen Jensen
Karoline Gabrielsen

Ådne Jensen
Karoline Marie Jensen
Øyvind Marius Jensen
Karoline Gabrielsen
Celine Olsen
Jonas Rogde Jørgensen
Albert Rogde Jørgensen
Tim Pedersen
Ådne Jensen
Gøril Albertsen
Ann-Hilde Albertsen
Marius Hansen
Viktor H. Pettersen
Erland Grimstad
Finn Harald Hansen
Elise Sofie Hansen
Nordlandsungdom på sjøen:
Følgende har søkt om deltakelse i
ungdomsfiskeordningen fra Nordland:
Susann Benonisen
Tonje Kristin Benonisen
Anita Kransvik
Jeanett Renee Alfheim
Martin Hanssen Lillevik
Jonas Ulriksen
Matias Vinje
Henriette Benum Andersen
Trøndelagsungdom på sjøen
Følgende har søkt om deltakelse i
ungdomsfiskeordningen fra de to
trøndelagsfylkene:
Malin Sara Seppola
Ingrid Eidshaug
Marte Eidshaug
Jørgen Eidshaug

Jørn-Åge Solhaug
på Fredvang (bildet) i Flakstad kommune i Nordland har fått båten «Turbo»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Trebåten som er 18,39
meter lang, ble bygget i 1957, ombygget i 1989. Den har deltakeradgang i
fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
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Postboks 45, 9790 Kjøllefjord
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Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste år

17

kr/kg 16

15
Sept. Nov.
Jan. Mars Mai
Juli
Des.
Okt.
Feb. April
Juni
Aug.
Kilde: Råfisklaget, 07.08.2012

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
2010

2011

2012

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, 07.08.2012

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (07.08.2012)
År

Mill. kroner

La ned krans: Kurt Karlsen stod for årets kransenedleggelse på Fiskernes Dag i Øksnes.

Aktuell kransenedleggelse
Tradisjonen tro var det
Fiskernes Dag i Øksnes
i helga, og kransenedleggelse ved bautaen
over bortkomne fiskere
på havet.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Fiskernes Dag er avslutninga av
Øksnesdagan, da fiskefartøy og
kirkegjengere setter kursen for
Side
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den gamle tømmerkirka på
Skogsøy utenfor Myre, som en
gang var kommunens midtpunkt.
Nå bor det knapt mennesker her,
men korskirka fra 1703 står fortsatt, og er altså i bruk minst én
gang i året, under Fiskernes Dag.
- Da jeg kom til Øksnes, trodde
jeg dette var en bauta som bare
handlet om gamle dager. Nå vet
jeg noe annet, sa sogneprest
Martin Enstad til de drøyt 50 som
deltok på markeringa. Siden de

stod ved den samme bautaen i
fjor har kommunen blitt rammet
av to tragiske dødsfall på havet
med få måneders mellomrom, da
brødrene Oddmund og Arne Bye
gikk bort i to ulykker i september
og januar. Begge var markerte
fiskarhøvdinger, både lokalt og
nasjonalt.
Arne Bye ble aldri funnet etter
ulykken, søndag samlet familien
seg ved bautaen.
- De fleste av oss som er her i

dag, har på en eller annen måte et
forhold til de personene bautaen
representerer, enten som nære
pårørende i nyere tid, eller som
etterkommere til familier som
tidligere ble rammet, sa tidligere
leder i Øksnes fiskarlag, Kurt
Karlsen, som la krans på bautaen.
- Selv om vi er kommet langt i å
gjøre arbeidsplassen på havet
tryggere enn hva den en gang
var, vil fiskeryrket fortsatt være
risikoutsatt, sa han.
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Sitter du
på en god
nyhet!

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