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Mudring som
berger bruket

Bygger langs
hele kysten

Regionsjef John
Evensen (bildet)
i Kystverket får skryt.

440 millioner kroner er
foreslått til havneutbygginger de neste årene.
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KJØP OG SALG
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og andre fartøyer
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Silje Kristoffersen
som er torskeforsker,
brøt opp fra Tromsø
og flyttet hjem til
Vesterålen.
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Ola Gullvik

Historisk høye
kvoter i 2013
Det blir historisk høye torskekvoter til neste år.
Det bekrefter fiskarlagsleder Reidar Nilsen etter at
norske og russiske myndigheter har forhandlet denne
uka i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
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i Sortland kommune i
Nordland har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

side 22 og 23

I disse førvalgs-årene
er det ganske sikkert
hyggelig å spre kroner
og glede til folk som
trenger det.
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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

Blodfattig forslag
I forhold til sin målsetning om å gjøre Norge til verdens
fremste sjømatnasjon, var det et blodfattig forslag til statsbudsjett som ble lagt fram denne uken. Her var det ikke
mange overraskelser, men mer et budsjett som bærer preg
av kun å holde skuta i gang. Og knapt særlig mer enn det.
For mens budsjettforslaget fra fiskeri- og kystdepartementet
akkurat holder skuta flytende, kan regjeringens landbrukspolitikk samtidig være med på å slå beina under fiskeriene
med sin såkalte ostetoll. Det vil si importvern for enkelte
varer innenfor landbruket. Man skulle tro at de to
departementene ikke har pratet i lag, og i hvert fall ikke i
forhold til målene om å gjøre Norge til den fremste
sjømatnasjonen i verden.
Vi frykter at budsjettpostene som inneholder importvern,
snarere kan bidra til et par skritt tilbake i stede for fram. Særlig med tanke på at norsk fiskerinæring kjemper i et farvann
som er preget av stor økonomisk usikkerhet. Da burde regjeringen heller ha sett på andre løsninger for landbrukssektoren enn å innføre tollbarrierer som vi i neste sving
risikerer å få imot oss gjennom mulig restriksjoner i fiskeeksporten.
Nå skal vi ikke slakte budsjettforslaget helt. Det er det ingen
grunn til. Men med de ambisiøse målene for Norges plass
blant sjømatnasjonene, kan regjeringen ikke vente annet enn
at det blir pepret litt.
Vi er imidlertid glad for satsingen på å bruke havet som en
større transportvei. Budsjettet bærer preg av at man nå vil
tenke mer sjøtransport i årene som kommer. Det gir seg
positive utslag for fiskerinæringen gjennom utbygging og
opprusting av infrastrukturen langs kysten. Det skal regjeringen ha all honnør for.
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Når kjente aviser endelig tar seg en tur ut på havet med en av distriktets store
pengemaskiner (les ringnotbåter) og formidler til sine lesere at båten kaster
garna etter silda, kan man kanskje tenke seg at utenforstående ser på aktørene
i fiskerinæringen som ganske like, at en not er et garn, garn er en line, en wire
er en trål eller noe i slikt. Men om man drar konklusjonen at de utenfor ser på
næringen som en samlet gjeng med oljehyrekledde «”slostriler», er det nok slik
at næringen selv ser på seg som en samlet, levende organisme, som innimellom all sløyinga, skuer ut over resten av folket i landet på jakt etter anerkjennelse på lik linje med for eksempel lærere, aksjemeglere og advokater?
Kystmagasinet

på Myre i Øksnes kommune. Her
er den totale kostnadsrammen på
hele 205 millioner kroner for utdyping og økt bredde i innseilingen samt ny molo.

KOMMENTAR
Trond Antonsen
Journalist i
Kyst og Fjord
«Regjeringen foreslår
totalt 523 millioner til
fiskerihavner og
farleier, samt tilskudd
til fiskerihavner,»
heter det i forslaget til
statsbudsjett.
Hva konkret betyr det,
spør journalist Trond
Antonsen i Kyst og
Fjord.
Tidligere denne uka var det tilløp
til jubel på noen steder langs
kysten etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram. Kanskje
særlig gjaldt det i Berlevåg i
Finnmark, på Myre i Vesterålen
samt i Austevoll i Hordaland.
På disse tre stedene ligger det i
kortene at de foreslåtte midlene
blir igangsettingspenger for
større prosjekter. I Berlevåg skal
havna utdypes og arbeidet vil
starte til neste år. Fiskeværet i
Øst-Finnmark har fått en lovnad
på åtte millioner kroner til neste
år av den totale rammen på 23
millioner.
Langt tyngre investering vil skje

Dette var det største prosjektet
som denne delen av statsbudsjettet inneholder. Det var da
sikkert en trivelig oppgave for
fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen å love det store fiskeværet en slik investering og
gave siden hun da også tok turen
til Myre.
I disse førvalgs-årene er det
ganske sikkert hyggelig å spre
kroner og glede til folk som
trenger det. Denne rød-grønne
regjeringen har styrt landet i syv
år nå. Det så ikke lyst ut for dem
foran siste stortingsvalg, men en
valgkampinnspurt av de sjeldne,
gjorde at de tre regjeringspartiene beholdt flertallet.
De siste månedene har det blåst
en blå vind over landet. Mange
meningsmålinger har gitt Høyre
og Frp flertall sammen. Likevel
er det 11 måneder igjen og ting
kan skje. Partiene som sitter i
posisjon har den fordelen at de
kan dele ut alt fra knapper og
glansbilder til milliarder etter
eget forgodtbefinnende.
Opposisjonen er ikke julenisse
og kan derfor bare strø om seg
lovnader om hva de vil gjøre.
- Fiskerihavner er viktige for å
videreutvikle fiskerinæringa og
sikre bosetting langs kysten. Tiltak i
farleiene øker sikkerhet og fremkommeligheten i farvannene, sier
fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen i en av pressmeldingene som ble sendt ut fra
departementet på mandag.

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen la tilsynelatende nærmere en halv milliard på bordet. Men faktiske bevilgninger for neste år er bare på drøye 60 millioner kroner. (Foto: Dag Erlandsen)
Dette er jo bare ord om at noe er
viktig, og leseren får inntrykk av at
«regjeringen gjør mye». Siden
Norge styres av en flertallsregje-

Telefon 78 49 99 00

Øysten Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no
975 81 812

Styrevedtaket fra Norway Seafoods kan tolkes som en profeti
som vil bli selvoppfyllende –om at man ikke vil eller kan gjøre
nødvendige investeringer for å få lønnsomhet, og at man dermed vil tape penger. Mellom linjene ligger det at man før eller
seinere vil la et nytt forsøk på nedleggelser tvinge seg fram.
Så kan man diskutere om sjømatkonsernet spiller en aktiv eller
passiv rolle for å skulle kvitte seg med anlegg. Dessverre ser
det ut som Norway Seafoods og Aker Seafoods har tatt aktive
valg som har redusert landanleggenes evne til å tjene penger.
Leder i bladet Vesterålen

Mens vi venter på stortingsvalget

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

Vi mener dagens regjering bruker de såkalte rekrutteringskvotene på en fornuftig måte, og vi har lite til overs for de etablerte
fiskerne i Troms som ikke vil dele på godene. Fiskarlaget Nords
utspill om rekrutteringskvotene mener vi bør snarest parkeres i
nederste skuff. Debatten rundt nyrekruttering til fiskerinæringen
har i lang tid vært en viktig problemstilling. Forgubbingen forverrer seg fra år til år, noe vi mener «gubbene» i Fiskarlaget
Nord også burde innsett. Når de mener det er uheldig at en tar
kvoter fra fellesskapet og gir til unge under 30 år blir vi oppgitt.
Leder i FiskeribladetFiskaren

Dag Erlandsen
Journalist
dag@kystogfjord.no
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Journalist
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Tommy Sørensen
Markedssjef
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Markedskonsulent
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ring, er det all grunn til å tro at det
som ble lagt fram på mandag, blir
vedtatt kanskje med noen små
korrigeringer.
Så, hva er det egentlig de vil
gjøre til neste år:
Hvis vi ser fra Nordvestlandet og
nordover så er det ett prosjekt i
Møre og Romsdal (Fræna – 13
mill til flytebrygge og kai i Harøysund), ett i Sør-Trøndelag
(Frøya – 7 mill til flytebrygger på
Sistranda). Det er fire prosjekter
i Troms, fem i Nordland og ti i
Finnmark. Dette er prosjektene
for budsjettåret 2013.
Dette høres egentlig ikke så mye
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ut, med tanke på hvor spredt befolkningen i Norge faktisk bor.
Hvis vi går inn i tallene så blir
dette egentlig ikke noen særlig
oppløftende lesning. De midlene
som blir bevilget for 2013 er 27,4
millioner kroner for Finnmark,
usle 5,8 millioner i Troms, 20,8
millioner i Nordland og
henholdsvis 7 og 13 millioner til
de nevnte prosjektene i SørTrøndelag og Møre og Romsdal.
I et rimelig stort fiskerifylke som
Nord-Trøndelag, er det ikke bevilget ei eneste krone til fiskerihavner over dette statsbudsjettet.
For disse fem fylkene som er

nevnte og som har fått bevilgninger, utgjør disse totalt for det
neste året 61,5 millioner kroner.
Denne kommentaren startet jo
med et helt annet beløp, nemlig
mer enn en halv milliard. Nå er
det slik at det meste kan pakkes
inn i julepapir. For om man leser
mellom linjene, så er det aller
meste av disse pengene tenkt
brukt i årene som kommer. Det er
beløp som denne regjering vil
kunne bruke dersom den blir
sittende til etter valget til neste
høst.
Tilbake til Berlevåg og ikke
minst Myre, så er det klart at folk
har grunn til å glede seg over be-

vilgningen. Men sant å si var det
ikke mange plasser fiskeri- og
kystministeren kunne reise til
dersom hun skulle forvente å bli
mottatt med ovasjoner.
Fiskeridepartementet har i dette
samme statsbudsjettet blitt en bevilgning på 4,824 milliarder til
del. I perioden fra 2009 – 2013
har Fiskeri- og kystdepartementet fått 11 prosent mer å rutte
med. Det er grunn til å tro at
lønnsutviklingen har tatt mesteparten av den økningen.
Siden fiskerinæringen i praksis
har blitt en næring uten statstilskudd, er kronene til fis-

kerihavner og farleia blant de
ytterst få midlene som næringen
nyter godt av.
Hvis vi tar de 61,5 millionene som
er tenkt brukt i 2013 og deler det på
de totale bevilgningene som departementet (4,824 milliarder) så blir
dette veldig stusselig. Det utgjør
nemlig bare stakkarslige 1,2
prosent av de midlene som Fiskeriog Kystdepartementet rår over til
neste år.
Da blir en ganske hul klang i uttalelsen om «hvor viktig fiskerihavene er og hvordan de skal
være med å sikre bosettingen
langs kysten.»
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Tester missil

Helikopterbase Andøy?

Turistsvikt i Lofoten

Runder milliarden

Vraker Lillian

Et nytt norsk missil, Naval Strike Missil, er i disse dager
under uttesting i Andfjorden. I går skulle etter planen korvetten «Glimt» avfyre den første raketten, lørdag er det fregatten «Roald Amundsen» sin tur, skriver Andøyposten.
Utrangerte «Ægir» er målfartøy, men skal ikke senkes av
missilene. På Andenes er overnattingsstedene nå fulle av
militært personell som følger testene. Tidligere har slike
tester vært utført i USA og Frankrike.

Andenes er best egnet for helikopterbase. Det mener
ordfører Jonni Solsvik (H). – Med den økte aktiviteten i fiskeriene, trengger vi å øke den generell beredskapen i form
av et redningshelikopter. Andøya flystasjon bør absolutt
være den beste plasseringa, sier Solsvik til Andøyposten.
Helse Nord har startet utredning av behov for ambulansehelikopter i midtre Hålogaland, aksen fra Narvik til Lofoten,
som er det tettest befolkede området i Nord-Norge.

Turistene vender Lofoten ryggen. Svikten på lofothotellene i august var på hele 22 prosent, skriver Lofotposten. Rådgiver Gunnar Nilsen i NHO Reiseliv er
overrasket, og tror tallene må være beheftet med feil.
Blant annet «glemte» en viktig tysk turoperatør å legge
ut sine bussreiser til Lofoten i en 14-dagers periode i august, noe som tilsvarer rundt 3000 gjestedøgn. Men
også dårlig vær må ta en del av skylda.

Kystvaktbudsjettet runder en milliard kroner i 2013.
1002 millioner er avsatt på statsbudsjettet neste år. –
Busjettet viderefører virksomheten på dagens nivå,
samtidig som vi tilføres nok et fartøy til kystnær aktivitet, sier kystvaktsjef Lars Saunes til Bladet Vesterålen. Sjøheimevernets «Magnus Lagabøter» blir
kystvaktskip fra nyttår, og Kystvakten er dermed
oppe i 15 fartøy neste år. Nordområdene prioriteres.

Nordland arbeiderparti har vraket partiets fiskeripolitiske
talsmann på Stortinget, Lillian Hansen fra Flakstad. Ap i
Lofoten reagerer skarpt på innstillinga og vil ha henne inn
igjen. – Jeg har fått en god del reaksjoner på dette, sier
leder i Flakstad Ap, Wenche Arntzen, til Lofotposten. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen topper lista, med Eirik
Sivertsen, Bodø. Anna Ljunggren, Narvik, og Kjell-Idar
Juvik, Rana, på de neste plassene.

- Mudringen berget bruket
Fiskekjøper Håvard
Albrigtsen i Årviksand
mener at mudringen av
havna har vært avgjørende for et fortsatt liv
for bedriften.
– Vi har opplevd at
mange skippere har
vegret seg for å levere
hos oss, sier han til
Kyst og Fjord.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

I august kunne Kyst og Fjord fortelle om den grunne havna i fiskeværet i Nord-Troms. Noen få
dager før Kystverket startet med
en midlertidig mudring av havna,
gikk kystfiskefartøyet
«Skulbaren» på grunn inne i
selve havna. Der stod den fast i
to timer. De større båtene har
fram til nå måttet ta hensyn til flo
og fjære for å være på den trygge
siden.
Nå blir det langt greiere å komme
seg til kai uten frykt for å bli
sittende fast.

Historisk høye
kvoter neste år
Neste års torske kvoter vil blir de høyeste noen sinne.

Det blir rekordhøye
torskekvoter til neste
år. Det er klart etter at
norske og russiske forhandlere har kommet i
mål under årets møte i
Den norsk-russiske fiskerikommisjonen.
- Det kan jeg bekrefte,
sier fiskarlagsleder
Reidar Nilsen til Kyst
og Fjord.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

HobbyFiisher
vinsjerr,, bllokker
og opphallere for
fiiskereree,, hobby
og fritid
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Det har vært knyttet stor spenning til årets forhandlinger av to
hovedgrunner. Torskebestanden i
Barentshavet har blitt anslått av
forskerne til rekordstor og
anbefalingen fra disse tidligere i
år var et uttak på rundt en million
tonn torsk for 2013. Samlet har
forskerne anslått at torskebestanden i Barentshavet er på hele
3,5 millioner tonn.
Det andre punktet har vært den
uenigheten som oppstod etter
møtet i kommisjonen i fjor, der
Norge først støttet en protokoll
med tillatelse for utkast for så å
gå tilbake på det.

- Tonen i møtet har vært grei, sier
Reidar Nilsen.
Selv om møtet ikke har vært
preget av problemstillingen som
ble heftig debattert i de siste
ukene av fjoråret, har den vært
uenighet i møtet også i år, etter
det Kyst og Fjord forstår.
25 prosents økning
Likevel har ikke det skapt
problemer i forhold til kvoteforhandlingene.
Allerede søndag møttes partene i
Trondheim og de siste forlater
møtet fredag denne uka.
Forskerne ser for seg at det totalt
er rundt 3,5 millioner tonn torsk i

Barentshavet. Det er Norge og
Russland i fellesskap som forvalter denne bestanden.
For nordøstarktisk torsk har forskerne tidligere i år gitt et
kvoteråd på 940 000 tonn (norsk
kvote vil utgjøre cirka 400 000
tonn). Det en økning på 189 000
tonn fra 2012-rådet (751 000
tonn). Det er grunn til å tro at
dette har vært malen i møtet.
Hver nordmann - 300 kilo
Regnet ut i mer håndterlige størrelser går det an å si at hver nordmann har stående vel 300 kilo
torsk i havet. Med den norske
2013-kvoten vil det bli ført i land

ca. 80 kilo torsk per nordmann. I
fjor hadde det norske torskefisket
en førstehånds fangstverdi på 3,9
milliarder kroner.
Torskeklondyke
Vi må tilbake til 1974 for å finne
et fiske tilsvarende det som
2013-rådet legger opp til,. Den
gangen
var
fisket
ikke
kvoteregulert. Det var nærmast
klondykestemning; torsken var
«ausa» opp når den var stor nok
til å bli fisket, fortalte forsker
Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet tidligere i år.
– Det er fornuftig forvalting av
bestanden. Mye stor fisk fanges

Hååndterer:
ongekrabbe
lle typer garn
nkelt linebruk
ortøyninger

Bok s 466 9790 Kj
Kjøllefj
fjord Tlf: 90 18 85 89 / 99 11 49 44
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siden den yngre fisken får være i
fred og kan bidra til gytebestanden. I tillegg er det slik at
stor fisk gir lavere kostnad ved
fiske og oppnår bedre pris per
kilo.
– Torskebestanden er oppjustert
og det gjenspeiles i kvoterådet.
Vi visste at 2004- og 2005-årsklassane var gode, men ikke at de
var så sterke som det nå ser ut til,
legger han til.
Nok mat til torsken
Temperaturen i Barentshavet
vært over gjennomsnittet i en
lang periode, slik at både torsken
og byttedyra har kunne fordele
seg over et større geografisk område. En bonde ville sagt at
åkeren har blitt større. Det har
vært en viss nedgang i den individuelle veksten hos torsken,
noe som en kunne vente når bestanden er så stor. Byttedyrbestandene har derimot vært
nokså stabile de siste årene.
kystogfjord.no • oktober 2012, uke 41

Skulle ta 3 uker
- Arbeidet som har vært gjort av
Kystverket er særdeles gledelig
for oss, sier Albrigtsen. De skulle
opprinnelig bare være her i tre
uker. Nå er det i ferd med og avsluttes og mudringen har tatt mer
enn to måneder. Det har blitt
mudret en renne i havna fram til
fiskebruket.
En større mudring av denne fiskerihavna ligger inne i Nasjonal
Transportplan. Når dette vil skje,
er usikkert. Trolig kan dette
større prosjektet bli realisert i
løpet av de 3-4 neste årene.
- Av større båter som har vurdert
å gå inn til oss, har det store
flertallet vegret seg. Nå blir det
mye enklere. All ære til Kystverket for dette, sier fiskekjøperen fra Nord-Troms.
25 ansatte
Fiskebruket som sysselsetter 2025 personer, er avhengig av at
også større båter kan lande fisk
der. Det er gode fiskefelt utenfor
Arnøya og mottaket på
Årviksand ligger perfekt til, slik
at fiskerne ikke trenger å gå så
langt fra feltene før de lander
fangsten.
Grunnstøtingen i sommer på

havna i Årviksand er bare et tegn
på hva mange fiskevær sliter med
i det daglige og hvilke utfordringer de har.
Over all forventning
Paul Odd Jørgensen ble vitne til
at kystfiskefartøyet gikk på
grunn en av de siste julidagene i
år. Han tok noen bilder av hendelsen. Han er også glad for den
grundige jobben som Kystverket
nå har utført. – Det har gått over
all forventning og de har gjort
seg skikkelig flid med arbeid,
sier han. Jørgensen mener at
siden dette ble en sak i media så
ga det et ekstra puff i riktig retning.

Kystverket og dets regiondirektør John Evensen får skryt av
lokalbefolkningen etter mudringen i Årviksand.
(Foto: Øystein Ingilæ)

- En solskinnshistorie
Regiondirektør John
Evensen har ingen
problemer med å kalle
mudringen i Årviksand
for en solskinnshistorie.
De startet arbeidet med mud-

ringen 30. juli og er nå inne i
den siste fasen før denne midlertidige mudringen er over.
Evensen er selvsagt glad for
gode tilbakemeldinger fra de
lokale, men sier at dette først

om fremst skyldes en god dialog
mellom partene.
- Så måte vil jeg berømme både
Skjervøy kommune og fylkeskommunen. Det er viktig at man
snakker godt sammen, sier han til
Kyst og Fjord.

KVALITETS KYSTLINER OG RIGG FRA DYRKORN
Hovedlager i Båtsfjord, stort utvalg og konkurransedyktige priser.

DELIVERING THE DIFFERENCE™

MØRENOT DYRKORN AS | Avd. Båtsfjord | M: 90 87 26 01 | th@dyrkorn.no
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Ny krabbestrøm fra øst

- Et skrekkeksempel

- Lurt av havforskerne

Barentshavet varmere

Vil gi en på flabben

Norges Sjømatråd vil la svenske forbrukere
se at fisket foregår på en bærekraftig måte.
Derfor skal Johnny Løseth de neste fem
ukene dokumentere livet som yrkesfisker.
Nå kobler Sjømatrådet yrkesfiskeren til
sosiale medier for å vise forbrukere at den
norske sjømaten er bærekraftig, melder
sjømatrådet på sine nettsider.

Snøkrabben er neste ressurs som kan
komme krabbende vestover. Russiske
forskere har nemlig opplevd en eksplosjonsaktig vekst av arten. – Den har økt
kollossaltnøkrabbe øst i Barentshavet,
sier den russiske havforskeren Dmitrij
Prozorkevitsj til Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Restene av et oppdrettanlegget er nå fjernet fra
havnebassenget i Manndalen. - Et skrekkeksempel, sier Fiskeridirektoratet. - Det var
enorme mengder med tauverk, forankringer og
sementblokker som har ligget på bunnen.
Endelig med god hjelp fra Lerøy har vi nå fått
fjernet alt, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet,
Ernst Bolle til Framtid i Nord.

Fiskekjøper Arne Mathisen på Værøy føler seg
lurt av havforskerne, etter at sildekvota er
kuttet med to tredeler. - De lave sildekvotene
neste år får katastrofale konsekvenser for
både industri og fartøy i hele Nord-Norge, sier
Mathisen til NRK Nordland. I 2009 kunne
norske fiskere ta opp en million tonn sild.
Neste år kan det fiskes vel 370.000 tonn.

Barentshavet er varmere enn normalt og
temperaturen har steget mer langs
bunnen enn i resten av Barentshavet,
viser tall fra forskere. – Det er først og
fremst i vest og nordvest at Barentshavet er varmere enn normalt, sier leder
Randi Ingvaldsen i Havforskningsinstituttets forskningsprogram for klima og fisk.

Fiskeridirektoratet vil stoppe dem som fisker
kveite med flabbgarn. Nå vil etaten ha innspill.
– Vi mangler tilstrekkelige data til å gjennomføre
en analytisk bestandsvurdering av breiflabb og
kveite. Den begrensede kunnskapen vi har om
de to artene gjør det svært vanskelig å gi sikre
indikasjoner på bestandsutviklingen, skriver
Fiskeridirektoratet i et høringsforslag.

Grei høst
- så langt
Med bort i 100 kilo
hyse på stampen pluss
litt torsk, beskriver
Raymond Bjørkås
høstfisket på Finnmarkskysten som akseptabelt.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Båtsfjordfiskeren har selv tatt seg
et lite hvileskjær etter at han ble
pårent av en annen båt og har
skarken til reparasjon.
- Men det har vært greie fangster,
og vi har ligget jevnt på mellom
70 og 100 kilo hyse på stampen.

Godt seifiske i Vestfjorden
Linebåter fra Lofoten
opplever et godt
seifiske oppunder fastlandssida av Vestfjorden. – Vi nærmer
oss 200 kilo på
stampen, melder Børge
Iversen fra Ballstad.

Og med torsk som innblanding,
blir det greie sjøvær, sier
Bjørkås.
Mye torsk
Også de som ror med seigarn
utenfor Båtsfjord oppnår greie
resultat. Her er også en linebåt
som fortsatt har torskekvote
igjen. Han har ligget på mellom
150- og 200 kilo torsk på
stampen på påleline.
- Derfor ser det egentlig akseptabelt ut for alle fiskerne som
drifter ut fra Båtsfjord, sier
Bjørkås.
Ny båt
Raymond Bjørkås hentet seg helt

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Raymond Bjørkås beskriver høstsesongen som akseptabel - så langt. (Foto: Øystein Ingilæ)
ny båt tidligere i år, og har brukt
tiden fram til i dag å plukke vekk
barnesykdommene.
- Litt tjafs har det vært. Men det

er greit å få gjort utbedringene
før det store fisket starter til
vinteren, sier Bjørkås.
Etter at han startet driften med

nybåten, har han tatt blåkveita,
krebbekvoten samt driftet med
hyseline.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Dersom ikke de ansvarlige
myndigheter får gjort noe alvorlig med instituttets inkompetanse
når det gjelder torskeforskningen, ser det særdeles mørkt ut

for nordnorske kystsamfunn, sier
Eliassen til Kyst og Fjord.
Toresen hevdet i forrige utgave
av Kyst og Fjord at Eliassen ikke
hadde fulgt med i tiden når han
gikk ut og kritiserte forskerne for
å gi feil kvoteråd. Eliassen mener
Toresen er «utsøkt frekk», men
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Vi på Båtsfjordbruket er stolt av
å presentere fersk og frossen
sjømat av beste kvalitet, direkte
fra Barentshavet.
Havets ressurser behandler vi
med stor respekt og omtanke
slik at du og din familie skal få
en utsøkt matopplevelse.
Side
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mener han kan leve med slik
kritikk.
- Det er imidlertid langt verre at
Toresen ikke er i stand til å lese
eller forstå offisielle tall fra få år
tilbake. Det er tall fra Det
internasjonale havforskningsråd
(ICES) som en forskningsdirektør på HI absolutt må forventes å kjenne til. I tidsrommet
fra 2000 til 2010 er anbefalingene fra forskerne til sammen
1,147 million tonn lavere enn det
kvotene ble satt til. Til tross for
at kvotene av politikerne har vært
satt mer enn én million tonn
høyere enn forskernes anbefalinger, så har torskebestanden
vokst seg rekordstor i samme
tidsrom, sier Eliassen og fortsetter:
- Det har ikke skjedd plutselig.
Gytetorsken som har kommet inn
til kysten de seinere år har vært
rekordstor og den blir ikke 10-12
kilo i løpet av 3-4 år! I stedet for
at vi med rimelig store kvoter
fikk bygget markeder i det første
tiåret av det nye tusenåret, sitter
vi nå med store lager av torsk,
fryst, saltet eller tørket, som det
er svært vanskelig å selge til akseptable priser.

Fløytlinefisket etter sei på Vestfjorden om høsten begynner å bli
litt av en tradisjon, og 2012 er
ikke noe unntak. Bare at denne
gangen foregår fisket langt øst. I
en drøy måned har en håndfull
båter ligget spredt i området ved
Landegode-fjorden.
- Det blir lange sjøvær, men slik
det er i dag, er det jo bare stas,
forteller Iversen, på vei over
Vestfjorden i blankstille vær. I
rommet på 14 meter lange
«Iversen Junior» har han drøyt
2500 kilo flott sei, etter å ha satt
14 stamper line. Størrelsen på
seien ligger på rundt 2-3 kilo.

Hardt ut mot Toresen
Leder i Fiskekjøpernes
Forening, Steinar
Eliassen, går hardt ut
mot forskningsdirektør
Reidar Toresen ved
Havforskningsinstituttet.

kystogfjord.no

Direkte fra Malangsgrunnen

Fot lofotbåtene er det langt å gå,
Iversen bruker rundt 30 timer fra
han kaster tampene hjemme i
Ballstad til knyter dem igjen.

Steinar Eliassen
- Dagens rekordbestand, og en
sammenligning mellom foreslåtte kvoter og de som har blitt
fastsatt, viser at torskeforskernes
kompetanse står til stryk. De har
anslagsvis bommet med en halv
million tonn på sine anbefalinger
både i 2000 og i 2002 og to-tre
hundre tusen tonn i 2001, 2006
og 2007. I 2008, 2009 og 2010 er
bommen trolig ikke mer enn mellom hundre og to hundre tusen
tonn for hvert av årene. Den
katastrofale mangel på kompetanse som de utviste i 1990årene har de til fulle repetert i det
10-året vi nettopp har lagt bak
oss, og dersom ikke de ansvarlige myndigheter får gjort noe alvorlig
med
instituttets
inkompetanse på torskeforskningen, ser det særdeles mørkt ut
for nordnorske kystsamfunn,
tordner Steinar Eliassen.
kystogfjord.no • oktober 2012, uke 41

Også fra fastlandssida deltar
enkelte juksabåter, mens linebåtene hovedsakelig kommer fra
lofotsida. To grupper av linebåter, hver på 3-4 fartøy, går ut
annenhver dag. Følgelig kommer
det sei på land hver eneste dag.
- Selvsagt kunne vi levert i
Steigen og ligget i området hele
uka, men her i Ballstad har vi tra-

Med nesten 200 kilo på stampen, er Børge Iversen godt fornøyd.
disjon for å gå hjem med fisken,
sier Iversen, som leverer på Nic.
Haug bare noen få meter fra sin
egen kai.
Etter avslutninga på turistfiskesesongen, som Iversen driver
med egen båt hver sommer, har

han satt line både i Tysfjord og
Sagfjorden, men opplever at det
virkelig gode fisket foregår på et
lite, begrensa område lenger sør.
– Seien er sulten, og går godt på
lina. Høsttid er møtetid for tillitsvalgte fiskere, og lederen i Ballstad og Skotnes Fiskarlag er så

absolutt en av dem. For en drøy
uke siden var han på årsmøtet i
Nordland fylkes fiskarlag, han
sitter i kommunestyret i
Vestvågøy og nylig møtte han
også for første gang i landsstyret
i Norges Fiskarlag, som varamann for Harald E. Hansen fra

Vågan.
- Virkelig interessant, men det
kan jo holde hardt med å holde
koken på seifeltet annenhver dag,
flirer lofotingen.

Fiskefrakt.no formidler frakt av alle typer fisk
Besøk www.fiskefrakt.no for uforpliktende tilbud

FERSK
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Berlevåg kommune
23 000 000 kroner

Gamvik kommune
2 620 000 kroner

Båtsfjord kommune
2 000 000 kroner

Måsøy kommune
2 080 000 kroner
Nordkapp kommune
2 065 000 kr
Tromsø kommune
3 178 000 kr
Andøy kommune
14 700 000 kroner
Harstad kommune
2 620 000 kroner
Øksnes kommune
205 000 000 kroner

Lebesby kommune
8 075 000 kroner

Flakstad kommune
496 000 kroner
Tana kommune
185 000 kroner

Steigen kommune
3 030 000 kroner

Vadsø kommune
3 010 000 kroner

Meløy kommune
9 310 000 kroner
Herøy kommune
2 600 000 kroner

Alta kommune
280 000 kroner

Fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen la frem sitt budsjett på Myre i Øksnes.

Frøya kommune
7 550 000 kroner

Nesseby kommune
1 840 000 kroner

Fræna kommune
13 050 000 kroner

Her skal det bygges
Regjeringen foreslår
å bevilge 442,1
millioner kroner til
statlig utbygging av
fiskeri-havner og
farleier og 60 millioner
i tilskudd til fiskerihavneprosjekter.
For prosjektene i Berlevåg, Myre
i Øksnes og Austevoll foreslås en
samlet en oppstartsbevilgning på
24 millioner i 2013.
I tillegg kommer oppstartsbevilgning til farleia Husøy Mælandsflua i Rogaland på 10
millioner.
Det foreslås også et tilskudd til
kommunale fiskerihavneutbygginger på 60 millioner kroner, noe
som er en økning på 21,5
millioner kroner sammenlignet
med saldert budsjett 2012.

Salthella/Austevoll fiskerihamn
148 millioner kroner
Side
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-Fiskerihavner er viktige for å
videreutvikle fiskerinæringa og
sikre bosetting langs kysten. Tiltak i farleiene øker sikkerhet og
fremkommeligheten
i
farvannene, sier fiskeri- og

Det blir stor byggeaktivitet langs hele kysten.
kystogfjord.no • oktober 2012, uke 41
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kystminister Lisbeth BergHansen. Totalt foreslår regjeringen 523 millioner til
fiskerihavner og farleier, samt tilskudd til fiskerihavner.
•
I 2013 vil det bli startet opp prosjekter som i følge handlingsprogrammet til Kystverket først
skulle hatt oppstart i perioden
2014-2019. Forseringen av prosjekter skyldes at enkelte ferdigstilte prosjekter har blitt billigere
enn antatt, andre har hatt forsinket framdrift og dermed lavere
utbetalingsgrad, samt at ett større
prosjekt har falt bort.
Nye prosjekter som får bevilgning i 2013 – fylkesvis oversikt
Finnmark
• Utdyping av Berlevåg havn
starter opp i 2013. Prosjektet
er framskyndet i forhold til
Kystverkets handlingsprogram. Samlet kostnadsramme
er 23 millioner kroner, forventet kostnad i 2013 er 8
millioner kroner.
• Nordkapp kommune får tilskudd til flytebrygger i Gjes
vær (665 000 kroner) og
Nordvågen (700 000 kroner).

•
•
•
•

•
•

•

Nordkapp kommune får også
tilsagn om tilskudd til flyte
brygge i Karmøyvær på 700
000 kroner, som kan utbetales
i 2014.
Lebesby kommune får til
skudd til kai i Kjøllefjord
(8 075 000 kroner).
Tana kommune får tilskudd
til bølgedemper i Smalfjord
(185 000 kroner).
Alta kommune får tilskudd til
flytebrygge i Storekorsnes
(280 000 kroner).
Måsøy kommune får tilskudd
til flytebrygge i Havøysund
(2 080 000 kroner).
Nesseby kommune får tilskudd til kai og flytebrygge i
Kløvnes havn (1 840 000
kroner).
Vadsø kommune får tilskudd
til kai og mudring i Vestre
Jakobselv (3 010 000 kroner).
Gamvik kommune får tilskudd til molo i Mehamn
indre havn (2 620 000
kroner).
Båtsfjord kommune får
tilsagn om tilskudd til flytebrygge i Båtsfjord på 2
millioner kroner, som kan utbetales i 2014.

Troms
• Tromsø kommune får tilskudd til flytebrygger på
Vengsøy (1 313 000 kroner),
Løksfjord (415 000 kroner)
og Kvaløyvågen (1 450 000
kroner).
• Harstad kommune får tilskudd til flytebrygge i Selje
stad (2 620 000 kroner).
Nordland
• I Øksnes kommune starter
arbeidene med utbedring av
havna i Myre. Prosjektet er
framskyndet sett i forhold til
Kystverkets handlingspro
gram, og omfatter molo og
utdyping/økt bredde i innseilingen. Planlagt bevilgning i
2013 er 8 millioner kroner,
total kostnadsramme for
prosjektet er 205 millioner
kroner.
• Flakstad kommune får tilskudd til flytebrygger på
Fredvang (248 000 kroner)
og Napp (248 000 kroner).
• Steigen kommune får tilskudd til molo og utdyping i
Nordfold (3 030 000 kroner).
• Meløy kommune får tilskudd
på 9,31 mill. kroner til molo,

•

•

kai og flytebrygge i Grøy.
Herøy kommune får tilsagn
om tilskudd på 2,6 millioner
kroner til kai på Hestøya. Tilskuddet kan utbetales i 2014.
Andøy kommune får tilsagn
om tilskutt på 14,7 millioner
kroner til utdyping av vestre
havn i Andenes. Tilskuddet
kan utbetales i 2014.

Sør-Trøndelag
• Frøya kommune får tilskudd
på 7 550 000 kroner til flyte
brygger på Sistranda.
Møre og Romsdal
• Fræna kommune får tilskudd
på 13 050 000 kroner til kai
og flytebrygger i Harøysund.
Hordaland
• Utbedring av Salthella/Austevoll fiskerihamn starter opp
i 2013. Prosjektet er fram
skyndet sett i forhold til Kystverkets handlingsprogram, og
innebærer både bygging av
moloer og utdyping. Samlet
kostnadsramme er 148
millioner kroner, og planlagt
utbetaling i 2013 er 8
millioner kroner.
KYST OG FJORD • Side 9

Kombinerer
snurrevad
og line

- Løsninga på å få dette til, ligger i senline på trommel, og angel og fortom som klipses av, sier servicesjef John Ragnar Larsen i Mustad Longline.

Snurrevad og line på
samme båt. Mustad
Longline AS mener den
litt uvanlige kombinasjonen har framtida for
seg, spesielt i Lofoten.
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Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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Fisker
e iservice Senja AS
- for kystfiskere og fiskeindustri
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Atomatisk egning
Under Norfishing i august fortalte
Kyst og Fjord at selskapet, som i
sin tid oppfant autoline, nå har løst
alle problemer rundt tilsvarende
linekonsept i den mindre flåten.
Lanseringa i nord skulle vært
denne måneden, men er blitt litt
forskjøvet. Nå satser Larsen på
turné i Nord-Norge en gang før jul.
- Vi føler oss litt som vi gjorde sist
på 70-tallet. Etter å ha jobbet med
de praktiske utfordringene over
lang tid, har vi nå funnet løsninga,
spørsmålet er bare hvor vi skal
satse først. Vi starter i nord, men
vurderer sterkt land som New Zealand, Spania og Frankrike. Interessen etter Norfishing er det ingen

Erfaringene fra disse fire anleggene gjør at linebedriften fra
Ålesund nå er helt sikker på at
dette virker. Produksjonsapparatet
er satt i gang, og Mustad mener å
kunne levere fem anlegg til 1.
mars, og ytterligere fem til 1. juni.
- Det vi jobber med nå, er å få et
serviceapparat på plass. Vi har
Ballstad Slip i Lofoten og Vesterålen, og jobber med andre selskaper lenger nord. Når vi har dette
i orden, tar det ikke lang tid før vi
setter i gang.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Med fem dagers arbeid på hvert
fiskefartøy som skal delta i oljevernberedskapen ved Goliat,
blir det et omfattende prosjekt for
verftsbedriften i Havøysund.
- Vi har foreløpig 12 - 15 båter
som skal bygges om. Dermed tar
det fort noen måneder, sier daglig
leder Bernt Sjursen.
Monteringsarbeid
Ombyggingen dreier seg først og
fremst om montering av slepeutnye
lanterneføringer,
styr,
lenseutstyr, samt montering av
AIS-stystem om bord for de som
ikke har det.
- Hver ombygging beløper seg
sånn cirka på 120- til 150.000
kroner. Så dette er en pen orde
for oss, sier Sjursen. Men det
ligger hard konkurranse bak ombyggingen. - Vi har selvsagt
måtte regne tøft for å komme inn
på dette markedet, så dette er
ingen ting som har kommet
seilende av seg selv, sier Sjursen.
Sløyelinjer
Med ombyggingsoppgavene har

Bernth Sjursen ved Havøysund Patentslipp, sier at ordreboka så og si er full.
bedriften mer enn nok å gjøre
fram mot jul. Sjursen regner i tillegg med at de vil få et hardt
press for bygging av nye

sløyelinjer når desember nærmer
seg. - Vi har flere sløyelinjer på
tegnebrettet. Og når det nærmer
seg ny sesong, da skal de fleste

ha. Derfor blir vi neppe arbeidsledig med det første, sier Sjursen.
I tillegg har Havøysund Patent-

slipp hatt flere andre typer
arbeidsoppdrag som omfatter alt
fra hurtigbåter til service på vindkraftanlegget på Havøygavelen.

LÆREBEDRIFTER - LÆRLINGER
- Vi trenger fortsatt flere læreplasser!
Vi trenger bedrifter til læreplasser innen automatiker, ambulanse, barne- og
ungdsomsarbeid, bil, elektro, ikt-service, intustrimekaniker, matros,
motormann og tømrer.
- Det gis økonomisk støtte for å dekke bedriftens opplæringskostnader.
- Vi ber våre 1500 lærebedrifter vurderer å øke inntaket av lærlinger.
- Ansett lærlingen - ta inn ny lærling.
På den måten synliggjør bedriften sitt samfunnsansvar og sikrer samtidig sin
bedrift og bransje bedre tilgang på faglært arbeidskraft.
Vi ber aktuelle bedrifter ta kontakt via formidling@nfk.no eller på
telefon 75 65 02 00. Mer informasjon på www.nfk.no/formidling.

KONTTAKTT:
Odd Ivar Enoksen
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- Ordinær drift med snurrevad
fyller bare halve året i dette området. Fløytlinefiske etter sei om
høsten, uten å måtte sette i gang
egning på land, kan bli en god
nummer to, sier servicesjef John
Ragnar Larsen i Mustad Longline
AS til Kyst og Fjord.

Serviceapparat
Det er fire år siden 60-fotingen
«Ringskjær» fra Fredvang fikk
Mustads aller første pilotanlegg
om bord. Siden da har ingeniørene
fra Mustad titt og ofte vært i
Lofoten for å forbedre oppfinnelsen. Senere har 45-fotingen
«Bolga», som er en ren linebåt fra
øya med samme navn, også fått et
anlegg, samt 50-60-fotingene
«Joker» fra Sennesvik utfor
Stamsund og «Skottind» fra Napp.
Linedrifta i Lofoten kombineres
med både snurrevad og garn.

Ordreboka ved Havøysund Patentslipp er
nærmest smekkfull. De
siste ukene har de
bygd om fiskebåter til
bruk i oljevern på
løpende bånd.

frantz.no
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ting å si på. Løsninga, som har fått
navnet Select Fish, ligger i å ha
senlina på trommel, der angel og
fortom klipses av. Et krokmagasin
der snøret ligger i kveil mellom
krokene, er ikke godt nok, mener
selskapet.

Bygger om til oljevern

På steder som Napp og andre fiskevær i Lofoten kan kombinasjonen
snurrevad og line være et godt alternativ, mener Mustad.
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VI VALGTE SIMRAD

AP70 AUTOPILOT
TIL Å TA STYRINGEN
NÅR VI ER PÅ DEKK.
André Reinholdtsen vil gå nye veier med levendefangsten. Men er avhengig av lempninger i regelverket. Bak ham ligger brønnbåten «Tindsøy».

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…

Skal hente levende torsk
Han vil ut til snurrevadfeltene med brønnbåt for å hente torsken
levende på land, André
Reinholdtsen (40) fra
Myre. Nå håper han på
ministerens godvilje.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Prosjektet ble lagt fram for fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen da hun var i Øksnes
mandag. Dagens regelverk

hindrer en slik utvikling, men
Reinholdtsen håper på at
departementet åpner for et prøveprosjekt.
- Tåler ikke en slik vinter til
Da Berg-Hansen kom til Øksnes
med 205 millioner kroner i
kofferten mandag, var det ikke
bare havn det dreide seg om.
Med klare tilbakemeldinger fra
sjømatmessa i Brüssel er BergHansen svært opptatt av å dempe
presset på torskemarkedet kommende vinter. Med økt kvote og

dempet etterspørsel har hun en
utfordring.
- Signalene vi får, er helt klare:
Vi tåler ikke en slik vinter til, der
det brytes for mye fisk på land på
for kort tid, var en av statsrådens
knappe stikkord til Øksnes for
det departementet nå jobber med.
Levendefangst,
der
snurrevadtorsken tas på land og
settes i oppdrettsmerd for
slakting på et senere tidspunkt, er
en av metodene for å dempe
presset, men potensialet er langt
fra utnyttet. Tidligere i år sa
Berg-Hansen at levendefangst

ville bli et av hennes satsingsområder.
Byråkratitrøbbel
Og her håper Reinholdtsen, som
ved siden av å drive brønnbåten
«Tindsøy» også har fiskebåten
«Kloegga», at fiskeriministeren
vil lempe på regelverket. Av kontrollmessige hensyn er det i dag
fiskefartøyet selv som må bringe
fangsten på land, men i følge
Reinholdtsen er teknologien nå
kommet så langt at man har like
god kontrollmulighet med en
avansert brønnbåt som med det

etablerte mottaksapparatet på
land.
Et av problemene med levendefangsten er at de store
kystfartøyene, som virkelig har
kapasitet til å drive denne
fangsten, ikke har tid til å holde
på med dette. Med mye kvote og
hektiske sjøvær har ikke året nok
dager dersom man også skal behandle fisken skånsomt og gå på
land med halvfullt lasterom.
Men brønnbåten har tid, og
rikelig med tankkapasitet.
- Vi monterte kran i fjor, for å
kunne sekke fisken om bord i
«Tindøy» direkte fra snurrevaden
og søkte om dispensasjon. Vi
opplevde at Fiskeridirektoratet
hadde stor velvilje for ideen, men
at den strandet på regelverket. Nå
prøver vi igjen, sier han.
Brønnfiskebåt
Reinholdtsen er en av få fiskere
her i landet som kombinerer
brønnbåt og fiske. 23-metringen
«Kloegga» er både brønnbåt og
fiskebåt, og er et speilbilde av
fiskebruket Gunnar Klo AS på
Myre, som både driver med
lakseoppdrett og tradisjonell fiskeindustri. Gunnar Klo AS eier
49 prosent av rederiet Øytrans,
som både eier «Kloegga» og den
atskillig større «Tindsøy».
Reinholdtsen eier 51 prosent av
Øytrans AS.
- Skal vi utvikle oss på kysten,
må vi bryte en del barrierer.
Landingsreglene er en av dem, vi
har gode muligheter for å etablere lover og rutiner som kan
hindre utglidning og juks.
- Samtidig har vi positive
muligheter rett foran oss som er
helt enorme.
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Komplett infosenter
Kystverket har fått i
oppdrag å etablere
BarentsWatch, et
helhetlig informasjonssystem for de norske
hav- og kystområdene.
Systemet består av en åpen del

(informasjons-portal) og en
lukket del (informasjonsutveksling mellom etater med forvaltingsansvar
i
norske
sjøområde).
Første versjon av den åpne delen
ble lansert 30. mai 2012, og det
er startet utvikling av de første
tjenestene i lukket del.

I Statsbudsjettet ble det bevilget
16 millioner kroner til BarentsWatch. Forslaget til økt bevilgning gir rom for å utvikle et
sikkert nett mellom etatene som
har ansvar knyttet til sjøtrafikken.
Et slikt nett er nødvendig for at
etatene skal kunne utveksle

sensitive data seg i mellom.
Et sikkert nett vil bla. effektivisere samarbeidet for å avdekke
ulovlig aktivitet. En første versjon av et sikkert nett vil kunne
etableres i 2013.
Kystverket vil også starte utviklingen av et helhetlig anløps-

regime for skipsfarten. En første
versjon av denne tjenesten kan
være ferdig utviklet i 2014. Et
helhetlig anløpsregime vil
verifisere egenrapporteringen fra
skipsfarten med å koble sammen
ulike datakilder. Dette vil gjøre
det lettere kunne avdekke
unormal aktivitet.

Med slike skip i anmarsj, kan seismikkskyting bli mulig i større deler av året. (Wärtsila Ship Design)

POWER TECHNOLOGY

Bygger for arktiske strøk

ELEKTRISKE FRAMDRIFTSSYSTEM

Med Wärtsiläs nye
skip, utvides seismikksesongen
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Klima og miljøvennlig teknologi
Patenterte STADT STASCHO gir sinus spenning og
strøm til elektromotorene og til hovudtavle. Dette
eliminerer all elektrisk støy, uten bruk av transformatorer eller filter. STADT STASCHO er tilgjengelig i
effekter opp til 100 MW.

Redusert forbruk med opp til 60%
Redusert elektrisk tap i system, kun 6%
Redusert NOx, SOx og CO2 utslipp
Redusert vedlikehold og bedre plass
Redusert støy og ingen EMC problem

STADT STASCHO - BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI:
s %NERGIEFFEKTIV OG DRIVSTOFFBESPARENDE
s 2EDUSERTE KLIMA OG MILJ UTSLIPP
s ,EVETID PÍ MER ENN  ÍR

Spør oss
om tilbud

STADT AS, Molovegen 2, NO-6083 Gjerdsvika, Norge
4EL      % MAIL INFO STADTNO
www.stadt.no
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Med denne plotteren kan du se havbunnen rimelig klart helt ned til 50 meter.

HD-teknologi til bunns
For en billig penge kan
du nå se havbunnen
temmelig godt. Nye
Lowrance Gen2 Touch
gjør teknologien tilgjengelig for allmennheten.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

HDS Gen2 Touch er navnet på en
helt ny serie kartplottere fra
Lowrance. Det er båtelektronikkgiganten Navico som står bak
Lowrance.
Firmaet har også merkevarene
Simrad Yachting og B&G i
porteføljen. Lowrance skal være
innstegsmodellen i sortimentet.
Nettstedet har i tidligere
kartplottertester
ment
at
Lowrance gir veldig bra valuta
for pengene, ettersom disse
inneholder samme teknologi og
software som de dyrere Simradproduktene. Dette gjelder fortsatt,
etter
at
de
nye
Lowrance-plotterne har blitt
testet.
Ser ned til 50 meter
Innebygget superekkolodd Nye
HDS Gen2 Touch byr på to store

nyheter. For det første har de nye
plotterne fått bred touchskjerm i
widescreenformat. Det mest
spennende er imidlertid at alle
displayene nå har innebygget
StructureScan-modul.
Dette
bredbåndsekkoloddet gir deg fotografilignende bilder av sjøbunnen ned til 50 meters dyp ved
gode forhold. De beste bildene
får du ned til 40 meters dyp ved å
bruke strålen med 800 kHz, mens
større dyp dekkes av strålen på
455 kHz. Ett trykk på skjermen
er alt som skal til for å skifte mellom de to frekvensene. At
StructureScan er innebygget i apparatet er et stort pluss. Denne
modulen koster 8600 kroner om
den skal kjøpes separat. Nå
kommer hele modulen inkludert.
Intuitiv plotter
- Dette er kanskje den mest
intuitive plotteren til dags dato.
Menyen er helt nykomponert.
Den
viser
de
vanligste
skjermbildene som kart, radar,
ekkolodd, samt de vanligste
kombinasjonene
med
delt
skjermbilde. Ønsker du å lage
ditt eget skjermoppsett er det
bare å dra de ulike kildene inn på
skjermområdet. Skjermen kan,
selv på minste modell, deles opp

Ett av de nye fartøyene skiller
seg ut og er spesielt beregnet på
arktiske strøk. Høy isklasse
sørger for lengre sesong for seismisk kartlegging i nordlige farvann, melder Teknisk Ukeblad.
Ved første øyekast er den store
forskjellen at overbygget med
bru, lugarer og arbeidsrom er
plassert i akterenden av skipet.

Helikopterdekket er plassert
midtskips og lenger ned enn vanlig. Det gir lavere tyngdepunkt
og bedre stabilitet.
Skrogformen skal sørge for
lavere drivstofforbruk og jevn
glid gjennom vannet. Skipene får
dieselelektrisk framdrift.
Komfort akter
– Komforten for mannskapet er
bedre når lugarene er akterut, sier
Kaare Ask i Wärtsilä Ship
Design til tidsskriftet.
– Skal skipet gå i islagte farvann,
vil støt mot is høres og føles ube-

hagelig dersom kabinene ligger
foran i skipet, sier Ask.
Han har arbeidet som maskinist
på ulike seismikkskip i flere år
og har erfart hvordan kraftig
sjøgang påvirker hverdagen om
bord.
– Vi vet at et uthvilt mannskap
har positiv effekt både på
sikkerheten og effektiviteten om
bord, sier Ask, som er idéutvikler
og leder for ombyggingsavdelingen i Wärtsilä Ship Design
Norway.
Wärtsilä har hatt tett dialog og utviklet fartøyene sammen med
seismikkselskaper. Ask vil ikke si

hvilke, og heller ikke når han
regner med første kontrakt.
– Det er litt urolige tider. Finansiering er en utfordring for de
aktuelle selskapene. Det gjør at
investeringsbeslutningene
drøyer. Derfor er det vanskelig å
spå når første skip vil bli kontrahert, sier han.

Det skal gi Seismic Avant bedre
fartsressurser og drivstofføkonomi.
Det betyr også mer plass under
dekk, en enklere byggeprosess
samt bedre siktforhold på brua.
Det siste er gunstig både under
seismikkoperasjoner og når
helikopter skal lande og ta av.

Slankere front
Seismic Avant er basert på et velprøvd
skrog
som
er
videreutviklet og optimalisert.
Den fremre del av skroget er
slankere enn på et tradisjonelt
seismikkskip, ettersom vekten av
styrehuset er flyttet akter.

I løpet av de senere år har
Wärtsilä Ship Design¬ (tidligere
Vik-Sandvik) designet åtte nye
seismikkfartøy for kunder verden
over, i tillegg til å ha levert tegninger og beregninger for ombygging av 20 av denne
skipstypen.

i
fire
bilder,
melder
batmagasinet.no videre.
- Da kan du kombinere kartbilde
med ekkolodd, radar og
motordata. Nytt på Gen2 er at
skjermbildene også kan deles
opp i selvvalgte størrelser. Man
kan velge å ha et stort kartbilde,
og tre små vinduer til å vise
motordata, radar og ekkolodd.
Størrelsen
på
de
ulike
skjermbildene kan enkelt justeres
til ønsket bredde og høyde. Nytt
er det også at skjermen kan deles
i tre deler, slik at man kan ha to
kartbilder med ulikt utsnitt, i tillegg til ekkolodd på skjermen.
Lowrance Gen2 Touch blir tilgjengelig i tre forskjellige størrelser. 7-tommeren kommer på
markedet allerede i midten av
oktober. Foruten skjermstørrelsen skilles den fra de større
modellene ved at den ikke har
video-inngang. Det er også mulig
å få HDS7, 9 og 12 uten innebygget ekkolodd. Men disse ekstra
kronene
for
å
få
superekkolodd, er vel investerte
penger. Norske priser er ikke
endelig fastsatt, men trolig vil
prisen ligge på rundt 13 000
kroner inkludert moms for den
minste modellen. Norsk importør
er ProNav i Egersund.
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Kystfolk

Ingen tilbakebetaling i Lødingen

Bekymret for turistfisket

Utbedrer moloskader

Ingen ulovlige havneavgifter i Lødingen må betales tilbake til fiskefartøy. Det sier havnesjef
Magne Haslevang til Bladet Vesterålen, i forbindelse med oppstyret rundt de ulovlige avgiftene i kommunen. – Rett etter at vi innførte denne avgiften, ble vi kontaktet av Fiskeriog kystdepartementet, som slo fast at avgiften var ulovlig. Tre båter som urettmessig hadde
blitt ilagt avgift fikk pengene tilbake, sier Haslevang, som stiller seg undrende til henvendelsen fra Kystverket nå, halvannet år etter henvendelsen fra departementet. Kommunen tolket
de nye bestemmelsene i Havne- og farvannsloven til at man kunne kreve avgift fra fiskere
som satte garn innenfor kommunegrensene, men fikk ingen støtte fra oven.

Stortingsrepresentant Lillian Hansen (A) er bekymret over økninga av det ulovlige turistfisket. Hittil er det beslaglagt 1599 kilo fisk ved tollstasjonene i Nordland, mot 652
kilo på samme tid i fjor. I Troms er tallet 2600 kilo. Det er kun lov å ta med 15 kilo fisk
ut av landet, mens bilene som ble stoppet hadde i gjennomsnitt 130 kilo. – Bare toppen
av isfjellet avdekkes. Noe må gjøres, sier Hansen til Lofotposten. Fiskeri- og
kystdepartementet lanserte i fjor en rekke forslag, blant annet obligatorisk registrering
av turistfiskebedrifter, båter og fangst, samt at turistene ikke får forlate turistanlegget
med mer enn 15 kilo i bilen. Så langt uten at noe nytt regelverk er kommet.

Nå skal endelig moloskadene etter «Berits» herjinger utbedres. I alt 30
millioner kroner går med, det meste i Lofoten og Vesterålen som tok hovedstøyten av orkanens herjinger. Moloene på Andenes og Bleik, Svolvær, Kabelvåg, Stamsund, Reine og Mortsund har alle fått betydelige skader, og samlet
dreier det seg om moloer for 24 millioner kroner. Da er også Tjøtta, Træna og
Reipå med i regnestykket. I tillegg kommer skader på seilingsmerkene ni området. Arbeidene er lagt ut på anbud, og i hovedsak har lokale firma fått oppdragene, skriver Lofotposten.

Byråkrat og dr. scient: Tidligere
torskeforsker Silje Kristoffersen
er blitt øverste administrative
leder i Vesterålen regionråd.
(Foto: Dag Erlandsen)

Torskeforskeren dro hjem og ble byråkrat
Da torskeforsker Silje
Kristoffersen (39) brøt
opp fra Tromsø og
flyttet hjem til Vesterålen, tok moren
hennes til tårene. Ikke
fordi hun ikke ville ha
henne hjem, men fordi
datteren nå sløste bort
så mange muligheter.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det var i 2009, og moren har for
lengst tørket tårene. Og gitt
datteren medhold i at fiskerikanSide
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didater er som poteter. De kan
brukes til alt.

Og Silje, hun er på Sortland. Og
nitrives.

Regionrådsleder
Akkurat nå er fiskerikandidaten
konstituert administrativ leder av
regionrådet i Vesterålen. Det
handler i høy grad om fisk, i forrige måned var for eksempel
rådet vertskap for en sjømatkonferanse hjemme på Myre.
Treffer
hun
gamle
studiekamerater, er de poteter, de
også, spredt for alle vinder, faglig
og geografisk. Forskere, saksbehandlere, konsulenter, de er i
Mattilsynet, Sjømatrådet, de er i
Norge, USA eller Frankrike.

Tungeskjærer
I likhet med de fleste andre
ungene på Myre vokste hun opp
med tungeskjæring og sene
kvelder nede på bruket, lenge
etter at skoledagen var ferdig.
Var fisket godt og det tok lang tid
før båtene kom inn – i verste fall
ikke før midnatt – ruslet de små
inn på bua og la seg i garndungen. Når båtene endelig var
lagt til kai, kom fiskerne inn og
vekte dem og fikk dem i arbeid
igjen. Silje minnes årene med
glede. Hun synes hun har hatt en

unik oppvekst. 25 år senere er
hun tilbake i det samme miljøet.
Tomta ute på Strengelvåg, som i
sin tid var bryllupsgave fra besteforeldrene, har fått hus på seg,
og der bor Silje med mann og tre
barn. At det er fem mil inn til
jobben på Sortland, plager henne
ikke, mobildekninga er god
nesten hele veien, og folk vet at
det er da hun har tid å prate. En
stor trøst er det dessuten at i
Tromsø risikerte hun å bruke
nesten like lang tid på jobb,
dersom hun kom til rundkjøringa
på Kvaløya på feil tidspunkt, og
oppdaget at det begynner å bli
vel mange biler i ishavsbyen.

Det var slett ikke like harmonisk
og avslappende som å kjøre i
vakker natur over Langøya.
Doktorgrad
I Tromsø tok hun doktorgrad i
marin biokjemi, på pre-rigor
filetering av levendefanget
kvalitetstorsk, det vil si filetering
innen fire timer etter slakt. Hun
forsket på hvordan stress før
slakting og tidspunkt for
filetering påvirket slaktekvalitet
på fôret torsk, som lett kan få
problemer med filetspalting.
Paradokset er at som unge var det
nettopp denne type fisk hun likte
minst å skjære i. På dager med
kystogfjord.no • oktober 2012, uke 41

landligge og ingen tungeskjæring
jobbet hun på husmorskiftet på
Klobruket, og der stiftet hun bekjentskap med levendelagret
notsei. Seig sei, så fersk at den
nesten sprellet når den ble kjørt
inn på filetlinjene.
På Fiskerihøgskolen underviste
hun andre studenter, var veileder
for masterstudentene, hun ble
forsker i Nofima etter doktorgraden og var i nært samarbeid
med fiskerne og industrien
hjemme på Myre som forsøkte
seg på levendefangst av torsk.
Dessuten ble hun etter hvert
trebarnsmor. Hun forsket på kongekrabbe, hun tok master på
kystogfjord.no • oktober 2012, uke 41

rekelagring; i det hele tatt, det
faglige spennet gjennom årene i
Tromsø var nokså vidt.
- Så bygger man hus, gror fast i
Tromsø, og tror at man skal være
der. Selv om man innerst inne vil
hjem, smiler hun. Ektemannen er
maskinist i offshore og
sjarkfisker, og slett ikke
stedbunden, så det var hun som i
første rekke måtte finne ut hva
hun ville og hvor de skulle være.
Byttet med sjefen
En dag i 2009 kjente hun at nok
var nok, hun begynte å lese stillingsannonser og oppdaget en
stilling på Sortland, som pro-

sjektkoordinator. Det handlet om
fylkeskommunale midler til
partnerskapsavtalen, med fokus
på kultur, reiseliv, kompetanse og
næring. Ikke helt det samme som
å jobbe på Nofima, men denne
jobben ville hun ha, og hun fikk
den. Nå er hun altså sekretariatsleder i Vesterålen Regionråd.
Konstituert leder, understreker
hun, etter å ha byttet jobb med
sjefen, foreløpig ut året. Så får vi
se. - Fantastisk. Et veldig flott
arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere, og Regionrådet er en
utrolig spennende arbeidsplass. I
det hele tatt er dette distriktet
preget av en helt spesiell

patriotisme og stå-på-vilje.
- Folk flytter hjem, vår familie er
langt fra de eneste, for jeg vet det
blir flere. Det så jeg i øyene på
folk i Tromsø da vi fortalte at vi
skulle flytte.
- Men du er dr. scient og må være
den regionrådslederen i landet
som vet mest om sjømat. Var det
bortkastet å ta doktorgrad?
- Jeg synes ikke det. Sjømatkompetansen bør sitte over alt i dette
landet, ikke bare i de etatene som
er dedikert for fiskeri. Her i
etaten er vi for eksempel i gang
med å oppdatere regionens fiskeripolitiske strategidokument.
Klart at bakgrunnen min er nyttig

i et slikt arbeid. - Så møter vi
ledere fra store sjømatkonsern,
som legger fram sine visjoner og
perspektiver
på
næringsutvikling, og hvordan det øvrige
samfunnet kan legge forholdene
til rette for et best mulig resultat.
De får møte en administrasjon
som snakker samme språk, som
har de samme referansene og delvis den samme bakgrunnen.
Og som kan være med og bringe
synspunktene videre til andre
miljøer lenger fra kysten og dit
en del viktige beslutninger tas.
- Det kan da umulig være bortkastet?
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Fiskeripolitikk er vanskelig
innspill

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

INNSPILL
Egil Johansen
Botnhamn

Fiskeribladet spør på
lederplass om
stortingsrepresentant
Irene Lange Nordahl er
i feil parti. Dette på
bakgrunn av hennes
uttalelser omkring
struktur i fiskeflåten og
de reaksjoner som er
kommet fra flere hold.
Vi har sett før at politikere har
reist til hovedstaden og nærmest
forsvunnet i mengden. Ofte
dukker det opp en forenklet påstand om at den eller den representanten har glemt hvor han
eller hun kommer fra og hvem
man representerer.
Det kan man absolutt ikke si om
Senterpartiets representant fra
Troms. Undertegnede er ikke
«bevandret» i politikken, men jeg
var faktisk tilstede på det fylkesårsmøtet som vedtok de forhold
som Irene her kritiseres for.
Vedtaket var enstemmig, og man
blir litt mistenkelig når nærmest
motivene trekkes i tvil. For å ta
et eksempel så har Irene Lange
vist til Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser i sine inn-

legg. Disse viser at kystflåten
under 11 meter har det vanskeligst, med svak lønnsomhet og
en økende alder på både flåte og
fiskere. Det blir noe sært når
motstandere av struktur kommer
trekkende med at disse undersøkelsene er feil – det regnes
ikke på riktig måte, sågar er det
fra toneangivende hold i Tromsø
Senterparti blitt hevdet at denne
flåtegruppen er mest lønnsom.
Jeg er utdannet økonom og
skjønner hva de forsøker å si,
men det blir ikke lettere å omsette det til den praktiske
hverdagen av den grunn.
Det var ikke ukjent for noen at
debatten er både vanskelig og
følsom. Men et Norgesmesterskap i å ramse opp hvem de
enkelte grupper finner som sine
tilhenger syntes jeg ikke er særlig
fruktbart. Jeg må imidlertid få
lov til å peke på et partilag (utenfor Troms) som har vært konstruktiv i sin behandling av
saken, og det er Vestvågøy
Senterparti. De har etter mitt syn
en balansert fremstilling og de
fremmer konkrete forslag. Det er
svært vanskelig å se at de som
slår stort opp at «kysten legges
øde» og «kapitalen overtar alt»
har fremmet noen alternativ. Har
vi glemt hvor mange ulykker det
har vært i sjarkflåten? Jeg har en
god kompis som bygde ny båt,
og han fikk klar beskjed hjemmefra – sørg for driftsgrunnlag som

er godt nok til at du kan ha en
mann med deg, jeg sender deg
ikke vinterstid utenfor Senja
alene.
Det var 20 tusen deltakere på
Norges Bondelags årsmøte i
1947! Vi kan alle beklaget at det
er blitt færre bønder. Heller ikke
der liker vi at det ble innført
melkekvoter, men samfunnet fant
det nødvendig. I oppdrettsnæringa var idealet en mann en
konsesjon. Dessverre diskuterte
vi aldri om 3,5 eller 7 var det
riktige antallet – vi ramlet i den
andre grøfta og slapp det fritt.
Det er ingen som har anbefalt et
slikt eksperiment i fiskeflåten –
men det er faktisk viktig å diskutere lønnsomhet, rekruttering,
fornyelse og sikkerhet.
Noen struktur motstandere peker
på samfiske som et alternativ. Jeg
klarer dessverre ikke se at det er
noen varig løsning. Det bidrar
positivt i forhold til sikkerhet,
men så var det selvfølgelig noen
som skulle være ekstra lur og foreslo «samfiske med seg selv» og
da falt det argumentet til jorden.
Hovedargumentet mot å slå
samme kvoter er imidlertid
knyttet til 2 forhold, det ene er
antall fiskere – at vi trenger de vi
har for både bosetning og andre
ting og dernest at «inngangsbilletten» blir for dyr. Med
hovedfokus (for kritikken til de

som er for) på flåten under 11
meter så beklager jeg å måtte si
at dens effekt til å berge bosetningene og utsatte kystsamfunn
er noe begrenset. Jeg vil heller ha
2 sikre og lønnsomme arbeidsplasser enn 4 eldre herrer i eldre
sjarker som ikke representerer
fremtiden. Det er videre veldig
logisk at 2 kvoter er dyrere enn
1. Men banker og andre ser like
mye på driftsgrunnlag og
potensialet for lønnsomhet som
de ser på selve kostprisen.
Irene Lange Nordahl har gått
særdeles grundig til verks og
støtter seg ikke bare på sitt eget
fylkesårsmøte. Forslaget til nasjonalt partiprogram har hun ikke
skrevet alene for å si det enkelt.
Både Stortingets Næringskomite
og Stortingets Finanskomite har
vært på offisielle reiser på Senja
og møtt representanter for alle
deler av næringa på både sjø og
land – med lokale ordførere også.
Tilbakemeldingene var entydige
for struktur, likt for alle 4 grupper
i kystflåten. Et bedre kvotegrunnlag på den enkelte båt er
rett og slett sett på som
nødvendig for å få i gang fornyelse, rekruttering og bedre
sikkerhet.
Jeg har mange ganger savnet politikere som tør stå for noe, som
tør ta de vanskelige valgene. Med
regjeringsskifte og nye valgperioder har det rett og slett blitt

rot i systemet. Vi har alt for
mange varianter av struktur før
og etter nye vedtak med A, B og
C lag som resultat. Derfor er en
opprydding nødvendig. Ikke
glem 2 helt vesentlige ting. Det
ene er at ordningen er frivillig og
det andre er at hver gruppe har
sin fastlagte andel av kvoten. Det
har ingen verken i Senterpartiet
eller andre partier foreslått å
endre på. Dermed vil gruppen
under 11 meter styre seg selv.
Hvis prisen på båter med (flere)
kvoter blir for høy – så er det rett
og slett ikke kjøpere nok. Dette
vil justere seg i et marked.
Det er derfor vi trenger politikere
som står for en støyt og tåler
motbør. Og det er derfor vi registrerer
med
glede
at
Senterpartiet glassklart slår fast
at vi fortsatt skal ha både
deltakerlov og råfisklov.
Det er ikke vanskelig å skjønne
at i enkelte miljøer ligger det
andre motiver bak deres
plutselige iver. Det er slett ikke
forbudt å kjempe for sine folk og
sine saker, men gjør det med
blanke våpen og på riktig grunnlag – og ikke minst – tenk nøye
over hva som er alternativet. Det
skal ikke mye politisk teft for å
se at kysten farges stadig blåere.
Det burde de med sympatier litt
lenger mot grønt, gult eller rødt
vurdere en gang til.

Tid for debatt om satsing på fiskeri- og havbruk
Aksjonen Vi som krever en bedre kyst, fiskeri og distriktspolitikk, etterlyser solid sikkerhet på kysten, og mener det er statens oppgave å sørge for at
det er penger nok til å drive en ansvarlig beredskap.

INNSPILL

Redningsskøytene
INNSPILL
Tommy Andersen
Vi som krever en bedre kyst, fiskeri og
distriktpolitikk

Båten din har
motorhavari, du har
sendt ut maydaysignal, men den driver
mot land, og det blåser
stiv kuling.
Du finner det nødvendig å gå i
livdraktene, og er i ferd med å
sette ut redningsflåta når du hører
lyden av noen alvorlig kraftige
motorer, du ser et rødt, grønt og
hvitt lys ,og innhyllet i en mektig
Side
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vannfåkk, kommer det vakreste
synet du kan tenke deg, det røde
og hvite skroget til en av redningsselskapets båter. De slår
sleper fast i båten ,tar deg
ombord, og trekker både deg og
båten i sikkerhet.
Dette er ikke fantasi, dette har
skjedd mange ganger allerede, og
kommer til å skje igjen. Redningsselskapet har mange båter,
med dyktige og kompetente
mannskaper, de har miniubåter
for søk, dykkere, redningsfolk,
lege ved behov, og er generelt
alltid klar til å flire av værguden
å sette ut. RESPEKT! Men
problemet er at disse båtene
krever midler for å kunne gjøre
denne jobben. Disse midlene
kommer fra frivillige som står på

året rundt, gaver, medlemskontingenter, generelt midler som
ikke har en sikker grunnmur. Det
er imponerende at det finnes folk
som klarer å holde dette gående.
Det som ikke er imponerende, er
at de som sparer vanvittige
midler på dette, og som skulle
vært den som kunne garantere for
driften av disse fartøyene, ikke
spenner inn nok til at en
minimumsdrift kunne garanteres.
Dette er mildt sagt forstemmende! Den maritime
sikkerheten som redningsselskapet representerer, både når det
kommer til å søke etter overlevende, havarerte, nødstedte
generelt, men også det litt mer
vonde ,det å søke etter omkomne,
så er det viktig for alle, både fri-

tidsbåtbrukere, men også yrkesbåtbrukere, at denne tjenesten er
tigjengelig. At mange kritiske
situasjoner ville fått en forferdelig utgang, hadde ikke Redningsselskapet vært der, er ikke
noe det er vits i å diskutere
engang.
Jeg selv bruker båt noen ganger,
har selv vært fisker, og har for
leeeenge siden forstått nytten av
RS. Jeg, sammen med alle de
andre som eier båt, men også de
som er igjen p å land, familiene
til de som har sitt levebrød på
sjøen, har nok skjønt nytten av
disse fartøyene, deres mannskaper og deres tigjengelige utstyr. At man skal måtte vente på
at nødvendig utstyr skal måtte
transporteres fra andre siden av

landet hver gang det er behov for
dette, er ikke akseptabelt.
Gruppen Vi som krever en bedre
kyst, fiskeri og distriktspolitikk
har derfor følgende forslag til
endringer:
1: Myndighetene går inn med de
nødvendige midler tilsvarende
gjennomsnittet av det RS får inn
i året gjennom gaver, innsamlinger etc etc etc.
2: Et RS fartøy stasjoneres i alle
større tettsteder langs kysten,
feks Hammerfest, Havøysund,
Honningsvåg, Hasvik, Vadsø,
Kirkenes, og tilsvarende steder.
3: Alle disse fartøyene blir utstyrt
med det nyeste innenfor søk og
redningsutstyr, også innenfor
pasientbehandling.
kystogfjord.no • oktober 2012, uke 41

Irene Lange
Nordahl
Stortingsrepresentant
Troms Senterparti

Senterpartiets programkomite har lagt
fram forslag til nytt
partiprogram som nå
er ute på høring i
partiorganisasjon.
Etter høringen skal programkomiteen legge fram innstilling til
landsmøtet, som skal fatte vedtak
om nytt partiprogram til våren. Nå er
det tid for konstruktiv og framtidsrettet debatt, til beste for utvikling i
nord – og i hele landet. At det finnes
ulike holdninger i partiet til enkelte
områder, er ikke uvanlig i arbeidet
med nytt partiprogram, og det har
jeg respekt for. Det er nå viktig å
føre debattene, og lokallagene er
invitert til å gjennomføre studieringer i denne sammenheng. I
programkomiteen ser vi fram til å
motta disse innspillene. I dette innkystogfjord.no • oktober 2012, uke 41

Senterpartiets programkomite er
opptatt av at Norge skal være
verdens fremste sjømatnasjon, og vi
vil styrke Norges allerede sterke
posisjon som sjømatnasjon på det
globale markedet. Norge har
særegne muligheter knyttet til vår
lange kystlinje og beliggenhet i
nord. Våre kyst- og havområder er
viktige for å sikre mat og for å skape
verdier. Ressursene i havet og langs
kysten er fellesskapets eiendom og
skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning
og
nasjonal
råderett.
Bærekraftig ressursforvaltning er
viktig også for å sikre en lønnsom
fiskerinæring.

markedsfokus, og dessuten ivareta
distriktspolitiske målsettinger om
arbeidsplasser og bosetting i
kystsamfunn. Senterpartiet vil legge
til rette for de lokalt forankrede selskapene i fiskeri- og havbruksnæringen, med mange små og
mellomstore bedrifter. Vi vil sørge
for at vi får en variert fiskeflåte, med
kystflåten som bærebjelke. Både
kyst- og havfiskeflåten har et
samfunnsansvar for bosetting og
sysselsetting langs kysten. Fiskeflåten skal ha en struktur som
ivaretar kystbosetting, arbeidsplasser og fiskeindustri. Fiskeri- og
havbruksnæringen skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi
har i tilgangen på ferskt råstoff av
høy kvalitet. Senterpartiet er opptatt
av å legge til rette for økt videreforedling i Norge.

Verdiskapingen fra våre felles fiskeressurser skal i størst mulig grad
komme de fiskeriavhengige
kystsamfunnene
til
gode.
Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at
den kan bidra til å sikre lønnsomme
bedrifter - både på hav og land konkurransedyktighet og økt

Mulighetene for framtidas havbruk
er store og Senterpartiet er opptatt av
at det skal legges til rette for videre
vekst i havbruksnæringen innenfor
bærekraftige rammer. Strategien for
bærekraftig havbruk skal legges til
grunn. Senterpartiet mener det er avgjørende å sikre videre utvikling i
fiskeri og havbruksnæringa gjennom

legget er det redegjort for programkomiteens forslag til satsing på fiskeri- og havbruk.

forutsigbare rammebetingelser. Det
er viktig å sikre tilgang på gode
sjølokaliteter for havbruksnæringa
og nødvendig landareal for settefiskproduksjon, som grunnlag for en
bærekraftig
havbruksnæring.
Senterpartiet mener at tiltak som er
iverksatt for å hindre rømming og
redusere spredning av lakselus må få
virke. Dessuten må næringa og
myndighetene
bidra med midler til forskning og utvikling, slik at en sikrer en enhetlig
og bærekraftig forvaltning av
havbruksnæringen.
I forslaget til nytt partiprogram for
Senterpartiet foreslår programkomiteen følgende:
- styrke fiskenæringa ved å sikre en
variert, lønnsom og framtidsrettet
fiskeflåte som gir
- grunnlag for rekruttering og fornying av flåten med hovedvekt på
kystflåten, nært knyttet til
- øvrig virksomhet langs kysten.
Økte muligheter for strukturering
vurderes i denne sammenheng
- opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap
- la kriteriene for fordeling av kvoter

mellom de enkelte fartøygruppene
ligge fast
- opprettholde prinsippene i råfiskloven og deltakerloven
- øke fiskerfradraget for å kompensere for økt nettolønnsordning
for andre sjøfolk
- videreføre sikkerhetsopplæringen
for fiskere, og utbedre fiskerihavner
langs kysten
- at myndighetene skal samarbeide
med fiskernes organisasjoner om
når, hvor og hvordan seismisk aktivitet skal foregå
- styrke Kystvakta og kystberedskapen og bidra til at ansvaret for
sjøsikkerhet samordnes
bedre.
- at det settes av tilstrekkelige
arealer langs kysten for sjømatproduksjon
- at skatter og avgifter fra havbruksnæringa i større grad skal tilbakeføres til kommuner som
setter av areal til havbruksanlegg
- opprettholde dagens eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringa
Nå ser vi fram til å motta innspill fra
Senterpartiets lokallag i arbeidet
med nytt partiprogram – til beste for
utvikling på kysten og i hele landet.
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Trygg toll
INNSPILL

Lars Peder
Brekke
Parlamentarisk leder,
SP

Irene Lange
Nordahl
Næringspolitisk talskvinne SP

Et bærekraftig landbruk som sikrer livskraftige bygdesamfunn
over hele landet er
viktig for Senterpartiet, og dette vises
i vår politikk på
sentrale områder.
Vi er opptatt av å sikre et styrket
importvern som gir bøndene
mulighet til å få bedre betalt for
den viktige jobben de gjør med
å produsere trygg mat til en
voksende norsk befolkning.
Men Senterpartiet er også opptatt av å legge til rette for livskraftige fiskerisamfunn med
lokalt eierskap, muligheter for
utvikling og vekst – og optimisme og framtidstro langs
kysten.
Fisk og landbruk vil i stor grad
være garantisten for fortsatt verdiskapning, liv og røre i distriktene,
skriver
Geir
Andreassen, FHL, i Dagens
Næringsliv nylig. Dette er SP og
mange med oss helt enige i – og
nettopp «Hav og land - hand i
hand» er beskrivende for en av
hovedlinjene i vår politikk.
Senterpartiet har jobbet hardt og
lenge for å få gjennomslag for
en endring fra kronetoll til
prosenttoll på viktige landbruksprodukter.
Dette er ingen impulshandling
som vil gi uante konsekvenser
slik bl.a. handelsliberalistene i
opposisjonen hevder.
Det er heller ingen grunn for
sjømatnæringen å frykte for sin
tilgang til eksportmarkedene.
Senterpartiet
er
også
sjømatnæringens forkjemper, og
har hele tiden et stort fokus på
den næringen som bl.a. legger
til rette for fortsatt bosetting
langs kysten.
SP mener det er mange grunner
til å avlyse den oppkonstruerte
Side
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Kjøp og salg
Utstyr selges
Vi kondemnerer M/S
Onsøyværinger Og selger
bla:2x10Tonns radiostyrte
splittvincher (kun 750kg),
10Tm dekkskran,
triplex380, radiostyrt
hydraulisk
vakumanlegg,drakter, 12”
karmfiskepumpe, haatz
generator 28KW, scania
dsi11 motor 380HK ++
mye mer.

konflikten mellom et tollvern
som sikrer fortsatt landbruk i
hele landet og fremtiden til vår
nest største eksportnæring:
• Tollendringene som regjeringen nå varsler, er klart innenfor WTO-regelverket og berører
ikke EØS-avtalen.
• Fisk og landbruk er separate
forhandlingsområder både i
WTO- og EØS-avtalen.
• Fangstkvotene i EU er
nedadgående, og foredlingsindustrien der er stadig mer
avhengig av norske fiskeråvarer.
Denne industrien vil derfor tape
på at tollsatsene på fisk øker.
• Det er hvert lands rett å
produsere egen mat. Det er ikke
den norske bonden som er årsaken til krisen i Europa. Det er
heller ikke slik at å legge ned
den norske bonden, er det som
vil løse eurokrisen – dette er
heller ikke EU-landenes ønske.
• Importen av landbruksvarer
fra EU til Norge er doblet i løpet
av de siste ti årene, og det før de
nye, økte kvotene trådte i kraft
1. januar i år. I fjor utgjorde importen fra EU 27 mrd kroner. I
denne saken har EU mest å tape
om de ikke følger internasjonale
regler.

Hvor er det dokumentert at strukturering er lønnsomt? spør Flakstad Senterpari og adresserer spørsmålet til sitt eget moderparti.

Strukturering
i fiskeflåten
INNSPILL
Kjell Olav Halland

Peter Ørebech og Torbjørn
Trondsen, professorer ved Universitetet i Tromsø, Norges fiskerihøgskole.

Leder for Flakstad Senterparti

Flakstad Senterparti
ønsker primært å gå
gjennom
Senterpartiets vanlige
«kanaler» for å kom• Det er liten grunn til å tro at
mentere og gi innspill
f.eks. Danmark for alvor mener
at de er interessert i en handels- til ett nytt partiprogram.
krig med Norge.

«Irene Lange Nordahl og Sandra
Borch (Sp) argumenterer for
strukturering av den minste
flåten under 11 meter. De skriver
i et innlegg som har gått i mange
aviser at:
"Fiskeridirektoratets
lønnsomhets undersøkelser viser at
fartøy under 11 meter oppnådde
lavest gjennomsnittlig driftsmargin".

I 2011eksporterte Danmark
landbruksvarer til Norge for 5,1
mrd. Den totale eksporten fra
Danmark var på over 32 mrd.
Sett i det lyset blir vår sjømateksport på 3,6 mrd beskjeden,
og neppe nok til at Danmark er
villig til å sette sin egen eksport
på spill.

Det som underslås i sitatet er at
«driftsmargin» ikke inneholder
finanskostnader. Og dem er det
som kjent mye av i den flåten
som har måttet kjøpe seg opp i
fisket, gjennom nettopp den
strukturerings- og kvotekjøp-politikken som Nordahl og Borch
gjør seg til talskvinner for.

• Det er Regjeringens oppfatning at den foreslåtte omleggingen vil ha begrenset
økonomisk betydning for EU.
Regjeringen har merket seg de
foreløpige reaksjonene fra EU
på forslaget, og har informert
om at man vil, når budsjettet er
fremlagt, forklare i detalj bakgrunnen for forslaget og
eventuelt ta i bruk de prosedyrer
for dialog som EØS-avtalen foreskriver.
Vi har levende næringer som
høster av naturen i hele Norge.
Det er noe av det som gjør oss
stolte av landet vårt.
Slik skal det være også i
framtida.
Derfor
satser
Senterpartiet på en politikk som
sikrer den norske bonden OG
den norske sjømatnæringen.

Ring: 40226310
www.skipsbrukt.no

Vi syns imidlertid denne gangen,
at Troms Sp's stortingsrepresentant.
Irene
Lange
Nordahl, har gått så bestemt ut i
media, referert til programkomiteens forslag og brukt dette
som sine «sannheter», at vi
mener dette må, på vegne av våre
medlemmer kommenteres offentlig.

Men hvorfor trekke fram «driftsmargin» og ikke ta opp det som
virkelig gjelder, nemlig «verdiskapning». Faktum er at i 2010
var det de minste fartøyene som
hadde høyest verdiskapning per
kilo fisk om man regner verdiskapning som summen av lønn til
fiskere, renter til banken og overskudd til eier.

«Senterpartiets medisin for mer
rekruttering og bedre inntjening i
fiskeriene er mer kjøp og salg av
fiskekvoter samt strukturering.
Det har en enstemmig programkomité i regjeringspartiet gått inn
for.»
Det stemmer, sier partiets
næringspolitiske talskvinne på
Stortinget, Irene Lange Nordahl
til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
«En enstemmig programkomité i
Senterpartiet åpner for mer såkalt
strukturering i fiskeflåten for å
oppnå mer lønnsomhet og økt rekruttering i fiskeryrket». Det avslører partiets næringspolitiske
talskvinne på Stortinget, Irene
Lange Nordahl, overfor Avisenes
Nyhetsbyrå (ANB).

Dette mønsteret har vært stabilt
over tid. Når de minste fartøyene
(under 11 meter) hadde lav driftsmargin i 2009 og 2010 skyldes
det i all hovedsak nedgang i
driftsinntektene som er knyttet til
lave kvoteandeler i forhold til
deltakelsen tildelt fartøyer i
denne gruppe uten fartøykvoter
(det vil si fartøy i gruppe 2).

Vi vil kommentere Irene Lange
Nordahl's ønske om økt lønnsomhet ved å vise til en artikkel av

Verre er det med de fartøyer som
har vært nødt til å kjøpe kvoter.
De minste fartøyene under 15

Bolga Maritime
importør av Sole motorer
6 syl arbeidshest,
Lavt drivstoﬀ forbruk og
kompakte byggemål.
Leveres med sluregir.

meter hadde en verdiskapning av
salget av fisk på 52 prosent i
2010, mens fartøy over 21 meter
hadde en verdiskapning på 40
prosent, havgående autolinebåter
(over 28 m) på 44 prosent og
trålere på 45 prosent. Høye
kapitalkostnader er hovedårsaken
til den lavere verdiskapningen på
de største fartøyene, blant annet
som følge av kvotehandel som
for øvrig har gitt negativ avkastning på egenkapitalen i alle
konvensjonelle fartøygrupper
over 15 meter,
Den samfunnsøkonomiske verdiskapningen av våre totale fiskekvoter vil således øke om
kvoteandelen til de minste
fartøyene økes så lenge det er interesserte fiskere som vil delta i
fisket. Samtidig må man stoppe
kjøp og salg av kvoter hvis
viktigste virkning er at det tapper
de økonomiske ressursene ut av
næringen, gjør fiskerne i økende
grad til gjeldsslaver og tapper
kystkommunene for fiskeriarbeidsplasser».

Hva
menes
med
«økte
muligheter for strukturering»?
Hvem er «det store flertallet»,
som ønsker videre strukturering?
Hvor er det dokumentert at
strukturering er lønnsomt?
Vi i Flakstad SP venter spent på
svar fra programkomiteen.
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30’ Selfa speedsjark vurderes
solgt. Årsmodell 2006, motor
340 Yanmar, gangtid 2900
timer. Båten er godt utstyrt
med bl.a. linekveiler,angelvinsj,
alu.binger med bl.a. en hyd.
løftebinge. Båten har vært
brukt til line-, juksa- og krabbefiske. Tlf 902 14 046

Båt med kvote
Aluminiumsbåt 12-13m m
/kvote til salgs. Byggeår
1998. Motor skandia 250
rigget for garn/line/juksa
Tlf 478 19 742

FOR HELE FLÅTEN
I VESTERÅLEN
MED BASE
I MYRE HAVN
Q
Q
Q
Q

Alle installasjoner fra 12-400V.
Automasjon og alarm.
Service i hele Vesterålen.
24 t vakttelefon 76 13 33 84

telefon 75751050. post@bolgamaritime.no

Selskap du har bruk for:
NORDKYN APOTEK
Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av fisk og krabbe Filet produksjon

Nordland fylke er sjarkfylke nr 1
med Finnmark som nr 2, når
disse fylkeslagene gir ett entydig
«nei til fortsatt strukturering»,
hvordan går det da an å påstå at
«det er ett stort flertall som
ønsker videre strukturering».
Med dette som grunnlag vil vi
derfor spørre den enstemmige
programkomiteen:

Vurderes solgt

Båtsfjord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

- kystens apotek
mehamn@norlines.no
Tlf 784 77 800
Postboks 343
9770 Mehamn

S t r a n d v ei en 1 5 3 , 9 7 9 0 K j ø l l ef j o r d
Te le f on 78 49 86 85, F ax 78 49 99 10

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

 

 

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER
Øksfjord Slipp og Mek

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen
9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

Boks 283, 9991 Båtsfjord
Tlf. 78 98 55 90
Fax. 78 98 55 91

Tlf: 78 49 68 01
www.skjaanesbruket.no

– en trradisjonsrik
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.

Garn, teiner, plastkar, etc







Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150
www.frydenbø.no

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
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Moloveien 3,
9790 Kjøllefjord,
tlf. 78 49 81 01

6095 Bølandet
Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com
www.froystadas.com

Skreddersøm etter
kundens behov og ønsker
Rustfritt og syrefast materiale

- OVERBYGGET
OVERBYGGET TØRRDOKK
TØ
ØRRDOKK -

6
6AKTTLF
AKTTLF 

 



 s 44LF
LF 








firmapost@slippen.no
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Steinar Olsen
i Honningsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten
«Lars Einar» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Plastbåten som er 10,60 meter lang, ble bygget i 1990. Den har
deltakeradgang i fiske etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Stein-Wiggo Nilsen
i Båtsfjord kommune i Finnmark
har fått båten «Fredag» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 7,75
meter lang, ble bygget i 1970. Den
har deltakeradgang i fiske etter kongekrabbe i åpen gruppe.

langs kysten

Sveinung Killi
i Hillagurra i Tana kommune i Finnmark har fått båten «Thaifun» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Trebåten som er
9,41 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. Eierskapet er
organisert i selskapet Killi Fisk AS
hvor ovenfornevnte har alle aksjene.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Side

Odd Robertsen
med adresse Snarset i Bø kommune
i Nordland har fått båten «Runa»
innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
5,30 meter lang, ble bygget i 1985.
Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Andre Johnsen
i Brønnøysund i Brønnøy kommune
i Nordland har fått båten «Ruth»

Ola Gullvik
i Sortland kommune i Nordland har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.
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innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
6,88 meter lang, ble bygget i 2008.
Øyvind Krane Johansen
i Laupstad i Vågan kommune i
Nordland har fått båten «Eirik» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
12,80 meter, ble bygget i 1981. Den
har deltakeradgang i fiske etter
torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Edmund Bjarne Edvardsen
på Bindalseidet i Bindal kommune i
Nordland har fått båten «Pelle» innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
4,90 meter lang, ble bygget i 1988.
Øyvind Pettersen
med adresse Rødsand i Torsken
kommune i Troms har fått båten
«Konvoy»
innført
i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 10,66
meter lang, ble bygget i 1985. Den
har deltakeradgang i fiske etter
torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
Eierskapet er organisert i selskapet

Magne Edvardsen
på Andenes i Andøy kommune i Nordland har fått båten
«Solværgutt» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Stålbåten som er 21,32 meter lang, ble bygget i 1983,
ombygget i 1992. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, hyse
og sei med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under
28 meter samt kvote etter de samme fiskeslagene gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten. Firmaet er formelt eid av
Edvardsens Fiskebåt AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene.
Eieren er oppført på blad B i fiskerimanntallet.

Andfjord Fiskeri AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene.
Espen Nilsen
med adresse Uttian i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har fått båtene «Sørvik» og «Edna Synnøve»
innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy.
«Sørvik» er en stålbåt med 21,26
meters lengde som ble bygget i
1990, ombygget i 1994.
Den har deltakeradgang i fiske etter
torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter. Den har
loddetrålkonsesjon og kvote i fiske
etter norsk vårgytende sild i
kystfartøygruppen. Den har også
ytterligere adgang i dette fisket
gjennom strukturkvoteordningen
for kystflåten. Videre har den kvote
i seinotfisket nord for 62. breddegrad og i notfisket etter kystmakrell.
«Edna Synnøve» er en aluminiumsbåt på 17,10 meter. Den ble bygget
i 1999. Den har også kvote i fiske
etter norsk vårgytende sild i
kystfartøygruppen samt gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har adgang i seinotfiske
nord for 62. breddegrad. Videre har
den rettigheter i fiske etter nordsjøsild som notfartøy samt i fiske

etter kystmakrell med garn og
snøre.
Espen Nilsen eier båtene hundre
prosent gjennom selskapet Espen
Nilsen AS. Han er oppført på blad
B i fiskermanntallet.
Øystein Agdar Juliussen
med adresse Grimstad i Bø kommune i Nordland har fått båten
«Urtind» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er nøyaktig 8 meter lang,
ble bygget i 2001. Juliussen er oppført på blad A i fiskermanntallet.
Ulf Henrik Stensen
på Gravdal i Vestvågøy kommune i
Nordland har fått båten «Mathilde»
innført i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Plastbåten som er
10,30 meter lang, ble bygget i 2008.
Eierskapet til båten er organisert i
selskapet H. Stensen og Sønner AS,
hvor ovenfornevnte har alle aksjene.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet.
Tore Henrik Rognvoll
på Skaug i Bodø kommune i Nordland har fått båten «Adrian» innført
i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Plastbåten som er 7,40
meter lang, ble bygget i 1987.

Bernhard
Hugo
Nergaard
i Straumsjøen i
Bø kommune i
Nordland har
fått
båten
«Høtten» innført i Fiskeridirektoratet
s register over
f i s k e f a r t ø y.
Plastbåten som
er 5,40 meter
lang, ble bygget
i år 2000.
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Arnt Larsen
i Henningsvær i Vågan kommune i Nordland har fått båten «Nipen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 9,45
meter lang, ble bygget i 1975.

Per Øyvind Swensen
samt selskapene Gigante Havbruk AS og
Nordeng AS har fått båten «Bolga» innført i Fiskeridirektoratets register for fiskefartøy. Båten hører naturlig nok
hjemme på øya med samme navn i
Meløy kommune i Nordland.

Lars Markussen
i Berlevåg kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Oddgeir Krag
og Ann-Karin Brose i Nord-Lenangen i Lyngen kommune i Troms har
fått båtene «Svebåen» og «Lyngstuva» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. «Svebåen» er en trebåt på 18,88 meter som ble
bygget i 1997, ombygget i 2002. Den har deltakeradgang i fiske etter
torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter samt kvote etter de samme fiskeslagene gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. «Lyngstuva» er også en trebåt. Den er
19,29 meter lang og ble bygget i 1974. Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap for konvensjonelle
fartøy under 28 meter samt kvote etter hyse gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. De ovenfornevnte har omtrent hver sin halvdel i
selskapet Sara Karin AS som er den formelle eieren til de to båtene.

Heidi Gaski
i Tana kommune i Finnmark har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.
opp på blad A i fiskermanntallet.

Plastbåten er 12,98 meter lang og ble
bygget nå i 2012. De tre eierne har organisert eierskapet i Kystfiske AS, hvor
Swensen har majoriteten av aksjene.
Bak Gigante AS finner vi Kjell Arild
Lorentsen i Bodø som daglig leder og
styreleder. Hilde Lorentsen er største aksjonær. Nordeng AS er kontrollert av
Bjarni Sigmar Sigurdsson, som både er
største aksjonær, daglig leder og
styreleder.

Frodi L. Ejdesgaard
i Måsøy kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Kim Tore Løvland
i Nordkapp kommune i Finnmark har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ken Gøran Ingilæ
i Sør-Varanger kommune i Finnmark har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Samuel Kent Sellevold
på Dverberg i Andøy kommune i Nordland har fått båten «Linnea» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 8,50 meter
laang, ble bygget i 1984. Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.

Torstein Johan Torkildsen
i Berg kommune i Troms har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

Raymond Sellevold
på Dverberg i Andøy kommune i Nordland har fått båten «Raymond» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 5,33 meter
lang ble bygget i 1970.

Benjamin Tøllefsen
i Lenvik kommune i Troms har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

Jakob Karlsen
i Lenvik kommune i Troms har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

Bernhard-Hugo Nergaard
i Bø kommune i Nordland har blitt tatt

Mari-Ann Johansen Hersøy
i Tromvik i Tromsø kommune i Troms har fått båten «Hersøy» innført i
Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 8,06 meter
lang, ble bygget i 1979. Eieren er oppført på blad A i fiskermanntallet.
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Freddy Andersen Pedersen
i Dønna kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Tom Gjerde
i Lødingen kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Arnt-Helge Martinsen
i Lurøy kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Terje-Jonathan Pedersen
i Meløy kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Marius Stavnes
i Meløy kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Peeter Mermimaa
i Sømna kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Per Egil Lysø

i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet. Han er forøvrig den eneste registrerte fiskeren fra denne kommunen!
Kristoffer Strand Nyvoll
i Hitra kommune i Sør-Trøndelag har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ken Ove Johansen
i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Tommy Gjøten
i Averøy kommune i Møre og Romsdal
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Svein Arne Løvold
i Averøy kommune i Møre og Romsdal
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Lars Ottar Hagen
i Smøla kommune i Møre og Romsdal har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Terje Sørensen
på Helnes i Steigen kommune i Nordland har fått båten «Randi Helene»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er
10,65 meter lang, ble bygget i 2012. Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.
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Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

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

17

kr/kg 16

15
Nov.
Jan. Mars Mai
Juli
Sept.
Feb. April
Juni
Aug.
Okt.
Des.
Kilde: Råfisklaget, 08.10.2012

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, 08.10.2012

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (08.10.2012)
Kystverket ønsker velkommen til den åttende kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg.

År

Venter 80 deltakere

2010
2011
2012

Den er den åttende i
rekken og interessen
langs kysten er stor for
den. Vi snakker om
Kyst- og Havnekonferansen i Honningsvåg
som går av stabelen 17.
og 18. oktober.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Konferansen samler mange
deltakere fra kommuner og ulike
statlige etater.
Fylkesmennene Gunnar Kjønnøy
fra
Finnmark
og
Svein
Ludvigsen fra Troms stiller. Etter
åpningshilsninger av ordfører
Kristina Hansen i Nordkapp og
regiondirektør John Evensen i
Kystverket er det nettopp de to

fylkesmennene som åpner med
temaet
«Livskraftige
kystsamfunn – hva må til i vår
region?»
Oljeselskaper
På en slik konferanse er det også
plass til frivillige organisasjoner
som Redningsselskapet. Oljeselskapene er også til stede.
På slutten av konferansens andre
dag skal nettopp ENI og Statoil
slippe til med nytt og aktuelt om
det som skjer utenfor kysten.
I tillegg finner vi også konsulentselskap blant de som skal
være med.
- Det vil helt sikkert bli interessant. Feltene Skrugard, Goliat
og Havis er store prosjekter, sier
seniorrådgiver Jan Morten
Hansen i Kystverkets plan- og

kystforvaltningsavdeling. Han
sier seg fornøyd med bredden i
deltakelsen på årets konferanse.
Arena for oppdatering
Om det er noen flere som vil
være med, bør de si i fra med en
gang. Det lar seg gjøre selv om
fristen har gått ut.
- Ja nærmest med en gang de har
lagt fra seg avisa, sier han med et
smil. Hansen trekker særlig fram
konferansen som en arena for å
oppdatere seg samt og treffe
kolleger og fagfolk fra andre
næringer og interesser.
-Vi ser at mange kommer tilbake.
Det vitner om at de har utbytte av
konferansen, sier Hansen.
Statssekretør Kristine Grimstad i
Fiskeri- og Kystdepartementet
skal også delta og hun skal ta for
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Mill. kroner
4 606
5 775
5 557

seg «Vekst og økt transportbehov
i nord – sjøtransportens rolle».
Arealproblematikk
Tidligere denne uka fikk almennheten vite hvilke fiskerihavner
som får støtte til ulike formål i
2013. Ti av prosjektene ligger
nettopp i Finnmark. Dette regner
arrangørene også blir tema i den
formelle delen av programmet og
ganske sikkert også i den litt mer
uformelle. Arealproblematikken
langs kysten blir også tema under
tittelen «Kystsoneplan som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy». Her er det
Marit Bærøe fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
som skal innlede.
I tillegg blir det innledninger fra
Kystverket om temaene Barents
Watch, farledsnormalen og vrakfjerning for å nevne noe.

Sitter du
på en god
nyhet!

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

METEK AS
- Din maritim elektr
elektronikk
onikk le
leverandør
verandør

NOK 117.900,NOK
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mva
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