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God etterspørsel
men dårlig pris

God avsetning
for islendinger

KJØP OG SALG

Bjørn Ronald Olsen kan
gjerne selge mer klippfisk og
saltfisk, men det blir til en
annen pris enn i markedet.

Segla-båtene er populære blant
norske fiskere. Flaks gjorde at de
ikke gikk konkurs for få år siden.

side 5

Siste 12 og 13

av fiskefartøyer
og andre fartøyer

SKIPSMEGLER

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

Lukter av selvskryt
Hanne Renland

og de andre i Midt-Troms Havpadleklubb koser seg på havet
i kuldegrader.

side 18 og 19

Rolf Bjørnar Tøllefsen
på Husøy har fått to båter
innført i direktoratets register
med annet eierskap.

side 26 og 27

Fiskarlagsleder Reidar Nilsen liker ikke uttrykket «Verdens fremste sjømatnasjon». Dette er målsettingen og slagordet for sjømatmeldingen
som blir lagt fram i løpet av våren. - Det har vært viktig for meg å skaffe
en solid politikkplattform videre for verdens fremste sjømatnasjon,
svarer fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.
Side 4 og 5

Velkommen
til LofotFishing
12.-14. april
2013 i Kabelvåg

Vardø må nullstille
seg. Tradisjonelle
ønsker om de gamle
trygge statlige arbeidsplassene
må plasseres der det hører
hjemme, nemlig på museum.

side 2 og 3

SPONSORER:

Telefon 76 07 23 77

.

Telefaks 76 07 20 70

.

Mobil 908 71299

.

Kong Øysteins Hall,
Kabelvåg
E-post: firma post@lofotstand.no

.

Internet: www.lofotstand.no

Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Langt der
fremme
Hvis vi lykkes med å produsere bildeler på Raufoss, hva
skal til for å lykkes bedre på fisk? Og hvordan kan norsk
sjømatnæring nå 500 milliarder i omsetning i 2050?
Spørsmålene blir reist under årskonferansen til Fiskeriog havbruksnæringens landsforening når medlemmene
møtes i Ålesund til uka.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• • ••••

meninger
- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Sosialistisk Venstrepartis leder Audun Lysbakken
varsler at hvis årets valgkamp blir mislykket og
partiet gjør et så dårlig resultat at det faller ut
av Stortinget, kan denne situasjonen bidra til en
blå regjering. SVs landsmøte åpner denne uka.
Lysbakken mener partiet står foran den viktigste
valgkampen noensinne. På meningsmålingene sliter
partiet med å holde seg over sperregrensen. - Hvis vi
mislykkes så kommer det til å få store konsekvenser
for SVs rolle i norsk politikk, sier Lysbakken.
(Nationen)

Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale bes ta kontakt
med redaksjonen. Pressens Faglige utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt
av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål. Adresse PFU, Rådhusgt. 17, pb 46, Sentrum 0101 Oslo.
tlf: 22 40 50 40, fax 22 40 50 55, epost: pfu@presse.no

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

Havbruksnæringen har helt sikkert tilstrekkelig med ressurser til å utvikle sin del av visjonene. Men for resten an
næringen er det skrale greier. Vi har i dag ei villfisknæring
på sotteseng og som knapt nok klarer å dekke de daglige
kostnadene. Derfor blir det lite midler til overs å utvikle
seg med. Dermed kommer man ikke utenom at det må et
statlig løft til, dersom visjonene i det hele tatt skal ha noen
mening.
Tiden er være moden for at myndighetene nå stikker
hånden dypt ned i pengesekken og trør ordentlig til med
de nødvendige ressursene som kreves. Hvis ikke, vil resultatene nok en gang havne godt bortgjemt som mange
andre gode planer. Det sjømatnæringen har minst bruk
for, er gode fortsetter. Det blir det liten utvikling av. Og
det bør ikke stå på penger. Det er det nok av i de tidligere
fiskefeltene som er stengt av energisektoren. Norge har
råd til å gi kysten et løft - vi håper derfor at den kommende sjømatmeldingen kan komme med en medgift
som monner.

stedet fluktruten fra håpløshetens hav.
For 40 år siden bodde nærmere
4000 mennesker i Vardø. I år
er det knappe 1.800 igjen.

KOMMENTAR
Øystein Ingilæ
Redaktør i Kyst og Fjord

I flere tiår har Vardø gått framtiden i møte med ryggen til.
Blank i blikket har byens befolkning sett tilbake på gammel storhet som handelssenter
og fiskerihovedstad. Parallelt
har byen rundt forvitret til kun
en svak skygge av sitt gamle
selvbilde. Det ene offentlige
tiltaket etter det andre er utprøvd for å bøte på den svunnede tid. Men stort sett har det
bare dreid seg om litt sandpåstrøing langs veien mot det totale havari.
Etter at kong Olav i august
1983 klippet snoren for tunnelen som åler seg fram til
fastlandet 88 meter under
Bussesundet, har befolkningen
flyktet hals over hodet.
Det hjalp ikke at staten hadde
bygd ut Svartnes havn for å
skape en ny motor på fastlandet for det tidligere så sentrale
bysamfunnet.
Tunnelen som skulle føre byen
inn i det nye årtusenet, ble i

For at fordums rester ikke skal
framstå som den ruinhaugen
de egentlig utgjør, er mange
spenstige tiltak forsøkt. Det
ferskeste var sist sommer da
gatekunstnere fra hele verden
ble flydd inn for å sette litt farger på elendigheten. Det gjør
seg alltid med litt rosenrødt i
nødens stund. Mer enn akkurat
det blir det neppe. Om et par
somre er også fargeklattene
visket bort av iskald austavind
som presses inn fra Sibir. Stakkars folk!
Hvorfor har skjebnen fart så
hardt med «den muntre by ved
Bussesundet»? Svaret må man
sannsynligvis 96 år tilbake for
å finne. Da tsar Nikolai den
andre og hans familie regelrett
ble slaktet i et dystert kjellerlokale i Jekaterinburg, ble trolig
Vardøs skjebne beseglet.
Det gamle Russland døde.
Landet som hadde gjort Vardø
til et senter gjennom pomorhandelen ble borte. Landet
som hadde sørget for at kondisjonerte vardøværinger kunne
gå på museum mens finnmarkingene ellers lå på kne i fjæra
og sløyde fisk, eksisterte ikke
mer. Den store nasjonen som
hadde gjort Vardø til landets
største importhavn for te,
lukket dørene. Ja landet som
hadde gjort Vardø til knute-

punktet mellom den østlige og
vestlige verden, sluttet kort og
godt å eksistere.
I stedet la en iskald polartåke
seg over det russiske folk som
varte helt fram til det siste tiår
før årtusenskiftet. Da den kommunistiske idé omsider falt i
staver var det for sent å gjenåpne de gamle handelsveiene
mellom de to pomorhovedstadene Arkhangelsk og Vardø.
Den russiske bjørnen våknet
til en helt ny verden der landeveier og flytransport hadde
erstattet de gamle vannveiene.
Lokalpolitikere gjorde noen
spredte forsøk på å gjenvinne
tapt terreng, men det endte i
hovedsak med litt balalaika,
noen festtaler og stadig nye
krav om statlig inngripen.
Vardø er og blir den ytterste
nøgene ø! Det kan ikke bortforklares - uansett om man
står på hodet og skriker ut noe
annet. Derfor er byen i utgangspunktet sjanseløs i det moderne
samfunn. Om ikke andre og naturgitte behov melder seg. Og
nettopp slike behov er nå i ferd
med å oppstå, etter at eventyrlige skatter i form av olje og
gass er avdekket i de tidligere
omstridte områdene i Barentshavet. Det kan bli vendepunktet
ut av den mistrøstige veien mot
avgrunnen.
Faktisk kan byen bli liggende
midt i smørøyet for en aktivitet man bare aner konturene
av. Dersom byens utmattede
politikerskare evner å reise seg

KONTAKT
Telefon 78 49 99 00

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

Høyre vil kutte køene med fritt behandlingsvalg.
- Helse seiler opp til å bli et av hovedtemaene i
valgkampen, slo Høyre-nestleder Bent Høie fast
da han denne uka presenterte programkomiteens
forslag til program for de neste fire årene. Et
av de heteste temaene er innføring av fritt
behandlingsvalg, et av de mest sentrale punktene
i programforslaget som ble presentert. - Fritt
behandlingsvalg er det som skal kutte køene og gjøre
at folk kommer raskere tilbake i arbeid, sier Høie.
(Dagsavisen)

På den ytterste nøgene ø

Dermed er lista lagt svært høyt for norske sjømataktører.
Urealistisk høyt, vil nok mange mene.
Under gitte forutsetninger mener forskningsstiftelsen
Sintef at det likevel skal kunne la seg gjøre. Men det krever
masse ressurser, så mye at næringen selv neppe har rygg
til å bære det fram. Nettopp derfor er det mange som
venter i spenning på hva den mye omtalte sjømatmeldingen skal inneholde. Og ikke minst om den er så god at
den tåler et regjeringsskifte som sannsynligvis kommer til
høsten.

Kyst og Fjord AS
Strandveien 155
Pb 45, 9790 Kjøllefjord
org.nr. NO 996 598 225 MVA

Det finnes i dag ingen regler for hvor liten den generelle
bemanningen i norske barnehager kan være. For barn
over tre år, vurderer partiene KrF og SV en maksgrense
på seks barn per ansatt. Utkastet til nytt program lover
at partiet innen 2020 vil innføre en bemanningsnorm
som «sikrer nok voksne i barnehagen». Alt lovverket
angir, er det maksimale antallet barn hver pedagogiske
leder kan ha ansvaret for. For de minste barna er
grensen sju til ni barn per pedagogisk ansatt.
(Vårt Land)

Dag Erlandsen
Journalist
dag@kystogfjord.no
906 00 270

Trond Antonsen
Journalist
trond@kystogfjord.no
958 27 911

Tommy Sørensen
Markedssjef
tommy@kystogfjord.no
402 16 380

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

Hilde Akselsen
Sekretær
hilde@kystogfjord.no
784 99 900

Trykk Polaris Media Nord AS
kystogfjord.no • mars 2013, uke 11

I 1917 var det kroken på døra for Vardø, slik vardøværingene vil ha det. Siden har byens forvitret. Selv gjenreisningen etter krigen var kun et pust i utdøende glør. Nå har imidlertid landets østligste by igjen fått berettigelse som et naturlig senter. Denne gang for energikildene som er funnet i det nordøstlige Barentshav.
ut av sin armod, kan det være
store endringer på gang. Svært
store endringer. For det ene følger det andre og suksess avler
suksess.
Hva har dette egentlig med fisk
å gjøre? Jo, egentlig svært mye.
Det er bare å ta et tilbakeblikk
på byens historiske utvikling.
Det var ikke fordi at folk likte
å bo på en forblåst øy inntullet
i havtåke at byen også var et av
landets største fiskerisentra til
langt ut på 1970-tallet.
Nei, det var nettopp kraften
Vardø i seg selv var. Selve
knutepunktet for handelstrafikkystogfjord.no • mars 2013, uke 11

ken mellom øst og vest. Det var
derfor helt naturlig for fiskerinæringen å være i Vardø selv
om det fantes mange havner
som var langt bedre. Her var
liv og røre som trakk folk til
seg. Også fiskere og produsenter. De ville være der det skjer,
og klorte seg fast i bergnabbene
helt til alt håp var ute. Da startet
nedturen som aldri har stanset.
Dersom jeg skal driste meg å
se i glasskula, kan Vardø gjenvinne deler av sin fordums
prakt. Men først må byen nullstille seg. Tradisjonelle ønsker

om de gamle trygge statlige
arbeidsplassene må plasseres
der det hører hjemme, nemlig
på museum. Legg i stedet til
rette for en naturlig utvikling
i forhold til behovene som nå
kreves for hente ut verdiene i
nordøst. Da vil man sannsynligvis kunne oppleve en bredde
som strekker seg langt utover
eventuelle oljerelaterte virksomheter på Svartnes.
Se på Hammerfest. Det er ikke
bare Melkøya som er utviklet.
Alt går så det griner. Også
fiskerinæringen. På tross av
at oljealderen har inntatt ver-

dens nordligste by, er fiskeflåten større enn på årtier. Her er
samtidig en rekruttering andre
fiskevær nærmest bare kan
drømme om.
Årsaken til at Hammerfest
fortsatt har en oppegående
fiskerinæring tross knallhard
konkurranse på arbeidsmarkedet, skyldes nettopp at suksess
avler suksess. Folk tør å satse
på egen hånd når nabolaget
fungerer. Denne trenden tror
jeg vil være en naturlig konsekvens også i Vardø. Etter funnene i den tidligere Gråsonen
ligger byen sentralt til framti-

dens energikilder. På toppen
av dette er Vardø svært sentralt
plassert i forhold til fiskeressursene. Derfor ligger nå det meste
til rette for ei ny tid for landets
østligste by.
Enkelte har ant hva som kan
komme i den hardt prøvede
byen, og har investert i eiendommer her. De gnir seg i nevene nå. De vet at hver krone
de har lagt ned med all sannsynlighet vil betale seg.
Med Barentshavet i tillegg fullt
av fisk, tipper jeg det enda en
gang kan bli behagelig å ha sitt
bo på den ytterste nøgene ø.
KYST OG FJORD • Side 3

nyheter

Plages av leversøl

Alle oppsagt

– Må oppdatere sjøkartene

Diplom for redningsdåd

Båt sank ved kai

Havna i Ballstad grises til med leversøl, men ingen vil ta ansvar for griseriet, melder Lofotposten, etter at båteiere ved
Ballstadøya Marina klaget til kommunen. – Vi er i et fiskevær,
men ett sted går grensa, sier båteier Terje Karlsen. Miljøkonsulent Bjørn Andersen sier kommunen kan gjøre lite med
saken, som snart går over av seg sjøl.

De ansatte ved den Egersund Lofoten AS i Svolvær er oppsagt.
Ingen beslutning er tatt, men styreleder Egil Magne Haugstad
sier til Lofotposten at produksjonen neppe blir startet opp igjen
med utstyret som står der i dag. 90 millioner kroner er brukt på
å forsøke å få balanse i driften. I fjor ble det hele 25 millioner
kroner i underskudd.

Sjøkartene må oppdateres i Sortlandsundet, etter at cruiseskipet Marco Polo gikk på en grunne som ingen visste var
der. Det sier havnesjef Hugo Næss i Sortland til Nordlys.
Cruiseskipet grunnstøtte rett etter at det forlot kai på Sortland lørdag kveld, og det ble slått hull i en ballasttank. - Jeg
har aldri vært borti noe lignende.

Svein Herman Sedeniussen fra Reine berget tre turistfiskere fra døden ved øya Mosken sommeren 2011. Nylig
fikk han diplom fra Carnegies heltefond. – Jeg var den
eneste som var i området, så de var heldige, sa fiskeren,
som var på tur til blåkveitefeltene utfor Lofotodden da han
oppdaget en redningsvest som lå og fløt. Så hørte han rop.

En slepebåt gikk rett til bunns ved Kimek-kaia i Kirkenes
natt til tirsdag. Slepebåten på 40 fot var ikke i daglig drift,
men lå i beredskap, blant annet med lenser om bord. Båten
ligger på et sted hvor det ikke er trafikk, noe som gjør arbeidet med å heve havaristen forholdsvis enkelt. Når dette
skjer er derimot uvisst, melder Finnmarken.

Best-begrep til besvær

få dager siden ikke fått noen
signaler på hva meldingen vil
inneholde. Ganske sikkert vil
den også ta for seg både de tradisjonelle fiskeriene.
Større verdier
Slik omtaltes prosessen på Fiskeridepartementets nettsider:
- Regjeringas ambisjon for
norsk sjømatnæring er altså
at Norge skal være «verdens
fremste sjømatnasjon». Norges havområder er syv ganger
større enn våre landområder,
og inneholder noen av verdens
rikeste fiskebestander. I tillegg
har vi en lang kystlinje som
egner seg meget godt til fiskeoppdrett. Det har gjort Norge
til verdens nest største eksportør av sjømat, og vi eksporterer
nå 33 millioner sjømatmåltider
til verden – hver dag, hele året.
Norsk sjømatnæring skal bli
ennå bedre. Målet er at den
skal skape enda større verdier
basert på våre marine ressurser.

- Folk som ikke har noe med næringen å gjøre, har fått slippe til i arbeidet med sjømatmeldingen. Det har blitt for mange hensyn å ta, mener fiskarlagsleder Reidar Nilsen.

Fiskarlagsleder Reidar
Nilsen er ikke begeistret
over uttrykket «Verdens
fremste sjømatmasjon».
Dette er målsettingen
og slagordet for sjømatmeldingen som blir lagt
fram i løpet av våren.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Nilsen har blant annet fått
negativ tilbakemelding fra
russere som mener at Norge
stikker seg fram og ser på seg
selv som «verdens fremste».
- Jeg liker det ikke og det ned-

graderer det som andre holder
på med, sier han til Kyst og
Fjord. Reidar Nilsen har vært
medlem av den norsk-russiske
fiskerikommisjonen i 12 år og
har også gjennom dette arbeidet knyttet kontakter østover.
- Russerne har sett dette slags
«verdens beste»-uttrykket i

forhold til arrestasjonene av
russiske fiskefartøy og forskjellsbehandling av disse i
forhold til hendelser fra norsk
side, sier Nilsen.
Omstendelig
Reidar Nilsen mener at denne
prosessen har vært for omsten-

delig.
- Folk som ikke har noe med
næringen å gjøre, har fått
slippe til etter prinsippet om
at «fiskeressursene tilhører
fellesskapet». Det har blitt for
mange hensyn å ta, i stedet for
å være operative og direkte.
Fiskarlaget hadde inntil for

- Et framtidsperspektiv
Fiskeriminister Lisbeth
Berg-Hansen mener at
prosessen rundt sjømatmeldingen skal gi
næringen et solid utgangspunktet videre.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Hun ble forelagt to spørsmål
nylig om sjømatmeldingen.
- Hvorfor velger fiskeriministeren å la meldingen komme først
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nå - på slutten av stortingsperioden?
- Dersom Ap, Sp og SV ikke
kommer i posisjon til høsten,
hva tror fiskeri- og kystministeren vil skje med resultatet av det
arbeidet som har vært lagt ned i
stortingsmeldingen?
Til dette har hun gitt oss følgende skriftlig svar:
«Det er helt vanlig at en på slutten av en regjeringsperiode legger frem meldinger for å si noe
om veien videre innenfor et politikkområde, så også sjømatpo-

litikken.
For meg har det vært viktig å
gi regjeringens visjon «verdens
fremste sjømatnasjon» et fremtidsperspektiv. Vi har valgt å
gjøre dette i en melding fordi
vi ønsket en bred tilslutning til
veien videre for sjømatnæringen.
For å innhente råd og skaffe
tilslutning til de brede politikklinjene har jeg holdt en rekke
samråd og møter rundt om i landet. Vi har også innhentet mer
faglig kunnskap gjennom blant
annet Hav 21, En kunnskapsbasert sjømatnæring, Verdiskaping

i 2050 og ringvirkningsanalyser.
Det har vært viktig for meg å
bruke tiden på å forankre politikken bredt og å skaffe en solid
politikkplattform videre for verdens fremste sjømatnasjon.
Jeg vil legge fram meldinga slik
at Stortinget kan behandle den i
vårsesjonen. Og jeg vil gjøre alt
jeg kan for at det også etter valget skal være en rødgrønn regjering. Det kysten trenger minst av
alt er et økonomisk eksperiment,
noe vi vil få med FrP i regjering.
Den økonomiske politikken en
evt blåblå regjering vil føre er

Detaljstyring
I Norges Fiskarlag håper de at
meldingen skal gi fiskerne et
klarere forhold til framtidens
rammebetingelser.
- Det har vært en tradisjon for
å detaljstyre næringen som
over tid har ført til mindre
investeringer. Skiftende politiske regimer har gjort at det er
stor risiko for aktørene å satse,
mener ass. generalsekretær Jan
Birger Jørgensen i Fiskarlaget.

Todelt
økonomi

- Det har vært viktig for meg å
bruke tiden på å forankre politikken bredt og å skaffe en
solid politikkplattform videre
for verdens fremste sjømatnasjon, sier Lisbeth Berg-Hansen
kystogfjord.no • mars 2013, uke 11

Norges Fiskarlag er også
opptatt av den to-delte økonomien som har vokst fram
i Norge. Der oljeindustrien
på den ene siden kan tillate
seg det meste, mens resten
av det norske næringslivet
kommer i andre rekke.
- Det burde være noe om
denne forskjellen i sjømatmeldingen, men jeg tviler
på at dette viktige punktet
er med, sier fiskarlagsleder
Reidar Nilsen.
kystogfjord.no • mars 2013, uke 11

Cape Fish-eier Bjørn Ronald Olsen stengte mottakene på Magerøya tirsdag for å kunne produsere opp all innkjøpt fisk før påske.

Sulten, men blakk
Etterspørselen etter
klippfisk og saltfisk er
god. - Men folk er ikke
villige til å betale prisen
vi må ha. Derfor har vi
stengt mottakene på
Magerøya til over påske,
sier Bjørn Ronald Olsen i
Cape Fish.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Tirsdag kjøpte selskapet sine
siste fangster før påske ved anleggene i Honningsvåg og Kamøyvær. De kommende dagene
skal brukes til å produsere ferdig innkjøpte kvantum.

Sliter med pris
- Vi har valgt å stanse mottaket
fordi det er tungt i markedet,
sier Olsen som eier fiskerikonsernet.
Han framholder at det i all
hovedsak er prisene som gjør
markedet vanskelig.
- Etterspørselen er god både for
saltfisk og klippfisk. Men når
de viktigste eksportmarkedene
er de landene som er hardest
rammet av den økonomiske
krisen i Europa, da blir det vanskelig å oppnå en akseptabel
pris, sier Olsen.
Enklere med fersk
Fiskebruket selskapet driver i
Kiberg vil til gjengjeld drifte
som normalt fram mot påske.
- Her driver vi kun med fersk-

fisk. Kiberg-anlegget blir derfor
ikke direkte rammet av forholdene på salt- og klippfiskmarkedet. Ferskmarkedet er likevel
ikke det enkleste for tiden. Men
det går noen lunde rundt slik at
vi kan kjøpe som normalt her.
Olsen tror imidlertid at ting kan
endre seg for ferskfisken utover
våren, og regner med at man i
år kan oppleve et vårtorskefiske av godt gammelt merke
på Finnmarkskysten.
- Omsetningssituasjonen har
gjort at mange fiskerne nok
velger juksafiske på Finnmarkskysten i år. Så det kan bli
en spennende vårsesong, sier
Olsen.
Tror på bedre tider
Tross trøblet marked, velger

Olsen ikke å se svart på situasjonen.
- Det er alltid etter eller annet i
næringen. Det har vi levd med
i alle år, så vi får bare prøve å
gjøre det beste ut av det. Jeg
tror vi etter påske vil oppleve
at avsetningen blir bedre.
Olsen sier at stengingen av
mottakene på Magerøya ikke
har resultert i noe støy med fiskerne.
- Vi har holdt fiskerne orientert mede markedssituasjonen
hele tiden, og de fleste av våre
leverandører er ajour i forhold
til kvotene. Derfor har vi ikke
fått noen spesielle reaksjoner.
Fiskerne forstår at vi må kjøre
en forsiktig linje så lenge prisnivået er presset, sier Bjørn Ronald Olsen.
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- Bør ikke gjenta seg

Vil ha mer frihandel

Verdt over 70 milliarder

Fersk fisk til 88 mill

Har utredet «indrefileten» allerede

- Vi trenger klarere regler for turistfiske
her i landet, mener stortingsrepresentant Lillian Hansen (A). I løpet av våren
legger fiskeri- og kystminister Lisbeth
Berg-Hansen fram et lovforslag som
stillere strengere krav til bedrifter som
baserer seg på turistfiske. I dag kan
turister ta med seg 15 kilo fisk ut av
landet, samt troféfisker.

- Vinterens forskjellsbehandling av
fiskere innenfor og utenfor de samiske
virkemiddelområdene bør ikke gjenta
seg. Økninga på 2000 tonn er et bra
grep, og helt i tråd med våre krav for
åpen gruppe. Dette vil bidra til å utjevne
de urettferdige forskjellene vi har sett
denne vinteren, sier Hilde Rødås Johnsen til Kyst og Fjord.

FrP ønsker mer frihandel med fisk og
landbruksprodukter. I sin innstilling til
stortingsmeldingen om EØS-avtalen og
Norges øvrige avtaler med EU, foreslår
de at frihandelen med fisk og landbruksvarer utvides kraftig. Bakgrunnen for
kravet er striden mellom Norge og EU
om toll ost, kjøtt og blomster, skriver
Nationen.

De 17 fiskeselskapene som er notert på
Oslo Børs har i dag en samlet markedsverdi på 70,1 milliarder kroner, skriver
den nyetablerte nettavisen ilaks.no.
Størst av alle er Marine Harvest, som
alene er verdsatt til cirka 21 milliarder
kroner. På plassene bak følger Austevoll
Seafood, Lerøy Seafood Group, Cermaq
og SalMar.

Norske båter stod leveransene av fersk
fisk for 88,2 mill kroner og fryst 25,2 mill
kroner i uke 9. Det melder Norges Råfisklag
på sine nettsider. Av ferskomsetninga utgjorde tett innpå 10.000 tonn torsk 75,9
mill kroner. Også i uke 9 var landingene av
fersk torsk lik i Vesterålen og Lofoten, med
2.700-2.800 tonn på hver, deretter fulgte
Troms med 2.100 tonn.

Det mest lovende feiltet i det omstridte
området utenfor Lofoten og Vesterålen
er allerede konsekvensutredet. Hvis politikerne gir et klarsignal, kan det i prinsippet bores letebrønner der innen et halvt
år, melder offshore.no. 75 prosent av det
som kalles Nordland 6 ble utredet på begynnelsen av 90-tallet, og konklusjonen
gjelder fortsatt.

kystogfjord.no

- Trenger klarere regler

Mer hvitt på menyen
Hvitfisk får større oppmerksomhet enn tidligere, når FHL samler
troppene i Ålesund
neste uke.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

De siste årene har det som regel
stått laks på hovedmenyen
under årskonferansen som gjennomføres som en del av generalforsamlingen i Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforening (FHL).
- I år forsøker vi å utjevne dominansen og skal fokusere mer
også på den tradisjonelle delen
av sjømatnæringen, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad.

- Følg med, slik at dere ikke faller utenfor nye regler, sier Hilde Rødås Johnsen i Kystfiskarlaget.

Fortsatt håp for fargeblinde
Det er fortsatt håp for
fargeblinde fiskere.
Håpet heter «Lanternetest» og består av en
praktisk prøve der kandidaten skal skille mellom
ulike farger.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Så langt jeg kjenner til, klarer
de fleste denne testen, selv om
de har diagnosen fargeblind, sier
Kjell Olav Halland, styremedlem i Kystfiskarlaget. Han har
vært lagets representant i flere
av møtene om de nye sertifikatreglene.
Lager unntaksordninger
Lanternetesten var i fjor høst
tema på et møte mellom Sjøfarts-

direktoratet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskarlaget
og Kystfiskarlaget, i forbindelse
med den pågående endringa av
sertifikatreglene. Direktoratet
har i etterkant av møtet vurdert
mulige unntaksregler som kan gi
fargeblinde et innsnevret sertifikat, et arbeid som etter det Kyst
og Fjord forstår ennå ikke er avsluttet.
Forslaget som behandles går ut

Gammel ordning

Lanternetesten er imidlertid ingen
ny oppfinnelse. Testen nevnes i
Sjøfartsdirektoratets eget skjema
for «Helseundersøkelse av arbeidstakere på skip», som alternativ til den såkalte Ishara-testen.
Testen er dessuten et hyppig tema
blant førere av større fritidsbåter,
som må innfri de samme kravene
som fiskerne. Lanternetesten
konsentrerer seg om fargene rød,
grønn og hvit, som er de aktuelle
maritime fargene.
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Lanternetest er dessuten et tema
for flygere. Norsk Flymedisinsk
Forening er blant dem som har
engasjert seg, i forbindelse med
innføring av en ny form for testing av piloter, såkalt CAD-test.
Ishara-testen er den primære
medisinske testen for fargesyn,
mens lanternetesten er en av
flere sekundære fargesynstester.
De fleste med en lettere form for
fargeblindhet vil i følge Jessheim
Øyelegekontor, som har holdt

foredrag for foreninga om CADtesten, passere lanternetesten.
Flere medisinske sentre tilbyr
lanternetesting, til drøyt 500 kroner.
Ordninga er imidlertid lite kjent i
maritime kretser, og Hilde Rødås
Johnsen bekrefter at det er en fare
for at flere sjømannsleger, som
samfunnet har gitt autorisasjon til
å utskrive helseattester for båtførere, heller ikke kjenner til dette
alternativet.

på å utstede sertifikater som kun
gjelder for avgrensede geografiske områder, områder hvor den
enkelte fisker kan dokumentere
at han har operert sitt fartøy og
er kjent.
Bekymret
I mellomtida er daglig leder
Hilde Rødås Johnsen i Kystfiskarlaget bekymret for at fargeblinde fiskere ikke skal kjenne
sin besøkelsestid.
– Vi håper inderlig at alle dette
gjelder for, følger med, og søker,
slik at de kan komme med på
ordninga, sier hun, og fortsetter:
- Dersom bruk av en slik unntaksbestemmelse åpner for at
flere som i utgangspunktet ikke
var kvalifisert likevel kan få sertifikat med visse begrensninger,
så mener jeg man også må åpne
for å vurdere eventuelle nye søkere som ikke tidligere har søkt
fordi de ikke tilfredsstilte fargesynskravet. Dette er noe vi vil ta
opp med direktoratet når vi ser
hvordan konklusjonen blir. I første omgang gjelder det å få en
unntakspraksis på plass.

- En løsning som det Sjøfartsdirektoratet drøfter her, vil være
svært positivt, og i tråd med de
løsningsforslag Norges Kystfiskarlag har tatt til orde for i dialogen med Sjøfartsdirektoratet
og departementet for å avhjelpe
situasjonen for eksisterende fartøyeiere med manglende fargesyn, sier hun.
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Marinbiolog Maria
Jenssen har merket
tusenvis av krabber.
De håper hun å få tilbake i løpet av høsten.

Redningsskøytene blir
tv-stjerner. - Vi har
allerede fått mye
positiv tilbakemelding,
sier Kari Lene Olsen.
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KJØP OG SALG
av fiskefartøyer
og andre fartøyer

SKIPSMEGLER

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

Jages på land
Fra nyttår
får ikke Jens
Stensen (59),
fisker gjennom
38 år, lov å føre
båt over 10,67
meter. Grunn:
Han er fargeblind.

Einar Johansen
ble satt ut etter et slag
i 2004. Men fortsatt er
han rivende interessert
i alt som rører seg i
næringen.

Store ambisjoner
Men det er først og fremst mulighetene innenfor næringen som
skal prege møtet. Ambisjonsnivået er skyhøyt, når de tar for
seg Sintefs mye omtalte rapport
fra i fjor, der det antydes at norsk
sjømatnæring kan nå hele 500
milliarder kroner i 2050 under
gitte forutsetninger.
Administrerende direktør Karl
Almås i Sintef fiskeri og havbruk skal legge fram rapporten
som garantert vil begeistre deltakerne.
- Vi ønsker å lette blikket framover. Det tror jeg vil gjøre årskonferansen ekstra interessant
og vil prege hele møtet, sier
Kvistad.

Denne uka behandler
Høyesterett problemstillingen rundt evigvarende fiskekvoter.

Fra nyttår må alle ha skipperC-sertifikat for å føre båter
over 10,67 meter. (Faksimile
fra Kyst og Fjord nr 34/2012)

– Eiendomsrett står mot styringsrett. På den ene siden står grunnlovsbestemmelsen om at lover
ikke skal ha tilbakevirkende
kraft. På den andre siden står
valgte politikeres handlingsrom
for å lage ny politikk, oppsummerer Petter Ørebech, professor
i hav- og fiskerirett ved Universitetet i Tromsø.
– Uten et slikt handlingsrom vingeklippes demokratiet, sier Øre-
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Jan Andersen
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på Leines i Steigen
kommune i Nordland
har fått båten «Støttværing» innført i
fartøyregisteret.
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Røst er ikke som
andre øysamfunn.
For hvert kilo fisk som går
med ferga til fastlandet,
må de ut med 1,35 kroner
i ekstra kostnader.

side 2 og 3

Sjømatmeldingen
Samtidig knytter det seg stor
spenning i forhold til sjømatmeldingen fra Fiskeridepartementet.
Hvor mye som vil bli lekket av
den, har Kvistad ikke formeninger om. Men fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen må belage seg
på et press fra deltakerne. Både
fra havbruksnæringen og hvitfisknæringen.
- Det er selvsagt store forvent-

ninger til sjømatmeldingen. Den
vil være viktig for hvordan næringen skal utvikle seg i forhold
til visjonene. Hvor mye vi får
vite om innholdet har vi imidlertid ikke fått noen signaler
om. Vi håper jo selvsagt at hele
meldingen kan legges fram, sier
Kvistad.
Norske kostnader
Også Magnar Pedersen, direktør

for Nofima Industri og Marked
er en av innlederne. Han stiller
spørsmålet; hvis vi lykkes med
å produsere bildeler på Raufoss,
hva skal til for å lykkes bedre på
fisk.
Med Pedersens ferske erfaring
fra Nergård-konsernet, er det
mange som har forventninger
til hans foredrag. Pedersen har
allerede gått ut med en liste
på tre punkter han mener kan

høyne norsk torskefiskerier og
som bøte på de høye kostnadene
norsk arbeidskraft representerer.
I tillegg skal Sverre Narvesen fra
Raufoss delta, slik at man får et
reelt fokus på hvordan en lykkes
selv med et norsk prisnivå.
- Vi tror i det hele tatt at vi har
klart å få til en årskonferanse
som mer spennende enn på lange
tider. Derfor ser vi ekstra fram til
årets møte, sier Are Kvistad.

Fiskekvoter opp i Høyesterett
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Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad sier ambisjonsnivået er høyt når FHLs medlemmer samles til årskonferansen i Ålesund kommende uke.

bech til Norsk Telegrambyrå.
Strukturkvoter
Den rødgrønne regjeringen
innførte i 2007 tidsavgrensede
strukturkvoter for havfiskeflåten. Tidsavgrensingen gjaldt
også tidligere tildelte kvoter,
som rederne mente var gitt dem
for evig tid.
Fiskebåtreder Eivind Volstad fra
Ålesund gikk til sak mot staten,
fordi han mente tidsavgrensingen var i strid med grunnlovens
bestemmelser om at lovendringer ikke skal ha tilbakevirkende
kraft. Han fikk medhold både i
Oslo tingrett og i Borgarting lag-

mannsrett. Dom i saken er ventet
om to til tre uker.
– Dommene var krystallklare,
både i tingretten og i lagmannsretten. Det har ikke kommet
fram noe nytt som skulle tilsi
at Høyesterett ser annerledes på
saken, sier Volstad til NTB.
Evig tid?
Selv har han én tråler, som fisker
med tre kvoter. Striden gjelder
om kvotene skal gjelde til evig
tid, eller tidsavgrenses til 25 år,
slik staten vil.
Volstad vil ikke forsøke å tallfeste sine egne tap, dersom kvotene blir tidsavgrenset.

– Men tidsavgrensing gir en usikkerhet som blir vanskelig å leve
med for hele næringen, sier han.
Volstad anslår at rundt 40 trålere
ble tildelt evigvarende struktureringskvoter under Bondevikregjeringen i 2005. Blant dem
er både rederier med én eller to
båter og store aktører som Kjell
Inge Røkkes Aker Seafoods.
I potten ligger fiskerettigheter
som trolig er verdt flere milliarder kroner.
Gode sjanser
Professor Petter Ørebech mener
det er gode sjanser til at staten
vinner i Høyesterett, selv om den

tapte i tingretten og lagmannsretten.
– Det er bare 8-10 prosent av
sakene som slipper gjennom
nåløyet til ankebehandling i
Høyesterett. Det må være tilstrekkelig grad av tvil om rettsavgjørelsene er korrekte.
Ørebech peker også overfor
Norsk Telegrambyrå på momenter som i liten grad ble behandlet
i tingretten og lagmannsretten.
– Det grunnleggende prinsippet
i norsk fiskeriforvaltning er at
fisken eies av det norske folk i
fellesskap. Det er slått fast både
i deltakerloven, saltfiskloven og
havressursloven, sier han.
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- Tror de har bestemt seg
krefter for lengst har bestemt
seg, og at den demokratiske
prosessen vi nå se er spill for
galleriet.
Farlig fatalisme
Vi møtte SV-eren, avdelingslederen, den tidligere rådmannen og mye mer under det
store oljemøtet i Ballstad i forrige uke. Folkeaksjonen hadde
samlet fire oljekritiske partiledere til oljemøte, samt generalsekretæren fra et femte;
Audun Lysbakken (SV), Knut
Arild Hareide (KrF), Hanna
Marcussen i Miljøpartiet De
Grønne og Trine Skei Grande
(V), samt generalsekretær i
Senterpartiet, Knut M. Olsen.
Hensikten med møtet var å
holde motet oppe blant oljemotstanderne, både på Stortinget og på kaiene. Paradokset
er at selv om et flertall er i mot
boring, tror likevel et flertall
av befolkninga at det blir ja til
slutt.

Leder Bjørn Kjensli i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener det er all grunn
til å fortsette å kjempe.

Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen
og Senja, Bjørn Kjensli
(64), tror Arbeiderpartiet
allerede har bestemt seg
for å starte leteboring.
Nylig sa Nordland Arbeiderparti ja.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Partiet følger en skritt-forskritt-taktikk, nøyaktig etter
samme oppskrift hver gang.
Først vil de ha en konsekvensutredning, men under-

streker at de på ingen måte
har bestemt seg. Deretter
foreligger konsekvensutredninga, der de etter en del
intern debatt vil konkludere
med at samfunnsnytten er
større enn skadevirkningene.
Men alle som har fulgt dette
partiet i noen år vet at sentrale

Det viser en utbredt politisk
fatalisme i befolkninga, en
manglende tro på at det nytter.
- Det er farlig, mener Kjensli.
- Politisk spiller oljemotstanderne i småpartiene en nøkkelrolle. Alt tegner til at et eller
flere av disse småpartiene må
i regjering, uansett valgresultat. Derfor er det viktig å oppmuntre disse partilederne, la
dem møte grasrota i Lofoten,
se framtidstroen uten olje. La
dem se hvilket fantastisk landskap vi snakker om, og hvor
unike fiskeressurser vi har her.
- Om vi i det hele tatt skal
verne ett eneste område mot
oljeutvinning her i landet, ja
så må det være her.
Miljøskeptiker
Og Kjensli fra Gravdal samler argumenter. – Interessant
å se at årsaken til katastrofen

i Mexico-gulfen var at noe
som ikke kunne skje likevel skjedde. Og at store og
små ulykker kommer etter at
uventede situasjoner oppstod,
som man ikke hadde tenkt på
forhånd at kunne inntreffe.
En minimalisering av kjente
risikofaktorer fører til større
sikkerhet, på papiret. Men
så viser det seg at det er de
ukjente risikofaktorene som
blir utslagsgivende, sier han.
Kjensli er likevel miljøskeptiker, i den betydning at han
frykter ensidig miljøfokus i
debatten, på bekostning av
fiskefokuset. Det er fordi risikofaktorer for katastrofer kan
reduseres, som følge av teknisk utvikling og mer kunnskap. Mens arealkonflikten
med fiskerinæringa er en langt
hardere nøtt å knekke for oljeselskapene.
Miljøutfordringer lar seg med
andre ord løse. Det samme kan
ikke sies om arealkonflikten.
Det er rett og slett ikke plass
til alle. - Satt på spissen; det
kan godt være at oljenæringa
ser seg tjent med krasse miljøkritikere, og endog selv stimulerer denne debatten, på
bekostning av fiskeri. Minimerer du fiskeriene i dette spillet,
vil du på sikt vinne debatten.
Og fiskerinæringa vil tape.
Løfter fiskeriene
- Sjøl har jeg hele tida forsøkt
å løfte fram fiskeriene. Det
er fiskeriaktivitet langs hele
egga-kanten, og når utrederne
nå begynner å telle båter under
15 meter, og ikke bare de med
AIS, blir det mer og mer klart
at det er umulig å sameksistere
i dette området. Skal de ha oljeboring, må de samtidig si nei
til fiskeri. Og det må folk snart
begynne å forstå, også de som
ikke er bosatt her.

- Gi kystkommunene en mulighet
- Med et stadig større
fokus på Nord-områder
og beredskap, så er
landet vårt i sterk grad
avhengig av livsdyktige
kystkommuner, med et
godt befolkningsgrunnlag.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Det heter det i en uttalelse fra
årsmøtet i Finnmark Venstre.
- Da er vi avhengig av tilgjengelige ressurser som gir et godt
livsgrunnlag, og gjør kommuSide 8 • KYST OG FJORD

nene i stand til å yte den velferd
som befolkningen har krav på.
- Landet vårt sentraliseres, og
dette skjer i et stort tempo. Vi
har sett at flere kystkommuner
er blitt sterkt redusert i folketall.
Fiskerettigheter blir omsatt og
solgt ut av distriktene, hvilket er
i strid med norsk lov. Ingen har
så langt vært i stand til å sette inn
tiltak for å stanse denne negative
utviklingen langs kysten vår,
mener Finnmark Venstre.
Partilaget mener at vi trenger en
politisk endring for å motvirke
en stadig økende sentralisering,
og for å fordele makt og ressurser bedre.

For Finnmark Venstre er det viktig at den sterke sentraliseringen
stanses slik at kystkommunene
har mulighet til å overleve i
fremtiden. Dette kan gjøres kun
ved at det settes fokus på fiskerinæringen, og en ny fiskeripolitikk, ved at:
- Retten til fiskeressursene fortsatt skal eies av det norske folk
i felleskap.
- Hvert fylke skal oppretthold
sine tradisjonelle fangstrettigheter og at fiskerettigheter ikke
skal kunne selges eller flyttes ut
av det fylket de tilhører.
- Opprettholde en Råfisklov som
har fokus på god kvalitet, og pre-

mierer dette prismessig.
- Oppretthold deltakerloven som
grunnlag for tildeling av kvoter
og konsesjoner, ikke markedet.
- Sikre en variert og framtidsrettet fiskeflåte med hovedvekt
på kystflåten og konvensjonelle
redskaper, nært knyttet til øvrig
virksomhet langs kysten.
- Tildele større andeler av totalkvotene til kystflåten over tid.
- Sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom å sette av
midler over statsbudsjettet til
føringsordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre
alternativer for levering.
- Evaluere den innførte struktur-

kvoteordningen, og ikke åpne
for ytterligere strukturering.
- Ha faste årlige fartøykvoter i
de viktigste fiskerier og åpne for
kvoteoverføringer fra ett år til et
annet
- Åpne for nyrekruttering i kystflåten, gjennom støttelån til ungdom som ønsker å være båteiere.
- Innføre rekrutteringskvoter for
unge som vil inn i næringa.
- At ordningen med kjøp av fiskerettigheter vurderes avviklet
uten at det medfører tap for personer som har kjøpt slike, ved at
de tildeles skattemessig avskriving av verdien av rettigheter
over 10 - 15 år.
kystogfjord.no • mars 2013, uke 11

Administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag sier bryggesedlene ikke gir noen tegn på organisert omskriving av størrelsen på fisk.

Har ikke krympet
Størrelsessorteringene
som meldes inn til Råfisklaget, viser ingen
alarmerende avvik i forhold til tidligere sesonger.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Administrerende direktør
Trygve Myrvang i Norges
Råfisklag, stiller seg derfor
undrende til de gjentatte påstandene som framsettes om
triksing og miksing med bryggesedlene.
Mer storfisk
- Vi har gjennomgått bryggesedlene ekstra nøye i vinter.
For torsk er sorteringene omtrent likt med fjoråret. Det er
litt mindre torsk under 2,5 kilo.
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I størrelsen mellom 2,5 kilo og
seks kilo er det definitivt mer,
mens det er litt mer torsk over
seks kilo, sier Myrvang.
Også for hyse viser bryggesedlene en økt størrelse over 0,8
kilo samt at det ikke framgår
noen økning i kvantumet for
skadd fisk. Dermed er ikke det
generelle bildet at fisk nedgraderes til mindre sortering for å
få prisene ned.
Mange rykter
Etter at torskefisket kom i gang
for alvor er det framsatt mange
påstander om at det kuttes i
svingene for å få hjulene til å gå
rundt.
- Vi har derfor aldri brukt så
store ressurser på å kontrollere
som i år, sier Myrvang.
Sammen med inspektører fra
Fiskeridirektoratet har de hatt et
stor fokus på å etterprøve ryk-

tene som har oppstått. Men så
langt er det likevel kun unntaksvis påvist avvik i for i forhold
til hvordan sedler skal skrives.
I påstandene om bruk av «storhundra» har inspeksjonene ikke
klart å påvise avvik.
- For å kunne avdekke om det
leveres mer enn det som føres
på seddelen, krever at vi er tilstede dersom det skjer. Derfor
er det ekstra vanskelig å påvise,
sier Myrvang.
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Bløggeautomat ga kvalitetshopp

Fiskerne som drifter ut fra Røst opplever det rene eventyret for tiden. (Foto: Rune Ellingsen)

Lofotsesong av
gammelt merke
Årets Lofotfiske er av
godt gammeldags
merke. Tidlig sesongstart gir kan gi nye
rekorder.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Ved siste ukeslutt var kvantumet kommet opp i 22.500
tonn. Det er 8.782 tonn mer
enn hva som var levert til
samme tid i fjor.
Overrasket
Salgskonsulent Per Rolandsen

i Norges Råfisklag i Svolvær
uttrykker stor overraskelse
over kvantumet overfor Lofotposten.
- Jeg viste det var kommet på
land mye fisk, men det var en
voldsomt økning, og kommer
nok som et resultat av kvoteøkningen. Det er samtidig litt
forunderlig når vi tenker på
omsetningskapasiteten, sier
Rolandsen.
Men selv omkvantumet er
økt betraktelig, står det dårligere til med verdien av fisken.
Her har førstehåndsverdien

kun økt fra 148 millioner kroner til 174 millioner kroner.
Tidlig start
Årets Lofotfiske kom til gjengjeld i gang ekstra tidlig i år.
Allerede i slutten av februar
kunne Fiskeridirektoratet
åpne Henningsværboksen
som har vært merkesteinen på
om hvordan ståa er i Lofoten.
Dette området hadde vært
stengt over flere år fram til i
fjor. Da hadde torskebestanden tatt seg godt opp at man
på nytt valgte å åpne området for fiske. Men åpningen
kom ikke så tidlig som i år.

Om bord på «MK Kildin» klarte man å bløgge mellom 10 og 12 tonn i timen ved bruk av bløggeautomat (Foto: Scanfishphoto og Nofima).
Store fangsvolum vil framtvinge ny teknologi om bord
i fiskebåtene dersom kvaliteten skal ivaretas. Kjell Ø.
Midling i Nofima mener første
skritt kan være automatisk
bløgging.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Kjell Ø. Midling
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Midling som er seniorforsker
ved Nofima har gjort flere tester
med maskinell bløgging av store
fangster. Kvalitetshøyningen
har vært forbløffende.
- Vi har gjort forsøk med slakteteknologi fra lakseoppdrett
om bord i fiskefartøy som viser
svært lovende resultater, sier

prosjektleder og seniorforsker
Kjell Ø. Midling.
Kraftig forbedringer
For å oppnå ønsket kvalitet bør
fisken bløgges så raskt som
mulig etter å ha blitt tatt om
bord. For trålere og snurrevadfartøy har dette vist seg utfordrende, men flere prosjekter
viser at mer enn 90 prosent av
fisken kan holdes i live i tanker
om bord.
- Å holde fisken levende om
bord noen timer etter fangst
gir dramatiske forbedringer i
kvalitet, særlig i form av bedre
utblødning og en hvitere filet.
Men etter lengre tid i levendefisktankene har fisken kommet

seg og er da svært vanskelig
og tung å avlive og bløgge. Og
nettopp i slike situasjoner er det
nødvendig å finne metoder der
fisken blir avlivet og bløgget automatisk, framholder Midling.
I samme operasjon
Nofima har derfor testet slakteteknologi for laks om bord i
store kystfartøy og tatt i bruk
teknologi som avliver og bløgger i en operasjon.
Til sammen er det gjennomført
tre forsøk på ulike fartøy. I første
forsøk ble maskinens effektivitet
målt om bord på «MK Kildin»
fra Båtsfjord. Her ble maskinene
plassert direkte på mottaksbingen, noe som ikke ga optimale

Justering ga resultater
Neste forsøk ble gjort om bord
på «MK Bernt Oskar». Her ble

det på bakgrunn av de første erfaringene foretatt justeringer av
kniv, og laget nytt «inngangsparti» til maskinen tilpasset torskens hodefasong.
Det sørget for at metoden ble atskillig mer effektiv.
- I det siste forsøket så vi at maskinen traff presist på både stor
og liten torsk, forteller Kjell Ø.
Midling.
Denne maskinen mener han vil
derfor kunne implementeres i
fangstbehandlingen om bord på
snurrevadfarøy og trålere, og
gjøre fagstbehandlingen mer effektiv og sikrere.
Forsøk har også vist at ettsnittsmetoden som benyttes i den automatiske bløggeren, gir like god
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arbeidsforhold. Men til tross for
dette ble mer enn 30 torsk per
maskin bløgget i minuttet. Dette
tilsvarer mellom 10 og 12 tonn
bløgget og avlivet per time.
Maskinens evne til å avlive
torsken ble også dokumentert
gjennom å se på blødningene
i torskens hjerne. Forskerne
konstaterte da at torsken døde
umiddelbart. Maskinene som
ble brukt i forsøket var imidlertid konstruert for slakting av
laks, noe gjorde det vanskelig å
få til en god og jevn bløgging på
torsk.

utblødning som tradisjonelle metoder, som strupekutt eller gjellekutt.
God interesse
Fortsatt er automatisk bløgging
fortsatt på forsøksstadiet. Midling tror likevel det vil tas i bruk
i ikke så lang framtid.
- Spesielt tror jeg dette er en teknologi som er ønsket av de som
driver levendefangst. Vi har ikke
fått noen negative reaksjoner,
snarere tvert om. Klarer bare vi
å utvikle et effektivt redskap er
det nok mange som vil ta det i
bruk, ettersom man får en meget
stor kvalitetsøkning på fisken
som kan høyne prisen betraktelig, sier Midling.

Ved å bruke bløggeautomaten oppnådde
man en kraftig bedring av kvaliteten.

Her føres torsken inn i bløggeautomaten som tar et snitt,
noe som gir like godt resultat som manuell bløgging.
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Lever av nordmennene
Båtprodusenten Seigla fra Island lever av Norge. Nærmere
80 prosent av inntektene akkurat nå kommer fra norske
fiskere.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Tallet varierer selvsagt, men spesielt
de siste årene har vi sendt både mange
og store båter til Norge, sier salgssjef
Sander Nieuwstad til Kyst og Fjord.
Nederlenderen har bodd flere år i Norge
og er eneste norsktalende i det islandske salgsapparatet.
Senkekjøl
«Nora», «Sjøgutt», «Heidi», «Elnesfisk», «MT Senior», «Bolga» og
«Jonas». Joda, det er ikke vanskelig å
forstå hvor disse har tatt veien. Båtbyggeriet er i disse dager i gang med sitt
byggenummer 100, og av disse 100 har
24 fartøy gått til norskekysten. Færøyene, Danmark og Skottland, foruten det
islandske hjemmemarkedet, er blant
dem som har kjøpt 76 de andre. Byggenummer 100 blir for øvrig en færøyisk
passasjerbåt, med plass til 70 personer.
Selskapet satser blant annet på arbeids-

båter, bygget på en ny skrogtype med
mye dekksplass.
For det norske speesjarkmarkedet er
det kanskje den hydrauliske senkekjølen som blir lagt mest merke til. Kjølen, som ble introdusert i 2003, tas ned
ved lave hastigheter, for å opprettholde
manøveregenskapene, noe som ellers er
et problem med et speedskrog. For fiskerne betyr senkekjølen mindre avdrift
ved for eksempel trekking av garn.
Nieuwstad mener det også er andre
klare fordeler ved konseptet og trekker
blant annet fram stabiliteten og ikke
minst den spesielle vakuumstøpeteknikken, som gir høy styrke, god isolasjonsevne og mye lavere vekt enn for
eksempel stål. Dette har stor betydning
for drivstofforbruket på den ferdige
båten.

Fjeldskår ville kjøpe speedsjark, men
var ikke helt fornøyd med det han fant
i det norske markedet. Så han begynte
å surfe på internett, og fant snart fram
til Seigla med sine Seigur-båter. En slik
en vil jeg ha, tenkte Fjeldskår, og reiste
over.
Resultatet var 10,62 meter lange «Sjøsprøyt», levert i februar 2007. Jarle
gikk rett på vinterfiske, testet den ut
noen uker i Nord-Troms, og foreslo at
han skulle gå til Lofotfishing i Kabelvåg senere på våren. Og spurte islendingene om det det ikke hadde vært en idé
om fabrikken sendte noen salgspersoner over til Norge for å vise fram båten?
Responsen var overveldende. I løpet
av en helg hadde selskapet fått et solid
norsk fotfeste. Allerede samme år var
båt nummer to på vei.

Lofotfishing
Historien om Seigla og de 30-40 ansatte i Akureyri handler i det hele tatt
mye om Norge – og dessuten om en
god porsjon flaks. Sjarkprodusenten på
Nord-Island, som ble etablert i 1991,
var nemlig fullt belagt med arbeid for
islandske fiskere, og hadde ingen planer om eksport. Men så kom fisker Jarle
Fjeldskår fra Lindesnes på banen.

Innovasjonsprisen
Da var det ingen som visste at Island
var på vei inn i en finanskrise uten
sidestykke i landets historie. Høsten
2008, halvannet år etter lanseringen
på Lofotfishing, gikk bunnen ut av den
islandske økonomien. Da hadde Seigla
nettopp fått den høythengende innovasjonsprisen på fiskerimessa Norfishing
i Trondheim, fortsatt uten å vite om

«Tomina» har fått hjemmehavn i Hordaland.

Side 12 • KYST OG FJORD

krise hjemlandet var på vei inn i.
- Å få innovasjonsprisen akkurat da,
var viktig. Uten det norske beinet å stå
på ville vi ikke overlevd, fastslår Nieuwstad.
For med halvert islandsk kroneverdi,
og et produkt som nordmenn ville ha,
lå det til rette for å komme seg igjennom krisa. Ekstrabeinet, som ingen
hadde planlagt at de skulle stå på, ble
plutselig bedriftens viktigste fundament. Kriseårene 2008 og 2009 var
toppår for den norske eksporten, med
henholdsvis seks og fem solgte båter
til Norge. Så langt i år er det blitt tre
norske fartøy, og det kan gå mot et nytt
toppår.
Selv kom Nieuwstad inn i selskapet
litt i etterkant av krisa. Salgsfolk med
norsk språkkunnskap var mangelvare,
det kunne skape misforståelser når
nordmennene skulle spesialbestille sin
neste arbeidsplass. Fortsatt merker Nieuwstad hvordan nordmenn som ringer
opp trekker et lettelsens sukk når han
kan svare på nær perfekt norsk.
I neste måned er det Lofotfishing på
ny. Det er bare gått seks år siden de var
her første gang, men verken Island eller
Seigla er de samme som da.

«Elnesfisk» er hjemmehørende i Møre og Romsdal.
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MT Senior:
Seigur-båtene fosser inn i Norge.
Foreløpig siste skudd på stammen
er Vannvågs «MT Senior», eid av
Marius Nymo og Thomas Hansen
fra Vannøya.

Nordmenn kjøper stort
Det er i første rekke store båter som
går til Norge, på 13-15 meter, mens
islendingene - slik kvotesystemet
er nå - foretrekker mindre fartøy.
Det er for øvrig valg på Island dette
året, og Nieuwstad tror det kommer et skred av nye bestillinger når
valget er unnagjort og man ser hva
slags kvotesystem man kan vente
seg framover. Det forklarer hvorfor

60-80 prosent av omsetninga akkurat nå relaterer seg til norske leveranser. De norske kundene kommer
for øvrig til Island og går de nye
båtene hjem til Norge, uten unntak.
Nieuwstad mener disse båtene i stor
grad selger seg sjøl, og at de ikke
gjør så mye for å øke eksporttallene. Kundene dukker gjerne opp
fra norske fiskevær hvor de allerede
har solgt en båt eller to fra før.

21-metring
Linebåten «Saga K» i Tromsø på
14,98 er Seiglars foreløpig største
levering. Ingen glassfiberbåt støpt
på Island er større, og trolig er den
også den største vakuumstøpte fiskebåt i verden.
Like lang som «Saga K» er Seiglars
nyeste leveranse, «MT Senior» på
Vannøya, men den er litt smalere.
Det stopper ikke der. Selskapet er

Sjøgutt: Møre-båten «Sjøgutt» på 12,96 meter var stor da den ble introdusert for fire år siden. Men etterkommerne er større.
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for tida i gang med å planlegge en
21-meters snurrevadbåt, som selvsagt også kan brukes som autoliner.
- Grovrisset er tegnet, nå er vi i
gang med detaljene. Vakuumteknikken kan brukes i atskillig større
båter enn det vi hittil har sett, sier
Nieuwstad.

Vokser igjen: Med vakuum-støping kan plastbåter bygges større enn i dag. Nå er denne 21-metringen på tegnebrettet.
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Snaut 13 meter lange «Bolga» ble bygget i fjor sommer, med Mustads Longlines nye automatiske
linekonsept. – Det blir revolusjon, tror produktsjef Svein Erik Bakke. (Foto: Rune Kr. Ellingsen)

Klipses på: Systemet der krok og fortom klipses på er en forutsetning. Her demonstrerer servicesjef John Ragnar Larsen under fjorårets Norfishing. (Foto: Dag Erlandsen)

Meløyfjerdingen Per Swensen er meget godt fornøyd med nyvinningen.

Gjennombrudd for linerevolusjon
Linerevolusjon på gang
«Bolga» fisker så det griner, og alt tyder nå på
det blir revolusjon for
kystlineflåten. Men det
nyutviklede systemet er
ikke billig.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- 1,5 millioner, med spill og det
hele. Det er mange penger, men
så har vi da også brukt mange år
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på å utvikle dette, sier Svein Erik
Bakke, produktsjef ved Mustad
Longline AS i Ålesund.
- Det fisker godt og kostnadene er
lave. Vi regner med at et fartøy
kan tjene inn anlegget på tre år.
Én trommel, 10.000 krok
Per Øyvind Swensen (35) fra
Bolga på Helgeland investerte
pengene som skulle til. I stedet
for å drive tradisjonelt stamplinefiske, går Swendsen på havet
med en trommel med 10.000
meter senline, samt magasiner

med til sammen 8000 krok og et
tilstrekkelig antall kilo agn. De er
tre mann om bord, og foruten at
skipperen må styre båten, er den
ene på dekk opptatt med å mate
inn agn og den andre med å fylle
etter med krokmagasiner og passe
setteren. Kroken med fortom klipses på snøret og agnfisken kuttes i
biter og egnes på kroken sekunder
før den går over rekka.
12,98 meter lange «Bolga» - bygget av islandske Seigur i fjor sommer - ble det første nybygget som
tok nyvinningen i bruk, etter at et

par-tre andre fartøy har vært med
på utprøvning i en lengre periode.
«Bolga», som i følge Bakke har
ideell størrelse, er dessuten den
minste av forsøksbåtene. De tre
andre er på over 16 meter, litt
eldre fartøyer som kombinerer linekonseptet med enten garn eller
snurrevad.
Og erfaringene er ikke negative.
Utover høsten i fjor fisket Swensen hyse og sei i hjemlige trakter,
og fikk på land rundt 300 tonn. Nå
fisker «Bolga» torsk for Røst, og
gjør det fortsatt meget bra, med

Viktig på sei
Mustad tror det særlig er under
høstfisket at nyvinningen vil
komme til sin rett. Linefisket om
høsten er ofte marginalt; på den
ene siden er kostnadene med håndegning av lina for høye i forhold
til inntjeninga på fisket, på den
andre siden står fisken så spredt at

det ikke går an å drive lønnsomt
med garn.
- Både er kostnadene høye, og i
mange tilfeller får ikke linefiskerne tak i egnere. I tillegg er tradisjonelt linefiske lite mobilt. Du
er avhengig av buplass og egnere
på land, og kan ikke bare flytte
etter fisken. Med det nye egnesystemet er alt dette historie, sier
Bakke.
«Bolga» har altså fått på land
flere hundre tonn sei og hyse
på Helgeland denne høsten, i et
område der fiskeriaktiviteten på
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sjøvær på 5000-6000 kilo rund
torsk.
- Jeg er godt fornøyd, sier en travel Swensen fra fiskefeltene utenfor Røst.

denne tida av året er lav. Med
maskinell egning kan flåten røkte
ellers ulønnsomme fiskefelt med
lavprisede fiskeslag som sei og
hyse.
Snøretypen er senline, såkalt monofilament, som er uten lukt, i
motsetning til vormlina. Spesielt
seien er følsom på dette, og Bakke
mener det gir et klart bedre fiske.
Lang og kronglet
Veien har vært både lang og kronglet for redskapsutviklerne, som
har slitt i årevis for å få dette til

i kystflåten. Mustad, som i sin tid
oppfant autoline for havfiskeflåten, har holdt på i over 30 år og
hadde egentlig gitt opp, da man
startet på nytt for fem år siden.
For tredje gang.
Én konklusjon fra disse forsøkene
har vært at dragerenheten må stå
tørt, under tak, det vil si at båten
må minimum være halvsheltra.
Dessuten bør temperaturen være
godt over frysepunktet for saltvann.
En annen konklusjon er i følge
Mustad at det eneste som funge-

rer her er senline på trommel, der
angel og fortom klipses av. Det
er også her det største markedet
ligger.
- Et krokmagasin der snøret ligger
i kveil mellom krokene, mener vi
ikke er godt nok. Spesielt monofilamenten tvinner seg opp og lager
surr på et øyeblikk. Derfor må det
bli trommel.
Best på babord
Så langt har de bare laget babordsmonterte anlegg, som krever
at nedgangen til maskinrommet

bør ligge på styrbordsida for å få
en praktisk dekksinnredning, slik
«Bolga» har. Men på sikt kan det
også bli snakk om å speilvende
absolutt alt og lage en styrbordversjon.
Selskapet er nå i gang med sin
første ordinære produksjonsserie,
og satser på å selge ti anlegg her
til lands i løpet av året.
- Først satser vi Norge, deretter
Island og andre land hvor det drives linefiske. Vi har stor tro på at
dette konseptet skal innta verden,
sier Bakke.
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Kan løftes av krok og lagring
redskapsgrupper opp mot hverandre.
- I diskusjonene om kvalitet
er det som oftest garnfiskerne
som gis skylda for klemskader,
dårlig bløgging og blodmerker
under skinnet. Bildet er mye
mer nyansert. Selv linefisk og
juksafisk kan være av dårlig
kvalitet om ikke jobben gjøres
etter boka. Når trålere og snurrevadbåter tar store hal, blir kvaliteten deretter. For snurrevad
er det avgjørende at man bruker
pumper som er bygd for hvitfisk
og ikke for pelagisk fisk. Store
fangster og feil teknologibruk
kan gjøre snurrevadfartøyer til
verstinger, mens potensialet er
topp levende kvalitet, sier Magnar Pedersen.
- Garnfiskerne har kanskje den
største utfordringen. Det er en
grense for hvor lenge fisk kan
stå på garn uten å få svekket
kondisjonen så mye at den rett
og slett ikke er i stand til å blø ut
etter bløgging. En garnfisk kan
se pen ut utvendig, men ha generende blodmerker under skinnet. I forsøk med trålfanget fisk,
viser det seg at fisk som blir satt
til rekondisjonering i kar med
sjøvann får langt bedre kvalitet
enn etter tradisjonell behandling, sier han.
I første omgang mener han det
er snurrevadflåten, men også
trålerne som er i posisjon til å
fiske torsken levende.
- Hvis man unngår store hal, er
det fullt mulig å drive levendefangst med trål. Nye trålere bør
bygges for levendefangst.

Ekstrakvoter til jukse
og line kombinert med
levendefangst fra trål og
snurrevad. Det tror Magnar Pedersen i Nofima vil
kunne øke torskeverdiene raskt.
Bjørn Tore Forberg
redaksjonen@kystogfjord.no

Den nytilsatte divisjonsdirektøren i Nofima, mener norske torskefiskerier har mye å gå på.
- Norsk saltfisk og klippfisk har
en betydelig posisjon, ikke minst
i det portugisiske og brasilianske markedet. Dette er modnede
produkter, og det finnes ikke
fasit for smak og behag. Det
finnes også marked for det som
ikke er perfekt kvalitet. Problemet oppstår når det i løpet av fire
hektiske vintermåneder kommer
på land alt for store kvanta torsk
som enten har for høyt åteinnhold, er for dårlig utblødd eller
har andre skader. På det mest
hektiske er det rett og slett ikke
nok torsk av den kvaliteten som
kan bygge nye markeder med
hvit og lytefri filet av torsk, sier
Magnar Pedersen.
Rett fra industrien
Fra januar i år tiltrådte han stillingen som divisjonsdirektør for
Fiskeri, industri og marked ved
Europas største matforskningsinstitutt, Nofima. Han kom fra
jobben som administrerende
direktør i Nergård AS, Norges
nest største på hvitfisk og tredje
største i pelagisk. I tillegg til
betydelig fiskeindustri var han
toppsjef for fem trålere og medeier i 10 kystfiskefartøyer. Før
Nergård-ansettelsen var han
blant annet assisterende direktør i Norges Råfisklag.
Levende, teknologi og kontroll
- Du var med i FHF-styret som
tok initiativ til torskeprogrammet der Nofima er forskningsaktør. Like etter at du tiltrådte i
Nofima sa du omtrent følgende
på konferansen Arctic Frontiers: Norsk hvitfisknæring må
finne sine framtidsløsninger på
følgende områder:
Levendefangst og levendelagring av torsk.
Automasjon i produksjonen
etter modell av pelagisk og laks.
Offentlig kvalitetskontroll.
30.000 av 1 mill. tonn
- I år deler Norge og Russland
en torskekvote på en million
tonn. Hvordan kan kvalitetsproblemet løses med å fange
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Økt satsing på krokfanget fisk kombinert med med økt levendelagring gi norsk fiskerinæring et kraftig løft.
20.000-30.000 tonn av den norske kvoten levende for lagring
og oppfôring i merd?
- Det vil aldri være aktuelt å
fiske all torsken levende. Det vi
snakker om i første omgang er
20.000-30.000 tonn. Det vil ta
vekk toppen av hovedsesongen.
Det vil bidra til at det ikke produseres så mye for Portugal og
Brasil at prisen faller til bunns.
Samtidig vil et levendekvan-

tum torsk, fordelt over året, gi
industrien mulighet til å bygge
opp markeder for topp kvalitet
hvit torskefilet. I en periode var
fersk torskeloins et flaggskip.
Men dette markedet falt fordi
alt for mye må selges i en kort
sesong og også fordi det er vanskelig å holde en topp kvalitet.
Med 30.000 torsk stående levende i merd vil vi kunne posisjonere oss i markedet på en

helt annen måte, sier Pedersen.
Men det er opplagt at målet på
lengre sikt må være et langt
større kvantum som holdes levende og eventuelt fóres før
slakting.
Island satset på krok
- Du antyder at fiskere som tar
fangstene med line og jukse
kanskje burde få en kvotebonus på linje med fiskere som

driver levendelagring. Det har
allerede vært diskusjoner når
Norges Råfisklag har gitt litt
ekstra minstepris til fangst med
krokredskaper?
- Her har politikerne mulighet til å styre. På Island innførte politikerne en form for
kvotebonus for krokredskaper
for kystflåten, og av vår forskningsrapport nylig framgår
det blant annet at islandske

torskeprodukter oppnår gjennomgående høyere pris enn den
norske, sier Pedersen.
Han legger til at prioritering
av krokfangst kan stimulere til
at garnfiskere legger om. Ved
å gå over til line vil man både
få mer kvote og høyere pris for
kvalitet.
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Skylder ikke på redskap
Han er varsom med å holde

Automasjon og kontroll
- I mange år kjempet fiskeindustrien for å bli kvitt Fiskeridirektoratets kvalitetskontroll. Heller
ikke automasjon høres ukontroversielt ut, men du vil ha begge
deler?
- Når det gjelder kvalitetskontroll, har jeg vært tilhenger av
at dette må være en sak mellom selger og kjøper. Men med
lang erfaring fra bransjen er jeg
kommet til at det er grunnleggende forhold i samhandlingen
mellom aktørene som ikke fungerer. Jeg tror derfor at vi må få
på plass et tilsynsorgan som har
som klar oppgave å sørge for at
aktørene opptrer på en slik måte
at kvaliteten på råstoffet ivaretas på en best mulig måte. Skal
vi bli verdens beste sjømatnasjon, må vi gjøre noe med dagens situasjon, mener han.
- At en fiskeskipper blir straffet
for å dumpe et parti fisk til havs,
føler de fleste er riktig. Men at
hans kollega kan levere et svært
parti ubløgget fisk fra overstått

bruk uten den minste reaksjon,
må være feil, sier Pedersen.
Når det gjelder automasjon ser
han ingen grunn til at norsk
hvitfisknæring skal være alene
om ikke å ta i bruk moderne
teknologi for å kutte kostnader.
- Pelagisk industri og laksenæringa er allerede vellykket
automatisert. Hvitfisk har noen
fysiske utfordringer, men det
utvikles nå teknologi, også for
hvitfisk, der finstilte vannstråler
gjør skjærejobben som hittil har
vært gjort med kniv av «jentan
på fileten», sier Magnar Pedersen. Det gjelder bare å støtte
denne teknologiutviklingen til
vi får et gjennombrudd.
Femårig forskningsprogram
Økt lønnsomhet i torskesektoren er overskriften på det femårige forskningsprogrammet som
Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) har finansiert for perioden 2011-2015.
På Nofima.no er det lenker til
26 ulike rapporter, foredrag og
artikler knyttet til programmet.
Forskningen i torskeprogrammet er organisert i fem «arbeidspakker».
1. Politiske og institusjonelle
samfunnsbindinger.
2. Sektorens rammebetingelser
og regelverk.
3. Økonomiske rammebetingelser i Norge.
4. Markedsbasert høsting.
5. Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold.
Målet med forskningsprogrammet er å utvikle økt kunnskap
om hvorfor torskesektoren over
tid har hatt svak lønnsomhet.
Slik kunnskap skal være grunnlaget for å komme med forslag
til tiltak som kan bidra til å øke
lønnsomheten i torskesektoren.

F a k ta
■ Nofima ferdigstilte nylig

en rapport der forskerne
oppsummerte de økonomiske konsekvensene
av variabel kvalitet på
fiskeråstoffet. Det mest
slående eksemplet var
sammenligningen mellom
norsk og islandsk saltfisk
av torsk i det portugisiske
markedet. Islandsk torsk
slo knockout på norsk med
drøyt en Euro mer per
kilo. Med samme kvalitet
ville verdien av det norske
Portugal-kvantumet i 2012
vært nærmere 130 millioner kroner høyere.

Fylkesråd Arve Knutsen vil ha mer lagring av levende fisk.
(Foto: Dag Erlandsen)

Vil lagre mer
levende fisk
Ønsker økt verdiskapning ved levendelagring
av villfisk.
Et enstemmig Nordland fylkesting viser til at regjeringens
ferskfiskstrategi ikke i særlig
grad har ført til økte ferskfisklandinger i Nordland utenom
hovedsesongene. Ferskfiskstrategien vil ha en bedre effekt
dersom det legges bedre til rette
for økt aktivitet innen fangstbasert havbruk.
Fersk fisk hele året
- Levendelagring og oppfôring av villfisk vil kunne bli en
viktig del av hvitfisknæringen,
som vil gi grunnlag for økt verdiskaping både på sjø og land.
Dette driftskonseptet har mange
fordeler på lik linje med fiskeoppdrett, og i Nord-Norge har
vi naturgitte fortrinn for denne
driftsformen. Mulighetene er til
stede for å kunne oppnå høy og
jevn kvalitet, og leveringstidspunkt kan garanteres hele året.
Dette innebærer at ferskhet og
logistikk kan optimaliseres for
kunden, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) i en
pressemelding.
Risikodeling
For å gjøre driftsformen mer
interessant for næringsaktørene må rammebetingelsene
bedres for næringen. Risikofordelingen mellom aktørene er i
dag skjevt fordelt. Fartøy som
leverer levende fisk får kvotebonus, mens mottakere/eiere

av fisk til mellomlagring og
oppfôring ikke blir begunstiget
tilsvarende. For å gjøre ordningen mer attraktiv må det sikres
optimal fordeling av ansvar,
risiko og lønnsomhet mellom
selger og kjøper, som kan være
oppdretter eller fiskeindustrien.
Modell
- Fylkeskommunen har sendt
innspill til Fiskeri- og kystdepartementet med forslag til modell for fangstbasert havbruk
som kan bidra til utvikling av
driftskonseptet. Der oppfordrer
vi til at det avsettes et langt
større kvantum torsk til kvotebonusordningen. Dette for å
stimulere til økt satsing innen
driftskonseptet, sier Knutsen.
Modellens hovedprinsipp
Hovedprinsippet i modellen er
kvotebonus og offentlig driftsgaranti som risikoavlastning i
en oppbyggingsfase. Kvotebonus tildeles både til fartøy og til
aktører som overtar eierskap til
levendelagret fisk, og eventuell
oppfôring.
Det gis også tilleggsbonus for
fisk som lagres over 12 uker og
som oppfôres i lagringsenhet.
Dette kan stimulere til at fersk
høykvalitetsfisk gjøres tilgjengelig utenom hovedsesongene.
Risikoen er betydelige høyere når fisken lagres i merdene
over tid og gjennom fôring.
Størrelsen på kvotebonus bør
gjenspeile denne risikoen og
formålet med driftskonseptet.
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Kystfolk

Tøffe mannfolk på Skrova

Forlis ble kinofilm

Ny selfangstbok på vei

Findus reklamerer for sine gode gammeldagse fiskeretter med Skrova som arena.
Samt lofotingene Karstein Skogheim (47) fra Svolvær og Jostein Hallstensen
(36) fra Kabelvåg som tøffe mannfolk. Nå er de på TV-skjermer over hele landet,
skriver Lofotposten, som har intervjuet de to. – Jeg trodde det var barten som ga
utslaget, men de sa jeg hadde blikket som skulle til, sier Hallsteinsen, som tror han
ble plukket ut gjennom tips fra filmskolen i Kabelvåg. Mens kommuneingeniør
Skogheim ble «oppdaget» på Quiz.

En av Islands merkeligste overlevelseshistorier er blitt film, med norgespremiere
12. april, forteller Norges Fiskarlags medlemsblad Mea. Da fiskebåten forliste og
fem mann omkom i 1984, var egentlig sjettemann, Gudlaugur Fridthórsson fra
Vestmannaøyene dødsdømt. Men han la på svøm i isvannet, holdt det gående i
8-9 timer, nådde land og fant hjelp. Da hadde han en kroppstemperatur på utrolige 33 grader. Regissøren bak «Dypet» er Baltasar Kormakúr, som også har laget
«Havet» og «101 Reykjavik».

Ei ny bok om landets selfangsthistorie er på vei. Boka, skrevet av Britt Johansen fra Steigen, inneholder ramsalte dagboknotater og fortellinger fra fangstfolk langs nordlandskysten og er i salg om få måneder, forteller Lofotposten,
som har intervjuet fangstmann Sverre Angelsen (57) fra Vestvågøy, bosatt i
Tyskland. Forfatteren skriver at boka er et bidrag til å bevare en historie som er
i ferd med å gå tapt. – Vi er fortsatt ei næring som lever, sier Angelsen, på vei
mot Vestisen som skipper på «Meridian».

Padling for freskinger
Freske padlere trenger
slett ikke sommertemperaturer for å nyte naturopplevelser til havs.
Og det blir stadig mer
populært.
Ronny Trælvik
redaksjonen@kystogfjord.no

Det er nesten 40 medlemmer
i Midt-Troms havpadleklubb.
I fjor holdt en hard kjerne på
en fire-fem stykker det gående
med padling også midtvinters.
Denne vintersesongen har
dette tallet steget, og flere og
flere får dermed øynene opp
for å sjøsette kajakken også når
de blå tallene vises på graderstokken.
– Da vi arrangerte julebordspadling, deltok 12 stykker,
forteller Hege Vigstad, leder
av klubben.

Lyset
Klubben lager en aktivitetsplan, hvor blant annet vårslepp
i slutten av april står på agendaen.
– Da starter resten av medlemmene sin sesong, forteller Vigstad.
Men lenge før dette er kajakkene å spore i Gisundet, så
vel som i fjordene rundt om
på Senja. Det er romjulspadling og påskepadling, og mye
i mellom.
– Hva er det mest fascinerende
med å padle i kajakk på vinterstid?
– Lyset i desember og januar
er jo helt fantastisk. Å padle
i måneskinn er også flott, sier
Vigstad.
Fryser ikke
Visst finnes det utfordringer
ved å sette seg i en kajakk i den
kaldeste årstida.
– Sikkerheten er vi nøye på

uansett tid på året. Ellers pleier
vi å ha med ekstra ullskift, hvis
man skulle være så uheldig å
falle i vannet.
Skjønt tørrdrakt er uansett påkrevet. Mange tror dessuten
at det er kaldt for fingrene å
skulle padle om vinteren.
– Men det er det egentlig ikke,
så lenge man er i bevegelse. Og
så går det jo an å bruke muffer
for å beskytte seg mot vinden,
forteller Vigstad.

været er fint, sier Vigstad.
Når våren nærmer seg, pleier
klubben å arrangere et oppfriskningskurs, for de som ikke
har padla på ei stund. Og klubblederen oppfordrer også debuterende kajakkinteresserte til å
ta kontakt.
– For padling er kjempefint.
Året rundt, smiler hun.

Kaldt og fint
Det er nok de som mener at
vinteren anno 2013 har vært i
kaldeste laget. Men kajakkpadlerne deler nødvendigvis ikke
denne innstillinga.
– Nei, det har vært veldig bra i
vinter, smiler Vigstad.
Fellesnevneren for padlerne
er lysten til å komme seg ut i
naturen.
– Noen lider nok valgets kval
mellom kajakk og ski, hvis

Flott i skjærgården. Lyset, svaberg, hvite fjell og
kajakker.

Hann

e Ren

Vinter i fjæra. Så lenge kajakk og utstyr er i topp stand, kan man padle
året rundt.
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Frisk tur. Roger Tronstad demonstrerer her en rulle.
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Padler året rundt. Esben Svegre er en av flere som liker å padle
til alle årstider.
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land

trive

s om

bord

i sin

kajak

k.

I fjæra. John Rasmussen og Esben Svegre i hver sin kajakk.
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innspill

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

Hans Petter
Rasmussen

Ivar
Sagen

Styreleder,
Fiskarlaget Nord

Daglig leder,
Fiskarlaget Nord

Lederen av Kystfiskarlaget er
kjent for demagogisk tale. Noen
lar seg imponere og lede. De
fleste gjennomskuer demagogien, noe oppslutningen om ØstFinnmark-avdelingen av Norges
Kystfiskarlag viser.
Som fylkespolitiker, hvorav en
kort periode som vikarierende

fylkesordfører, klarte han å få
med seg Finnmark Arbeiderparti
og Finnmark fylkesting på noen
prinsippvedtak som ikke bare
vil diskriminere fiskere utenfor Finnmark, men som etter
vår mening kan bli fatal også
for Finnmark som fiskerifylke.
Vedtakene bygger på prinsippet
om at nærhet gir rett til fiskeressursene i havet.
Også som initiativtaker til- og
leder av Øst-Finnmark Kystfiskarlag har han i noen år vært
høyt på banen i kampen for
særrettigheter for fiskerne fra
Øst-Finnmark i fisket etter kongekrabbe, og særrettigheter for
finnmarksfiskerne gjennom bl.a.
støtte til ”Smith-utvalgets” forslag. Når han ikke har fått med
seg fiskerne i Finnmark, og spesielt i Øst-Finnmark, inn i Kyst-

INNSPILL
Bernt-Aksel
Jensen
Leder, Vadsø Ap

Kystfiskarlagslederen, en skygge av seg selv
INNSPILL

Vadsø, olje og framtidsvisjon

fiskarlaget, må dette tilskrives
finnmarkfiskernes klarsyn og
vidsyn.
At noen lar seg rive med i utsiktene til å få noen tonn ekstrakvote, overrasker oss ikke.
Da Arne Pedersen for ett år
siden ble valgt til leder av Norges Kystfiskarlag forventet vi at
både han selv og Kystfiskarlaget hadde beredt grunnen for et
betydelig problem. Hovedtyngden av medlemmene av Norges
Kystfiskarlag befinner seg utenfor Finnmark, og vil bli betydelig negativt berørt av sin leders
”finnmarkssaker”.
I lang tid taklet Kystfiskarlagslederen sitt potensielle legitimitetsproblem ved å opptre som en
skygge av seg selv. Det ble fokusert på struktureringsmotstand,

trålernes leveringsforpliktelser
og oppfyllelse av disse, samt
andre forhold som medlemmene
stort sett er enige om, eller ikke
er spesielt opptatt av.

av særrettigheter til ”samer
og andre” ble tidlig påpekt av fylkesfiskarlagene i
Nordland,Troms og Finnmark,
og av Norges Fiskarlag.

Nå er imidlertid ”finnmarkssaker” blitt et aktuelt tema også i
Troms og Nordland.
Fiskeri- og kystdepartementet
har besluttet å følge opp ”Smithutvalgets” innstilling med særtildeling av kvotetillegg til fiskere
i Finnmark og i Sametingets
virkemiddelområder i Troms og
Nordland, som har fartøy under
11 meter og rettigheter i åpen
gruppe. Kvotetilleggene er betydelige, og skaper missnøye ved
at to naboer som begge er i åpen
gruppe med samme type fartøy
blir tildelt ulikt kvotegrunnlag.
Slike og andre konsekvenser

Arne Pedersen var en aktiv motstander av Norges Fiskarlags
argumentasjon også på dette området, helt til hans egne medlemmer i Nordland og Troms nå har
fått opp øynene for galskapen.
Vi registrerer Kystfiskarlagets
brev til Fiskeri- og kystdepartementet, med krav om likebehandling av fiskere, og ønsker
Norges Kystfiskarlag og deres
leder velkommen i kampen for
rettferdighet og likebehandling
av fiskerne i og utenfor områdene med sjøsamisk bosetning.

I et leserinnlegg torsdag 7. mars
kommenterer Jørgen Dahl mine
innspill rundt nye visjoner for
Vadsø og Varangerfjorden. Litt
harselas rundt hva man hva «jeg
ser i krystallkula» tåles. Jeg er
vant med verre runder, tro meg.
Jeg synes du er vel påståelig i
dine påstander om hva som er
mulig eller ikke. Historien er full
av fortellinger om folk som sa
«det er aldri mulig» - og som tok
feil. Oljefunn i Nordsjøen er en
slik historie. I nær Vadsøhistorie
trenger vi ikke å gå lengre tilbake enn 8-10 år, da daværende
ordfører Hauk Johnsen jobbet
iherdig for å få til et omlastingsanlegg i Kariel. Da var det mulig.
Ellers må jeg bare vise til Kystverkets utredninger om at Varangerfjorden (Vadsø-siden)
har lokaliteter om omlasting av
olje. Enten skip til skip eller fra
skip til flytende lagringsenhet.
Er du uenig i deres konklusjoner foreslår jeg at du tar en prat
med John Evensen, sjefen for
Kystverket Troms og Finnmark.
Dessuten må jeg trekke inn et
eksempel fra min oppvekstkommune Nordkapp. Hvem trodde
for 25-30 år siden at det var
mulig å lage en 7 km undersjøisk
tunnel som skulle forbinde Magerøya med fastlandet? Jo, det
var noen som sa det var mulig.
Så jobbet dem med det utgangspunktet til tross for de av og til
ble latterliggjort og nedstemt.
Nå er det snart 14 år siden Fastlandsforbindelsen til Magerøya
(Fatima) ble åpnet. I dag er det
gratis passering. Alternativet
hadde vært fergetur i all evighet med betaling for bil og passasjer!
Så derfor: aldri si aldri.

Bernt-Aksel Jensen mener at Vadsøya bør være forbeholdt næringsaktiviteter.
At noen blir skremt over at Varangerbassenget kan bli fullt av
skipsfart, er jo synd. Utviklinga
har nok skremt mange opp gjennom historien. Visjonen er slett
ingen utopi. Sjøveien fra Europa
til Asia er kortest over Nordøstpassasjen. I dag er det trafikk
der, og den øker. Kortere transportavstand gir mindre forurensing globalt. Det betyr jo litt.
At Stolt-Nielsen etablerer seg i
Sør-Varanger, skal vi på nordsiden være glade for. Ny industriell aktivitet vil generere

nye behov på mange områder
utenom mer arbeidskraft. Nye
bosettingsområder, flere kompetansearbeidsplasser innen mange
fagområder, nye utdanningsinstitusjoner er stikkord som ofte
kommer i kjølvannet av denne
type investering. Se bare hva
som skjer i Hammerfest. Her må
vi i Vadsø være aktive slik at vi
kan bidra til etableringa og ta del
i verdiskapinga.
Hva angår Vadsøs muligheter så
er utvilsomt Vadsøya et område
med ulike fortrinn. Og får virke-

lig å få håret til å reise seg kaster jeg fram tanken om å flytte
all bebyggelse fra Vadsøya over
til Vadsøsiden. Det for å frigjøre
øya til et industrielt knutepunkt
rettet mot offshore- og annen
virksomhet. Vi beholder hotellet og østre del av øya som den
naturperlen og historiske vandreplass den er. Resten åpnes for
ny industriell utvikling. Det vil
frigjøre nye store areal og muligheter. Umulig? Neida, sjekk bare
hva som skjer i Kiruna!
La meg derfor avslutte med at vi

trenger ny aktivitet i kommunen
slik at dagens og kommende næringsliv skal utvikles. Signalene
fra de borgelige partier om å
legge ned fylkeskommunen skal
vi ta på alvor. Vadsø vil rammes hardt og vi vil jobbe for at
det ikke skjer. Uansett: tiden er
moden for å tenke nytt i Vadsø
og Varanger. Flere gjør det i dag
og kreativiteten er voksende på
flere nye fagområder. Så la oss
derfor hver morgen si i kor når
vi står opp:
ja, dette skal vi få til!

Januar 2013 Uke

flere av hans
fortviler over at
sier ja til oljepartikolleger i Sp
Lofoten. – Vi
boring utenfor
å få dem til
jobber intens for

- Torsken blikr
ikke russis

Sitter du på en god nyhet!

redaksjonen@kystogfjord.no

n

Kim Andre Hanse

avfolkede
valgte slippen på
n da han
Barkestad i Vesteråle
Det angrer
ville forlenge båten.
han ikke på.
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Gleder seg ikke

For første gang
gleder
ikke Rolf Rånes
(56)
til torskesesongen. seg
– Den
blir et pliktløp,
sier han.

Nr. 10, 3. årgang

Inn i viktig marke

Smører med
«storhundra»
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www.kystogfjor

d.no

ann_46x34_Layout

1 03.02.1

KJØP OG SALG
av fiskefa

og hennes kolleger i Nordland
Sp sier nei til oljeaktivitet utenfor Nordland og Troms etter
årsmøte.
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Siste 19
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i Fiskeridirekfått båt registrert
toratets register.
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og andre fartøy
er

SKIPSMEGLER

Nr. 09, 3. årgang

Janne Sjelmo Nordås

ordfører i Bø kommune
har tro på et levendefangst-prosjekt. Han har
håp om nytt liv i det nedlagte Nergård-anlegget.

Tørrfisk til
spottpris

Oso Maritime_

d

Når Jack-Robert
Møller
starter som fiskeriut
sending i
London, har mange
forventninger til det.

side 9
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Terje Amundsen
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KJØP OG SALG
av fiskefartøyer
og andre fartøyer

SKIPSMEGLER

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

Nr. 04, 3. årgang

på Husøyog hans kolleger
kan glise etter
båten «Senja»
torsk på to
å ha fisket 85 tonn
uker.

Steinar Friis

– Tips oss!

04

Tommy Iversen

Det er same kven
kven
som er kven og
som er same, bare
ha samkvem
kven og same kan
med kvarandre.

Seamus Curley

gikk på land på Myre for 17
år siden. Med ny båt har han
gjort vesteråling av seg.

side 14 og 15

side 2 og 3

Bernhard Pettersen

på Ballstad har fått ny båt
innført i Fiskeridirektoratets
register.

Tor-Ragnar Nilsen

side 22 og 23

i Hammerfest er
en av mange
med ny båt.

side 22 og 23

«Storhundra»
er i ferd med
å bli smøremid
rundt i fiskerinæ
let som får hjule
ringen. Mens
ne til å gå
elastiske vekte
i sør droppet
minsteprisene
r brukes i nord
. - Helt håpløst,
, har Surofi
Export. - Ei katte
sier Steinar Elias
pine for orga
sen i Norfra
nisasjonene,
fiskarlaget.
sier Arne Pede
rsen i kyst-

Velkommen
til LofotFishing
12.-14. april
2013 i Kabelvå
g

Side 4 og 5
SPONSORER:

Telefon 76 07 23 77

. Telefaks 76 07 20

70

. Mobil 908 71299 .
E-post: firma post@lofo

tstand.no

(Foto: Dag Erlandsen)

Tørrfiskprisen raser nedover fordi
mange produsenter har valgt å kvitte
seg med

restlageret før innsiget i Lofoten.
For 75 år siden
– Det ser ut til at enkelte har
gikk de norske fått
panikk og ville ha fisken ut til enhver
fiskeriene inn i
pris, sier fiskekjøper Arne-Johan
en
svært spennen
Larsen i Sørvågen.
de tid.

side 2 og 3

Side 4 og 5

Å oppleve
belæring av
folk som tydeligvis ikke har erfaring fra
fiskemottak, er nedverdigende.

side 2 og 3

Kong Øysteins
Hall,
Kabelvåg
. Internet: www.lofot

stand.no

Hans Petter Rasmussen og Ivar Sagen i Fiskarlaget Nord mener at Kystfiskarlagets leder har støttet en urettferdig politikk.
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Importør og forhandler

Vi er klare for årets juksasesong

Ombygging • Reparasjon
Overflatebehandling • Hydraulikk
Dekksutstyr • Aluminimumskontruksjoner
Maskineri • Plastrørsveising
Oppdrettsprodukter

Vi tilbyr kystflåten et omfattende
tilbud innenfor service, vedlikehold
og ombygging.

av Hobbyfisher- elektrisk og
bensindrevet haler for line,
garn og teiner.

Ta	
  kontakt	
  for	
  	
  
et	
  godt	
  -lbud	
  
90	
  18	
  85	
  89	
  

Suksess for kystfiske!
• Kraftblokker
• Taueblokker
• Teineløftere
• Garngreiere
• Garngreiesystem
• Oppdrettsutstyr
• Vinsjer til Capstans
• Tilpassede løsninger

	
  

Postboks	
  466,	
  9790	
  Kjølle3ord,	
  telefon	
  90	
  18	
  85	
  89/99	
  11	
  49	
  44	
  

www.kystogfjord.no
Tel + 47 69 36 07 00 • www.rappmarine.com

post@sveiseindustrien.no - 760 66 350 - Svolvær

Bolga Maritime
importør av Sole motorer

Alt av sløyesystemer for fartøy og industri
Skreddersøm etter kundens behov og ønsker
Rustfritt og syrefast materiale

Motorer fra 16 til 270 hk
leveres med alle typer gir.

FOR HELE FLÅTEN
I VESTERÅLEN
MED BASE
I MYRE HAVN
Alle installasjoner fra 12-400V.
 Automasjon og alarm.
 Service i hele Vesterålen.
 24 t vakttelefon 76 13 33 84


Tlf 78 42 48 80

SOLGT i Norge
siden 1979.

Vakttlf 908 30 846
firmapost@slippen.no

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

www.slippen.no

telefon 75751050. post@bolgamaritime.no

FCV-1150
FCV-1150 ekkolodd gjør jobben lett for deg. Dette høyteknologiske ekkoloddet viser krystallklare ekko. Det
betjenes enkelt med store knapper og egne
brukerinnstillinger.

•
•
•
•

Skiller ekkoene svært godt fra hverandre
Kan tilpasses de fleste svingere på markedet
God autofunksjon
Ypperlig bunnekspandering

I sum får du kvaliteten, påliteligheten og brukervennligheten som Furuno er kjent for.
www.furuno.no

www.omronning.no

PLASTKAR!
50 liters
m/lokk
Kun kr 1170,-

100 liters
m/lokk
Kun kr 1615,-

310 liters
m/lokk
Kun kr 2999,-

460 liters
u/lokk
Kun kr 2450,-

Andre størrelser på forespørsel, ta kontakt for gode tilbud. Frakt kommer i tillegg. Priser uten mva.

InternatIonal transport
termInal servIces In oslo and padborg
FreIght ForwardIng servIces In norway and denmark

BØ

ROVANIEMI

TRONDHEIM
ÅLESUND

VESTBY

Sitter du
på en god
nyhet!

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

www.froystadas.com

HIRTSHALS
MIDDELFART
PADBORG

HORNBEK

BARLINEK

– Tips oss!

LUGO

Telefon

MALAGA

Ålesund +47 70 10 26 00

bø i vesterålen +47 76 11 49 40

vestby +47 64 98 05 50

s,
ea
g
r
o
tn
nsi sund
trondheim +47 72 89 66 30
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78 49 99 00
eller
redaksjonen@kystogfjord.no

Faksimile Kyst og Fjord 24. februar
1345_norsk_annonce_185x132 1
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FCV-1150
EKKOLODD

Les mer på www.

VI FØLGER
ALLE REGLER

Fiskeriservice Senja AS
Juksamaskin
DNG

- for kystfiskere og fiskeindustri

Redningsflåte
Arimar (4 pers.)
Juksamaskin
Belitronic BJ5000

En spennede nyhet til både
vedfyring og grilling. Ypperlig til
matlaging utendørs.

Kontakt Torbjørn
tlf 905 48 069,
avd. Røst

JANGAARD EXPORT AS

www.espegard.no

3570 Ål Tlf 3208 6330

3570 Ål Tlf 3208 6330

Torsk – Sei – Uer
– Blåkveite – Breiflabb

DELIVERING THE DIFFERENCE™

Trenger klassen/
klubben din
noen ekstrakroner?
Vi har produktet som
varmer både
huset og i
pengekassen

Mørenot Dyrkorn AS
Avd. Båtsfjord | T: 90 87 26 01

Monteres på nye og brukte telner etter ønske.
Rask levering.
KONTAKT:

Design: D2 Grafisk AS
www.kreator.no

N

BÅLPANNE 50

Foto: Tor-Arne Sandnes, Se Nor

!

ET

YH

For å få det beste resultatet må du ha den
beste samarbeidspartneren

• Spesialtilpasset fartøygruppens behov
• Tar høyde for kommende krav til
sikkerhetsstyringssystem
• System for å gjennomføre lovpålagte risikovurderinger
• Forslag til vedlikeholdsplan

KOMPETANSE • SKREDDERSØM

En hendig og økonomisk modell
for deg som bare skal fyre bål.

3570 Ål Tlf 3208 6330

Medlemspris:
Ikke-medlem:

Vi kjører i Lofoten & Vesterålen.
Henter telner og leverer garna
Montert tilbake ved behov.

Gunstige priser - be om tilbud

Bestill på nett eller telefon:

Kontakt Gudmund Paulsen for garnprat
Direktetelefon: 909 29 602
E-post: gudmund@selstad.no

Sentralbord: 73 54 58 50
www.fiskarlaget.no

Selskap du har bruk for:

www.trucktek.no

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

Truck Tek er en av få leverandører av
maritim hydraulikk i Norge som kan
tilby kundestøtte helt fra skreddersøm
av utstyr, til kontroll og sertifisering.
Vår solide kompetanse og brede
Øksfjor
d Stil
lipp
og Mek
erfaring kommer våre
kunder
nytte.

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av fisk og krabbe Filet produksjon
DYFJORD
MASKIN
Yngve
BåtsfjordAkselsen
- 917 75 290
9782
Dyfjord
Vardø - 976
08 890
Telefon:
482
Vadsø - 908 6593
279298

– en trradisjonsrik
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.





TOTALLEVERANDØR AV SNURREVADUTSTYR:
- Snurrevadnot
- Snurrvadtau 24-60 mm
- Seleksjonsekker 126 mm-180 mm
- Stort lager av reservenett

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

 

BÅTSFJORDAS
Isanlegget

Tlf. 78 98 50 80
SENTRALFRYSELAGER
9779
Mehamn
Kjøp
og
salg av
fisk og krabbe mehamn@norlines.no
Filet
produksjon
telefon
78
49800
77 00
784
77
BoksTlf283,
9991
Båtsfjord

-

Postboks
343
Tlf.
78 98
Båtsfjord
- 91755
75 90
290
kvalitet
veien
9770
Vardø
-hele
976
Fax.
78Mehamn
98085589091

-

Vadsø - 908 65 279

 

 

mehamn@norlines.no
Fjordvegen
17, 9990 Båtsfjord
Tlf+47
784
Tlf.
7877
98 800
43 00
Postboks
343
Tlf:bjorn@baskips.no
68
01 Mek
Epost:
Øksfjor
d78S49
lipp
og
9770 Mehamn
www.skjaanesbruket.no
www.barents-skipsservice.no

– en trradisjonsrik
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.


Garn,
teiner, plastkar, etc

BÅTSFJORD
Finnesveien 30,
SENTRALFRYSELAGER
9550 Øksfjord


Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150




www.frydenbø.no
kystogfjord.no • mai 2012, uke 24

Øksfjord Slipp og Mek
BÅTSFJORD HAVNEVESEN

– en trradisjonsrik
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.



Finnesveien 30,
Mørenot Skjervøy
AS
9550 Øksfjord

Telefon 77 77 72 50
Tlf 991 58 150
E-post: skjervoy@morenot.no
www.frydenbø.no
www.morenot.no
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- kystens apotek

www.fiskarlaget.no

BESTILL
SYSTEMET PÅ NETT:
Strandveien 153, 9790 Kjøllefjord
mehamn@norlines.no
Tlf 784 77 800
Postboks 343
9770 Mehamn

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

JAN NYLUND & SØNNER AS

NORDKYN APOTEK

Telefon 78 49 86 85, Fax 78 49 99 10

NORDKYN AP

- kystens apo

Strandveien 153, 9790
Telefon 78 49 86 85, Fax

Selskap du har Selskap
bruk for:du har bruk for:




Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av fisk og krabbe Filet produksjon

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

v/Fiskarlagets Servicekontor AS

NORDKYN APOTEK

Avisgata 1, 8300 Svolvær
Tlf: 76 06 89 80 – Fax: 76 06 89 81

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

500,3.500,-

Porto og eksp. samt mva tilkommer.

Avd. Svolvær

Kun kr 1590,-

www.espegard.no

Formidler spretting av gamle garn for de
som måtte ønske det.

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

Odd Ivar Enoksen
Tlf: 979 60 204
E-post: oddivar@fiskeriservice.no
Senjahopen - Gryllefjord
www.fiskeriservice.no

for fartøy under 15 m

Forhåndsordre av garn for levering til høsten og
vinteren, da etter ønske om både farge og
garneringstype.
Monterer på nye og brukte telner

Kontakt oss på tlf.
930 36 840 - 700 22 622
post@tennbrikken.no
www.tennbrikken.no
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TORSKEGARN - SEIGARN - BLÅKVEITGARN - BREIFLABBGARN

SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEM

Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon og Khon-Kaen på lager.

th@dyrkorn.no - www.dyrkorn.no

Trenger du.....

REDSKAPSBUTIKKEN
PÅ SENJA

Garn

Alltid gode tilbud, velkommen innom!

Annonsér i
Kyst og Fjord

Galvanisert kombistativ til storsekk.
Inkl. 50 stk valgfrie storsekker i
netting. kr. 2.290,- eks mva.
Kontakt oss for info om forhandler

www.espegard.no
Vi lagerfører bl.a. Dyrkorn kystline, Catch™ rigg, sen, tauverk,
gummimakk, juksastrikk og juksalodd.

NORSK PRODUKT

Espegard Vedutstyr

www.kreator.no

Kom til oss.
Vi kjøper kun sløyd fisk.

Tid for VED!

ESPEGARD
BÅLGRILL 60

DYFJORD MASKIN
Moloveien 3,
Yngve Akselsen
9790
Kjøllefjord,
9782
Øksfjor
d
lipp
Øksfjor
dS
SDyfjord
lipp og
og Mek
Mek
tlf. 78 482
49 81
Telefon:
93 01
298
–– en
adisjo
adisjonsrik
en tr
trradisjonsrik
radisjonsrik
adisjo
adisjonsrik b
beedrif
driffftt innen
innen
ma
maritim
ritim o
og
g la
landbaser
ndbasertt industri.
industri.













Tlf 991 58
150
DYFJORD
MASKIN
6095
Bølandet
Boks
283, 9991
Båtsfjord
DYFJORD
MASKIN
Yngve
Akselsen
www.frydenbø.no
Yngve
Akselsen
Tlf.
78
98
55
90
Tlf: 70 30 06 90
9782
Dyfjord
9782
Dyfjord
post@froystadas.com
Fax.
78482
98 55
Telefon:
9391
298
Telefon:
482 93 298
www.froystadas.com
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Finnesveien
Finnesveien 30,
30,
9550
9550 Øksfjord
Øksfjord
Tlf
Tlf 991
991 58
58 150
150

www.frydenbø.no
www.frydenbø.no
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Fjordvegen
17, 9990
Båtsfjord
DYFJORD
MASKIN
Tlf.
+47 78
98 43 00
Yngve
Akselsen
AUT.MASKINENTREPRENØR
Dyfjord
Epost:9782
bjorn@baskips.no
www.jns.no
Skr
482 93etter
298
Tlf.www.barents-skipsservice.no
99Telefon:
27 eddersøm
12 00
kundens behov og ønsker
 

 

 

Rustfritt og syrefast materiale

-BÅTSFJORD
kystens apotek

SENTRALFRYSELAGER
Strandveien 153, 9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 86 85, Fax 78 49 99 10

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

 

 

Sjømat
høy kvalitet. Alltid. Moloveien 3,
Boks 283,
9991av
Båtsfjord
9790
Kjøllefjord,
Tlf:
49
Tlf:
78
49 68
68 01
01
Nordvågen AS – tlf 78 47
6278
50
www.skjaanesbruket.no
Fax.
98
www.skjaanesbruket.no
Skr
BÅTSFJORD
tlf.eddersøm
78 49 81etter
01
Fax. 78
78 HAVNEVESEN
98 55
55 91
91
www.skjaanesbruket.no
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Bølandet
Moloveien
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Moloveien 3,
Sitter du på en god9790
nyhet!
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Tlf: 70 30 06 90
9790 Kjøllefjord,
9790post@froystadas.com
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BÅTSFJORD
HAVNEVESEN
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78
49
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01
BÅTSFJORD HAVNEVESEN
www.froystadas.com
tlf. 78
49 81 01

 

 

- kystens apotek

Strandveien 153, 9790 Kjøllefjord
Telefon
78 49
86 85, Fax 78 49
99 10
Alt av
sløyesystemer
for

fartøy og industri

Tlf: 78 49 68 01
www.skjaanesbruket.no
Skreddersøm etter

kundens behov og ønsker

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER

Garn,
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etc 11
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NORDKYN APOTEK

Rustfritt og syrefast materiale
Garn,
Garn, teiner,
teiner, plastkar,
plastkar, etc
etc
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Tlf: 70 30 06 90
firmapost@slippen.no
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Rustfritt og syrefast materiale
Garn, teiner, plastkar, etc

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

6095 Bølandet

Vakttlf: 908 30 846 • Tlf 78 42 48 80
firmapost@slippen.no
Tlf: 70 30 06 90
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Rustfritt og syrefast
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Botnhamn Sjø AS
i Botnhamn i Lenvik kommune i
Troms har fått båten «Senjasund»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Trebåten som er
20,45 meter lang, ble bygget i 1967.
Den har distriktsmerke T-74-LK.
Båten har deltakeradgang i fiske
etter kystmakrell med garn/snøre for

garnfartøy. Den har også kvote i fiske
etter sei nord for 62. breddegrad som
notfartøy mellom 13 og 27,5 meter.
Det er to aksjonærer i dette selskapet. Willy-Morten Johansen, som
har under ti prosent av interessene
i selskapet står oppført på blad B i
fiskermanntallet. Videre Botnhamn
Fisk AS som er heleid av Morten Jo-

hansen på samme sted.
Bente Synnøve Henriksen
Vidar Henriksen og Asbjørn
Henriksen i Hønseby i Hammerfest kommune i Finnmark
har fått båten «Henriksen Jr.».
Plastbåten som er 12,23 meter
lang, ble bygget i 2006. Den har

distriktsmerke F-41-H. Båten har
deltakeradgang i fiske etter torsk,
hyse og sei med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet er
organisert i selskapet Henriksen
Fisk AS. Det er førstnevnte som
er største aksjonær, med ikke
langt unna halvparten av aksjene,
mens de to yngre herrene har noe
over en firedel hver.
Roar Harjo
i Vadsø kommune i Finnmark
har fått båten «Ramona» innført
i Fiskeridirektoratets register
med rettigheter til å fiske kongekrabbe. Plastbåten som er 9,35
meter lang, ble bygget i 1983.
Den har distriktsmerke F-14-VS.
Eieren som er oppført på blad B
i fiskermanntallet, har organisert
eierskapet i enkeltmannsforetaket Harjo Works, hvor han eier
alle andelene.

Senjen Sjø AS
med postadresse Husøy i Lenvik kommune i Troms har fått båtene «Rolf Asbjørn» og «Vågakallen» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med annen eiersammensetning. Nå er det kun Rolf Bjørnar
Tøllefsen gjennom firmaet Senjen Invest AS og Frank Jonny Solbakken gjennom Solnes Fiskebåt AS som
er eiere. Solbakken har tre femdeler av interessene i selskapet, mens Tøllefsen har resten.
«Rolf Asbjørn» er en stålbåt på 27,30 meter. Den har distriktsmerke T-515-LK.Båten ble bygget i 2001
og har deltakeradganger i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen og gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har også adgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap
for konvensjonelle fartøy under 28 meter samt ekstrakvote i fiske etter de samme fiskeslagene gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten.
«Vågakallen» er en trebåt som ble bygget i 1964. Den har adgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har distriktsmerke T-29-LK.

Jostein Kiviniemi
som er oppført på blad B i fiskermanntallet, har meldt flytting
fra Sør-Varanger kommune i
Finnmark til Vadsø kommune i
samme fylke. «Bugøyværing» er
båten han drifter med. Det er en
plastbåt på 10,52 meter som ble
bygget i 1990.
Thor Halgeir Williamsen
i Loppa kommune i Finnmark
som driver med båten «Komet»
har meldt seg på fiske med tilleggskvote av torsk med fartøy
i åpen gruppe som er registrert
i virkeområdet for Sametingets
tilskuddsordning. Båten har distriktsmerke F-32-L.

Johannes Mortensen
i Vadsø kommune i Finnmark har
meldt seg på fiske med tilleggskvote
av torsk med fartøy i åpen gruppe
registrert i virkeområde Sametingets
tilskuddsordning. Han fisker fra båten
«Doggen». Det er en plastbåt på 10,66
meter, som ble bygget i 1986. Den har
distriktsmerke F-17-VS.
Johan Henrik Daniloff
i Alta kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Jan Bjørnar Eriksen
i Båtsfjord kommune i Finnmark har
blitt overført fra blad A til blad B i fiskermanntallet.
Peter Eugene Kristoffersen
i Tana kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Arnor Jonsson
i Gamvik kommune i Finnmark har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Dainius Lukosevicius
i Hammerfest kommune i Finnmark
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ryszard Borowski
i Måsøy kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Tomas Gumbaravicius
i Måsøy kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Hjalmar Harila
i Vadsø kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Ketil Jakola
i Vadsø kommune i Finnmark har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Kjell-Arne Enoksen
i Berg kommune i Troms har blitt tatt
opp på blad B i fiskermanntallet.

langs kysten

Jostein Arvesen
i Ibestad kommune i Troms har med
tilbakevirkende kraft blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.
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Rolandas Zujevas
i Karlsøy kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Jermunn Kjell Johan Lanes
i Kvæfjord kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Bjørn-Willy Nessø
i Kvæfjord kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Kjell Hugo Nilsen
i Kåfjord kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Ola Larsen
i Hammerfest i Finnmark har fått båten «Eline» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Den har distriktsmerke F-22-H. Plastbåten
som er 8,77 meter lang, ble bygget i 1983. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak hvor han naturlig nok er eneste eier. Ola Larsen er
oppført på blad B i fiskermanntallet.
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Tommy Soleng
i Kåfjord kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Aleksander Jørgensen
i Lyngen kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
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Kristoffer Mikkelsen
i Skjervøy kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Aleksander Pettersen
i Tranøy kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Verner Albrigtsen
i Tromsø kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Hans Erik Hansen
i Tromsø kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Knut Harald Einarsen
i Tromsø kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Ansten Johan Pedersen
i Tromsø kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Bengt Thore Ruud Ottarsen
i Tromsø kommune i Troms har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Raimond Johansen
i Alstahaug kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ketil-Andre Klausen
i Andøy kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Trine Pettersen
i Bindal kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Kim Andreas Olsen
i Bodø kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ivar Åge Johnsen
i Bø kommune i Nordland har blitt tatt
opp på blad A i fiskermanntallet.
Frank Werrmann
i Bø kommune i Nordland har blitt tatt
opp på blad A i fiskermanntallet.
Bjørn-Sverre Aakvik
i Dønna kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Frank Harry Hagerup
i Fauske kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Morten Andre Olufsen
i Fauske kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Reidulf Pettersen
i Hamarøy kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Morten Sæther Karlsen
i Herøy kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Aleksander Graarud
i Lurøy kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Mehamn Fisk AS i Mehamn i Gamvik kommune i Finnmark har fått
båten «Eiken» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Trebåten som er 9,10 meter lang, ble bygget i 1978. Den har distriktsmerke
F-34-G. Båten har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Det er
Mehamn Fisk AS som er båtens formelle eier. I dette selskapet er det to
eiere, Rolf Kristiansen og Hans Mikal Kristiansen. Førstnevnte står på
blad B i fiskermanntallet.

blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Sissel Grindhaug
i Vega kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Roger Haugberg
i Vefsn kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Jonas Lorentsen
i Vestvågøy kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Elin Johanne Nerleir
i Vestvågøy kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Frank Pettersen
i Vestvågøy kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Fred Olsen
i Vestvågøy kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Iver Ekran Gustavsen
i Øksnes kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Tibor Kaslman
i Øksnes kommune i Nordland har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ketil Martinsen
i Øksnes kommune i Nordland har
blitt overført fra blad A til blad B i
fiskermanntallet.

Rolf-Stian Nilsen
i Røst kommune i Nordland har blitt
tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Øyvind Mårvik
i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Arnold Haukøy
i Tysfjord kommune i Nordland har

Markus Blengsli
i Namsos kommune i Nord-Trøndelag

har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Eirik Tviberg
i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Rune Riise
i Vikna kommune i Nord-Trøndelag
har blitt overført fra blad A til blad B
i fiskermanntallet
Erlend Magne Grøntvedt
i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag har
blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
Stian Aleksander Johansen
i Bjugn kommune i Sør-Trøndelag har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Stian Kristiansen
i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Marius Vatn
i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har
blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Vidar Bolme Svee
i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Ole Petter Nittemark Viken
i Roan kommune i Sør-Trøndelag har
blitt overført fra blad A til B i fiskermanntallet.
Bjørnar Holberg
i Smøla kommune i Møre og Romsdal har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.
Edgar Holberg
i Smøla kommune i Møre og Romsdal
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntallet.
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Gratulerer, minister!
Denne uka har hun vært
opptatt med budsjettkonferansen til regjeringen. Men nå blir det
feiring!

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
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Kilde: Råfisklaget, 12.03.2013

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no
Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år

Norges fiskeri- og kystminister
Lisbeth Berg-Hansen fyller nemlig 50 år denne uka. Torsdag 14.
mars er dagen hennes.
Politikeren fra Bindal sør i Nordland fikk sitt første møte med
rikspolitikken for mer enn 20 år
siden. Knappe 30 år gammel ble
hun politisk rådgiver i departementet hun nå styrer.
Da var det landsmoderen Gro
Harlem Brundtland som var
statsminister og sjef i departementet var Jan Henry T. Olsen.
Dramaet rundt forhandlingene
om Norges mulige EU-medlemskap kunne hun følge på nært
hold. Vi vet alle hvordan det
gikk.
I en toårsperiode i 2000-2001
fikk hun være så nær maktens
kjerne som vel er mulig i Norge,
da hun var sekretær på statsministerens kontor.
Fiskeri- og kystminister ble hun
fra 20. oktober 2009.
Lisbeth Berg-Hansen har bakgrunn fra havbruksnæringen,
og er eier i oppdrettsselskapet
Sinkaberg-Hansen AS.
I løpet av våren vil hun legge
fram ei sjømatmelding for Stortinget som er ventet behandlet i
løpet av våren.
Vi slutter oss til gratulantene!
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Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (12.03.2013)
År 		

Mill. kroner

2011 		
2012 		
2013 		

1.618
1.929
1.622

Sitter du på en god nyhet!

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

Lisbeth Berg-Hansen reklamerer mer enn gjerne for norsk sjømat. (Foto: Trond Antonsen)

KVALITETSUTSTYR
TIL GARN- OG LINEFLÅTEN
Vi leverer knoppa forsyn, monoline og
snøreline til kommende linesesong
til meget gunstige priser

– GJØR HAVET
LØNNSOMT!

Gode tilbud på garn til Torsk, Sei,
Uer, Rognkjeks, Blåkveite og Breiflabb
Monteres på nye og brukte telner

TA
KT
KONTA !
!
I DAG!
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