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Lodde-epoke
mot slutten
Sildoljefabrikkens lukt var 
synonymt med «peng». 
Etter 60 år er det slutt.

Klart for ny
Lofotfishing
Arne Mørch lover spen-
nende program og mange 
ulike utstillere på årets 
Lofotfishing.
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side 2 og 3 

Det var mange 
som trodde at 

Kyst og Fjord ville 
være historie etter et tid-
srom tilsvarende elghundens 
eller julenissens sesong.

Marius Knutsen 
på Myre i Vesterålenhar fått 
båt innført i direktoratets 
register over fiskefartøy.

side 38 og 39

Aline Alves-Wold (28)
fra Brasil – bosatt på Andenes 
– insisterer på at hun er ei 
ekte feskarkjerring.

side 16 og 17

Roger Mosseng vil gjerne vise fram Lofoten Sjøprodukter til turister og 
andre skuelystne. På anlegget produserer de både tørrfisk og laks. «Alle» 
synes dette er en god idé, unntatt Fiskeridirektoratet. Hver sommer ankrer 
det opp 70-80 cruiseskip noen hundre meter fra bedriften.

Side 6 og 7
www.frydenbosabb.no

SABB HVP
serien 150 - 830 Nm
SABB HVP
serien 150 - 830 Nm

Importør:

Iveco NEF 
serien 85 - 825 hk
Iveco NEF 
serien 85 - 825 hk

Lister aggregat
5 - 20 KVA

Lister aggregat
5 - 20 KVA

Får ikke vise
fram anlegget
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meninger

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis
Kyst og Fjord arbeider etter Vær Varsom-plakaten regler for god pres-
seskikk. 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

I fjor deltok kong Harald på 225 offisielle 
arrangementer, flest av alle i kongefamilien. Tross 
alderen hadde han 11 prosent flere oppdrag enn i 
2011, og 40 prosent flere enn i 2010. Dette framgår 
av de siste årsberetningene fra Slottet. Kongen 
takker ja til mange invitasjoner til arrangementer 
over hele landet. Årsberetningen fra 2012 viser at 
kronprins Haakon, dronning Sonja og kronprinsesse 
Mette-Marit deltok på henholdsvis 161, 102 og 90 
offisielle arrangement i fjor.
(Vårt Land)

På fire år har den norske stats inntekter på tobakksvarer 
falt med 750 millioner kroner. I 2012 fikk staten inn 7,3 
milliarder kroner i tobakksavgifter, 170 mill. mindre 
enn året før og 750 mill. mindre enn i 2009. En av 
grunnene er at færre røyker. Ifølge Helsedirektoratet 
var 16 prosent av befolkningen daglige røykere i 2012 
mens tilsvarende andel i 2009 var 21 prosent. Antall 
snusere har i samme periode steget fra 6 til 9 prosent. 
Avgiftssatsen på snus er en god del lavere enn på 
sigaretter og forklarer noe av nedgangen.
(Norsk Telegrambyrå)

EU må kutte jordbruksstøtten med om lag 5 
prosent neste år. EUs jordbruksbudsjett skal kuttes 
med 10 prosent i årene fra 2014 til 2020. Det får 
konsekvenser for utbetaling av støtte til bøndene. 
EU-kommisjonens løsning er å redusere tilskuddene 
med om lag 5 prosent neste år, men de vil skjerme 
de minste. Det er imidlertid ikke oppnådd enighet 
om hvor grensen skal gå. Noen EU-land vil skjerme 
alle gårdsbruk som får under 5000 euro, om lag 
37.500 kroner, andre vil sette grensen ved 2000 euro.
(Nationen)

- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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KONTAKT
Telefon 78 49 99 00
Kyst og Fjord AS
Strandveien 155
Pb 45, 9790 Kjøllefjord
org.nr. NO 996 598 225 MVA

Post@kystogfjord.no
redaksjonen@kystogfjord.no 
tips@kystogfjord.no
abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no

Burde heller juble
Familien Mosseng har skapt et helt unikt fiskerimiljø på 
Mortsund som de er stolte av og gjerne ønsker å vise fram. 
Fiskeridirektoratet vil imidlertid noe annet og har avslått 
søknaden om å gjøre Lofoten Sjøprodukter AS til visning-
sanlegg for turister. Det skal nemlig direktoratet ha seg 
frabedt.

Det hjelper ikke at turister faktisk står i kø for å se den 
unike bedriften som både driver med hvit fisk og laks. 
Heller ikke at de har solide medspiller som omfatter Lo-
foten Ship Agency, to cruisebåtrederier, Statles Rorbuer 
i nabolaget med 300-400 sengeplasser, næringsråd Arve 
Knutsen (KrF) i Nordland fylkeskommune, SINTEF Nord, 
partileder Arne Reiersen i Vestvågøy Ap og Vest-Lofoten 
videregående skole. 

- Vilkåret «særlig egnet til formidling» er ikke oppfylt, 
heter det i avslaget fra direktoratet, datert lillejulaften 2011. 
Ferdig med det.

Det foreligger heller ingen forklaring på hva hvilke tiltak 
som må til for å gjøre anlegget til en visningsbedrift.

Man kan nesten bli målløs av mindre. Man skal være bra 
tverr for å se at drømmene til familien Mosseng vil være til 
fare for matsikkerheten eller kan være til skade for norsk 
fiskeri. 

Hvorfor kan man ikke oppleve et entusiastisk direktorat? 
I en verden der folk hele tiden higer etter mer kunnskap og 
ikke minst stadig blir mer bevisste på hvor mat kommer ifra, 
er direktoratets holdning nærmest ufattelig.

Kan det være at det ligger helt andre ting bak. Nemlig at 
et visningsanlegg skal drives i offentlig regi. Ikke vet vi, men 
det er vanskelig å se noen grunner til vrangviljen Lofoten 
Sjøprodukter har møtt på.

Samtidig maler den byråkratiske kvern svært sakte. 
Fiskeridepartementet som er ankeinstans, lar ikke høre fra 
seg. I mellomtiden står folk i kø for å få et innblikk i nærin-
gen.

Dette harmonerer svært dårlig med visjonene om å 
gjøre Norge til verdens fremste sjømatnasjon. 

Både byråkrater og politikere burde i stedet juble over 
et slikt tiltak som familien Mosseng ønsker å bidra med. Og 
det uten at det koster staten en eneste krone.

Trykk Polaris Media Nord AS

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

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

Under Lofotfishing i 2011 
ble nyfødte Kyst og Fjord 
vist fram for første gang. 
Et passende fødested for en 
nordnorsk fiskeriavis  – uten 
tvil – nær fjæresteinene like 
ved der skreien har sin fø-
destue. Fiskeslaget som har 
betydd omtrent alt for være 
eller ikke være, liv eller ikke 
liv i nord.
I Vågan kommune er heller 
ikke fiskerijournalistikk noe 
nytt. Lofotposten var lenge 
Nord-Norges største og vik-
tigste avis og hadde etter 
andre verdenskrig mer enn 
30.000 i opplag. 
Dagene 8.-10. april for tem-
melig nøyaktig to år siden 
stilte Kyst og Fjords første 
medarbeidere på den viktige 
messa for oss som er opptatt 
av det som skjer langs kys-
ten. Det hadde blitt laget en 
demoavis – svært lik den 
avisa du nå leser. Denne ble 
delt ut på messeområdet. 

til – og blitt realisert. Først 
og fremst har det blitt klart 
for alle oss som har deltatt i 
oppdragelsen og omsorgen 
for dette barnet at bare mye 
hardt arbeid og tett oppføl-
ging teller. I dag er vi en stab 
på åtte personer. 
Det mest paradoksale er li-
kevel at om denne papiravisa 
hadde blitt startet for 20 eller 
25 år siden, så hadde den 
ikke hatt en nubbesjanse til å 
overleve. I dag klarer vi oss, 
selv om det hver eneste uke 
fordres ekstra innsats for å 
komme ut.

Hvorfor ville vi ikke lyktes 
med dagens bemanning for 
20 år siden?
Hvis vi tar utgangspunkt i 
hvor medarbeiderne jobber 
så vil de fleste heve øyenbry-
nene.
Redaktør Øystein Ingilæ og 
«hele» markedsavdelingen 
og administrasjonen (med ett 
unntak) sitter i Kjøllefjord 
i Finnmark. De teller fem 
personer til sammen. Så har 
Kyst og Fjord et avdelings-
kontor på Sortland. Korteste 
vei fra Dag Erlandsen på 
Sortland til Kjøllefjord er 

At messen er i flerbrukshal-
len Kong Øysteins hall og at 
Kyst og Fjords redaktør ble 
gitt samme navn etter fødse-
len, er likevel bare en tilfel-
dighet.

I denne digitaliserte verden, 
strider det ikke mot all for-
nuft å starte noe som kre-
ver trykksverte? Alle trykte 
medier sliter med nedgang i 
opplaget og antall fiskere er 
på retur. Har dette virkelig 
noe for seg?
Det var nok av dem som 
trodde at Kyst og Fjord ville 
være historie etter et tidsrom 
tilsvarende elghundens eller 
julenissens sesong.
Et knippe av de som har 
jobbet for at en nordnorsk 
fiskeriavis skulle bli en reali-
tet, vil være på messa denne 
gangen. Mye tankegods fra 
den gang for to år siden har 
endt i historiens papirkurv, 
mens nye tanker har kommet 

1042 km. Jeg bor på et lite 
sted som heter Hradištko ca 
35 km sør for Tsjekkias ho-
vedstad Praha. For meg er 
hovedkontoret 3291 km unna 
hvis jeg velger vei nordover 
gjennom Tyskland, Sverige 
og Finland. 
Jeg fikk forøvrig følgende 
kommentar fra en nordnorsk 
patriot da hun så at jeg bor i 
Tsjekkia: - Du bor jo egent-
lig usentralt til! 
I dette perspektivet hadde 
selvsagt det slagferdige kvin-
nemennesket helt rett!
Siste ansatte selger, Eli-
sabeth Svee-Larsen, bor i 
Tromsø 714 km fra Kjølle-
fjord. Avisen blir produsert 
grafisk i Lakselv, som «bare» 

er 234 km fra Kjøllefjord. Et 
siste viktig sted er Stangnes 
utenfor Harstad hvor avisa 
trykkes, 963 km fra Kjølle-
fjord.
Derfra bringes den ut til dere 
med postens hjelp.
Det vil følgelig være en 
overdrivelse å si at vi driver 
en sentralisert virksomhet.
For 20-25 år siden var mo-
biltelefoner noe de færreste 
hadde, epost hadde omtrent 
ingen hørt om og internett var 
science fiction. I dag er det 
hverdagen for mange av oss. 
Jeg kan kanskje legge til at 
jeg hadde hatt Jernteppet 
og mulig sensur (!) mellom 
meg og Kjøllefjord for 25 år 
siden..

Uansett, uten disse teknolo-
giske framskrittene hadde det 
aldri blitt noe Kyst og Fjord. 

Vi kommuniserer via inter-
nett, ringer hverandre borti-
mot gratis via skype og får 
noen ganger folk til å sende 
bilde av seg selv via epost 
etter at de har blitt intervjuet. 
Det er ikke så lenge siden jeg 
sendte uframkalt film med 
brøytebil fra uværsreportasje 
mens jeg bodde ved Varan-
gerfjorden i Finnmark.
Dette er de rammene vi job-
ber i forhold til. Likevel er 
det dere leserne og annonsø-
rene som gjør dette prosjek-
tet realiserbart vet at dere 
betaler noen kroner for å lese 
ordene vi har skrevet eller 
for at dere skal være synlige 
overfor mulige kunder og be-
taler for det.

Jeg vil bare legge til noe helt 
til slutt som er en selvfølge-
lighet langs kysten. At vær-
forholdene kan være tøffe, 
er vi vant til. Det betyr at en 
gang kan avisa komme et 
døgn senere hvis fly- eller 
båttrafikken stopper. Da er 
den nordnorske kystsjela tål-
modig og tilgivelsen er nær.
Hadde de mange sørfra som 
mener at nordlenninger er sy-
tete av seg, opplevd et par or-
kaner av beste merke, hadde 
vi fått høre både syting og 
om nasjonale katastrofer..
Vi kan ikke annet enn takke 
dere for tilliten og de mange 
gode tilbakemeldingene og 
love at vi skal fortsette det 
løpet vi har startet.

Fødselen under Lofotfishing

«Det vil være en 
overdrivelse å si at 
vi driver en sentra-
lisert virksomhet.»

KOMMENTAR
Trond Antonsen
Journalist i
Kyst og Fjord

«Det var nok av 
dem som trodde at 
Kyst og Fjord ville 
være historie etter 
et tidsrom tilsva-

rende elghundens 
eller julenissens 

sesong.»

«Hadde de mange 
sørfra som mener 
at nordlenninger 
er sytete av seg, 
opplevd et par 

orkaner av beste 
merke, hadde vi 

fått høre både sy-
ting og om nasjo-
nale katastrofer.»

Kyst og Fjord vil delta på fiskerimessen – som for to år siden da den ble introdusert.  



Side 4 • KYST OG FJORD  KYST OG FJORD • Side 5 kystogfjord.no • april 2013, uke 15 kystogfjord.no • april 2013, uke 15

nyheter

Berntsen-bruket blir boliger
Berntsen-bruket på Myre kan bli omregulert til boliger, 
etter at Kystverket har gjort helomvending i saken, skriver 
Øksnesavisa. Etaten satte foten ned for planene i 2011, 
men nå er snakk om utleie til turister om sommeren og 
fiskere om vinteren, ikke permanente boliger, som ellers 
ofte resulterer i konflikt med næringsvirksomhet ve-
drørende støy med mer. 

25.000 tonn i Øksnes
Øksnes er i ferd med å passere utrolige 25.000 tonn 
torsk hittil i år, hele 6500 tonn foran fjorårsskjemaet. 
Nesten alt tas på land på Myre og Stø, og tallene tils-
varer et halvt lofotfiske. Verdimessig, medregnet hyse 
og spesielt sei, som også har pene tall å vise til, er ver-
dien ved utgangen av uke 13 på 193 millioner kroner, 
skriver Øksnesavisa.

Elevene i mål
Elevene ved Vest-Lofoten videregående skole på 
Gravdal er i mål, etter at opplæringsbåten «Skårungen» 
forleden leverte årets siste åtte tonn med torsk. Snurre-
vadbåten har en kvote 20 tonn, gjorde de siste to halene 
ved Moholmen og leverte fangsten til Nic. Haug i Ball-
stad. – Det er enorme mengder fisk å se, sier skipper 
Raine Willy Vikten til Lofotposten.

Kjemper for Ballstad havn
Fylkes- og kommunepolitikere i Lofoten kjemper for 
å få Ballstad havn inn i Nasjonal Transportplan. – 
Lovlig seint, sier statssekretær Hugo Bjørnstad (A) til 
Lofotposten. Bjørnstad fra Svolvær stiller spørsmål 
ved om fylkesrådet i Nordland i det hele tatt kan lan-
sere havna, som har vært et hett tema det siste året på 
grunn av for lite dybde.

Hvalross i Lofoten
En forvillet hvalross med en svenskepilk i munnen ble 
nylig observert på en av laksemerd i Pundslett ved Rafts-
undet. Dyret ble senere avlivet av viltnemnda. Seniorfor-
sker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø 
sier til Lofotposten at hvalross i Lofoten er heller sjel-
dent. Men at det finnes observasjoner både i Oslofjorden, 
Færøyene og Skottland.

- Ulovlig omregningsfaktor

Snø er bra for tørrfisken

Finnmarkfylkeskommune
informerer

Kvalifiser deg for de
betydningsfulle jobbene i
nord - og i hele verden?

Ta maritim fagskole, nautiske utdanning i Nordkapp
Vi har offentlig godkjent tilbud til deg med fagbrev og/ eller relevant
praksis fra sjøen. Passer like godt for kvinner som for menn. Deler av

undervisningen vil foregå på skolens brosimulator.
2- årig nautisk linje som fører til klasse D4/D1

Søknadsfrist 15. april 2013
Les mer og søk om opptak på våre nettsider.

Mer informasjon kontakt avdelingsleder for maritim utdanning 
Sturla Nilsen tlf. 416 59 592. Søknaden kan sendes inn på: www.vigo.no

fra
nt
z.n

o

www.nordkapp.vgs.no

Snø er bra for tørrfisken. 
Det sier fiskekjøper John 
Berg i Svolvær, som alt 
nå er viss på at kvaliteten 
er i boks.

- Snøen er med og holder tem-
peraturen nede, uansett hvor 

sterk sola måtte bli, sier Berg 
til Kyst og Fjord.

Uhorvelige mengder
Uhorvelige mengder snø har 
lavet over Nordland de siste 

ukene, så mye at meteorolo-
gene har stått på skjermen og 
skjemtes, og reporter Bjarne 
Hagen i NRK Nordland for-
leden måtte beklage at han før 
påske hadde kommet til å for-
telle lytterne at våren definitivt 
var kommet til fylket. 
Det hadde den ikke. For mens 
statskanalen fortalte om gress-
branner i Hordaland, tok Kong 
Vinter et solid grep om Nord-
land.
Men om nordlendinger flest 
ønsker den dit pepperen gror; 
Berg er fornøyd med snøen. 

Risikosport
Å henge fisk i Øst-Lofoten er 
en risikosport, man henger jo 
hele formuen ute for vær og 
vind. Håpet er fromt; man ber 
om at naturen skal fare var-
somt med verdiene, der tempe-
raturene verken skal være for 
høye eller for lave. For mens 
klimaet er stabilt varmere for 
hver kilometer du kommer 
vestover i Lofoten, risikerer 
du frostnetter i Svolvær midt 
under lofotfisket. Med kaldt 
vær i anmarsj bør ikke skreien 

henges, men saltes, med lavere 
fortjeneste. 
På den annen side; jo lenger du 
venter, jo større er muligheten 
for at det skal bli for varmt for 
henging. Den sjansen er mi-
nimal når snødungene ligger 
meterhøye rundt fiskehjellene.

Snart fullhengt
Det kalde været gjorde at John 
Berg valgte å ikke kjøpe fisk 
den siste uka før påske, til stor 
fortvilelse for lokale fiskere 
uten alternativ. Nå derimot, 
kjøpes det for fullt.
- Alt som tas på land nå, går 
rett på hjell. Vi hengte 100 
tonn den første uka etter påske, 
og blir trolig fullhengt i løpet 
av denne uka. Får vi 300 tonn 
på hjell, er vi godt fornøyd, 
sier Berg, som har kolleger 
lenger vest med 1000 tonn på 
hjellene. Men de startet altså 
henginga flere uker før påske.
- Sesongen går raskt mot slut-
ten. Så snart den er ferdiggytt, 
får torsken det brenntravelt 
med å komme vekk. Og alt 
tyder på at det skjer akkurat 
nå.

- Snø er godt for tørrfisken, sier John Berg, her godt plassert oppå de meterhøye brøytekantene under fiskehjellene.  (Foto: Dag Erlandsen)

Børs og katedral: L Bergs sønner eier «Børsen spiseri» , et større rorbuanlegg og selvsagt fiskemot-
taket i bakgrunnen. Alt tett i tett på Svinøya.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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Gjorde 200.000
kort krabbe-økt
I løpet av noen hektiske uker i 
høst tjente Willy Olsen 200.000 
kroner på taskekrabbe. Det ga 
mersmak.

Prisene kommer 
til å ramme
Roy Dagfinn Korneliussen 
er overbevist om at de lave 
prisene på torsken kommer 
til å ramme en god del folk i 
næringen.

side 6 og7 Siste side

Jahn Magnus Paulsen
i Kjøllefjord i Lebesby 
kommune i Finnmark har 
fått båten «Støbuen» in-
nført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy. 

side 34 og 35

Olav Lind
søker etter sannheten i et 
forlis der hans far var med 
og berget mange mennesker.

side 10 og 11

Med eget kontroll-
system

side 2 og 3 

Her er havet fullt av 
fisk og vi er i ferd 

med å svelte i hjel.

Fiskekjøper Jon Edvard 
Johnsen er lei av å tape 
penger på feile omregn-
ingsfaktorer. Derfor har 
han likegodt montert et 
eget kontrollsystem. – Så 
håper jeg at Fiskeridirek-
toratet tilpasser seg virke-
ligheten, sier han.

Side 4 og 5
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Fiskeridirektoratet 
bøyer ikke av for dom-
men i Hammerfest 
tingrett. – Godkjent 
og avtalt omregnings-
faktor er 1,5, fastslår 
direktør Aksel Eikemo i 
ressursavdelingen i Fis-
keridirektoratet.

Han bestrider dermed den 
såkalte «Norsild»-dommen 
som slår fast at loddesprengt 
vårtorsk på Finnmarkskysten 
ikke har en omregningsfaktor 
på 1,5, men 1,7 eller 1,8.
Tirsdag denne uka sendte Ei-
kemo ut en melding på Fis-
keridirektoratets nettsider, 
forfattet av direktoratets kom-
munikasjonssjef. Den lyder 
som følger:
«Fiskeridirektoratet har i vin-
ter mottatt en rekke meldinger 
om at mange mottak benytter 
såkalte dynamiske omreg-
ningsfaktorer når de registre-
rer torsk på sluttseddelen. 
– Dette er ulovlig. Godkjend 

og avtalt omrekningfaktor for 
sløyd og hodekappet (SH) 
torsk er 1,5, sier direktør Aksel 
R. Eikemo i Ressursavdelinga 
i Fiskeridirektoratet. 
Fiskeridirektoratet sendte før 
helga et brev til sentrale orga-
nisjoner i fiskerinæringa der 
omregningsfaktoren og regel-
verket rundt landing av fisk 
blir presisert.

Feil totalbilde
Den offisielle og eneste lov-
lige omregningsfaktoren for 
SH torsk er 1,5. Denne fakto-
ren er en gjennomsnittlig verdi 
og gjelder hele året i alle om-
råder og er i tillegg avtalt med 
Russland.
– Ved bruk av dynamisk om-
regningsfaktor får vi et feil to-
talbilde for kvoteåret og det vil 
føre til at vi får feil fangststa-
tistikk. Derfor er det viktig at 
alle holder seg til den samme 
faktoren – uansett om torsken 
er loddesprengt eller gytemo-
den, sier Eikemo.
Torskekvoten for 2013 er 
rekordhøy og med de gode 
fangstforholdene som vi ser 
nå, er det naturlig at både fis-
kere og kjøpere ønsker høy 

effektivitet ved landing og 
produksjon av fisken. 
Bruk av dynamisk faktor der 
en veier fisken rund, og der 
oppgjøret til fisker skjer med 
bakgrunn i beregnet vekt av 
SH torsk, kan gi et annet resul-
tat enn om fisken hadde vært 
veid i denne tilstanden.  Dette 
er også i strid med landingsfor-
skriften.»

Kyst og Fjord skrev om denne 
problemstillingen i siste avis i 
2012. Fiskekjøper Jon Edvard 
Johnsen i Bø i Vesterålen - 
som akkurat hadde investert i 
nye sløyelinjer mener at fakto-
ren i virkelighetens verden må 
være en annen. Enten torsk er 
loddesprengt – og følgelig har 
verdiløs vekt i seg – eller det 
er snakk om gytetorsk hvor 
innvollene har en langt lavere 
verdi enn selve fisken. 
– Prisen vi får for lever og 
rogn er selvsagt langt under 
det vi får for fisken, og vi taper 
penger på samme måte som på 
sildtorsken, sa han til Kyst og 
Fjord i desember i fjor.

Omregningsfaktoren på 1,5 har 
vært omstridt de siste årene, 

og Fiskeridirektoratet 
har vært under sterkt 
press. Men det er ikke 
de som har presser 
sterkest - fiskekjø-
perne - som har fått 
direktoratet til å gi 
etter, men konstitu-
ert tingrettsdommer 
Johan Eggen i Ham-
merfest. Og det til 
tross for at Eggen ga 
direktoratet medhold 
og dømte skipper og 
rederi til bot og inn-
dragning for feil fø-
ring av fangstdagboka 
i fjor sommer.

Dommen mot «Nor-
sild» slår fast at lod-
desprengt vårtorsk 
på Finnmarkskysten 
ikke har en omreg-
ningsfaktor på 1,5, 
men 1,7 eller 1,8. Den 
prinsipielle dommen, 
som falt i august, ble 
aldri anket, og må følgelig være 
retningsgivende for Fiskeridirek-
toratets praksis i framtida, ifølge 
alminnelig rettspraksis.
Med Fiskeridirektoratets melding 
nylig, er det klart at Eikemo ikke 

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Fiskeridirektoratet holder fast ved at om-
regningsfaktoren for sløyd og hodekap-
pet torsk er 1,5, selv om en norsk domstol 
har kommet til noe annet. (Faksimile fra 
Kyst og Fjord 49/2012)

er interessert i å gi seg uten 
sverdslag.
Det har ikke lyktes Kyst og 
Fjord å komme i kontakt med 
Jon Edvard Johnsen for en kom-
mentar.
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Opp for fersk torsk
Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 
490 millioner kroner i 1. kvartal. Dette er en 
økning på 21 prosent eller 85 millioner kroner 
sammenlignet med 1. kvartal 2012. Eksport-
ert kvantum økte i samme periode med 63 
prosent til totalt 23 000 tonn. I mars ble det 
eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 209 
millioner kroner. 

Mer fusk med fisk enn kjøtt
Det fuskes mer med fisk enn med kjøtt når 
produktene merkes. Tirsdag presenterte 
BBC en undersøkelse som viser at fusk 
med opprinnelsesmerking på fisk er van-
lig. Torsk, hyse og flyndre erstattes med 
billigere varianter. Det gjelder spesielt for 
panerte produkter. Mulighetene til fusk er 
store, skriver Dagligvarehandelen.

Problemer for ferskfisk-transporten
- Du kan si at verden utenfor har vært 
avstengt fra oss. Bjørn Tore Fredriksen i 
Nergård Senja AS tar problemene med snø 
og ras med en liten fleip. De mange stengte 
veiene har skapt problemer for transport 
av fersk fisk fra ytre deler av Senja. - Dette 
er jo ingen ukjent problemstilling for oss 
vinterstid. 

Fortviler på ny
Det er ikke lenger mulig å levere fiske i 
Nord-Troms. For første gang må Årvik-
bruket stenge mottaket, sier daglig leder 
Håvard Inge Albrigtsen på bedriften. – 
Bakgrunnen er rett og slett at det er fulle 
lagre, sier han til avisa Nordlys. Nå jobber 
de for å få ut fisken i markedet, men det er 
lettere sagt enn gjort. 

Skal forske på avliving av sel
For første gang skal Havforskningsin-
stituttet undersøke hvordan selen av-
lives under fangst. Det skal skje mens 
selfangstskuta «Kvitbjørn» driver fangst 
i Vestisen. Det er forsker og veterinær 
Katrine Ryeng som leder prosjektet 
med å undersøke hvordan avlivinga 
foregår under selfangsten. 

Kjempebot etter kantring
Hadde for mye redskaper på dekk. – Det 
førte til at båten kantret, slår politiet fast. 
Boten på hele 100.000 kroner ble utstedt 
fordi det var hele fem tonn fiskereds-
kap på dekk. Maksimal dekkslast var for 
båtens del kun 550 kilo. Forliset skjedde i 
fjor sommer. Den 13 meter lange båt gikk 
rundt i nærheten av Rørstad i Sørfold.

Vil ha visningsanlegg i turist-Mekka

Varm 
anbefaling

Alle vil ha visningsan-
legg i Mortsund i Vest-
vågøy. Alle - unntatt 
Fiskeridirektoratet. Nå 
håper daglig leder Roger 
Mosseng i Lofoten Sjø-
produkter på velvilje i 
Fiskeri- og kystdeparte-
mentet.

- Vi mener vi gjør alt rett, og at 
de mange tusen cruisepassasje-
rene som ankrer opp noen hun-
dre meter fra bedriften vil kunne 
få et unikt tilbud, sier 62-åringen 
til Kyst og Fjord. 

Skriker etter aktivitet
Lofoten Ship Agency, to crui-
sebåtrederier, Statles Rorbuer 
i nabolaget med 300-400 sen-
geplasser, næringsråd Arve 
Knutsen (KrF) i Nordland fyl-
keskommune, SINTEF Nord, 
partileder Arne Reiersen i Vest-
vågøy Ap og Vest-Lofoten vi-
deregående skole; alle hilser 
tiltaket velkommen. Unntatt 
Fiskeridirektoratet, som mener 
bedriften er uegnet. 
– Vilkået «særlig egnet til for-
midling» er ikke oppfylt, heter 
det i avslaget fra direktoratet, 
datert lillejulaften 2011. Avsla-
get ble for et drøyt år siden anket 
til Fiskeridepartementet, men 
så langt har ikke departementet 
avgitt noe svar. En anmodning 
om et møte med departementet 
ble avslått, og det har heller ikke 
vært interesse for befaring eller 
møte i Lofoten. Og i mens for-
melig skriker turistnæringa i Lo-
foten etter tilbud som dette.
Mortsundet, som er nylig avdøde 

Fylkesråd for næring, Arve 
Knutsen (KrF), gir sine varmeste 
anbefalinger til det planlagte 
visningsanlegget. – Nordland 
fylkeskommune anser prosjektet 
å være meget godt gjennomfør-
bart, skriver Knutsen i et brev til 
Fiskeri- og kystdepartementet. 
- Vi anser at et visningsanlegg 
vil dekke et stort behov for å 
vise fram moderne miljøbasert 
havbruk, og ikke minst som 
viktig bidrag til formidling, pro-
filering og medvirkning til å øke 
kunnskapen om næringen nasjo-
nalt og internasjonalt. En vurde-
rer det også slik at prosjektet vil 
være et viktig bidrag til å få ut-
løst potensialet for videreutvik-
ling av både havbruksnæringen, 
reiselivs- og opplevelsesnærin-
gen i regionen, skriver Knutsen.

Butikk i Italia
Med egen eksport, og egen 
eksklusiv fiskebutikk i Italia, 
seiler Lofoten Sjøprodukter 
opp som en av de største tørr-
fiskprodusentene i Lofoten. Fa-
miliebedriften, som ble etablert 
av Roger og Britt Mosseng i 
1982, men med røtter tilbake i 
30-tallet, har 34 ansatte, om-
setter for vel 100 millioner i 
grunnselskapet og kombinerer 
tørrfisktilvirking i vårhalvåret 
og lakseproduksjon resten av 
året. Nå er neste generasjon 
Mosseng vel etablert i samme 
selskap, med eldstemann Ole 
Vegard (35) i jobb på anlegget i 
Mortsundet, Katharina (34) del-
vis bosatt i Napoli og leder for 
salgsapparatet der, et salgsappa-
rat som er under utvidelse, mens 
også siviløkonom Maria (33) er 
i ferd med å fylle flere viktige 
funksjoner i millionforetaket. 

- Under 
behandling
Fiskeri- og kystdepartementet 
opplyser i en epost til Kyst og 
Fjord at saken fortsatt er til be-
handling i departementet. Det er 
ikke satt noen dato for når den 
skal være ferdigbehandlet.

Det kommer 300 – 400 turister til stedet hver dag i sesongen. Mange av dem har lyst å se pro-
duksjon av fisk.

NOK Å VISE FRAM: Ole Vegard Mosseng steller til daglig med 
både hvitfisk og oppdrett. Det planlagte visningsanlegget er 
tenkt oppført i området bak tørrfiskhjellene i bakgrunnen.

- Vi mener vi gjør alt rett, og forstår ikke helt avslaget fra Fiskeridirektoratet, sier Roger Mosseng.

Midt i Mekka: Lofoten Sjøprodukter har Statle Rorbuer som nær-
meste nabo på den ene siden, og ankringsplassen for de største 
cruiseskipene på den andre.

LØNNSOM IDYLL: Mortsundet kan oppvise lofotsjarker, kaier 
og oppdrettsbåter i skjønn forening. Vakkert og lønnsomt 
på en gang.

Ole Vegard og Roger viser fram planene, til flere titalls millioner.

Vision of Scandinavia i Køben-
havn og partnerskapsavtale med 
videregående i Gravdal, er ennå 
ikke ferdigbehandlet i depar-
tementet. Og dermed står saka 
stille.
- Vi hadde håpet å få en avkla-
ring i forkant av kommende 
sommersesong, men foreløpig 
har vi ikke hørt noen ting, sier 
Mosseng.
- Vi mener kombinasjonen tørr-
fisk og laks er vinneroppskriften 
i forhold til hva turistene allerede 
har en viss kjennskap til, og hva 
Lofoten og sentrale myndigheter 
ønsker å vise fram. I bedriften 
har vi også foredling; slakting, 
røking og filetering, som inngår 
i planene og som vil kunne gi et 
godt innblikk i hvordan Lofoten 
og resten av kysten livberger 
seg. Og med sentral plassering i 

fiskeriminister Eivind Bolles 
hjemsted, ligger så sentralt plas-
sert i forhold til turistnæringa at 
det knapt er mulig å tenke seg 
noe bedre. Det er bare ti minutter 
med bil til Leknes, det er noen få 

skritt fra et av Lofotens største 
rorbuanlegg og ikke minst er det 
bare noen hundre meter fra plas-
sen der 70-80 cruiseskip årlig 
ankrer opp, med 80.000-90.000 
passasjerer. Totalt får Lofoten 

anslagsvis 300.000 turister på 
besøk i året.
– Erfaringen viser at turistene 
har stor interesse i å delta på be-
driftsbesøk hvor de får reell inn-
sikt i kultur og levemåte, skriver 

Remi Solberg i Lofoten Ship 
Agency, som i en erklæring til 
departementet gir sin fulle støtte 
til søknaden. 
Erfaringa er nemlig at turistene 
er ute etter mer enn vakker natur 
når de besøker Lofoten. De vil ha 
aktiviteter. 

Planer for millioner
Det har tørrfisk- og laksebe-
driften tatt på alvor. Et planlagt 
visningsanlegg til flere titalls 
millioner er under planlegging, 
med kaier, båter og bygninger. 
Grunnarbeidet er allerede unna-
gjort, men for å komme videre 
kreves det nødvendige tillatelser 
og en såkalt visningskonsesjon. 
Søknaden fra november 2010, 
med intensjonsavtale fra den 
lokale cruisebåtagenten, interes-
seerklæring fra cruisebåtrederiet 

Lofoten, med 300.000 turister i 
året, finnes det vel knapt et bedre 
sted å plassere et utstillingsvindu 
for denne næringa.

For mange turister
Modellen i Mortsund er for 
øvrig allerede utprøvd. Lofoten 
Ship Agency gjennomførte flere 
testvisninger hos Lofoten Sjø-
produkter i 2009. Samme år ble 
det inngått en intensjonsavtale 
mellom selskapene om videre 
utvikling av samarbeidet, med 
ønske om «formalisering av vis-
ningstillatelse for å skreddersy 
infrastruktur og innhold for å 
imøtekomme et stort og kre-
vende publikum», som det heter 
i bekreftelsen fra cruiseagenten. 
Bak tiltaket stod et regionalt ut-
viklingsprosjekt, under ledelse 
av Nordlandsforskning og med 
støtte fra Innovasjon Norge, der 
hovedformålet var utvikling av 
integrerte tilbud mellom turist-
næringa og det øvrige nærings-
livet i regionen.
Men testvisningene viste ikke 
bare at dette var populært blant 
turistene, de bekreftet også at 
kombinasjonen fiskeri-turisme 
var krevende og turisttrafikken 
gikk ut over den daglige drift i 
fiskeribedriften, dersom man 
ikke la forholdene bedre til rette. 
I et brev fra danske Vision of 
Scandinavia heter det at «Turis-
tene var glade for besøget på Lo-
foten Seafood i Mortsund, men 
de var skuffede over at de ikke 
fik set levende fisk». Men uten 
tillatelse kan ikke bedriften vise 
fram den levende laksen. 
- Vi kunne få så mye som 300-400 

turister på én dag. Vi manglet 
fasiliteter og hadde dessuten 
ikke lov å ta turistene ut på an-
legget hvor de selv kunne stå 
på merdkanten og se storlaksen 
svømme rett foran dem. For å 
kunne utvikle konseptet videre, 
var vi nødt til å tenke lenger, 

legge bedre til rette. 
- Vi føler absolutt alt med disse 
planene stemmer med hva både 
det lokale næringslivet etter-
spør og hva sentrale myndighe-
ter vil ha mer av. Dermed har 
vi også god tro på at vi kommer 
i havn med prosjektet til slutt.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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Tittel

Vadsø sildoljefabrikk er historie
58 år etter at Vadsø sildolje-
fabrikk losset og produserte 
de første loddefangstene er 
fabrikken nå historie. Nå er 
arbeidere fra et dansk sel-
skap i full gang med å de-
montere produksjonsutstyr 
som kan brukes ved fabrikker 
utenom Nord-Europa. 

Det er konsernet Welcon AS, en av Eu-
ropas ledende produsenter av fiskemel 
og fiskeolje, som per i dag eier fabrik-
ken i Vadsø. Nå ønsker selskapet å av-
hende gammelt produksjonsutstyr - og 

rydde fabrikkområdet i løpet av året.

Store investeringer
Sist det var produksjon ved fabrikken 
var i 2009, etter at fabrikken hadde 
stått stille noen år grunnet manglende 
lodderåstoff. Foran oppstart i 2009 ble 
det investert i nødvendig renseutstyr, 
etter pålegg fra miljømyndigheten. 
Men det viste seg at utstyret som ble 
montert for flere millioner kroner var 
ikke tilstrekkelig til å innfri alle mil-
jøkravene. Fra Welcon-ledelsen ble 
det da antydet at det måtte investeres 
vel 50 millioner kroner om fabrikken 
kunne tilfredsstille gjeldende miljø-
krav. Og med en forventet beskjeden 
loddebestand også i årene som kommer 
- og tilsvarende svikt i råstofftilgangen 
- har styret konkludert med at en inves-

tering på flere titalls millioner ikke vil 
være forsvarlig. For øvrig la Welcon 
AS også ned sin fabrikk i Egersund i 
2008 grunnet svikt i råstoff tilgangen.  
I dag har selskapet til sammen seks fa-
brikker. Av disse er det produksjon ved 
tre fabrikker; Bodø, Måløy og Karm-
sund, mens fabrikken i Vadsø, Mold-
tustranda og Egersund ikke er i drift.  
- Hva som videre vil skje med anleg-
get har i Vadsø er ennå ikke formelt 
avgjort. Men vi håper noen investorer 
vil kjøpe det som blir igjen etter at vi er 
ferdig med å fjerne fabrikkutstyret og 
har foretatt opprydding, sier prosjekt-
leder for igangværende opprydnings 
prosess, Jon Vestengen.

Attraktiv område
Produksjonsutstyret er i hovedsak 

solgt til Damgaard Fishing med en 
klausul som sier at utstyret ikke kan 
anvendes ved fabrikker i Nord-Europa. 
Utstyr som ikke lengre er brukbart vil 
også bli solgt til gjenvinningsanlegg.  
- Hva som skjer med bygningsmas-
sen, tankene og melsiloen er ikke av-
gjort på nåværende tidspunkt, men 
en avgjørelse vil mest sannsynlig bli 
tatt i løpet av året. Det som er klart, 
er at den vel 65 meter høye pipa vil 
bli revet. Meningen er at kaiene med 
kraner i første omgang ikke blir rørt. 
Personlig ser jeg for meg at den store 
produksjonshallen og mellagret i første 
omgang ikke vil bli revet fordi de rela-
tivt nye bygningene kan anvendes til 
andre formål. For øvrig er min mening 
at hele fabrikkområdet, med gjenstå-
ende bygningsmasse, vil være svært 

VADSØ SILDOLJEFABRIKK 
■  Areal: Eier et areal på Vadsøya som strekker seg over 85.000 

kvm.
■  Dagens fabrikkareal: Beslaglegger 23.000 kvm.
■  Byggestart, trinn I: 1952/53
■  Produksjonsstart: 1955
■  Hovedaksjonær 1955: Staten v/Fiskeridepartementet
■  Andre aksjonærer: Feitsildfiskernes Salgslag, Norges Råfisklag, 

Vadsø kommune
■  Eier fra 1968: Feitsildfiskernes Salgslag hoveraksjonær
■  Eier fra 1989: Silfast Holding AS
■  Eier i dag: Welcon AS
■  Startkapasitet fra 1953: Mottok 4000 hl/døgnet (anslagsvis 

400 tonn)
■  Produksjonskapasitet i dag: 2300 tonn råstoff
■  Større utbygging: Sto ferdig i 1969
■  Dagens fabrikk: Ny utvidelse i perioden 1976-80 (investerin-

gene 60 millioner kroner)
■  Investeringer: Fram til siste fabrikkutvidelse (1980) opp mot 

200 millioner kroner
■  Toppåret: 1976 ble toppåret med mottak av over 2 millioner 

hektoliter 
■  Lagerkapasitet i dag: 6000 tonn fiskemel og 6000 tonn fiske-

olje

F A K T A

1953: slik så sildoljefabrikk ut da det var klart for oppstart i 1953.  
(Foto: Postkort, Norrønafly, Oslo)

Direktør Jon Vestengen
(Foto: Bjørn Hildonen)

DIMENSJONER: Råstofftankene har store dimensjoner, og bærer preg av 
manglende vedlikehold. Meningen er å fjerne tankene.
 (Foto: Bjørn Hildonen)

NØKKELPERSONER: Disse tre er fabrikkens nøkkelpersoner i dag. Fra venstre 
Oddvar Gaaseidnes fra elektrofirmaet EGA AS som sørger for sikker strøm-
tilgang i ”møllposeperioden”, vaktmester Trygve Niska og direktør Jon Ve-
stengen. (Foto: Bjørn Hildonen)

MYE UTSTYR: Det er mye av produksjonsutstyret som skal benyttes ved 
andre fabrikker, blant annet de to store kokerne, hver veier vel 40 tonn. 
(Foto: Bjørn Hildonen)

GIS BORT: Fabrikken har et godt utstyrt laboratorium med mye relativt 
nytt og avansert utstyr. Det skal gis bort til interesserte, sier direktør Jon 
Vestengen. (Foto: Bjørn Hildonen)

attraktiv for ny næringsutvikling, det 
være seg i forbindelse med offshore 
og/eller oppdrett, sier Jon Vestengen.  
Etter planen vil demonteringen av det 
brukbare fabrikkutstyret være ferdig i 
løpet av juni måned. Hvor mye Wel-
con vil bruke på opprydding er ikke 
kjent, men det handler om flere mil-
lioner kroner.
 
Ønsker å overta
Leder for Vadsø Havn, Bernt-Aksel 
Jensen sier til Kyst og Fjord at han er 
blitt orientert av Jon Vestengen om 
Welcons planer med fabrikken i Vadsø. 
- Welcon utarbeider nå en sanerings-
plan. Når den foreligger skal vi i dialog 
med selskapet om blant annet overta-
kelse av arealet med bygningsmassen 
og kaianlegget som tilhører selskapet. 

Blir det enighet om overtakelse må vi 
finne investorer som er villig til å satse 
her i Vadsø. For øvrig har Vadsø Havn 
nå av bostyret overtatt det tidligere fry-
selageret etter at selskapet Vadsø Fry-
selager gikk konkurs og derfor måtte 
stenge dørene. Lageret, som dekket et 
areal på ca. 800 kvadratmeter og har en 
lagerkapasitet på rundt 5000 kubikk-
meter, benyttes nå av det interkommu-
nale selskapet IUA (Interkommunalt 
utvalg for aktuelt forum) til lagring av 
blant annet oljevernutstyr for regionens 
sju kommuner, Berlevåg, Båtsfjord, 
Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana og Sør-
Varanger, sier Bernt-Aksel Jensen.

Bjørn Hildonen
redaksjonen@kystogfjord.no
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Optimismen er tilbake i 
Lofoten, mener salgsle-
der Thor Arne Pedersen 
ved Råfisklagets avde-
ling i Svolvær.

 

- For oss ved kontoret handler 
dette mest om at det er hygge-
lig å se at det er aktivitet i den 
lokale flåten. Men for lokalsam-
funnet rundt oss er fiskens tilba-
kekomst av helt vital betydning.

- Enorm glede
Oppgavene i Norges Råfisklag 
er ikke lenger regionalt oppdelt, 
og de 15-16 ansatte i Svolvær 
er ikke direkte avhengig av at 

fisken landes akkurat i Lofoten. 
Siden den spede begynnelse i 
1990 har avdelinga hatt ansvar 
for Råfisklagets frossenfiskauk-
sjon, som i fjor utgjorde 1,7 
milliarder kroner, eller 25-30 
prosent av lagets totale omset-
ning. Dessuten er det i Svolvær 
at alle sluttsedlene fra hele Rå-
fisklagets distrikt sjekkes, under 
ledelse av administrasjonssjef 
Brita Rasmussen.
- Enorm glede. Nå er det liv 
laga for de fiskekjøperne som er 
igjen, sier administrasjonssjefen 
til Kyst og Fjord. Som de fleste 
andre ved kontoret er hun både 
familiært og miljømessig nært 
knyttet til lokale fiskere, og op-
timismen i båtene blir optimis-
men på kontorene. Årene med 
frustrerte fiskere på velferden 

ønsker hun ikke tilbake.
- Det er klart vi skulle hatt et helt 
annet prisnivå for førsteklas-
ses fisk. Men at vi faktisk får 
fisk over kaiene i Lofoten er av 
helt vital betydning. De tre siste 
årene har vært en gedigen opptur 
for lokalsamfunnene, mener hun.

Bedre råstoff
Mer fisk over kai i Lofoten betyr 
også bedre tørrfisk ut i markedet. 
Skreien som selv går rundt Lofo-
todden og inn Vestfjorden er av 
en eller annen grunn halvannen 
kilo tyngre enn den som tas uten-
for Vesterålen. Dessuten har den 
ikke som vesterålsfisken magen 
full av sild. Og den ankommer 
til et mer presist tidspunkt for 
henging enn fisken som fanges 
utenfor Vesterålen og henges i 

Lofoten to måneder tidligere. – 
All fisk går ut. Men blir det for 
mye vesterålsfisk som føres til 
hjellene i Lofoten, er det grunn 
til å bekymre seg for om vi har 
nok Italia-kvalitet å tilby. Spesi-
elt med så mye sild som har stått 
på yttersida de siste vintrene.
- For all del; Lofoten og Vest-
erålen henger nært sammen, fø-
ring av stor fisk fra Vesterålen 
til henging i Lofoten og små fisk 
motsatt vei til filetanlegg i Vest-
erålen har lange tradisjoner. Her 
i Lofoten gleder vi oss over opp-
gangen på Myre, fiskekjøperne 
der representerer en nytenking 
som også viser vei i Lofoten og 
som blant annet har gitt oss en 
ekstra kjøper i Henningsvær. 
Men blir denne fisketransporten 
for ensidig, er det grunn til be-

kymring, sier Pedersen.

Sikrer lokalt kjøp
Men også for fisket resten av 
året, er det viktig med denne 
oppturen, bemerker Brita Ras-
mussen.
- Det er klart at med oppegående 
lokale fiskekjøpere er det mulig 
å drive heimfiske i Vågan resten 
av året. Stenger de, er fiskerne 
henvist til sesongfiskerier lenger 
nord. 
- Det stopper ikke der. Har vi en 
oppegående lokal flåte, danner 
det grunnlag for en oppegående 
verkstednæring. Skipsverftene i 
Svolvær har måttet omstille seg 
de siste årene, og årsakene kan 
være mange. Men at lite fisk på 
innersida er en av disse årsakene, 
er det ingen tvil om.

- Optimismen er tilbake
Råfisklagets avdeling i Svolvær teller 15-16 ansatte. Her er noen av dem: Helen Hansen (fra venstre), Per Rolandsen, Unni Albertsen, Fridhild Jakobsen, Brita A. Ras-
mussen, Thor Arne Pedersen, Markus Friis og Gullik Ringkjøb.  (Foto: Dag Erlandsen)

- At skreien er tilbake på innersida, gir en ny optimisme i lokalsamfunnet, sier 
Brita A. Rasmussen og Thor Arne Pedersen.  (Foto: Dag Erlandsen)

Norges Råfisklag har lange tradisjoner i Lofoten, og eier sitt eget bygg sentralt i 
Svolvær, der både politiet, Fiskeridirektoratet, Taxisentralen og flere regnskaps-
kontorer er leietakere.  (Foto: Dag Erlandsen)

Turistnæringa i Lofoten jubler 
over at torsken er tilbake. – 
Den skaper liv og røre på kai-
ene, som smitter over på hele 
samfunnet. Uten skreien man-
gler Lofoten noe helt vesent-
lig, sier Elisabeth Dreyer til 
Kyst og Fjord.

Sjarkfiskerdattera er daglig leder 
i Destination Lofoten i Svolvær, 
destinasjonsselskapet som pro-
filerer Lofoten ute i verden og 
som dessuten driver Lofotens 
offisielle reiselivsportal. Hun 
påpeker at Lofoten både er topp-
turer, fjell, kajakkeldorado og 
rorbuferie. Men det aller ster-
keste symbolet i denne regionen 
er torsken, ingen tvil, hevder 
hun. 
I år etter år gikk fiskerinæringa 
tilbake i Lofoten, fiskekjøpere la 
inn årene og satset på turisme i 
stedet, spesielt i Øst-Lofoten. 
Nå er det helt motsatt; skreien er 
tilbake, den gyter langs hele in-
nersida av Lofoten og endog helt 
inn til fjordene i Ofoten. 
Fiskerinæringa jubler, selvsagt. 
Men det gjør sannelig reiselivs-
næringa også. – Det blir liv og 
røre, smil på kaia, nye arbeids-
plasser. Lofoten blir et hyggeli-
gere sted å være.

Fiskeeldorado
Folk som kommer til Lofoten er 

aktive naturelskere, og er opp-
riktig opptatt av at det er fisk på 
hjellene. - De vil besøke levende 
lokalsamfunn, ikke bare utstil-
lingslokaler som forteller hvor-
dan alt en gang var, sier Dreyer, 
som håper det blir ytterligere fart 
i planene om et nytt skreisenter 
i Kabelvåg, og som dessuten 
berømmer Ragnar Riksheim i 
Henningsvær, som har etablert 
visningsanlegget «Full Steam»; 
om trandamperienes hemmelig-
heter. For det er dette turistene 
vil ha.
- Kunnskapen om at skreien har 
sviktet over flere år har riktig nok 
vært forbeholdt de spesielt inter-
esserte. Men fisken er grunnlaget 
for mye av det reiselivsnæringa 
i Lofoten står for. De fleste tu-
ristene tar det som en selvfølge 
at her skal være stor fisk, lett 
tilgjengelig, kort fra land, som 
biter bestandig. Når vi må sende 
busslast på busslast langt vest-
over for å vise fram ekte torsk 
for turistene, er det noe som ikke 
stemmer, sier Dreyer. 
Hun benytter samtidig anled-
ninga til å berømme lokale fis-
kere i Lofoten som stiller båt 
og mannskap for å virkelig-
gjøre drømmen til turistene. Det 
samme må sies om kokker og re-
stauranter som spesialiserer seg 
på å tilby fiskeretter fra lokalt 
råstoff, eksotiske matopplevelser 
som settes umåtelig pris på.
- VM i skreifiske er selvsagt 
basert på den samme fiskeri-

interessen, og deltakerantallet 
har tatt seg betydelig opp etter 
som skreien har kommet lenger 
og lenger inn Vestfjorden. Men 
dette er bare toppen av ei næring 
som i stor grad baserer seg på at 
Lofoten har fisk å tilby.

Eksotisk lukt
Etter noen år med utbredt kom-
binasjonsdrift fiskeri-turisme, er 
det i dag bare en liten håndfull 
bedrifter som fortsatt kombi-
nerer. Likevel; turistbedriftene 
ligger kloss oppi fiskehjell og fis-

kemottak, og motsatt. Og jo mer 
fisk, dess mer fiskelukt. Produkt-
ansvarlig Mariell Hagen i Desti-
nation Lofoten mener dette ikke 
er noe problem. At for eksempel 
Svinøya, landfast øy i Svolvær, 
både er full av fiskehjell og ny-
bygde rorbuer, skremmer ingen, 
sier hun.

- Det bemerkes at det kan være 
stram lukt både her og der i Svol-
vær, men jeg har ikke inntrykk 
av at dette er et problem for tu-
ristene. Fiskelukt hører naturlig 

hjemme her, mitt inntrykk er at 
besøkende bare synes det er litt 
eksotisk. Svinøya er jo et yndet 
utfartsområde for dem som ikke 
vil ut i marka, folk går kloss 
forbi fiskehjellene og nyter natu-
ren og utsikten.

- Da er folk mer opptatt av å vite 
hvordan fisken tørker, hvorfor 
den ikke råtner, og fremfor alt 
hvorfor ikke fuglene tar den. Så 
vi må kunne en hel del om fis-
kerinæringa for å kunne gjøre 
denne jobben skikkelig, sier hun.

Mariell Hagen og Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten jubler over at skreien er tilbake. Det gjør også godt for reiselivsnæringa.

Fiskelukt i byen kan være et lokalpolitisk tema, men lofotturistene klager. På Svinøya ligger fis-
kehjell og rorbuanlegg kloss oppi hverandre.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Jubler for fisk
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Flakstad kommune satser på næringsutvikling 
og støtter fremtidsretta kystfiske. 

Vi gratulerer skipper Martin Solhaug 
med nybåten Vibeke Cathrin.

Flakstad
Kommune

Tlf. 76 06 63 30 – 90 69 69 60 – mail@lormek.no

Kabelvåg - www.lormek.no

VI HAR LEVERT
• Ankervinsj og stoppere
• Felles hydraulisk system
• Spesielt fiskeutstyr
• Garnutstyr og lineutstyr

Vi gratulerer reder 
og båtbyggeri, 

og takker for oppdraget!

Til tjeneste for
kystflåten siden 1923

Tlf. 76 06 63 30 – 90 69 69 60 – mail@lormek.no
Kabelvåg - www.lormek.no

• KOMBI,- BOMRIGG- OG 
FORANKRINGSVINSJER 

• GARN-, LINE-, NOT-, SNURREVAD- 
OG OPPDRETTSUTSTYR

• CAPSTAN • HYDRAULIKK 
• KAIKRANER 

90årsjubileumi år!

Lorentzen hyd_ann_100x100ny_Layout 1  07.01.13  09.02  Side 1

Vi gratulerer rederi og 
byggeverft med

M/S VIBEKE CATHRIN

Fartøyet er utstyrt med
SIDEPROPELLERE

fra oss.

MB Hydraulikk AS

N-6693 Mjosundet, Norway
Tlf. +47 71 64 77 00 - Faks: +47 71 64 77 01
E-post: post@mbh.no - www.mbh.no

Gratulerer med nybåten M/S Vibeke Cathrin. 
Vi har levert verktøy og div. utstyr.

Tlf: 63 87 17 00 
Fax: 63 87 88 83 
www.frydenbopower.no

Vi gratulerer rederi og verft med

«Vibeke Cathrin»
hvor vi har levert:

 DEUTZ hovedmotor 
BF8M1015MC - 495 hk - 1800 o/min  

med Finnøy gir og propellanlegg.

- Etter 25 år på sjøen vet 
jeg hvor det er minst be-
vegelse om bord når det 
blåser! Martin Solhaug 
kunne derfor presentere 
en nøye gjennomtenkt 
båt da han kom hjem til 
Roligheten på Fredvang.

Målet han hadde satt seg da 
han kontraherte nytt fartøy var 
å bygge en helt ny type båt der 
både rorhus  og mannskapsfunk-
sjoner var skreddersydd i forhold 
til hvor båten har minst utslag i 
dårlig vær. Det føler Solhaug 
som har adresse Roligheten, 
Fredvang, at han har klart med 
sitt nybygg «Vibeke Cathrin».

Rett i drift
Båten som er Byggenummer 70 

fra verftet på Kolvereid, er ut-
rustet for garn og line, og kom 
på cirka 13 millioner kroner. 
Derfor ble det ingen tid til å slite 
tampene, etter hjemkomsten.
- Nå bærer det ut på feltene for 
å fange kvotene våre på 250 
tonn torsk, 300 tonn hyse, 100 
tonn sei, 15 tonn blåkveite og 
3-4 tonn kongekrabbe. I tillegg 
kan vi ro på Øst-Finmark en 4-5 
uker for å delta på fritt fiske, 
hvis vi ikke fyller ordinære kvo-

ter, sier reder Solhaug.

Komfortabel
«Vibeke Cathrin» er utrustet 
for en besettning på fire. I til-
legg regner Solhaug med å 
sysselsette sju - åtte lineegnere 
under linesesongen.
- Jeg har meget godt inntrykk 
av at båten etter en rekke test-
kjøringger på Kolvereid funge-
rer meget godt, sier Solhaug.
Han skryter samtidig av Moen 

Vibeke Cathrin Solhaug fikk 
det ærefulle oppdraget å døpe 
båten som bærer hennes eget 
navn.

Det nye designet med endret arrangement og rorhuset trukket akter har vakt en del oppmerksomhet i fiskerkretser. - Men alt er nøye gjennomtenkt, sier en fornøyd reder.

Martin Solhaug startet driften 
umiddelbart etter dåpen. Det 
skal mye fisk gjennom båten 
når 13 millioner kroner skal 
forrentes.

En fornøyd kunde gjør 
også oss fornøyde!

Arne Wahl Olsen er 
stolt over å ha 
installert fullt 
integrert Furuno i 
bn70, Vibeke Cathrin  
som du også kan se 
på LofotFishing.

Utstyr:
MaxSea Time Zero PLOT
DRS 6 A  Radar
DFF3  Ekkolodd
PB200 Vind/vær RD33
SC50 åpen

Vi sees på Lofotfishing!

www.furuno.no             

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Marin som hadde byggepro-
sjektet. 
- Da vi startet planleggingen av 
båten tok vi for oss en eksiste-
rende 50-foting fra Kolvereid-
baserte Marin Design AS. Jeg 
hadde mine spesielle ønsker 
for arrangementet om bord, og 
jeg fikk en skreddersydd båt ut 
fra erfaring etter mange år på 
sjøen. Vi tilbringer veldig mye 
av vår tid ute på havet og da 
er det viktig å gjøre tilværel-
sen så komfortabel som mulig. 
Mitt ønske var at rorhuset ble 
trukket bakover og lugarene 
plassert omtrent midtskips. Vi 
jobber hardt om bord og da er 
det om å gjøre å få sove når vi 
har muligheten til det, mener 
Solhaug.

Gulvvarme
Det nye designet med endret ar-
rangement og rorhuset trukket 
akter har vakt en del oppmerk-
somhet i fiskerkretser. «Vibeke 
Cathrin» er blitt en rommelig og 
komfortabel båt innenfor kvote-
grensa for 15-metringen. Tilvek-
sten til fiskerimiljøet i Fredvang 
er på 14,99 x 6,30 meter. Det 
er lagt inn varme i gulv både i 
bysse, messe og rorhus.  Båten 
er utstyrt med fire lugarer, med 
tils ammen seks køyeplasser. 
Flatskjerm på lugarene, to mes-
ser og en velutstyrt bysse. Det er 
to toalett og en dusj ombord. Alt 

tenkelig moderne utstyr er mon-
tert både på dekk og i rorhuset.
- Vi har samtidig oppnådd å få 
stor og god dekksplass med det 
nye designet, understreker reder 
Martin Solhaug. 

Robust utstyr
Med Deutz hovedmotor på 514 
hk og Finnøy gear og propell gjør 
båten 10,6 knop. «Vibeke Cath-
rin» har videre en baugtruster på 
80 hk og to Perkins hjelpemoto-
rer som til sammen produserer 
ca 75 kVA. Navigasjonsutstyret 
er fra Navy og hydraulisk utstyr 
fra Lorentzen. Båten har videre 
montert en Maydam TMP 700K 
dekkskran, ifølge de tekniske 
spesifikasjonene til «Vibeke 
Cathrin».

Roligheten fra Fredvang

Brannberedskap innen landbaserte og 
maritime miljø, samt offshoreinstallasjoner.

 P.Boks 5416 Lade, 7442 Trondheim. Tlf. +47 905 42 500
E-post: sigmund.hov@norskbrannsikring.no

•  Røykdykkerutstyr
•  Fluktmasker
•  Brannslokkere
•  Brannslanger
•  Slokkesystem, CO2, Inergen skum etc.
•  Dual Agent anlegg
•  Frityrslokkesystemer
•  Skum / vannkanoner
•  Pusteluftkvalitet av BA luftkompressorer
•  Trykktesting av pressluftflasker
•  Skilt, rømmings –og sikkerhetsplaner
•  Branndokumentasjon
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8800 Sandsnessjøen.  Tlf 480 38 634 - 75 04 06 16

Garn - liner - tau
kniver - arbeidstøy

ALT I FISKEREDSKAP
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2013 var året da næringa 
regulerte torskebestanden
- Den norskrussiske fis-
kerikommisjonen valgte 
for 2013 å overby den 
såkalte handlingsrege-
len for torskekvote på 
maksimalt 10 prosents 
økning. Økningen ble 
33 prosent til en million 
tonn. Dette harmonerer 
dårlig med de viktigste 
markedene for norsk 
torsk er svært hardt ram-
met av Euro-krisen.

Det sier markedsforsker Finn-
Arne Egeness ved Nofima, 
Europas største matforsknings-
institutt med over 400 ansatte. 
Han legger til at hvitfisknæ-
ringa trengte alt annet enn en 
torskeflom i en situasjon der 
fortjenestemarginene er mer 
enn marginale. -Bransjen behø-
ver muskler for å omstille seg 
i markedene. Det dukker opp 
konkurrenter til norsk saltfisk og 

Bjørn Tore Forberg, Nofima
redaksjonen@kystogfjord.no

klippfisk. Blant annet skinn- og 
beinfri «bacalao» av Alaska Pol-
lock produsert i Kina og ulike 
ferdig utvannede produkter. 
Dette er produkter som gir en-
klere tilberedning og som kon-
kurrerer på pris, sier Egeness.

Møter Lofotveggen
De grafiske kurvene for kvoter 
og fisketakt i torskefisket er dra-
matisk bratte, til tider brattere 
en selve Lofotveggen. Kurvene 
forteller blant annet om norsk 
krisekvote for torsk på 113.000 
tonn i 1990 til 400.000 tonn i 
1997 og deretter stupbratt ned 
med lav kvote i flere år. Vil årets 
rekorduttak (450.000 tonn norsk 
kvote) bli etterfulgt av et nytt 
stup? I alle fall går det hvert år 
stupbratt opp og stupbratt ned 
i forbindelse med påsken. Tid-
ligere regulerte myndighetene 
med påskefredning. I år var det 
næringa som regulerte.

Den katolske torsken
Interessen for den saltede og tør-
kede og etter hvert den saltede 
torsken oppsto i middelalderen. 
Paven og hans kardinaler påla 
troende katolikker å spise fisk 
i stedet for kjøtt. I noen tilfel-
ler kan det være snakk om å 
ikke spise kjøtt i 40, 100 eller 
150 dager i året. Dette har rett 
og slett lagt grunnlaget for den 

viktige eksporten av saltfisk, 
klippfisk og tørrfisk fra Norge til 
katolske land.
I Brasil konsumeres 35 prosent 
av bacalaoen til påske, 35 pro-
sent til jul og bare 30 prosent 
resten av året. Det er høytidsmat 
som betales godt over prisen 
for indrefilet utenom kampan-
jetiden. Konsumet av bacalao i 
Brasil er radikalt annerledes enn 
i moderlandet Portugal. Portugal 
er det største markedet for norsk 
torsk. Her man gjerne spiser 
bakalao minimum hver fredag 
året igjennom.

Gir portugiserne æren
Nofima-forsker Jens Østli har 
drevet markedsforskning siden 
1991, ikke minst knyttet til norsk 
sjømats hovedprodukter saltfisk 
og klippfisk. Han mener det ikke 
finnes enkle forklaringer på hvor-
dan saltfisk, klippfisk og tørrfisk 
har festet seg som tradisjonsmat 
i katolske land. Det er de katol-
ske kirkene i de ulike latinske 
land som har gitt sine forordnin-
ger om hva og hvor ofte de skulle 
spise fisk og andre råvarer fram-
for kjøtt.
-Men det er Portugal som er det 
landet der klippfisk inngår i det 
daglige kostholdet. Det har nok 
sammenheng med Portugals sjø-
fartstradisjoner. Det strides om 
det var baskere eller portugisere 

som først oppdaget de store tor-
skebankene ved Newfoundland. 
Jeg holder en knapp på portugi-
serne. De lærte seg tidlig å ut-
vinne salt fra sjøvann og fant ut 
av saltets konserverende virkning 
på fisk. Salting av fisk er fortsatt 
i dag en uovertruffen konserve-
ringsmetode der fisken også mod-
nes i smak, sier Østli. Han viser 
til at Portugal også var en stor 
kolonimakt, noe som bidro til at 
bacalao også har sin utbredelse 
både i Afrika og i Karibien.

Lokker med klippfisk
- Ikke så lang tid tilbake var 
saltfisk en så viktig matvare for 
Portugal at importen var offent-
lig styrt. I dag er det supermarke-
dene som står for hovedimporten. 
Klippfisken er nå så viktig at den 
blir brukt som billig lokkevare. 
Det betyr at supermarkedene i 
blant selger klippfisk med tap. 
Portugiserne får på sin side råd 
til å fortsette å spise klippfisk en 
eller flere dager i uka. Men for 
Norge er det ingen god situasjon 
når det hele tiden blir et prispress 
nedover på torskeproduktene, 
sier Østli. 

Forsvarlig uttak
- Kritikere mener torskekvoten 
burde vært satt lavere både av 
hensyn til markedet og for ikke 
å risikere nye nedturer slik man 

Forskningssjef Bent Dreyer til venstre og markedsforsker Finn-Arne Egeness i Nofima med dramatiske kurver for torske-Norges årskvoter og sesongsvingninger.

KYSTFISKE-SPESIALISTEN

6095 Bølandet

Tlf: 70 30 06 90

post@froystadas.com
www.froystadas.com

Roy Willy Hagen  tlf, direkte: 41 40 33 40
Hallgeir Frøystadvåg  tlf, direkte: 90 10 56 11

MØT OSS PÅ
LOFOTFISHING
12-14 APRIL

PLASTKAR!

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

BREIFLABB – BLÅKVEITE - TORSK – 
SEI - UER - LANGE - ETC.

Tidligordre på garn, monterer på nytt og brukt.
Komplett ferdig bruk, vi tar hele jobben, med ren 

skjæring, montering, sammenslåing og greiding i sekk.

GARN TAU

GARNANKER

TEINER

«TOPP KVALITET TIL USÅELIG PRIS» «TA KONTAKT FOR SUPER TILBUD»

DANLINE – MIX SYNKETAU

GALVANISERT GANANKER FRA 15 TIL 105 KG.

TASKEKRABBE – KONGEKRABBE – 
KREPS – FISK

460 liters u/lokk
Kun kr 2450,-

310 liters m/lokk
Kun kr 2999,-

50 liters m/lokk
Kun kr 1170,-

100 liters m/lokk
Kun kr 1615,-

har hatt etter tre kvotetopper 
siden 1977?
Vi stiller spørsmålet til havfor-
sker Knut Sunnanå, programle-
der for Havforskningsinstituttets 
forskning i Barentshavet.
- Hensynet til markedet faller 
utenfor vårt mandat. Så lenge ut-
taket ikke blir større enn cirka 25 
prosent av den beregnede bestan-
den ved starten av året, mener vi 
kvoten er satt på føre-var-nivå. 
Vi har et svært godt forvaltnings-
samarbeid med Russland. I prak-
sis er vi kvitt svartfisket fra 1990 
og begynnelsen av 2000-tallet. 
På grunn av mindre is i polområ-
det har torsken 40 prosent større 
plass og fødesituasjonen i havet 
er unik, sier Sunnanå.

Næringa bremser
Når hverken forskerne eller myn-
dighetene setter bremsene på, blir 
det næringa som regulerer. 
- I god tid før påske var det 
mange kjøpere som signaliserte 
at de ville holde stengt i påsken, 
helt eller delvis. Om vi tar to 
sammenlignbare uker i forhold 
til i fjor, ble det levert 6000 tonn 
i fjor og 4000 tonn i år. Dette til 
tross for at kvoten er høyere. Det 
sier Per Rolandsen i Norges Rå-
fisklag i Svolvær. I fjor var lofot-
kvantumet 52.000 tonn. Tross 30 
kvoteøkning tror han ikke årets 
tall blir høyere enn 55.000.
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Kystfolk

Ny kvinne ved roret
Åslaug Wikran har tatt over roret som leder i Narvik kystlag. Hun har masse 
nye tanker og ideer, og de andre i styret er glad for å ha fått henne ved roret. 
Wikran er fra Helgeland og har selv nordlandsbåt. – Vi har vært flere før, og 
ønsker å øke antall medlemmer. Vi er noen damer som er med, men vil gjerne 
ha flere damer som medlemmer, sier Wikran. Med seg i styret har hun Bjørn 
Gunnar Bendiksen, Svein Pedersen, Tom Zachariassen, Paul Larsen, Stig 
Zachariassen og varamedlemmene: Anfinn Jenssen og Bente Nordahl, melder 
fremover.no.

1.000 barn og unge til festival
Fire nasjoner skal medvirke i en barnefestival på Finnsnes. Budsjettet 
til den nye festival er stipulert til 3,5 millioner kroner. – Å få på plass en 
stor barnefestival på Finnsnes er noe som har vært i tankene mine helt 
siden jeg gikk inn i denne stillingen. Vi er nå i gang med prosjektet. 
Barnebyen Finnsnes, UKM Troms og Sjumilssteget står bak, opplyser 
barnebyutvikler Jan-Tore Bakli til Troms Folkeblad. Festivalen skal bære 
navnet Arctic Friendship Festival, og skal hvis alt går etter planen ar-
rangeres på Finnsnes første gang i uke 25 neste år.

3,1 mill til restaurering 
Finnmark fylkeskommune fikk 3 100 000 fra Riksantikvaren til fredede 
hus og anlegg og kystkultur i Finnmark for 2013 og forhåndstilsagn på 
1 000 000 for 2014. Ved fristen for å søke midler var det kommet inn 27 
søknader på knappe ni millioner kroner. Disse er blant anleggene som 
har fått støtte: Fjærtoftbruket, Berlevåg kommune – ulike tiltak 300.000 
kr, Væreiergården, Båtsfjord kommune 200.000 kr., Kjelvik Brygge, Nor-
dkapp kommune 350.000 kr, Foldalbruket Lebesby kommune 100.000 
kr, melder ffk.no.

Vil helst bli kalt feskarkjerring
Hun vil helst bli kalt 
ei feskarkjerring, bra-
silianske Aline Alves-
Wold (28). I tillegg er 
hun småbarnsmor og 
eksportmedarbeider i 
fiskebolleprodusenten 
Vesteraalens AS.

- Her på «Ainnes» sier man 
bare feskarkjerring. Det er 
egentlig litt artig, sier skip-
perfruen med glimt i øyet. Og 
bryr seg ikke om at noen fin-
ner tittelen nokså nedsettende.

Norge valgte Aline
Vi befinner oss altså på An-
denes helt nord i Vesterålen. 
Et TV-team fra brasilianske 
Globo, verdens tredje største 
TV-selskap, har nylig avlagt 
fiskeværet et besøk, for å for-
telle brasilianerne om hvor 
klippfisken deres kommer fra. 
Der trengte de et mellomledd, 
og plutselig fikk lille Aline 
møte TV-kjendis Ernesto Pag-
lia (53) ansikt til ansikt, som 
hun har sett på skjermen om-
trent så lenge hun kan huske. 
På Andenes ble hun teamets 
allviter, som ordnet alt fra 
ekstra vinterplagg til tur ut på 
havet. Den garvede TV-repor-
teren hutret seg igjennom uka 
og måtte bare innrømme at 
han ikke hadde ant at det var 
så tøft å hente opp råstoffet til 
den brasilianske klippfisken. 
Han var slått av vind, bølger 
og temperatur, og fremfor alt 
at døden lurer, bare en meter 
under fiskernes skosåler. I 
Brasil er det verken uvanlig 
eller spesielt farlig for fiskere 
å ramle på havet. De trenger jo 
bare å holde seg flytende til de 
plukkes opp igjen. 
En av Ernestos helter er Ali-
nes ektemann, Thomas Wold, 
skipper på «Karl Wilhelm». 
Han har lært å snakke portu-
gisisk av kona, til stor glede 
for Ernesto og hans team, som 
kunne intervjue skipperen på 
direkten uten å gå via tolk. 
Suksessen var sikret.
Men hvordan i alle verden 

havnet Aline akkurat her?
- Det var Norge som valgte 
meg, ikke motsatt, forteller 
Aline. – Slik opplever jeg det 
i hvert fall.
- Ikke gift deg!
Hun er vokst opp i São Paulo, 
hovedmålet for Sjømatrådets 
satsing i Latin-Amerika, med 
14 millioner innbyggere og 
40 prosent av brutto nasjonal-
produkt i Brasil. At flerfoldige 
norske eksportmillioner snart 
skulle investertes i fiskere-
klame under karnevalet i Rio, 
ante hun ingen ting om, da hun 
i juli 2005 søkte på internett 
for å finne en familie i Europa 
hvor hun kunne være au pair. 
Målet for språkstudenten var å 
lære et nytt språk helt fra bun-
nen, og da var USA og slike 
ting utelukket. Hun var i ferd 
med å knytte kontakt med en 
familie i Frankrike da hun 
ble oppringt av småbarnsmor 
Vanja fra Andenes. Familien 
ville at deres ett år gamle sønn 
skulle lære portugisisk, og de 
ønsket Aline opp fra Brasil, 
foreløpig for ett år. 

– Det ble kjempetreff, etter 
bare noen minutter var vi 
enige. Jeg skulle nordover og 
lære norsk, gutten skulle lære 
portugisisk. 
Og nå skjedde ting bråfort. 
Den norske ambassaden i 
Brasil opplyste at det ville ta 
tre måneder å innvilge visum, 
men etter bare 20 dager hadde 
hun alle nødvendige papirer i 
hus. Hun rakk knapt å ta far-
vel med vennene før hun satt 
på flyet.
Vel framme fikk hun en ny 
overraskelse. I Europa skulle 
folk være så kalde, så hun 
hadde stålsatt seg. Men nord-
lendingene var akkurat som 
brasilianerne, de smilte og 
pratet på butikken, spurte om 
hvordan hun hadde det og om 
alt gikk bra. De minnet over 
hodet ikke om det hun var blitt 
fortalt på forhånd.
- Bare ikke gift deg der oppe, 
sa moren til sin eneste datter 
før hun dro. Tre måneder se-
nere ringte hun og fortalte at 
hun var ønsket i ytterligere ett. 
Moren sukket tungt i røret på 

andre sida av jorda. De skjønte 
allerede at hun kom til å bli i 
nord.

Sommerfugl i vinterland
Det var først på slutten av au 
pair-perioden at hun kom i kon-
takt med Thomas, barnebarn 
av velkjente Thor Wold. Den 
unge fiskeren hadde vært syv 
måneder i Spania og var slett 
ikke dårlig i spansk, og de fant 
tonen. Aline reiste til Tromsø 
og tok opp igjen språkstudiene, 
og de to holdt kontakten, mest 

på avstand. Siden ble de kjæ-
rester, hans spansk konverterte 
gradvis til portugisisk og som-
meren 2008 var de på besøk i 
Portugal, der han på Alines eget 
språk kunne spørre faren om 
hennes hånd. Morens bønn fra 
tre år tilbake var ikke blitt hørt, 
men Thomas hadde smeltet alles 
hjerter. Sommeren etter var det 
bryllup på Andenes, med brasi-
lianske overtoner og over 100 
gjester. Den borgerlige vielsen 
fant sted i friluft, ved foten av 
fyret Aline hadde sett på alle 

bilder fra Andenes den gang 
hun forsøkte å finne ut mer om 
stedet. Vigselskvinne var davæ-
rende dommerfullmektig Grete 
Ellingsen, i dag ordfører i Sort-
land kommune. Rammen var 
fantastisk, foreldrene trodde hun 
var kommet til Paradis.
2. januar 2012 kom lille Arthur 
til verden, Vesterålens nyttårs-
barn det året. Foreldrene var 
på sitt andre norgesbesøk, i 
kulde og mørke. Nå var tonen 
en annen; de kunne ikke forstå 
at datteren holdt ut. Og Aline er 

En brasilianer er god å ha når det er klippfisk det dreier 
seg om. Her sammen med Jostein Melhus og Halvar El-
lingsen fra kokkelandslaget, samt Alines sjef, Randi Bol-
stad.

Ei feskarkjerring kan være 
så mangt. Med lille Arthur 
på armen insisterer brasili-
anske Aline Alves-Wold (28) 
på at hun er en av dem. 

ikke mer sta enn at hun skjøn-
ner at de har et poeng. Aller 
helst vil hun at de skal være i 
nord om sommeren og sør om 
vinteren, når det er sommer i 
Brasil. Ikke enkelt å gjennom-
føre i en familie der faren hen-
ter hovedinntekta nettopp i den 
mørkeste tida på året.

Da den lille familien gjestet 
Brasil i april for å feire bar-
nedåp, ventet nok en overras-
kelse. Plutselig var de mange 
dåpsgjestene også blitt gjester 

i et bryllup, for Aline hadde 
alltid drømt om å stå brud i sin 
egen hjemby, og alt var blitt 
nøye planlagt, og hemmelig-
holdt. «Dobbelt bryllup» er 
fullt mulig i en katolsk kirke, 
så fremt den første vielsen har 
funnet sted borgerlig og ikke 
i en kirke. Jo, det var nok en 
egen baktanke med å tilkalle 
dommerfullmektigen…
Brasilianske bryllup har mange 
tradisjoner, deriblant skal de to 
ektefellene tilegne hverandre 
en sang. Thomas valgte Half-

dan Sivertsens «Sommerfugl 
i Vinterland». Da sangen var 
oversatt, satt en rørt forsam-
ling og ønsket nordmannen 
velkommen inn i familien.

Brasil ble viktig
Nå har det seg slik at Alines 
svigerfar, Geir Wilhelm Wold, 
er administrerende direktør 
i tradisjonsrike Vesteraalens 
AS. I 2010-2011 skjedde det 
mye med dette selskapet; por-
tugisiske Rui Costa kom inn 
på eiersida, man bygget ut 

fiskemottaket på Andenes, 
kjøpte Maritex på Sortland og 
satset fremfor alt på klippfisk 
ved siden av fiskebollene, med 
bygging av fabrikken Andøya 
Fisheries vegg-i-vegg med 
fiskemottaket og med klipp-
fiskveteran Randi Bolstad som 
krumtapp på markedssida. Rui 
Costa satser stort i Brasil, og 
ansettelsen av Aline var nes-
ten uunngåelig. Etter et par år 
som administrasjonssekretær i 
selskapet, ble hun 1. januar i år 
eksportmedarbeider. Og nå er 

også lillebror Pedro kommet 
nordover for et halvår og jobb i 
selskapet. Foreldrene må klare 
seg med to eldste brødrene, og 
jevnlige besøk fra nord. 
Det siste skjer forresten om 
bare noen uker. I begynnelsen 
av mai sitter Aline på flyet til 
Brasil, hvor Vesteraalens skal 
delta på en matmesse. Den fin-
ner sted i hjembyen, São Paulo. 
Spør om hun vet hva innbyg-
gerne i Sjømatrådets nye el-
dorado tenker, mener, føler og 
handler. Hun er jo en av dem.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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• Snurrevadnøter
• Jernvarer
• Snurrevadtau
• Nett og tråd
• Tauverk

Besøk oss på vår stand under 
Lofotfishing 12 – 14 April

Vi ligger fortsatt like flott 
til på Gravdal i Lofoten. 

Uansett båt-
størrelse – 
vi har 
sertifikat-
utdanningen! 

VG2 Maritime fag
Matros        - Sertifikat matros
Motormann   - Sertifikat motormann 

VG2 Fiske og fangst
Kystskipper - Dekksoffiser klasse 5
Fritidsbåtskipper   - D5L
Båtførerbevis - Båtførerprøven
Fiskeskipper  - Fiskeskipper klasse B
Fiskeskipper  - Fiskeskipper klasse C

Lofoten fagskole
Sjøkaptein        - Dekksoffiser klasse 1
Styrmann         - Dekksoffiser klasse 4
Fiskeskipper    - Fiskeskipper klasse A

 - I tillegg til utdanningen, kreves det fartstid 
og helseattest for å løse ut sertifikater

w
w

w
.vest-lofoten.vgs.no

  

Med mulighet for veiing av både biprodukter og fisk, nå også med registrering av eksaktvekt pr fiskMed mulighet for veiing av både biprodukter og fisk, nå også med registrering av eksaktvekt pr fisk

Markedslederen i sløyelinjer på landMarkedslederen i sløyelinjer på land

Mottakslinje / sløyelinje med eller uten hodekappereMottakslinje / sløyelinje med eller uten hodekappere

securing longer shelf life

securing longer shelf life

Møt oss på 
Lofotfishing 

i KabelvågVi demonstrerer 
issørpemaskin 
fra ThorIce

Ny teknologi er løsningen
- Det eneste som kan 
hjelpe næringen fram-
over er økt automatise-
ring! Fiskekjøper-nestor 
Kjell Olaf Larsen ser 

ingen andre snarlige løs-
ninger på dagens utfor-
dringer.

- Vi presses fra alle bauger og 
kanter. Og det er lite som tyder 
på noen snarlig forbedring, sier 
Larsen som eier filetbedriften 
Båtsfjordbruket.
I årenes løp har han opplevd 
mange nedturer, men kan ikke 
huske en tilsvarende situasjon 
som den fiskerinæringen opp-
lever i dag der havet flommer 
over av torsk mens de tradi-
sjonelle markedene ligger med 
radbrukket økonomi. 
- De siste signalene fra for-
skerne viser samtidig at det ikke 
blir mindre fisk i årene som 
kommer. Derfor er det viktig å 
se på nye teknologiske løsnin-
ger nå.

- Skremmende
Fiskekjøperen i Båtsfjord som 
er i sitt 71. år, har drevet fiske-
produksjon helt fra 1950-årene. 
Han har derfor vært en del av 
næringen  gjennom alle om-
skiftninger i nyere tid. 
At for mye fisk skulle bli en 
nærmest ugjennomtrengelig 
masse, hadde han aldri fore-
speilet seg, og liker dårlig det 
som skjer både her hjemme og 
ute i markedet.
- Vi har alltid levd med svin-
ginger, og det har mange gan-

ger buttet mot. Nå kan det se ut 
som om det er de som er jervest 
som vinner fram. Dersom det 
er hold i mange av ryktene flo-
rerer om juks i næringen, da er 
det svært skremmende. Det kan 
i verste fall føre til at vi ikke 
klarer å løse utfordringene vi 
står overfor.

Omskriving
Det er imidlertid ikke bare på 
hjemmebane det ryktes om ikke 
alt er som det bør være.
I forrige uke presenterte BBC 
en undersøkelse som viser at 
fusk med opprinnelsesmerking 
på fisk er vanlig blant produkter 
som ligger i frysediskene rundt 
om i Europa. Torsk, hyse og 
flyndre erstattes med billigere 
varianter. Det gjelder spesielt 
for panerte produkter.
Undersøkelsen viste at så mye 
som en fjerdedel av fisken i 
frysediskene være merket feil - 
fordi det er lettere å fuske med 
fisk enn kjøtt.
Mens det for kjøtt kun er et lite 
antall dyr å velge mellom, kan 
det innen fisk velges mellom 
over tusen arter. Og med svært 
store prisdifferanser på fisk av 
samme farge, er det mange pro-
dusenter som sper på med billi-

gere varianter for å spare penger.

Forringes
- Hvor mye dette har å si for 
at vi her i Norge ikke klarer å 
tjene penger på fisk vet jeg ikke. 
For i dag er det vel ingen som 
produserer panerte produkter 
her til lands, samtidig vi først 
og fremst jobber med ferskmar-
keder. Men i det store bildet er 
det selvsagt med på å forringe 
næringen.
Kjell Olaf Larsen tror derfor 
det er svært viktig at man får på 
plass systemer som gjør at man 
kan konkurrere uten måtte ty til 
tvilsomme metoder.
- Helt klart må noe skje. For vi 
kan ikke akseptere den utviklin-
gen næringen er i ferd med å ta.

Holdt det gående
Opprinnelig er Kjell Olaf Lar-
sen fra Lofoten. Men etter 50 år 
i Båtsfjord, har han blitt fiske-
værets  samlingspunkt nummer 
en. Mens andre fiskeprodusen-
ter har bukket under i de tøf-
feste periodene, har han klart å 
holde Båtsfjordbruket gående.
Men om han hadde vært 20 år 
i dag, er han ikke sikker på om 
han ville ha startet på nytt ut fra 
de rådende forhold.

Kjell Olaf Larsen har produsert fisk i 50 år, men aldri opplevd næringen så utfordrende som i dag. Han tror økt automatisering er det eneste som kan hjelpe næringen videre.

Ronald Værnes blir ny di-
rektør ved Lyngen Reker 
etter  Jack-Robert Møl-
ler som er på vei til Sjø-
matsrådets nyetablerte 
London-kontor.

- Dette vil bli en meget spen-
nende jobb, sier Værnes som 
ledet Barents Seafoods fram til 
de meldte oppbud i midten av 
februar.
Han hadde så vidt startet son-
deringer i forhold til eventuell 
restart av foredlingsbedriften i 
Båtsfjord, da han fikk tilbud om 
å overta som administrerende 
direktør ved Lyngen Reker. Den 
fant han så interessant at han har 
valgt å takke ja og tiltrår fra 1. 
juni.

Pendler i starten
- I første omgang vil jeg pendle 
fra Båtsfjord til Lyngseidet. Det 

lar seg gjøre på en relativt enkel 
måte og vi er blitt enig i familien 
at dette skal jeg gjøre, sier Vær-
nes til Kyst og Fjord.
Før han startet Barents Seafood, 
hadde han hatt flere lederjobber i 
fiskerinæringen i Båtsfjord. Han 
er derfor en dreven industrimann 
- selv om det ikke er rekeproduk-
sjon han har jobbet med de siste 
årene. 
Reker er likevel ikke noe nytt 
område for Værnes. På 1990-tal-
let ledet han rekeproduksjonen 
ved Nils H. Nilsen.
- Det blir derfor ekstra artig å 
komme tilbake til rekeindustrien 
- selv om den er helt annerledes 
i dag.

- Rett mann
- Vi er svært godt fornøyd med å 
få Ronald med på laget, og føler 
oss trygg på at han vil være med 
på å utvikle selskapet videre, sier 
styreleder Tom Harry Klausen i 
Lyngen Reker AS som mener 
båtfjordingen er rett mann for 
selskapets videre utvikling.

Mye skrei gjør at Vest-
fjorden holdes åpent for 
fartøy over 21 meter helt 
fram til 19. april.

Skreiforekomstene er fortsatt så 
store at Fiskeri- og kystdeparte-
mentet strekker sesongen for de 
største båtene. Fartøy over 21 
meter må likevel belage seg på 
umiddelbar stans, dersom situa-
sjonen endrer seg.
 
Tar prøver
- Det vil bli tatt prøver av fang-
stene for å se hvordan forholdet 

mellom skrei og kysttorsk utvi-
kler seg. Man må derfor være for-
beredt på at området likevel kan 
bli stengt på kort varsel, heter det 
i en melding fra Fiskeri- og kyst-
departementet.

Unntaksvis
Som en del av kysttorskvernet, er 
det som hovedregel forbudt for far-
tøy over 21 meter å fiske torsk med 
konvensjonelle redskap innenfor 
grunnlinjen nord for 62˚N. Fra og 
med 1. januar og til og med 10. 
april er det likevel tillatt å fiske inn 
til fjordlinjene blant annet i statis-
tikkområde 00, 05, 06 og 07.

Blir ny rekesjef i Lyngen

Strekker sesongen
for de store

Ronald Værnes blir ny administrerende direktør i Lyngen Reker AS.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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BESØK VÅR STAND FISKERIGATA 6 LOFOTFISHING 2013
NY! Kaijo Denki KCS-3885Z 360° Høyfrekvens Sonar
•	Fullstabilisert,	ekstremt	hurtig,	basert	på	ny	teknologi
•	Høyt	spesifisert,	960	svingerelementer	og	mottaker	kanaler
•	Ekstremt	smal	stråle	som	gir	suverene	ytelser	også	på	grunna
•	Skilleevne	også	på	små	flekker	tett	over	bunn
•	Smart	filter	teknologi	for	enkel	utskillelse	av	fisk
•	Mister	ikke	fiskestimer	som	kommer	tett	inntil	båten
•	Kan	vise	2	forskjellige	og	uavhengige	tverrsnitt
•	Målfølging	av	opptil	3	fiskestimer	samtidig	(fart	og	retning).
•	Estimerer	biomassen	til	fiskestimen
•	Passer	til	alle	typer	fiskeri
•	Veldig	robust	bunnutstyr,	med	pålitelige	glideringer	
for	å	sikre	mot	vibrasjon,	utstyrt	med	den	velkjente	
	 motstandsdyktige	gummi	domen
•	Langlivet	og	stabil	PC	i	stålkasse,	
	 uten	harddisk	og	bevegelige	deler

office.moltech.no Tel: 70102990

“For the optimum catch”

“For the optimum catch”

PC-Radar og Navigasjon i én kraftpakke!

www.euronav.no Tel: 67122030

Contact:	office@moltech.no			Phone	+47	70	10	28	80

AKER SEAFOODS 
ENDRER NAVN 
TIL HAVFISK

Som et av de eldste rederiene i Aker 
Seafoods, har Havfi sk tradisjonsrike røtter 
tilbake til 1953. Nå endrer Aker Seafoods 
navn til nettopp Havfi sk og med dette 
videreføres en arv fra et av våre mange 
foregangsrederier innen norsk trålfi ske.

Havfi sk skal kjennetegnes ved å være en 
stolt forvalter, både av fi sken i havet, vårt 
mannskap og våre fartøy.

Bli kjent med oss på www.havfisk.no

Stolt 
forvalter

H
A

V
N

EV
IK

  
B

IL
D

E
: S

C
A

N
P

IX

«HOVDEN» 
35 ft. 2009. 
Alum.
Finnkode: 40844551

«ØYASUND» 
42 ft. plast 1982. 
M/u rettigheter.
Finnkode: 39575523

«VARDØJENTA» 
36 ft. plast. 2008. 
M/u rettigheter. 
Finnkode: 40844413

Vi har også andre båter!

NORSK POLARBEFRAKTNING
Tlf.: 69 31 41 01/905 70 359 Faks/telefon: 69 31 10 01

E-post: polarbefraktning@c2i.net

Frykter store konsekvenser
Nedsettelsen av bi-
fangst av kongekrabbe 
vil ifølge Svein Lyder få 
store konsekvenser både 
for fiskere og produsen-
ter framover.

Fram til 25. mars kunne fiskerne 
ha en innblanding på fem pro-
sent kongekrabbe ved fiske med 
bunngarn og bunnline, noe som 
ga en pen ekstrafortjeneste ved 
siden av den ordinære fangsten.

Lokkemiddel
- Nettopp det gjorde det attrak-
tivt å fiske med for eksempel 
line. Men med kun en prosent 
bifangst som nå er innført, er vi 
fratatt muligheten til faktisk å 
kunne drifte lønnsomt med line, 
sier Lyder som har sin base på 
Veidnesklubben i Laksefjord.
Han har derfor avsluttet linese-
songen, og regner med at denne 
redskapstypen for egen del er 
historie all den tid fiskeprisene 
ligger på dagens nivå.
- Med fem prosent innblanding 
av kongekrabbe hadde vi en liten 
mulighet til å berge sjøværene. 
Nå er det helt umulig. 

Vil tape stort
I løpet av en garn- eller linese-
song der en fisker eksempelvis 
fisker 100 tonn, kunne han i 
løpet av sesongen ta hele 5.000  
kilo krabbe til en verdi på rundt 
en halv million kroner. Med den 
nye forskriften vil andelen bli re-
dusert til 1000 kilo.
- Det sier seg selv, at når man 
går glipp av så store summer i 
et fiske som i seg selv er ulønn-
somt. Da vil vi nærmest ha mest 
igjen av å ligge i kaia, sier Lyder.

Ja og nei
Fiskeridirektoratet mener på sin 

side at mesteparten av krabben 
som blir ført i land som bifangst 
ikke er reell bifangst.
- Det kan man nok svare både 
ja og nei på. Og vi vet at det er 
fiskere som har brukt egne teiner 
for å oppnå fem-prosent grensen. 
Men når man setter line i om-
råde med mye krabbe, ja da får 
man så og si bare kongekrabbe 
på lina. Og vi har bevisst satt en 
linestubbe i disse områdene for 
å fylle opp bifangstkvoten som 
har vært den utløsende faktoren 
for å gjøre linefiske attraktivt. 
Spesielt på høsten.
Lyder framholder at det vil være 
uaktuelt for ham med line under 
høstfiske.

- Vi vil heller legge  om til snur-
revad. Det betyr dårligere råstoff 
til industrien. 

Råstoffdrivende
For fiskeindustrien har bi-
fangstandelen på fem prosent 
vært en viktig faktor for jevnlig 
tilførsel av ordinært råstoff, spe-
sielt på høsten. Mange har kunne 
strukket sesongen nettopp på 
grunn av at bifangsten av kon-
gekrabbe har gjort fisket ekstra 
lønnsomt. 
- Det vil vi neppe sei i år, spår 
Lyder. Han var forøvrig nylig med 
på å etablere Sværholt Fiskarlag, 
og sier bifangst-saken vil bli en 
viktig sak for laget framover.

Femprosent-regelen har gjort linefiske attraktiv selv med lave fiskepriser. Nå som bifangsten av kongekrabbe er satt ned til en 
prosent, frykter mange at fiskere vil droppe linefangsten.

Svein Lyder (nr. 2 f.v.) sier bifangst av kongekrabbe blir en viktig 
sak for det nyetablerte Sværholt fiskarlag. (Foto: Helge Ovanger)

- Spesielt siden dette er et lag for 
fiskere i Laksefjorden som blir 

ekstra hardt rammet av den nye 
forskriften. 

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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   N2.10 - 10 hk

Kampanjepris 45.231,-

   N4.50 – 50 hk

Kampanjepris 104.906,-

   N4.115 – 115 hk

Kampanjepris 165.909,-

   N3.21 – 21 hk

Kampanjepris 59.785,-

   N4.60 – 60 hk

Kampanjepris 113.762,-

   T4.165 – 165 hk

Kampanjepris 198.940,-

   N3.30 – 29 hk

Kampanjepris 72.624,-

   N4.85 – 85 hk

Kampanjepris 141.715,-

   T4.200 – 200 hk

Kampanjepris 213.375,-

   N4.38 – 37,5 hk

Kampanjepris 87.429,-

   N4.100 – 100 hk

Kampanjepris 153.562,-

   6.420 TDI – 320 hk

Kampanjepris 274.650,-

100 år med 

FREMDRIFT

NOGVA NANNI  Jubileumskampanje

 alle motorer fra og med n4.38 leveres med sluregear. alle priser inkl. mva og hk-avgift.

 

T   +47 70 20 84 00

F +47 70 20 84 10

 

E-POST firmapost@nogva.no

 nogva.no

 

NOGVA MOTORFABRIkk AS
n-6280 sØViK 

Kom til 

OSS!

Vi planlegger ei ny fiskerihavn i Kjøllefjord.
Derfor ønsker vi samarbeidspartnere som kan være
med å forme 10.000 kvadratmeter industriområde.

Ta kontakt med
Toril Svendsen

Næringskonsulent
Lebesby kommune

78 49 95 21/916 90 378

Emil og Kristine har tjent 16.000
Her ser du søskenparet 
Emil (8) og Kristine (10) 
Trondsen fra Ballstad. 
Til sammen har de tjent 
16.000 kroner på tunge-
skjæring denne vinteren.

- Artig, sier Emil, som med sine 
150-160 kilo og 12.000 kroner 
på bok er den ivrigste av de to. 
Onkel Dag er skipper på «Non-
stind» og av de 24 sjøværene 
som er levert på Nic. Haug i 
Ballstad denne vinteren, har han 
trolig stilt opp på 15 av dem. Det 
ble fort 3-4 timers arbeid før alle 
tunger var skåret, men han har 
også vært nede i bare én time. 
- Det er artig å holde på, mest 
fordi jeg tjener gode penger, sier 
Emil, som har gjort avtale med 
foreldrene om at han bare får 
lov å bruke halvparten i første 
omgang. Resten skal i banken, 
og først når det er sommerfe-
rie får han lov å ta dem ut. Så 
langt har det blitt slalåmski og 
telefon.
Emil har skjært tunger i to-tre år 
nå, men i følge pappa Ketil er 
det først i år han har fått drei-
sen på det. Dette året er han for 
øvrig eneste i klassen som dri-

ver med tungeskjæring. Første 
sjøværet var i slutten av januar, 
siste rett før påske og dermed er 
det igjen «ferie» akkurat nå, om 
du ser bort fra skolen. Den neste 

drøye måneden ligger båten ved 
kai, og etter 17. mai skal den 
etter alt å dømme til Finnmark, 
langt utenfor Emils rekkevidde. 
– jeg tror jeg skal bli fisker som 

pappa når jeg blir stor, sier han.
Kristine har lengre erfaring enn 
lillebroren, men hun har også 
flere jern i ilden. Er det turning 
når båten kommer på land, lar 

hun torsketunger være torske-
tunger.
- Emil er mer gira enn meg. Jeg 
vil være sammen med vennene 
mine også, sier hun.

Midt i dungen: Søskenparet Emil (8) og Kristine (10) kan se tilbake på en innbringende torskesesong.  Foto: Dag Erlandsen

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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BÅTSFJORD HAVNEVESEN
ønsker velkommen til vårtorskefisket.

BÅTSFJORD HAVNEVESEN

Båtsfjord Kommune
Fiskerihovedstaden

IndustrikaienBåt på storhavet 

Havnebåt og Redningsskøyte Flytebryggene 

Velkommen til 
LINKEN NÆRINGSHAGE

Linken Næringshage AS • Hindberggt. 19 • Postboks 113 • 9991 Båtsfjord

Linken Næringshage AS er et selskap som skal være 
pådriver for næringsutvikling i Båtsfjord kommune. 

FOR Å FÅ DETTE TIL SKAL VI KONSENTRERE 
OSS OM FIRE KJERNEOMRÅDER: 

• Nettverksbygging 
• Næringsutvikling 

• Kompetanseutvikling
• Prosjektutvikling

Linken Næringshage ble etablert 3. januar 2006. 
Vi har kontor i Hindberggt. 19 - 2. etg. 

- midt i Båtsfjord sentrum.

ønsker velkommen til vårtorskefisket.
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I 2050 vil vi bli ni milliarder mennesker på denne planeten.I dag er vi sju. En av de største utfordringene 
våre er og blir derfor bærekraftig matproduksjon.Den biologiske produksjonen som skjer under vannoverfla-
ta, erlike stor som den på land – i skoger og åkrer. 70 prosent av jordensoverflate består av vann. Allikevel 
kommer bare to prosent avkaloriinntaket vårt herfra. Dette viser at potensialet for å øke matproduksjon fra 
havet er stort. Vårt mål er derfor å bidra til en mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de globale marine 
ressursene - gjennom teknologiutvikling og forskning. Produksjon av fisk, både villfisk og oppdrett, er 
verdens mest effektive proteinproduksjon. I Norge har vi også lykkes med å skape en balansert forvaltning, 
med vekst i bestandene. For eksempel har vi aldri fisket så mye torsk som nå; allikevel er bestanden stor og 
stabil.

Skal Norge bli verdens fremste sjømatnasjon, må vi levere 
på både kvalitet og effektivitet – og samtidig gi forbrukerne 
produkter de ønsker. Det krever ny kunnskap og teknologiut-
vikling.

Vi jobber for å utnytte råstoffet maksimalt, slik at minst 
mulig av fisken går til spille. Skal dette oppnås, må bearbeid-
ing og prosessering bli effektiv industri, ikke håndarbeid.

På Lofotfishing stiller SINTEF Fiskeri og havbruk ut flere pro-
totyper. Vi viser frem maskiner for automatisk bedøving og 
bløgging på små fartøy og du vil også se en mini food scan-
ner som kan brukes til automatisk artssortering og vektes-
timering. Vi håper møtes til en spennnde prat på vår stand 
12. - 14. april i Kabelvåg.

Pionerer på Planeten Havet

Komplett strøm å lade system for private 
og profesjonelle behov

Møt oss på LofotFishing 12 – 14 April.
Vi holder til i BALLSTAD SERVICEHAVNS GATE 3                                                                                                                                                

                       

snn.no/pro

Hold fokus på det du kan 
best, så ordner vi bank og 
forsikring for deg
Nå har vi gjort hverdagen enklere for 
deg. Med PRO samler vi alle bank- og 
forsikringstjenester på ett sted. Vi tilbyr 
din bedrift en total gjennomgang der 
vi sammen ser på hvilke løsninger som  
passer best for dine behov.

Kontakt oss gjerne på 02245@snn.no eller 
besøk oss på snn.no/pro for å avtale møte 
med din bedriftsrådgiver.

Bank. 
Forsikring. 

Og din bedrift.
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Suksess for kystf iske!
• Kraftblokker
• Taueblokker
• Teineløftere
• Garngreiere
• Garngreiesystem
• Oppdrettsutstyr
• Vinsjer til Capstans
• Tilpassede løsninger

Tel + 47 69 36 07 00 • www.rappmarine.com

Telefon 

78 49 99 00 
eller 

redaksjonen@kystogfjord.no

Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!

Vi produserer det meste selv i Norge, derfor leverer vi også raskest

Erfarne fagfolk og servicemontører
24-timers service - til hele landet

Transmeca Oslo: Strømsveien 228, 0668  Oslo • Tlf: +47 23 05 11 30 / Fax +47 23 05 11 40
Transmeca Larvik: Sophus Buggesvei 46, 3269 Larvik • Tlf: +47 33 13 27 00 / Fax +47 33 13 27 01

post@transmeca.no • postlarvik@transmeca.no • www.transmeca.no

Oslo • Larvik • Kristiansand • Stavanger • Haugesund • Bergen • Elverum • Trondheim • Myre • Harstad • Melbu • Tromsø • Båtsfjord • Havøysund • Island

Transportbånd
Drivremmer

Modulbånd
Homogene bånd

Trommelmotorer
Gear og motorer

Ståltrådbånd 
Gummi/PUR belegg

Transportruller 
Teflon / PTFE

Plast- og stålkjeder
Tannremmer

Bolga Maritime
importør av Sole motorer

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

telefon  75751050. post@bolgamaritime.no

SOLGT i Norge 
siden 1979.

Avdeling Nordland telefon 07847
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Bestill Råfisklagkortet!

rafisklaget.no | 77 66 01 00

Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

Kortere vei
fra fiskebank til minibank

Tilbyr varslingssystem som kan redde liv!
MESSEPRIS på MOB-utstyr.

Demonstrasjon på stand: DNB GATE 15

Mann over bord
MOB-Alarm

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

BØ

TRONDHEIM

ÅLESUND

VESTBY

HIRTSHALS

MIDDELFART

PADBORG

ROVANIEMI

BARLINEKHORNBEK

LUGO

MALAGA

Ålesund  +47 70 10 26 00     bø i vesterålen  +47 76 11 49 40     vestby  +47 64 98 05 50     trondheim  +47 72 89 66 30

www.thermo-tra
nsit.no, thermo-tra

nsit n
orge as, 

keiser w
ilhelms gt 22, no-6003 Ålesund

1345_norsk_annonce_185x132   1 07/05/10   13:13:56

E-post: bats�jordbruket@�ishnet.no 
Postboks C, 9991 Båts�jord
Telefon: 78 98 50 80
Filetavd.: 78 98 50 88
Brygga: 78 98 50 89
Faks:  78 98 40 42

Båts�jordbruket AS
Postboks C, 9991 Båts�jord
Telefon: 78 98 50 80
Filetavd.: 78 98 50 88
Brygga: 78 98 50 89 / 917 75 290
E-post: bats�jordbruket@�ishnet.no 

Kjøp og salg av alle �iskeslag, 
krabbe og biprodukter
Filetproduksjon

Båts�jord - Vardø - Vadsø

• 

• 

Velkommen til våre anlegg i

Vi på Båtsfjordbruket er stolt av 
å presentere fersk og frossen 
sjømat av beste kvalitet, direkte 
fra Barentshavet.

Havets ressurser behandler vi 
med stor respekt og omtanke 
slik at du og din familie skal få 
en utsøkt matopplevelse.

Sitter du 
på en god 

nyhet!

– Tips oss!

Telefon 78 49 99 00 
eller 

redaksjonen@kystogfjord.no

Velkommen 
til LofotFishing
12.-14. april
2013 i Kabelvåg     .    Telefaks 76 07 20 70    .   Mobil 908 71299    .   E-post: �rma post@lofotstand.no    .   Internet: www.lofotstand.no 

Kong Øysteins Hall, 
Kabelvåg
Kong Øysteins Hall, 
Kabelvåg

SPONSORER:SPONSORER:

Telefon 76 07 23 77   

KOMPETANSE • SKREDDERSØM

www.trucktek.no

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

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 
erfaring kommer våre kunder til nytte.
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Annonsér i 
Kyst og Fjord

815 33 032
Ring Demenslinjen

“Mor og jeg snakker ofte 
om oppveksten hennes. 
– Oppveksten min har 

hun glemt”.  
-Marie 46 år

	  

LOFOTFISHING 2013 

www.imes.no

	  

LOFOTFISHING 2013 

www.imes.no

Sitter du 
på en god nyhet!

– Tips oss!
Telefon 78 49 99 00 

eller 

redaksjonen@kystogfjord.no
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innspill
Kjære debattanter. Dette er Kyst og Fjords debattside - der leserne slipper til med store og små inn-
legg. 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

Uberettiget nedrakking av småsamfunn

PRODUKSJONSBYGG TIL
FISKEINDUSTRIEN

Prefabrikkerte
elementbygg i betong
er økonomisk og
miljøvennlig
Å prefabrikkere betyr enkelt sagt å
flytte produksjon fra byggeplass til fast
industri; vi flytter din byggeplass til våre
fabrikklokaler, en industrialisering som
gir mange  fordeler:

•  Standardisering og modultenkning. 
• Optimal produksjon uavhengig

av vær og vind.
• Vesentlig kortere byggetid og hurtigere

inntjeningsstart.
• Lavere kostnader mht finans,

tradisjonelle vinter tillegg, rigg og drift.
• Betydelig mindre avfallshåndtering og

renere byggeplass.
• Økt sikkerhet og tryggere byggeprosess.

Betong er også et miljøvennlig bygge-
materiale med gode egenskaper mht
lagring av energi.

Les mer om termikk og miljø på

www.ocem.no

©
 T

B
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S

Bjørnes, 7863 Overhalla
ocem@ocem.no – Tlf: 74 28 06 00

www.ocem.no
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Her ser du Lofotfishings 
messegeneral Arne W. 
Mørch, i en åpen og tom 
fotballhall i Kabelvåg. 
Bare timer senere startet 
forvandlinga av Kong 
Øystein Hall til Nord-
Norges viktigste fiskeri-
messe.

- Messa er helt fulltegnet. Siden 
forrige messe har vi måttet redu-
sere lagerplassen og en del fel-
lesarealer for å få plass til alt, 
sier Mørch, som fikk inn aller 
siste påmelding 1. påskedag. 
Dermed var hallens siste ni kva-
dratmetere blitt solgt. 

Trøkk på innersida
Snaut 150 utstillere skal inn, 
fordelt på 1850 kvadratme-

ter. Mørch håper på godt vær, 
3000-5000 besøkende og mange 
langveisfarende fra Vesterålen, 
Harstad og Narvik-regionen. 
- Med fortsatt fullt trøkk i fisket 
på innersida regner vi dessuten 
med godt oppmøte av fremmed-
fiskere fra hele kysten som akku-
rat nå er samlet i distriktet, sier 
Mørch, som også håper de ver-
ste snøbygene har gitt seg innen 
messestart. 
For både praktisk og med hen-
syn til besøkstallene er dette et 
væravhengig arrangement, der 
store snømengder, som Lofoten 
er blitt utsatt for de siste ukene, 
rett og slett kan skape trøbbel for 
vareleveransen. På den annen 
side; blir det for varmt og slap-
sete, kan ikke kunstgressbanen 
utenfor hallen brukes som parke-
ringsplass, som særlig vil gå ut 
over utstillerne. Foreløpig er det 
en issåle oppå gresset, som skal 
tåle det meste - bortsett fra høye 
temperaturer.

Ekstrem forvandling
Vi treffer Mørch i en stor åpen 
hall med unger som har gymtime. 
Et utall fotballkamper er avspilt 
på kunstgresset, men torsdag 
kveld ble siste fotballkamp på 
en stund avholdt. Neste morgen 
overtok mannskaper fra tredjedi-
visjonsklubben FK Lofoten, som 
begynte å legge plategulv på alle 
hallens 2500 kvadratmetere, en 
jobb de var ferdig med lørdag et-
termiddag. Søndag morgen gikk 
stafettpinnen til Svolvær Idretts-
lag og Knausen Fotballklubb; da 
var det teppegulv, reising av skil-
levegger, anlegging av gågater 
og bygging av stands som stod 

SINTEF arrangerer fiskeritek-
nologisk seminar under Lofot-
fishing. FishTech – Kyst går 
fredag i klubbhuset ved siden 
av messelokalet, med tema som 
automatisk landegning, nytt au-
tolinesystem og automatisk be-
døving og bløgging. 

- Vi inviterer til et seminar under 
Lofotfishing hvor SINTEF Fis-
keri og havbruk vil presentere 

resultater fra to forskningspro-
sjekter for kystfiskeflåten. I til-
legg vil Mustad Longline og 
Melbu Systems presentere to 
nye løsninger for kystfiskeflå-
ten som nå er blitt utviklet, og 
Fiskeri- og havbruksnæringens 
forskningsfond vil presentere 
prosjektene de nå finansierer for 
kystfiskeflåten og hvilke tanker 
de har for veien videre, heter det 
i invitasjonen. 

Bretter opp ermene: Messegeneral Arne Mørch i en tom fotball-
hall i forrige uke. Timer senere startet forvandlinga.

Væravhengig: - Snøen kan skape problemer, sier Arne Mørch.

Lofotstand og daglig leder 
Arne Mørch har flere andre 
gjøremål. Men ingen kan måle 
seg med Lofotfishing.

SINTEF-seminar under messa

Helt fullt på Lofotfishing

i inntektene til Lofotstand, som 
i oddetallsårene går til himmels, 
og med moderat til lav inntekt i 
partallsårene. I 2011 var omset-
ninga 2,6 millioner, i 2010 bare 
41.000 kroner.
Den gryende messa startet delvis 
på skoleplassen utenfor Lofoten 
Folkehøyskole, men fant snart 
veien til den nye fotballhallen. 
Bak arrangementet står Lofot-
stand AS, som også tar på seg 
andre arrangementer, dog ingen 

av dem i nærheten av Lofotfish-
ings størrelse. 
Siden 2009 har dessuten arran-
gementet høstet gevinsten av at 
Lofotens fastlandsforbindelse 
stod ferdig. Dermed var man 
ikke lenger avhengig av fergeka-
pasiteten til Lofoten, som tidli-
gere satte markerte begrensinger 
for besøkstallet. I 2011 passerte 
de 4000 besøkende. Klaffer 
været, ligger alt til rette for ny 
rekord i 2013.

på programmet, også det en jobb 
som tok to dager. Tirsdag var 
alt klart for å kjøre inn utstyret, 
strømsette stands og rigge. Ons-
dag kveld var det utstillernes tur 
til å få alt inn, mens altså messa 
er åpen for publikum fredag, lør-
dag og søndag. 
Og skal vi fullføre oppramsinga 
av innsatsen fra lokale lag og 
foreninger, så skal Kabelvåg IL 
stille med parkeringsvakter, Mu-
sikkforeninga har lagt strømka-
bler, skolemusikken har kafeen 
og håndballgruppa i Svolvær har 
billettsalg og rydding. Økono-
misk er arrangementet en skik-
kelig innsprøyting i kommunens 
foreningsliv. – Jeg tør ikke en 
gang antyde hvor mange men-
nesker fra lag og foreninger som 
vil være i sving. Men det er ikke 
få, sier Mørch.
I tillegg til selve messeområdet, 
har også havna i Kabelvåg vært 
brukt til utstilling av båter. Den 
delen er redusert i år, men også 
her er man i høy grad væravhen-
gig og Mørch legger til at spesielt 
båtutstillerne kan melde seg på i 
siste liten. Foreløpig er kun én båt 
påmeldt, 13 meter lange «Bolga». 
Om bord er Mustads nye automa-
tiske linekonsept, som trolig vil 
vekke behørig oppsikt.

Annet hvert år
LofotFishing har vært arrangert 
annet hvert år siden 1999. Ar-
rangementet følger fiskerimessa 
Nor-Fishing i Trondheim som en 
skygge; de årene det ikke er fis-
kerimesse men oppdrettsmesse 
i ladebyen, er det fiskerimesse 
i Kabelvåg, altså i oddetalls-
årene. Nok en skygge finner du 

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

196x144

INNSPILL
Rolf-Arne Nicolaisen
Leder av Nordkapp  SP

Må si at jeg blir ikke så lite for-
tvilt over saksfremstillingen som 
denne uka kom på diverse NRK-
kanaler. Her får man uten mot-
forestillninger angrep på angrep 
på diverse fastlandsforbindelser 
for øysamfunn langs kysten. Nå 
sist at disse investeringer skulle 
ha tatt midler fra det som burde 
ha vært brukt på fylkes- og lands-
delskommunikasjon. Overskrifta 
i NRK Dagsnytt er «Bedriftene i 
utkanten blir lidende for kostna-
den ved fastlandsforbindelsene», 
da må man jo spørre seg er ikke 
øyer utkantstrøk? Fins det alltså 
ikke øybedrifter i Norges ytredis-
trikter som har de samme proble-
mer som eksemplet fra Ibestad, 
som sliter med dårlige ferger og 
dårlige veier? 
NRK, ta dere et tak og sett dere 
inn i den virkelige situasjon! 
Dere kommer på banen 20-30 år 
for sendt og er nå bare en bak-
streversk faktor som vi må slite 
med i tillegg til politikere som 
har vært handlingslammet i så 
altfor mange år.
Største feilen med disse prosjekt 
er at de kommer for seint – som 

vi i ytterkanten spøker med (en 
slags galgenhumor) «ja da får 
man jo en fin flytte vei» - fordi 
vi ser at det kommer i siste liten 
og i mange tilfeller for sent. En 
annen feil med dette er at man 
tror eller gir inntrykk av at en 
fastlandsforbindelse vil løse alle 
problemer. Uten veiforbindelse 
er bare en av de mange årsaker 
til at det er vanskelig og bo i det 
yttterste Norge. 
Det som er den største enkeltår-
sak til avfolkinga, er sentralise-
ringen som skjer hele tiden og 
i sterkere grad etter som utvik-
linga på kommunikasjonssiden 
går fremover.
Ta bredbåndsatsningen som har 
nå tatt snart 10 år siden den ble 
vedtatt, ennå har ikke ytre strøk 
av Norge fått en tilgang til dette. 
Kanskje skal vi være glad for det 
– fordi om man ser på resultatet 
så er jo også det motsatt av det 
som vi hele tiden blir dynget ned 
av fra enkelte politikere. 
Resultatet av nettbaserte løsnin-
ger er jo mer sentralisering – joda 
du kan ha arbeidsplassen hvor 
som helst i landet. Men hva skjer, 
de arbeidsoppgaver som kunne 
ha blitt i utkant blir sentralisert 
fordi at «kunden kan jo gjøre alt 
på nett». Spesiellt irriterende er 
det at smarte unge kommer på 
diverse kanaler og forteller hvor 
fint det er nå, vi kan jobbe fleksi-

belt, ta jobben med hjem - ta job-
ben med på toget osv. Da har jeg 
et spørsmål, hvordan ta med seg 
sveiseapparat  og annet verktøy 
som tilhører praktiske fag med på 
toget? Disse veldig positive en-
gasjerte mennesker fremstår som 
litt latterlige. Som om de aldri har 
hatt seg et verdiskapende arbeid 
og måtte ha blitt både skitten og 
svett. Det er sånne slitere som 
har bygget opp dette landet og de 
andre land på denne kloden. Det 
er ikke i Oslo verdiskapningen 
skjer selv om noen fremstiller det 
slik, men det ser ut til at vi er inne 
i en trend som skal ha det til at vi 
skal legges ned.
Nå er tiden inne til å vise hvor 
kostbare vi er og hvor lite det 
nytter med disse tiltak som kan 
bidra til at hele landet blir tatt i 
bruk. Man skal altså legitimere 
en ytterligere sentralisering og 
vil ikke balansere fremlegget. 
Sakens fakta kan ikke bestrides 
og det gjør ikke jeg heller – fra-
flyttingen er knapt nok stagnert 
med gjennomføringen av disse 
prosjekt som omtales som «unyt-
tige tyver» av samferdselsmidler. 
Ta noen eksempler; på Sør-Ar-
nøya litt sør for Bodø finner vi 
et mindre laksesslakteri som har 
bare et vogntog ut med laks for 
dagen og et vogntog inn med em-
ballasje samme dag. Det har tid-
vis vært problemer med at ferge 

og fergeleie ikke takler lav vann-
stand. Dette har vært vanskelig 
å løse – det står på forståelse og 
økonomi. Skal Sør-Arnøya av-
folkes? E ikke dem like mye verd 
som en bedrift med 25 ansatte på 
et annet ytterstrøk?
Neste, litt større forhold Hasvik, 
Breivikbotn og Sørvær på Sørøya 
i Finnmark, som sender ut fra 
vinter/vår torskefisket 5-6 vogn-
tog hver dag. Det fergesamban-
det betjener i tillegg mesteparten 
av Loppa kommune. Ei ferge 
blir da fort en flaskehals og har 
da også vært det av forskjellige 
grunner. Det største problemet 
er imidlertid en tunnel mellom 
Øksfjord og Øksfjordbotn, hvor 
trailere ikke kan møtes, hvor det 
av og til er issvuller som gjør 
at trailer tar i taket selv om det 
skulle vært høyde nok. Løsnin-
gen er de fleste klar på, det er og 
gjøre denne tunnelen farbar til 
enhver tid ellers spøker det for 
fremtiden til to kommuner og 
fem fiskebruk. Men tar det for 
lang tid , så får vi kanskje en ny 
«flyttetunnel».
Mitt nærmeste eksempel er 
Nordkapp og FATIMA. Det er 
snart et år siden bompengene var 
betalt på vår undersjøiske tunnel. 
Nå slipper vi «fergebilletten» 
men mest av alt fra åpningen av 
tunnelen kan vi konkurere med 
næringslivet i resten av Vest-

Finnmark. Vi kan ta på oss ser-
vice- og vedlikeholdsavtaler. 
Før kunne vi ikke tillate oss den 
luksus og det begrenset utviklin-
gen av næringslivet. Fraflytting 
har det vært selv etter tunnelen 
ble åpnet, men hvem kan fore-
stille seg utviklingen dersom den 
ikke hadde kommet. Det var i 
siste liten vil jeg si. Nå har kom-
munen mistet ligningskontoret 
og en bank, som muligens snart 
angrer på sin beslutning. Nå ser 
vi et oppsving som skyldes vår 
nye oljealder vil noen si, men jeg 
vil påstå at vi var på rett vei før 
oljen. Nå skyter det bare fart en 
skikkelig energiinnsprøytning, 
og akkurat det viser at fastlands-
forbindelser ikke er nok alene. 
Det må en helhetlig tankegang til 
og den må settes ut i praksis.
Å bruke forskning på en slik un-
dergravende måte, er under bel-
testedet NRK. Hadde dere, når 
dere drister dere inn på å fortelle 
oss feil ved distriktspolitikken, 
også kunne fremvise til løsnin-
ger på hvordan hele landet skal 
få ta del i veksten. Ta frem gode 
veiprosjekter som ikke kan vente. 
Nordkapp-samfunnet har en ri-
vende anleggs utvikling foran 
seg om et drøyt år og den trans-
porten skal inn på E69 med flere 
rasutsatt strekninger som fremde-
les venter på sikring. Manglende 
bredde er også et kjennetegn på 
den 10 mil lange veien inn til E6 
i Olderfjord. Noe av de mest tan-
kevekkende ved dette, er at dette 
er en reell turistvei. En vei som 
kan tidoble årdøgntallet for tra-
fikk på en sommersesong og som 
beregnes etter gjennomsnittet og 
derved skyves ut i tid. 
En slik ting burde NRK tatt tak 
i, hvorfor skal samferdsel og in-
frastruktur komme i etterkant av 
slike utbygginger? Hammerfest 
er et glimrende eksempel – lenge 
etter Melkøya-utbyggningen 
kommer man i gang med bru og 
tunnelutbedringer, noe som for 
deres del aldri blir for sent med 
tanke på Polarbase og deres virk-
somhet. I fornuftens navn burde 
staten vår tatt tak den dagen Snø-
vit var et faktum.
NRK, dere har et nett utover 
det ganske land og besitter stor 
kunnskap om vårt sammensatte 
land, vær så snill å bruk denne 
kunnskap til å få frem saker som 
kan medføre noe positivt.
Må innrømme at jeg er en tanke 
opptrekt når dette skrives og det 
er mange flere enn NRK som 
skulle vært skyteskive, men dok-
ker tåler dette i et lite øyeblikk av 
et nyhetsår.
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Velkommen innom vår  

stand på Lofotfishing!

Ballstad servicehavn gate 5

Samarbeidspartnere: 

Lofoten: Ballstad slip AS

Finnmark: Havøysund Patentslipp AS

Mustad Longline AS - Ålesund
Gangstøvikvegen 4, 6009 Ålesund
Tlf: 70 10 75 80, Fax: 70 10 75 90 
aalesund@mustadlongline.com
www.mustadlongline.com

Second Hauling Unit 
(Avklipser)

For mer informasjon og se
hele SelectFish™ systemet: 

www.mustadlongline.com 

Kontakt oss for kostnads- 
fri befaring på din båt, 
inkludert uforpliktende 
prisoverslag!

Mustad SelectFish™ System
Trommelbasert linefiskesystem utviklet for  
35-65 fots båter. Mer fleksibelt og mobilt  
m.t.p. vekselbruk ref. årstider og fiskefelt.  
Du slipper egning og bæring av stamper.  
Robust og driftsikker teknologi. Driftes  
med både monofilament- og tauline. 

 
Maskinkomponenter: Spill, splitter, avklipser, magasin- 
holder, påklipser, egnemaskin, uthaler og tromler.
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Kjemp mot 

natur-
kreftene 

ikke utstyret

«Har du en av verdens tøffeste 

arbeidsplasser, da velger du 

det beste utstyret»

Per Ø. Swensen 

Skipper på Bolga 

Båtstørrelse: 43 fot

Utstyr: Mustad  

SelectFish™ System 

Mannskap: 4 

Vi kjenner forholdene
der din virksomhet holder til

Nordnorsk Revisjon Svolvær AS - Tlf: 76 06 89 60 • Nordnorsk Revisjon Leknes AS - Tlf: 76 06 89 50
www.nordnorskrevisjon.no

Vi kjenner forholdene
der din virksomhet holder til

Svolvær tlf 76 06 89 60 • Leknes tlf 76 06 89 50 • Bodø tlf 75 55 05 90
E-post: firmapost@nordnorskrevisjon.no

N2.10 - 10 hk
   45.194,-

N3.21 – 21 hk
   59.785,-

N3.30 – 29 hk
   72.624,-

N4.38 – 37,5 hk
   87.429,-

N4.50 – 50 hk
   104.906,-

N4.60 – 60 hk
   113.762,-

N4.85 – 85 hk
   141.715,-

N4.100 – 100 hk
   153.562,-

N4.115 – 115 hk
   165.909,-

T4.165 – 165 hk
   198.940,-

T4.200 – 200 hk
   213.375,-

6.420 TDI  
– 320 hk

   274.650,-

NOGVA NANNI
   Jubileumskampanje

 

NOGVA MOTORFABRIkk AS
N-6280 SØVIK 

T   +47 70 20 84 00

F +47 70 20 84 10

E-POST firmapost@nogva.no

  nogva.no

Alle motorer fra og med N4.38 
leveres med sluregear. Alle priser 
inkl. mva og hk-avgift.

Å måtte ned til ei garn-
lenke med ett mannskap 
på fire, har Tomas Sagen 
aldri opplevd. - Men mye 
fisk og store avsetnings-
problemer, har gjort 
2013-sesongen svært 
spesiell.

Sagen som har driftet kjølle-
fjordbåten «Silje Marie» i vinter, 
måtte nemlig krympe garnmeng-
den betraktelig i takt med at fis-
ket tok seg opp i ukene etter at de 

startet sesongen i februar.
- Helt på tampen før påske, 
kunne vi ikke drifte med mer 
enn ei enkel garnlengde. Norway 
seafoods satte leveransebegrens-
ninger på 4.500 kilo rund torsk 
i sjøværet, på grunn av de store 
torskemengdene som ble brakt i 
land, sier Sagen.

Forståelse
For et mannskap som var vant til 
sju - åtte tonn sløyd fisk i sjøvæ-
rene, var det selvsagt en nedtur. 
- Men vi kan ikke annet enn å ha 
forståelsen for at når fisket så til 
de grader slår til og båtene har så 
mye å fiske på, kan det ikke gå 
glatt hele tiden, sier Sagen.

Avsetningsproblemene, sørget 
for at de ikke klarte å ta hele kvo-
ten på 212 tonn torsk før påske, 
men måtte la en slump på drøye 
30 tonn bli stående til overs.
- Men denne uken er også det i 
boks, regner Sagen med.

Ungt mannskap
Kjøllefjordfiskeren er leie-
skipper på fiskefartøyet «Silje 
Marie». Båten eies av Jan Erling 
Akselsen, men Sagen har drevet 
den de siste par vintersesongene. 
Først nå er han klar til å starte 
med sin egen sjark.
Med seg under årets garnfiske 
har han hatt sønnen William (18) 
som har sin første sesong etter å 

ha gjennomført fiskeriutdannin-
gen i Honningsvåg og Eirik Li-
land Pedersen (22) som gjorde 
seg ferdig med lærlingperioden 
i fjor. 
Sagen skryter av de to, og sier 
at de har jobbet som fullbefarne 
fiskere sammen med veteranen 
Åge Hansen som er fjerdemann 
om bord.

Trøblet sesong
For Norway Seafoods i Kjøl-
lefjord har sesongen vært svært 
trøblete. Raimo Sørensen sier at 
store avsetningsproblemer har 
forstyrret hele sesongen.
- De to første månedene kjøpte vi 
ekstra mye hyse i tillegg til torsk, 

Måtte ned i ei lenke

For Norway Seafoods i Kjøllefjord har årets sesong vært svært 
trøblete.

Tomas Sagen er ut fra de rådende forholdene rimelig fornøyd med årets garnsesong. Men å oppleve at et mannskap på fire ikke kunne drifte med mer enn en lenke 
i sjøen, har han aldri opplevd før. (Foto: Øystein Ingilæ)

William Sagen (18) og Eirik Liland (22) har gjort seg full torske-
lott på drøye to måneder. Men det har blitt mange lange dager.

som gjorde at vi kvantumsmes-
sig lå flere hundre prosent over 
fjoråret. Men i mars måtte vi 
skjære kraftig ned på mottaket 
fordi vi ikke hadde muligheter 
til å hente igjen prisene i marke-
det. Vi har opplevd å måtte sende 
ut stortorsk til 13,50 - som er det 
samme som vi selv betaler for 
fisken. Det gir store tap. Derfor 
har vi hatt sterke begrensinger 
på kjøpet - og har det for øvrig 
ennå, sier Sørensen.

Møter «egen fisk»
Hvordan situasjonen blir den 
kommende måneden tør han ikke 
spå noe om.
- Vi ser jo at råvarene vi sender 
ut skaper en betydelig filetnæ-
ring blant annet i Polen. Og den 
samme fileten møter vi ute i mar-
kedet når våre ferdigprodukter 
skal selges. Det gjør situasjonen 
svært vanskelig. Spesielt for fi-
letprodusentene.
Norway Seafoods har permittert 
filetstaben både i Kjøllefjord, 
Berlevåg og Hammerfest. Der-
som det ikke skjer en drastisk 
forbedring, kan permitteringene 
bli langvarige.
- Nå vil vi få noen svar på hvor-
dan sesongen blir å utvikle seg 
når garnfisket er over.
Raimo Sørensen er likevel ikke 
spesielt optimistisk for torskefis-
keriene de neste to månedene.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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www.kystogfjord.no

Kjøp og salg

Myra 27 fot 
vurderes solgt. Gruppe 1 
kvote. 8-9 m kvote.
Båten er i god stand.
Kontakt Elin
tlf 948 66 873

”””””””””””””””””””””””” ”””””””””
MMC leverer også rene kuldeanlegg 

til industri og offshore.

Se våre nettsider: www.mmc.no
Telefon hovedkontor: 70 08 39 00

mail: office@mmc.no

Topp kvalitet på fisk oppnås med:

• Skånsom og hurtig handtering fra hav til bord
• Rask nedkjøling og konstant lav temperatur
• Optimale innfrysningsløsninger

MMC har utviklet nøkkelprodukter som 
kan leveres hver for seg, eller settes sammen 
i unike konsept som ivaretar både handtering 

og kuldeløsninger i et brukervennlig 
og automatisert styresystem.

TOPP KVALITET PÅ FISK OPPNÅS MED:

 ✔ Skånsom og hurtig handtering fra hav til bord
 ✔ Rask nedkjøling og konstant lav temperatur
 ✔ Optimale innfrysningsløsninger

MMC har utviklet nøkkelprodukter som kan leveres hver for seg, 
eller settes sammen i unike konsept som ivaretar både handtering og 

kuldeløsninger i et brukervennlig og automatisert styresystem.

«CHILLED FISH HANDLING WITH CARE»
MMC leverer også rene kuldeanlegg til industri og offshore.

Se våre nettsider: www.mmc.no
Telefon: 815 70 002 

mail: office@mmc.no

Kom innom 

vår stand på 

Lofotfishing 

12- 14 april for en 

hyggelig prat.

mail:tromso@mmc.no

Lofotkraft Bredbånd leverer internettlinjen til Lofotfishing 
Leverandør av Altibox-tjenestene, internett, tv, tlf og Alarm til bedrift, borettslag og privat 

Lofotkraft.net - 76 30 00 00 

WWW.HIT.NO

• ØKONOMI OG ADMINISTRASJON
• INTERNASJONAL MARKEDSFØRING
• INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP
• INFORMATIKK, DATA, GIS
• EIENDOMSMEGLING
• REVISJON OG REGNSKAP
• TURISME OG LEDELSE

Veien til sterkere opplevelser. WWW.HIT.NO

okonomi og it-studier

i bo

3570 Ål    Tlf 3208 6330
www.espegard.no

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

Tid for VED!
Espegard Vedutstyr

Galvanisert kombistativ til storsekk. 

Espegard Vedutstyr

 

✔  Produksjon i rustfritt og syrefast materiale 
✔  Dekkskraner
✔  Dekksutstyr
✔  Marinemotorer
✔  Utfører skipsreparasjoner og 
 ombygginger for alle typer fartøy
✔  Spør oss!

Alt av sløyesystemer for fartøy og industri

Angelvinsjkampanje 
Kr. 12990,- (eks mva)

På 
LofotfiShing

Møter DU

Bernth, MoB: 473 32 407

even, MoB: 919 92 664
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N-7970 Kolvereid 
Norway 

M/S  VIBEKE CATHRIN 
 Newbuilding no. 70 

Multifunctional fishing vessel 
 

    

          
     
   
  
Type:  Multifunctional fishing vessel  Main Engines: Deutz 
Delivery: 2013     Type:   BF8M1015M, 514 hk 
Call sign: LG 7498    Gear:   Finnøy G27FK 
Design: Marin Design AS, Kolvereid  Reduction:  4,48:1 
Port of reg.: Fredvang    Propulsion:  Finnøy P30.150.3 
Class:  Norwegian Boatstandard (1990)      ø1500 mm 
Flag:  NOR     Deck crane:  Maydam TMP 700K 
Area:            Bankfishing II       650 kg/9,200m 
Accommo.: 4 cabins, 6 men   Thruster:  MB Hydraulikk, 80 hp 
Tonnage: GT xx     Steering gear:  Sleipner 
Speed:  abt. 10,6 knots    Deck equipment: Lorentzen Hydraulic  
Main dim.:       Navigation equipment:  Navy 
Loa:  14,99 m    Capacities: 
Lpp:  14,30 m    Cargo Hold:   59 m3 
Bmld    6,10 m    Fuel:      9,5 m3 
Dmld    3.22 m    Fresh water:     2,7 m3 
Owner: Martin Solhaug    Electrical Power:   Perkins 44GM, 47,7kVA
  Fredvang           Perkins 422TGM,27,7kVA    
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Area:            Bankfishing II       650 kg/9,200m 
Accommo.: 4 cabins, 6 men   Thruster:  MB Hydraulikk, 80 hp 
Tonnage: GT xx     Steering gear:  Sleipner 
Speed:  abt. 10,6 knots    Deck equipment: Lorentzen Hydraulic  
Main dim.:       Navigation equipment:  Navy 
Loa:  14,99 m    Capacities: 
Lpp:  14,30 m    Cargo Hold:   59 m3 
Bmld    6,10 m    Fuel:      9,5 m3 
Dmld    3.22 m    Fresh water:     2,7 m3 
Owner: Martin Solhaug    Electrical Power:   Perkins 44GM, 47,7kVA
  Fredvang           Perkins 422TGM,27,7kVA    
          

Besøk vår stand på LofotFishing.

Det blir visning av vår nyeste fiskebåt under 
arrangementet. “M/S VIBEKE CATHRIN”(2013) 
Designet med tanke på brukervennlighet, 
høykomfort og kvalitet.

Gratulerer  med nybåten Vibeke Cathrin

Moen Marin AS, Korsnesveien, N-7970 Kolvereid, Norway • Tel.: +47 74 38 22 00 • E-mail: post@moenmarin.no • www.moenmarin.no

Sjark med kvote
35 fot sjark med gruppe 1 
kvote i Finnmark, 
6 - 7 meter, selges.
Pris 1,1 million kroner.
Telefon 41 93 12 40
Finnkode 39263364

”””””””””””””””””””””””” ”””””””””
MMC leverer også rene kuldeanlegg 

til industri og offshore.

Se våre nettsider: www.mmc.no
Telefon hovedkontor: 70 08 39 00

mail: office@mmc.no

Topp kvalitet på fisk oppnås med:

• Skånsom og hurtig handtering fra hav til bord
• Rask nedkjøling og konstant lav temperatur
• Optimale innfrysningsløsninger

MMC har utviklet nøkkelprodukter som 
kan leveres hver for seg, eller settes sammen 
i unike konsept som ivaretar både handtering 

og kuldeløsninger i et brukervennlig 
og automatisert styresystem.

TOPP KVALITET PÅ FISK OPPNÅS MED:

 ✔ Skånsom og hurtig handtering fra hav til bord
 ✔ Rask nedkjøling og konstant lav temperatur
 ✔ Optimale innfrysningsløsninger

MMC har utviklet nøkkelprodukter som kan leveres hver for seg, 
eller settes sammen i unike konsept som ivaretar både handtering og 

kuldeløsninger i et brukervennlig og automatisert styresystem.

«CHILLED FISH HANDLING WITH CARE»
MMC leverer også rene kuldeanlegg til industri og offshore.

Se våre nettsider: www.mmc.no
Telefon: 815 70 002 

mail: office@mmc.no

Kom innom 

vår stand på 

Lofotfishing 

12- 14 april for en 

hyggelig prat.

mail:tromso@mmc.no
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DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen

9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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

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

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00

Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

      
Tlf: 78 49 68 01

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

www.frydenbø.no

Selskap du har bruk for:

BÅTSFJORD 
SENTRALFRYSELAGER

  
  

 

   
     

 

                            

   
 

 
    

   
 

 

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

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

6095 Bølandet

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
   

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av �sk og krabbe -  

Filet produksjon

Båts�ord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

   

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

firmapost@slippen.no

-RRDOKK TØØRRDOKK GGET BY- OVER

eddersøm etter Skr
erv og ønskundens behok

efast materialeRustfritt og syr

firmapost@slippen.no

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

NORDKYN APOTEK
- kystens apotek

Garn, teiner, plastkar, etc
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AUT.MASKINENTREPRENØR
www.jns.no
Tlf. 99 27 12 00

JAN NYLUND & SØNNER AS

KYST OG FJORD • Side 11kystogfjord.no • mai 2012, uke 24

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen

9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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

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

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00

Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

      
Tlf: 78 49 68 01

www.skjaanesbruket.no

         

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Øks�or

 

 

 

 

  

lipp og Mekd SØks�or

 

 

 

 

  

lipp og Mek

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
ritim oma

adisjo  en tr radisjonsrik b– 

Øks�or

 

 

 

 

  
t industri.ndbaserg laritim o

drifeadisjonsrik b

lipp og Mekd SØks�or

 

 

 

 

  
t industri.
t innenfft innen

lipp og Mek

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

  

  

   

   

    

     

      

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   
 

 

 

 

  

    

 
    

 

 

 

 

  

 

     
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150

www.frydenbø.no

Selskap du har bruk for:

BÅTSFJORD 
SENTRALFRYSELAGER

  
  

 

   
     

 

                            

   
 

 
    

   
 

 

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

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

6095 Bølandet

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
   

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av �sk og krabbe -  

Filet produksjon

Båts�ord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

   

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

firmapost@slippen.no

-RRDOKK TØØRRDOKK GGET BY- OVER

eddersøm etter Skr
erv og ønskundens behok
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NORDKYN APOTEK
- kystens apotek

Garn, teiner, plastkar, etc

KogF_Malsider_Oppdatert18.10.12_Kyst og Fjord  23.10.12  11.51  Side 11

KYST OG FJORD • Side 11kystogfjord.no • mai 2012, uke 24

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen

9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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

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

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00

Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

      
Tlf: 78 49 68 01

www.skjaanesbruket.no

         

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Øks�or

 

 

 

 

  

lipp og Mekd SØks�or

 

 

 

 

  

lipp og Mek

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
ritim oma

adisjo  en tr radisjonsrik b– 

Øks�or

 

 

 

 

  
t industri.ndbaserg laritim o

drifeadisjonsrik b

lipp og Mekd SØks�or

 

 

 

 

  
t industri.
t innenfft innen

lipp og Mek

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

  

  

   

   

    

     

      

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   
 

 

 

 

  

    

 
    

 

 

 

 

  

 

     
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150

www.frydenbø.no

Selskap du har bruk for:

BÅTSFJORD 
SENTRALFRYSELAGER

  
  

 

   
     

 

                            

   
 

 
    

   
 

 

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

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

6095 Bølandet

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
   

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av �sk og krabbe -  

Filet produksjon

Båts�ord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

   

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

firmapost@slippen.no

-RRDOKK TØØRRDOKK GGET BY- OVER

eddersøm etter Skr
erv og ønskundens behok

efast materialeRustfritt og syr

firmapost@slippen.no

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

NORDKYN APOTEK
- kystens apotek

Garn, teiner, plastkar, etc

KogF_Malsider_Oppdatert18.10.12_Kyst og Fjord  23.10.12  11.51  Side 11

KYST OG FJORD • Side 11kystogfjord.no • mai 2012, uke 24

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen

9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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

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

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf. +47 78 98 43 00

Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

      
Tlf: 78 49 68 01

www.skjaanesbruket.no

         

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Øks�or

 

 

 

 

  

lipp og Mekd SØks�or

 

 

 

 

  

lipp og Mek

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
ritim oma

adisjo  en tr radisjonsrik b– 

Øks�or

 

 

 

 

  
t industri.ndbaserg laritim o

drifeadisjonsrik b

lipp og Mekd SØks�or

 

 

 

 

  
t industri.
t innenfft innen

lipp og Mek

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

  

  

   

   

    

     

      

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   
 

 

 

 

  

    

 
    

 

 

 

 

  

 

     
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150

www.frydenbø.no

Selskap du har bruk for:

BÅTSFJORD 
SENTRALFRYSELAGER

  
  

 

   
     

 

                            

   
 

 
    

   
 

 

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

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

6095 Bølandet

BÅTSFJORD HAVNEVESEN
   

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av �sk og krabbe -  

Filet produksjon

Båts�ord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

   

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

firmapost@slippen.no

-RRDOKK TØØRRDOKK GGET BY- OVER

eddersøm etter Skr
erv og ønskundens behok

efast materialeRustfritt og syr

firmapost@slippen.no

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

NORDKYN APOTEK
- kystens apotek

Garn, teiner, plastkar, etc

KogF_Malsider_Oppdatert18.10.12_Kyst og Fjord  23.10.12  11.51  Side 11

Isanlegget AS
9779 Mehamn

telefon 78 49 77 00

- kvalitet hele veien -

- OVERBYGGET TØRRDOKK -

Alt av sløyesystemer for 
fartøy og industri

Skreddersøm etter 
kundens behov og ønsker

Rustfritt og syrefast materiale

Vakttlf: 908 30 846 • Tlf 78 42 48 80
firmapost@slippen.no
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Sjømat av høy kvalitet. Alltid.

Nordvågen AS – tlf 78 47 62 50 
Torsvågbruket AS – tlf 77 74 98 78 • www.norfra.no
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• Dyrkorn svivelliner
• Catch™ krok og rigg
• Tauverk
• Garn
• Blåser
• Juksamaskiner
• Teiner
• Arbeidstøy
• Kniver 
• Tilbehør

Kontakt oss for et godt tilbud!

MØRENOT DYRKORN AS

P.b. 2008 Skarbøvik, 6028 Ålesund  |  T: 70 16 08 50

Rørvik: 95 13 85 12 | Båtsfjord: 90 87 26 01

www.dyrkorn.no | marked@dyrkorn.no

DELIVERING THE DIFFERENCE™

Møt oss på Lofotfi shing i Kabelvåg, 12 - 14 april, 
stand nr. 7 i Ballstad Servicehavns gate.

Vi er klare for årets juksasesong 

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

Ta	  kontakt	  for	  	  
et	  godt	  -lbud	  
90	  18	  85	  89	  
	  

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

Ombygging • Reparasjon
Overflatebehandling • Hydraulikk

Dekksutstyr • Aluminimumskontruksjoner
Maskineri • Plastrørsveising   

Oppdrettsprodukter

Vi tilbyr kystflåten et omfattende 
tilbud innenfor service, vedlikehold 

og ombygging.

post@sveiseindustrien.no - 760 66 350 - Svolvær

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

Mørenot Skjervøy AS
Telefon 77 77 72 50

E-post: skjervoy@morenot.no
www.morenot.no

Til tjeneste for
kystflåten siden 1923

Tlf. 76 06 63 30 – 90 69 69 60 – mail@lormek.no
Kabelvåg - www.lormek.no

• KOMBI,- BOMRIGG- OG 
FORANKRINGSVINSJER 

• GARN-, LINE-, NOT-, SNURREVAD- 
OG OPPDRETTSUTSTYR

• CAPSTAN • HYDRAULIKK 
• KAIKRANER 

90årsjubileumi år!

Lorentzen hyd_ann_100x100ny_Layout 1  07.01.13  09.02  Side 1

Ved spørsmål ring 78 44 33 50 – Web: www.k2.no

MULTIPACK

MODERNE PROGRAMVARE FOR FISKEINDUSTRIEN
• Pakke og merkesystemer  • Lagermodul med ordre/ekspedisjon  • Sluttseddel og innveiingssystem 
• Webmodul  • Styring og veiesystem for sløyelinjer

PAKKE- OG MERKESYSTEM

– Tips oss!
Telefon 78 49 99 00 

eller 
redaksjonen@kystogfjord.no

MØT OSS PÅ 
LOFOTFISHING!

«DU TAR JO AV DEG 
REDNINGSVESTEN SÅ 
FORT DU FÅR SJANSEN, 
DEN ER SOM REGEL 
BARE I VEIEN. MENS 
DENNE DRAKTEN ER 
PÅ HELE TIDA»
BOY ANGELSEN, FISKER

Vi søker forhandlere av flyteundertøyet. 
Ta kontak med: Hans-Kristian Marvold

VÅRE FORHANDLERE
Battericervise, Alta 

Nofi AS, Tromsø  
Apollo Lofoten, Svolvær

Nothuset AS, i Sandnessjøen
Slotvik Marina, i Brønnøysund

Havservice, Båtsfjord
Havservice, Ålesund

Tlf: 45 47 00 10 • flyteundertoynorge@gmail.com
www.flyteundertoy.no • www.termotex.no

Vi introduserer nå flyteundertøyet som holder 
deg flytende og varm. Benytt sjansen og skaff 
deg dette revolusjonerende produktet til 
introduksjonspris.

Flyteundertøyet 

har allerede reddet 

livet til to brukere.

Besøk vår stand i fiskerigata 
under Lofotfishing 12 - 14 april

•  Service
•  Vedlikehold 
•  Ny leveranse
•  24t vakt tlf.

•  RSW
•  Kjøl/Frys
•  Styresystemer
•  Industri/butikk 

 Tlf: 975 34 147 | Mail: post@proffkulde.no
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Ulf Henrik Stensen
på Gravdal i Vestvågøy kommune 
i Nordland har fått båten «Komet» 
innført i Fiskeridirektoratets regis-
ter over fiskefartøy. Komposittbåten 
som er 9,51 meter lang, ble bygget i 
1971. Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med konven-
sjonelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. Båten har dis-
triktsmerke N-182-VV. Eierskapet er 
organisert i selskapet H. Stensen og 
sønner AS hvor ovenfornevnte har 
alle aksjene. Han er oppført på blad 
B i fiskermanntallet. 

Bjørn-Willy Nessø
med adresse Våtvoll i Kvæfjord 
kommune i Troms har fått båten 
«Alexis» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. 
Plastbåten som er 9,14 meter lang, 
ble bygget i 1989. Den har distrikt-
smerke T-5-KF. Han har også blitt 

tatt opp på blad A i fiskermanntallet.

Lorentz Ulsund, 
John-Yngve Ulsund og Svein Ulsund 
i Rørvik i Vikna kommune i Nord-
Trøndelag har fått båten «Brandy» 
innført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Plastbåten som er 
9,45 meter lang, ble bygget i 1979, 
ombygget i 1985. De tre karene eier 
en tredel hver av selskapet Trønder-
fisk AS som er båtens formelle eier 
og alle som en er oppført på blad B 
i fiskermanntallet. Båten har distrikt-
smerke NT-12-V. Den har deltake-
radgang i fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap for kon-
vensjonelle fartøy under 28 meter. 
Den har også kvote i fiske etter norsk 
vårgytende sild.

Røstad & Sønn AS
på Myre i Øksnes kommune i Nord-
land har fått båten «Marianne» inn-

ført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Trebåten som 
er 13,29 meter lang, ble bygget 
i 1955. Den har deltakeradgang 
i fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Båten har distriktsmerke 
N-9-Ø. Det er to aksjonærer i 
dette selskapet, Daniel Berthi-
nussen og Odd Erling Røstad. 
Førstnevnte er majoritetsaksjo-
nær med minst mulig margin. 
De er begge oppført på blad B i 
fiskermanntallet.

Lars Kristian Indahl
med postadresse Kvaløya i 
Trømsø kommune i Troms har 
fått båten «Auvær» innført i Fis-
keridirektoratets register over 
fiskefartøy. Trebåten som er 
16,26 meter lang, ble bygget i 
1962. Den har distriktsmerke T-
591-T. Båten har deltakeradgang 
i fiske etter torsk, sei og hyse 
med konvensjonelle redskap for 
konvensjonelle fartøy under 28 
meter. Eierskapet er organisert i 
et enkeltmannsforetak og eieren 
er oppført på blad B i fisker-
manntallet.

Stig Arne Johnsen
på Myre i Øksnes kommune i 
Nordland har fått båten «Våje» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Alumi-
niumsbåten som er 12,05 meter 
lang, ble bygget i 1992. Den har 
deltakeradgang i fiske etter torsk, 
sei og hyse med konvensjonelle 
redskap for konvensjonelle far-
tøy under 28 meter. Den har 
distriktsmerke N-300-Ø. Eier-
skapet er organisert i selskapet 
Stig Johnsen Kystfiske AS hvor 
Johnsen har alle aksjene og han 
er oppført på blad B i fisker-
manntallet.

Bjørnar Espnes
i Dyrvik i Frøya kommune i Sør-
Trøndelag har fått båten «Vanja» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Plastbå-
ten som er 9,76 meter lang, ble 
bygget i 1980, ombygget i 2007. 
Båten har distriktsmerke ST-
233-F. Eieren er oppført på blad 

Austevoll kommune i Hor-
daland til Loppa kommune i 
Finnmark. 

Dan Terje Andersen
i Berlevåg kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Lillian Andersen
i Berlevåg kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Michael Sagen Bøtun
i Tana kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Peter Kristoffersen
i Tana kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Hrolfur Bjørnsson
i Gamvik kommune i Finn-
mark har blitt tatt opp på blad 
B i fiskermanntallet.

Tor-Alvind Jakobsen
i Hammerfest kommune i 
Finnmark har blitt tatt opp på 
blad A i fiskermanntallet.

Odd Andre Rosenlund
i Loppa kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Brynjar Bangsund
i Vardø kommune i Finnmark 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Per Simonsen
i Lenvik kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Berit Margrete Bugjerde
i Lyngen kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Sara Anita Brose Krag
i Lyngen kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Johnattan Sanches Bakkehaug
i Sørreisa kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Aleksander Pettersen
i Tranøy kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Torbjørn Edvardsen
i Tromsø kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad A i fis-
kermanntallet.

Frits-Einar Pettersen Erikstad
i Tromsø kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Hans Erik Hansen
i Tromsø kommune i Troms 
har blitt tatt opp på blad A i fis-
kermanntallet.

B i fiskermanntallet. Eierskapet 
er organisert i enkeltmannsfore-
taket Forsikringsservice Midt-
Norge.

Tommy Soleng
i Olderdalen i Kåfjord kommune 
i Troms har fått båten «And-
fjord» innført i Fiskeridirekto-
ratets register over fiskefartøy. 
Trebåten som er 14,87 meter 
lang, ble bygget i 1988. Den har 
distriktsmerke T-17-KD. Eieren 
som er oppført på blad B i fis-
kermanntallet, har organisert ei-
erskapet i aksjeselskapet Soleng 
Fangst hvor han er eneeier.

Sturla Nymo
med adresse Flatanger i kom-
mune med samme navn i 
Nord-Trøndelag har fått båten 
«Svanen» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. 
Plastbåten som er 8,17 meter 
lang, ble bygget i 1981. Eieren 
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet, eier båten gjennom 
et enkeltmannsforetak. Den har 
distriktsmerke NT-12-F.

Robert Ingolfsen
med adresse Lilleseter på En-
geløya i Steigen kommune i 
Nordland har fått båten «Tobac» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Trebå-
ten som er 9,40 meter lang, ble 
bygget i 1975. Den har distrikt-
smerke N-33-SG.

Tommy Hansen
på Sommarøy i Tromsø kom-
mune i Troms har fått båten 
«Marius» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefartøy. 
Plastbåten som er 10,30 meter 
lang, ble bygget i 2001. Den har 
distriktsmerke T-58-T.

Kjetil Bergland
og Bjørnar Kristiansen i Oks-
fjordhamn i Nordreisa kommune 
i Troms har fått båten «Marec» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Plastbå-
ten som er 10,63 meter lang, ble 
bygget i 1987 ombygget i 1990. 
Eierskapet til båten er organisert 
i et såkalt selskap med delt an-
svar, hvor førstnevnte har såvidt 
over halvparten av interessene. 
Selskapet heter BK-Fisk. Berg-
land er også oppført på blad A i 
fiskermanntallet.

Connie Svendsen
som er oppført på blad B i fisker-
manntallet, har meldt flytting fra 
Vardø kommune i Finnmark til 
Veidnesklubben i Lebesby kom-
mune i samme fylke. Hun drifter 
med båten «Linnea».

Jostein Kiviniemi 
som er registrert på blad B  i fis-
kermanntallet, har flyttet fra Sør-
Varanger kommune i Finnmark til 
Vadsø kommune i samme fylke. 

Nils Martin Solbakken 
som er registrert på blad B  i 
fiskermanntallet, har flyttet fra 

Mirsel AS
i Sørvågen i Moskenes kommune i Nordland har fått gjennomført en splitting ved delvis 
utskifting for fartøyene «Storholm» og «Rainer».
«Storholm» er en trebåt på 20,82 meter som ble bygget i 1952. Den har deltakeradgang i 
fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 
28 meter. Den har mer kvote i det samme fisket gjennom strukturkvoteordningen for kyst-
flåten. Den har distriktsmerke N-42-MS. «Rainer» er en plastbåt på 14,96 meter som ble 
bygget i 1996. Også den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konven-
sjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har mer kvote i det samme 
fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har videre adgang i i seinotfiske 
nord for 62. breddegrad og den har kvote i fiske etter norsk vårgytende sild. Den har dis-
triktsmerke N-21-MS. Eierskapet til båten er knyttet til selskapet Mirsel, der yngstemann 
Kristian Pantaleon Benonisen er hovedaksjonær, mens Kristian Magnor er mindretallsak-
sjonær. De er begge oppført på blad B i fiskermanntallet.

John-Rune Martinsen
i Brønnøysund i Brønnøy kommune i Nordland har fått båten «Nord-
lys» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten 
som er 9,45 meter lang, ble bygget i 1978. Den har distriktsmerke 
N-27-BR. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Ei-
erskapet er organisert som et enkeltmannsforetak og eieren er oppført 
på blad B i fiskermanntallet. 

Geir Johan Johansen
og Hilde Beate Johansen i Botnhamn i Lenvik kommune i Troms har 
fått båten «Johan Martin» innført i Fiskeridirektoratets register over 
fiskefartøy. Plastbåten som er 10,40 meter lang, ble bygget i 1989. 
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konven-
sjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Båtens dis-
triktsmerke er T-41-LK. Førstnevnte eier har bortimot alle interessene 
i selskapet John Martin AS som er den formelle eieren.  Geir Johan 
Johansen er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Geir Helge Tøllefsen
på Husøy i Lenvik kommune i Troms har fått båten «Torill Annie» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. 
Aluminiumsbåten som er 10,99 meter lang, ble bygget i 2013. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med 
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Båten har distriktsmerke T-16-LK. Eieren er oppført på 
blad B i fiskermanntallet og har organisert eierskapet til båten i selskapet Siv Janne AS som han er eneste eier i.

Tor Kristian Larsen
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad A i fisker-
manntallet.

Nias Hassan Shavani
i Tromsø kommune i Troms har 
blitt tatt opp på blad B i fisker-
manntallet.

Frode Israelsen
i Fauske kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Steffen Nilsen
i Flakstad kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Trond Hansen
i Træna kommune i Nordland 
har blitt flyttet fra blad A til blad 
B i fiskermanntallet.

Kristian Haugen
i Vestvågøy kommune i Nord-
land har blitt tatt opp på blad B i 
fiskermanntallet.

Finn Storvik
i Vågan kommune i Nordland 
har blitt tatt opp på blad B i fis-
kermanntallet.

Gøran Garstad
i Vikna kommune i Nord-Trøn-
delag har blitt tatt opp på blad B 
i fiskermanntallet.

Kåre Vågø
i Vikna kommune i Nord-Trøn-
delag har blitt flyttet fra blad A 
til blad B i fiskermanntallet.

Emil Andresen Sørheim
i Trondheim kommune i Sør-
Trøndelag har blitt tatt opp på 
blad B i fiskermanntallet.

Rune Kristian Ellingsen
i Røst kommune i Nord-
land har blitt flyttet fra 
blad A til blad B i fisker-
manntallet.

Marius Knutsen 
og Remi Tor Hermansen på Myre i Øksnes kom-
mune i Nordland har fått båten «Langnesværing» 
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefar-
tøy. Aluminiumsbåten som er 12,40 meter lang, ble 
bygget i 1986, ombygget i 1991. Den har distrikt-
smerke N-147-Ø. Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap 
for konvensjonelle fartøy under 28 meter. De fis-
kerne som begge er oppført på blad B i fiskermann-
tallet, har organisert eierinteressene i selskapet 
Langnesværing AS hvor førstnevnte er majoritets-
aksjonær med minst mulig margin.
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År     Mill. kroner

2011    2.581
2012    2.988
2013   2.448

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (09.04.2013)

Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00 
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord
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www.kystogfjord.no

Sitter du 
på en god 

nyhet!

– Tips oss!

Telefon 

78 49 99 00 

eller 

redaksjonen@kystogfjord.no

Innkjøringsår for Jonas (24)
- 2013 blir et innkjø-
ringsår, konstaterer 
Jonas Pettersen, Aust-
nesfjordens ferskeste og 
yngste sjarkfisker. Fort-
satt er det langt igjen 
til han når kvotetaket, 
men 24-åringen har ikke 
tenkt å gi opp.

I august i fjor kjøpte lastebil-
sjåføren fra Laupstad sjarken 
«Glunten» fra Kokelv i Kval-
sund kommune, og gikk den 
hjem sammen med bestefaren, 
Bjørnar Willassen. Siden har han 
skiftet ut det elektriske anlegget, 
hatt den på slip og byttet alle 
skroggjennomføringer og eksos-
anlegget samt investert i bruk 
og kontainere. Pluss gjort en del 
andre oppgraderinger. Tidlig i 
februar vatnet han garna for før-
ste gang - ikke for å få fisk, men 
for å lære seg yrket.

Fortsatt optimist
Problemet var bare at da torsken 
kom til den berømte fjorden, ble 
det inntaksstopp på fiskemot-
takene i Svolvær. Og så kom 
påska. I forkant var det dessuten 
blitt klart at det nystartede mot-
taket i heimfjorden, Nessan Fis-
kemottak, ikke ville holde åpent 
denne vinteren. Egentlig var det 
det nye fiskemottaket som fikk 
han til å kjøpe sjarken, så dette 
var en stor nedtur. På toppen 
kom torskeprisen, som falt som 
en stein etter at han ervervet den 
8,5 meter lange Selfa-sjarken. 
Kort sagt; fisket ble mer tung-
vint, og mindre lønnsomt, og den 
bratte læringskurven blir trolig 
årets viktigste ervervelse.
- Et innføringsår, et læringsår og 
ikke minst et ekstremt år. Men 
kommer jeg meg gjennom dette, 
skal jeg klare det meste, sier op-
timisten til Kyst og Fjord.

Familien står bak
Han har lite erfaring, selv om 
han er av tjukkeste fiskerslekt. 
Men slekta står bak, ikke minst 
bestefaren, som har vært med 

hele veien, både på slipen og 
på havet. – Han har helse som 
en 20-åring og har og hjulpet til 
med alt jeg ikke visste om båten 
og næringa, sier Jonas, som blant 
annet har fått noen sjøvær med 
onkelen, Bjørn Åge Willassen, 
for noen år siden. Men egen båt 
er noe helt annet, det meste må 
læres, og Austnesfjorden er både 
fiskefelt og klasserom.
Og nå de siste dagene har det 
også blitt brukbart med fisk på 
de to garnlenkene han har stå-
ende i havet. Det beste sjøværet 
kom midt i forrige uke, da han 
kom på land med 1160 kilo. Men 
torsken er på full fart ut igjen, 
den står høyere i sjøen og Jonas 
gikk mandag over til fløytgarn. 
Nå skal han forfølge torsken ut-
over så langt han klarer. Deretter 
må han begynne å vurdere om 
det er andre typer fiskeri han skal 
satse på, seien står for tur etter 
torsken, det blir kanskje Hadsel-
fjorden i Vesterålen eller Øks-
fjorden i Lødingen Vestbygd, og 
kanskje er han heldig og får opp 
noe mer torsk til høsten. 
– Det som er sikkert, er at jeg 

ikke får full årsinntekt dette året. 
Så jeg kommer til å fortsette å 
kjøre lastebil.
Jonas driver et enkeltmannsfore-
tak og disponerer en stor kasse-
bil. Dermed er han i fullt stand til 
å få fisken på land hos velvillige 
Terje Amundsen på Nessan og 
selv kjøre den til Svolvær. Om 
da ikke været er så godt at han 
går båt og fangst rett til Svolvær.

Tøffere satsing neste år
Og han har en plan. Med årets 
erfaringer i ryggmargen, tenker 
han å komme seg ut av fjorden 
og starte torskefisket utfor Vest-
erålen neste vinter. Kanskje gå 
til Henningsvær etterpå. Flere 
andre i bygda gjør det på denne 
måten, og han håper å kunne slå 
seg sammen med en kollega og 
drive samfiske. Han lovpriser 
i det hele tatt det flott miljøet i 
bygda, og optimismen som er 
kommet tilbake de siste årene. 
- Med fisken tilbake, er grunn-
laget lagt. Og alt det andre kan 
neppe bli verre enn dette. Der-
med bør det være grunnlag for 
en optimist.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Jonas Pettersen er yngste fisker i Austnesfjorden. – Klarer man dette året, klarer man alt, sier han.  (Foto: Dag Erlandsen)
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