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Må sørover for å 
dorge

Makrellen forflytter seg stadig nordover. - Men ikke snakk om at den 
tar i på dorg her i området, sier Odd Terje Dybos. Selv om det er makrell 
nok utenfor Helgeland, må brønnøysundfiskeren  sørover om han skal 
få delta i høstens makrellsesong som nå er i gang.

Vil ha arealavgift
Ingelin Noresjø som tar sikte på stortingsplass for Krf, 
mener oppdrettsnæringen bør betale arealavgifter til kom-
munene. - De legger tross alt beslag på store områder. Det 
bør det betale for.

side 8 og 9

Tone Joakime Nilsen
på Nervei i Gamvik kommune 
har fått adgang til å delta i 
fangst av kongekrabbe med 
båten «Maria Andrea»

side 30 og 31

Øyvind Valanes
ble tatt av en brottsjø om 
bord i MK «Brottsjø» for 54 år 
siden. Nå er båten tilbakeført 
til fordums prakt.

side 22 og 23

side 2 og 3 

Medieforskeren har 
sikkert rett, men det 
er ikke bare i Oslo at 

det kan bli lite kystkultur

Aqua Nor
i hall E 
på Stand 
E-404
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På en campingplass sør i lan-
det kom jeg for et par uker 
siden i prat med en vestlen-
ding. Plutselig sa han det jeg 
selv hadde tenkt et par minut-
ter tidligere; «mi e jo ækko-
rat det same folkjet, nord og 
sør på kysten», skarret man-
nen, som jeg gjetter var fra en 
plass i nærheten av Bømlo. 
Min nye venn mente det var 
kunstig å skille nord fra sør 
med masse regiongrenser, 
det er langs aksen øst-vest 
man finner de store skillelin-
jene, påpekte han. Hvor enn 
han var på kysten, kjente han 
seg hjemme, men han skulle 

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

–De betydelige endringene som skjer i 
nordområdene våre, er først og fremst 
et problem, og i sum blir det en stor 
kostnad. –Vi jobber for eksempel 
med å få til et forbud mot bruk av 
tungolje i polare områder og for egne 
sikkerhetskrav til båtene. Strengere 
sikkerhetskrav er en del av arbeidet med 
en egen polarkode for skipsfarten. 
Utenriksminister Espen Barth Eide

Vi har mistet 8 år med krangel om 
strukturering og leveringsplikt for trålere som 
ikke kan levere et ferskt kvalitetsråstoff som 
industrien trenger.
Kystflåten har ikke fått utviklet seg i samsvar 
med behovet for kvalitetsfisk. En slik utvikling 
er ikke blitt tilrettelagt! Er dette villet 
politikk for å opprettholde nok fisk til vår 
hjemmeindustri?
Jan I. Markussen, Andøy Høyre

Nå er EU lei av selvtekten. Hvis 
selvstyremyndighetene i Tòrshavn ikke kryper til 
korset, vil lille Færøyene med vel 50.000 øyboere bli 
rammet av sanksjoner fra EUs 500 millioner mer og 
mindre fiskespisende borgere allerede fra august. 
Det innebærer at færøyske trålere blir utestengt 
fra europeiske havner. Hvis danskene også svinger 
sanksjonspisken, må færøyingene holde seg borte fra 
havner som Hirtshals, Esbjerg og Hanstholm.
Ivan Kristoffersen, tidligere Nordlys-redaktør

- en fri og uavhengig fiskeriavis -

Ansvarlig redaktør
ØYSTEIN INGILÆ
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Nye rekorder
Norsk sjømatnæring går så det suser, ifølge tallene fra 
sjømatrådet. Den ene rekorden etter den andre er slått 
i løpet av året.

Men her ligger likevel et stort men. For det er i all 
hovedsak havbruksnæringen som kan gni seg i hen-
dene. Med god grunn. Med laksepriser på 45 kroner 
kiloen ligger en fra før lukrativ næring an til å tjene mer 
enn noen sinne. 

I andre enden av skalaen ligger den tradisjonelle fisker-
inæringen. Til tross for at en også her kan eksportere 
mer fisk enn noen sinne, så er det bare såvidt skuta 
bærer. Mange frykter med god grunn at det ikke vil 
være like mange fiskekjøpere når man går inn i neste 
års sesong.

Mange har tatt til ordet for at hvitfisknæringen må se 
til laksenæringen. Muligens de har rett, men vi snakker 
om to hvidt forskjellige næringer der man i den ene 
enden kan legge årets produksjon inn i et regneark og 
fordele det utover året, mens man i den andre har en 
gedigen topp som varer to - tre måneder. Den eneste 
forutsigbarheten det gir, er at prisene er nødt til å gå til 
bunns på det mest hektsike.

Så langt er det bare pratet om at man må få hvitfisken 
til å vare lengre. - Putt den i mærer og slakt torsken 
utover året, sier politikerne. Det vil kunne gi stabile 
leveranser hele året. Men hvem skal gjøre det?  
Etter flere år med knappe marginer, er det meste av 
kapital i hvitfisknæringen borte. Det er ingen her som 
har økonomisk ryggrad til å bære et slikt prosjekt.

Enten må myndighetene inn med ressurser for å bygge 
opp en slik form fiskerinæring, ellers må hvitfiskpro-
dusentene slå seg i lag med laksenæringen for få det 
til. De har både penger og kompetanse. Skal man ta 
lærdom fra denne delen av sjømatnæringen, er kanskje 
det veien å gå? 

Trykk Polaris Media Nord AS

Øysten Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no
975 81 812
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Han skulle ikke 
så langt inn i lan-
det før han ble en 

fremmed

bare i Oslo at det kan bli lite 
kystkultur. 
Da fiskeristøtten forsvant og 
fisken abdiserte som distrikts-
utbygger på midten av 90-tal-
let, måtte staten finne andre 
verktøy for å demme opp mot 
sentraliseringsbølgen. Svaret 
ble de robuste regionsentrene, 
småbyene som skulle ta i mot 
folk fra yttersida og hindre at 
de flyttet videre ned på Øst-
landet, hvor det jo allerede 
var mange nok fra før, og der 
hver eneste ny innbygger bød 
på økte trafikale, sosiale og 
økonomiske utfordringer. Re-
gionsentrene langs kysten ble 
distriktspolitikernes håp, som 
nøt politikernes gunst og bar 
distriktenes framtid på sine 
skuldre. Planer og bevilgnin-
ger satt løst, og var sentrene 
dyktige nok, fikk de gjerne et 
direktorat, et register eller en 
annen statlig etat i belønning. 
Styrket av bruer og tunneler 
fikk regionene en langt bedre 
internkommunikasjon og det 
utviklet seg egne markeder, 
der småbyer med Rema 1000, 
kulturhus og høyskolesenter 
trakk både kunder og arbeids-
kraft fra landkommunene 
som lå en til to timers kjøring 
unna. 

ikke så langt inn i landet før 
han ble en fremmed. Dersom 
det var kulturen og ikke geo-
grafien som hadde bestemt 
hvordan regionene og fylkene 
skulle utformes, ville landet 
vært delt på langs, som en ba-
guett. I stedet ser vi ut som en 
oppskåret pariserloff, skilt fra 
våre meningsfeller både i sør 
og nord, mente han.
Det er ikke så vanskelig å se 
poenget, sjøl har jeg lenge 
ment at det fra Havøysund er 
kortere vei til Averøy enn til 
Alta. Nord og sør møtes jevn-
lig på fiskefeltene, men har 
fint lite med folket lenger inn 
i landet å gjøre.
I sommer har NRK sendt et 
skip med kameraer og repor-
tere opp kysten og tilbake, 
for å lage sommer-TV. Med 
suksess. Et merkelig konsept, 
for i forhold til annen TV-
produksjon skjer det nesten 
uten planlegging. De lar ka-
mera gå, og folk på svaberg 
og i småbåter bli en del av 
sendinga. Medieforsker Roel 
Pujik ved Høyskolen på Lil-
lehammer mener de solide 
seertallene forteller at den 
norske befolkningen nærmest 
er underernært på kystkultur. 
Endelig kom kystbefolknin-
gen ut i lyset. 
- Mye har handlet om Oslo. I 
forhold til hvor stor betydning 
kysten har for nordmenn, har 
det vært lite om det på TV, 
sier Pujik til NRK. Pujik har 
sikkert rett, men det er ikke 

Det lange lokalsamfunnet
I stedet ser vi ut 

som en oppskåret 
pariserloff

I takt med byen og markedene 
vokste også markedsførings-
organene, regionenes aviser 
i makt og styrke, i hvert fall 
før internett kom på banen. 
Avisene ga folket sin egen 
identitet knyttet til regionene, 
det var her den lokale debat-
ten foregikk, og det var her 
de lokale synspunktene ble 
utformet.
Men i hver eneste av disse 
regionene fantes det også en 
utkant. De lå lengst ut. Fiske-
risamfunnene. Selv i sin egen 
region ble og blir de et slags 

fremmedelement, selv om de 
utgjør selve grunnlaget for 
flere av disse småbyene. An-
nerledessamfunnene tenker 
annerledes, prioriterer anner-
ledes, jobber annerledes, og 
kulturen de representerer kan 
være vanskelig å forstå for de 
toneangivende kreftene i regi-
onsentrene. Både i rådhusene 
og redaksjonene. 
Det var alt dette min venn fra 
Bømlo pekte på, der han be-
traktet livet over en grillpølse 
og en kopp kaffe.
Sommeren er en fin tid. Du 
drar til nye plasser, møter 
nye mennesker, ser ting fra 
nye synsvinkler. I noen uker 
kobler du hjernen bort fra 
de daglige gjøremål og gir 
den frihet til å sysle med helt 
andre ting. 

Min hjerne har i ferien sys-
let litt med William Wil-
berforc (1759-1833), briten 
som viet sitt liv til kampen 
mot slaveriet, Ronald Fangen 
(1895-1946), landets første 
journalist som ble fengslet 
av tyskerne under krigen, og 
som siden var en av initiativ-
takerne bak avisen Vårt Land, 
samt spanjolene, som akkurat 
nå står sammen for å kjempe 
mot en av sine verste kriser, 
som om noen år vil bli sam-
menlignet med den spanske 
borgerkrigen eller med det 
muslimske Córdoba-kalifatets 
erobring på 700-tallet, og der 
den jevne spanjol møter utfor-
dringer som langt overstiger 
det de fleste av oss nordmenn 
i våre trygge omgivelser er i 
stand til å fatte. 

William Wilberforc, Ronald 
Fangen og spanjolene har lite 
med hverandre å gjøre, men 
til sammen utgjør de et bud-
skap om å se stort på det du 
gjør, her og nå. Om at helter 
fortsatt trengs og at de finnes 
i hopetall, selv om ikke vise-
sanger Jan Eggum helt klarer 
å få øye på dem.
Jeg skal ikke påstå at jeg er 
noen helt, og jeg tåler verken 
sammenligning med Wilber-
forc eller Fangen, selv om jeg 
gjerne vil ta lærdom av for-
bildene. Men én ting kan jeg 
skryte av: Jeg har fått være 
med i teamet som har skapt 
avis for Norges lengste lokal-
samfunn, en avis som forteller 
en annen historie enn den som 
fortelles i regionsentrene, og 
som fortsatt eksisterer, og som 

akkurat nå runder nok et år.
Det startet under Aqua Nor i 
august 2011. Avisa du nå hol-
der i hånda er Kyst og Fjords 
messeutgave til 2013, noe som 
betyr at vi i disse dager fyller 
to år.
Og kanskje gir historien det 
lille teamet heltestatus en dag, 
i hvert fall på lokalplan. Fordi 
vi har bidratt til å løfte fram 
Norges lengste og viktigste 
lokalsamfunn.

Gratulerer med dagen!

KOMMENTAR
Dag Erlandsen
Journalist i
Kyst og Fjord

I hver eneste re-
gion fantes det en 
utkant, ytterst på 

kysten

Det er ikke bare 
i Oslo det kan bli 

lite kystkultur

Hvor finner du Norges lengste lokalsamfunn, bygda hvor det er så langt mellom Nordbygda, Midtbygda og Sørbygda at de må til med vardebrenning for å snakke sammen?  

Småplassene på kysten utgjør landets lengste lokalsamfunn, utkanter i hver sine regioner, men samlet er de en viktig faktor for landet, påpeker artikkelforfatteren.
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nyheter

Svakt år for Andenes Kystfiske
Etter å ha tjent 2,3 millioner i 2011, gikk Andenes Kystfiske 
AS med 434.000 kroner i underskudd i 2012. Omsetninga 
falt fra 19,9 til 14,7 millioner, og i følge nestleder i styret, 
Thor Wold, skyldes nedgangen de lave torskeprisene. – I 
2011 fikk vi overpris flere steder, i fjor gikk det mest på 
overpris, sier Wold til Bladet Vesterålen.

1100 tonn på to dager
På to dager har de to Sortlandstrålerne «Prestfjord» og «Sun-
derøy» levert vel 1100 tonn fisk på Myre, etter et par in-
nbringende uker langt nord og øst i Barentshavet. Fangstene 
bestod hovedsakelig av torsk, med en del sei innblandet. Nå 
skal begge ut igjen etter sei langs norskekysten, forteller 
reder Knut Roald Holmøy til Bladet Vesterålen. 

Oljemotstandere lager avis
Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 
lager egen valgkampavis. Foruten at avisen markedsfører ak-
sjonens standpunkter, er den både informativ og gir viktige 
innspill i debatten, i følge Christoffer Ellingsen og Wenche 
Cumming. – Med bedre og mer kunnskap kan folk ta et reelt 
standpunkt, sier de to til Bladet Vesterålen.

Ber om helikopter-utredning
Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg ber Helse Nord utrede 
Stokmarknes lufthavn som base for ambulansehelikopter, på lik 
linje med Evenes, etter at ei arbeidsgruppe tidligere i år under 
tvil landet på sistnevnte. Saka avgjøres til høsten og Freiberg 
mener beslutningsgrunnlaget bør inneholde faglige vurderinger 
av begge, skriver Bladet Vesterålen.

Kystvakta fjernet spøkelsesgarn
Gullesfjord i Sør-Troms ble kvitt sine spøkelsesgarn i helga, da 
KV «Farm» gikk inn og ryddet opp. Garnene bar preg av å ha 
stått lenge i sjøen og inneholdt rester av død fisk, forteller Bladet 
Vesterålen. «Fangsten» ble gjort ved Refsnes og bestod av cirka 
200 meter garn og like mye line. Fiskeredskapene var ikke mer-
ket forskriftsmessig.

Seifisket i Vestfjorden er 
i gang, og starten er god. 
– Mellom 2500 og 3000 
kilo på første sjøvær, 
melder Arne Bøkenes 
fra Ballstad, som deltar 
i dette fisket for første 
gang.

Tirsdag ettermiddag var 12,8 
meter lange «Havgull» på vei 
hjem, etter å ha vatnet 20 stam-
per line og vært ute i 27-28 
timer. Ballstadfiskeren har 

vanligvis dratt på Finnmarka 
på denne tida, men med sterkt 
reduserte bifangstkvoter på 
kongekrabbe forsvant gullrota 
han måtte ha for å reise nord-
over. Nå skal høsten tilbringes 
hjemme, med mer tid med fa-
milien.
- Dette er nytt og spennende, 
man er nok borte ellers i året, og 
finner man brukbart utkomme 
her sør, er det verdt å kikke på.

To sjøvær i uka
Nå i starten klarer «Havgull» 
bare to sjøvær i uka, med eg-
ning i mellom, men i september 
får Bøkenes egen egner, og da 
kan han gå opp til tre sjøvær i 

uka. Fisket foregår langt øst 
oppunder Steigen, og gangtida 
til og fra feltet er på hele tre og 
en halv time. Seiprisen er til å 
gråte av, og han må nesten ha 
full båt om dette skal lønne seg, 
mener han. Med 150 kilo på 
stampen på første sjøvær, ser 
dette lovende ut. Fisken holder 
en størrelse på 2-3 kilo.
Ved siden av seilina har Bøke-
nes, kjent fra dokumentarfilmen 
«Å seile sin egen sjø» sammen 
med kona Regine, startet med 
krepseteiner, der hensikten 
igjen er å få mer tid hjemme. - 
Planen er å fortsette med dette 
til oktober-november. Går dette 
bra, ser jeg ingen grunn til å til-

bringe høsten på Finnmarka i 
framtida, sier 46-åringen.

For langt øst
«Havgull» er en av fire linebå-
ter fra Ballstad som så langt har 
startet dette fisket, men fiske-
kjøper Helge Haug på Nic Haug 
AS vet at tallet vil øke. Flere 
av dem som har gjort dette til 
en årviss seanse, har ennå ikke 
startet opp.

- Det som bekymrer meg, er 
at fisket allerede nå foregår så 
langt øst. Vanligvis starter man 
midt i Vestfjorden, og beveger 
seg innover, nå er man altså al-
lerede helt over på andre sida. 

Det kan bli langt å gå, etter 
hvert som seien trekker inno-
ver Vestfjorden, sier Haug til 
Kyst og Fjord. I fjor lå fiskerne 
gjerne i havn i Narvik før de tok 
på hjemvei. Men det var helt på 
tampen av sesongen. Det kan gå 
bort mye drivstoff før sesongen 
er avsluttet.

Flekker for Brasil
Haug hadde håpet å kunne 
sende mest mulig av den flotte 
seien fersk. Det gikk an på 
mandag, da han bare hadde én 
landing, men ikke på tirsdag. 
Da hadde han fire. Dermed var 
det å flekke seien, og legge den 
i salt. Mest sannsynlig havner 

Tirsdag ettermiddag 
var blåkveiteflåten til 
Aksel Hansen på Senja-
hopen ferdig med sine 
kvoter.

- Men generelt har det vært et 
svært dårlig fiske, sier daglig 
leder Frank-M. Hansen.

Mange har allerede valgt å av-
slutte etter bare noen hundre 
kilo, til tross for at det onsdag 
morgen fortsatt sto 1000 tonn 
igjen av høstkvoten.

Traff ved Senja
Båtene som leverer i Senjaho-
pen fikk på sin side full klaff 
og kunne gjøre unna høstse-
songen på ei knapp uke.

- Vi har hatt åtte båter som har 
rodd etter blåkveite, og samt-
lige er nå ferdig, sier Hansen.
Båtene har ligget på mellom 
tre- og fem tusen kilo i sjøvæ-
ret, og dermed truffet bra.
- Men nå er det slutt. Til 
sammen har vi kjøpt rundt 100 
tonn, sier Hansen.

Dårlige priser
Prismessig er det lite å juble 
for.
- I år blir det ingen butikk av 

blåkveite, og vi har kun betalt 
minstepris. For markedet har 
vært helt håpløst.
Hansen framholder imidlertid 
at de i hvert fall ikke hadde 
fått noe igjen, om de ikke 
hadde kjøpt. I så måte er han 
fornøyd.
- Men det 
er like greit at sesongen nå er 
over for vår del.

Heller snurrevad
Frank-M. Hansen sier at de har 
mer igjen av å kjøpe hyse. De 
har fått inn noen snurrevad-
fangster, og satser på at snur-
revadflåten vil holde hjulene 
i gang ved bedriften utover 
høsten.

Ferdig med 
blåkveita

Seifisket på høsten har de siste årene blitt stadig viktigere for Ballstad og fiskekjøper Helge Haug. Nå er det i gang igjen.  (Foto: Dag Erlandsen)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Frank-M. Hansen ved Aksel Hansen i Senjahopen har avsluttet blåkveitesesongen. Samtlige 
båter som leverer v ed anlegget er ferdig med sine kvoter.

den som klippfisk i Brasil. Når 
høstkulda slår til, planlegger 
Haug å henge seien på hjell, til 
tross for at han høytidelig har 
lovet seg selv at det skal han 
aldri gjøre igjen.
- Jeg håper å få mest mulig ut på 
ferskmarkedet. Det er ingen tvil 
om at fersk sei av god kvalitet 
har mye ubrukt potensial ned-
over i Europa, sier han.

Torsk på yttersida
Også på yttersida av Lofoten 
står det nå en god del torsk, og 
flere snurrevadbåter kommer 
på land med langt over ti tonn, 
selv om de fleste må holde seg 
på land fordi de er fri for kvote.

- Litt varierende kvalitet, dette 
er jo oppsigstorsk, og noe av 
den er forringet på grunn av 
kveis, sier produksjonssjef 
Steffen Andersen ved Norway 
Seafoods i Stamsund. Forle-
den kom «Lofothav» på land 
med 20 tonn, hvorav 30 prosent 
torsk, resten hyse.

Produksjonssjef Lorentz Hardy 
på Lofoten Viking AS på Værøy 
melder det samme. 600-700 
tonn torsk og hyse har kommet 
på land de siste ukene. – Mye 
av dette går ut som blankiset 
fersktorsk. Markedet er godt, og 
vi håper det varer til ut august, 
sier han.

God start på 
seifisket
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Støtter EU-tiltak mot Færøyene
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-
Hansen ut mot pelagisk overfiske.  
- Norge er opptatt av å få på plass ba-
lanserte og helhetlige avtaler både for 
norsk vårgytende sild og for makrell. Vi er 
klar til nye forhandlinger, men samtidig 
støtter vi ytterligere konkrete tiltak mot 
uansvarlig fiske, sier hun.

Mistanke om juks ved fiskemottak
Justervesenet vil skjerpe kontrollen 
med vekter på fiskemottak.  Uanmeldte 
tilsyn har vist at fiskerne ofte får betalt 
for mindre fisk enn de faktisk leverer. – 
Det betyr et økonomisk tap for fiskerne, 
men også for fellesskapet, sier avdel-
ingsdirektør Nils Magnar Thomassen i 
Justervesenet.

Ungdommelig råd
Arktisk Råd har fått sitt motstykke; 
Arktisk Ungdomsråd, ble lansert i Hen-
ningsvær i helga. «Youth Arctic Council» 
(YAC) eller Arktisk Ungdomsråd, ble star-
tet av unge polaraktivister fra Norge og 
Canada for et år siden, og ble «vist fram» 
under Natur og Ungdoms internasjonale 
oljeleir i Lofoten sist helg.

Investerer i ungdom
Fiskeri- og kystdepartementet gir 
400.000 til LianTunet i Trondheim, som 
skal jobbe tett opp mot skoler og skole-
fritidsordninger. Det nye matsenteret i 
Trondheim skal være et samlingspunkt 
for kunnskap og matglede og LianTunet 
vil spre informasjon om råvarer, matlag-
ing og sunne valg.

Håp for Måsøy
Fiskeri- og Kystdepartementet vurderer 
å slippe fiskere i Måsøy kommune inn i 
det ordinære fisket etter kongekrabbe.  - 
Vi vil nå evaluere forvaltningsregimet for 
kongekrabbe og de enkelte regulerin-
gen, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-
Hansen etter at høstens reguleringene 
er fastsatt.

Prisnedgangen rammer
Fiskebåtreder tror mange får det tøft 
i fortsettelsen.  Da prisen på torsk falt 
som en stein etter prisforhandlin-
gene i desember betød det en van-
skeligere hverdag for mange fiskere. 
– 2013 blir ikke bedre, sier Thor 
Wold i Andenes Kystfiske til Bladet 
Vesterålen.

Krabbestart i blinde
- Prisforhandlinger bør 
ikke finne sted etter at 
sesongen har startet, sier 
Raimo Sørensen ved Nor-
way Seafoods.

Først når de har et forhandlings-
resultat å forholde seg til, vil 
konsernet vurdere å åpne de seks 
kongekrabbeanleggene i Finn-
mark.

Må avvente
- Selvsagt kan vi ikke kjøpe krabbe 
når vi ikke vet hva vi skal betale. 
Fiskerne har full forståelse for si-
tuasjonen, like fullt er det fortvilt 
og de burde vært spart for dette, 
sier Sørensen til Kyst og Fjord.
Det var i slutten av juni at par-
tene gikk fra hverandre uten noen 
enighet, og følgelig stoppet mye 
av kjøpet opp. Sørensen føler 
sterkt med fiskere som satt igjen 
med restkvote de aldri fikk be-
nyttet. Dersom man hadde fått et 
forhandlingsresultat, ville mange 
av disse brukene holdt åpent og 
fiskerne kunne fått opp den siste 
slumpen, fremholder han.
- Men markedet er vanskelig, det 
skal ingen være i tvil om.

Makrell nok rett uten-
for stuedøren. Likevel 
må Odd Terje Dybos fra 
Brønnøysund sørover 
om han skal ta den på 
dorg.

- Ikke snakk om at den tar i på 
dorg utenfor Helgeland, uan-
sett hvor store mengder det er. 
Derfor må vi sørover om vi skal 
delta i dorgefisket, sier Brønnøy-
sundfiskeren.

Han gjør seg nå klar til en hek-
tisk måned og regner med å gå 
mot Fosnavåg kommende uke 
for å delta i høstens makrel-
leventyr for kystflåten.

Godt i gang
De første makrelldorgerne er al-
lerede i gang. Men hovedtryk-
ket er fra midten av august og 
ut september.
For Dybos vedkommende 
betyr det at cirka 50 tonn skal 
opp. Treffer han skikkelig kan 
det fort skje i løpet av en kort 
måned. Når fisket slår til for 
fullt, klarer han raskt å ta inn to 

- tre tonn i timen.
- Men da skal alt klaffe, og ikke 
minst bør maskineriet oppfører 
seg som det skal.

Behagelig men komplisert
Dersom alt fungerer om bord 
kan makrelldorging være et be-
hagelig fiske og som ikke er 
like arbeidskrevende som andre 
driftstyper. Men det er mye som 
kan slå feil, dersom maskineriet 
begynner å trøbles. Det er nem-
lig et komplisert oppsett med 
mye nylon og mange angler i 
drift som skal til, når en benyt-
ter seg av fem maskiner med 50 

angler per snøre.
- Det skal ikke mye til før det 
begynner å vase seg til. Da kan 
det fort ta tid å greie opp. Men 
unngår man det, så går det i ett 
og det meste skjer automatisk, 
sier Dybos.
Når en i tillegg ror alene, kan det 
også bli en farefull drift dersom 
man får problemer og må ut på 
dorgebommene for å løse floken.

Størrelsen avgjør pris
Selv kan han laste opp i ti tonn 
om bord i båten «Odin», men så 
store dagsfangster hører til sjel-
denheten. Om været tillater det 

og en kan gå langt til havs, har 
han gjerne full last når han kom-
mer opp.
- Det hender vi er hundre mil ut 
i havet, selv med små båter som 
dette. Men det betinger selvsagt 
gode fangstforhold og godt vær.
Prismessig er det størrelsen som 
betyr alt. I fjor oppnådde han et 
snitt på seks kroner.

- Jeg håper selvsagt å få litt mer 
i år, men det er helt og holdent 
størrelsen som avgjør, sier Odd 
Terje Dybos som har hatt ma-
krellfiske som fast høstfiske de 
siste ti årene.

Må sørover for å dorge
Markedet for konge-
krabben er uforandret. 
Det mener administre-
rende direktør i Råfisk-
laget, Trygve Myrvang. 
Onsdag var det nye 
prisforhandlinger.

- Norge er fortsatt en liten 
aktør med et eksklusivt pro-
dukt, avhengig av å nå de eks-
klusive nisjemarkedene, og 
som dessuten opplever en po-
sitiv utvikling på levendefang-
sten, sa Myrvang til Kyst og 
Fjord i forkant av forhandlin-
gene. Dagen før det braket løs 
så han ingen grunn til å endre 
på prislista, selv om han ved-
går at markedet er vanskelig.

Alt solgt
1. august startet det nye kvo-
teåret for kongekrabben, og 

med forhandlinger en hel uke 
inn i det nye året er man på 
overtid. Partene ble tidligere 
i sommer enige om å utsette 
forhandlingene til etter ferien. 
Det betyr at kjøperne avventer 
forhandlingsresultatet før de 
vil starte handelen. Og fiskerne 
må vente. 
- 82 tonn ble fanget i juli, 64 
tonn i kvoteområdet og 18 
tonn i frifiskeområdet. Alt 
ble solgt innen månedsskiftet, 
dermed mener vi å ha fått de 
avklaringene vi ikke hadde 
sist, sier Myrvang, som mener 
man også kvantumsmessig vil 
stå på stedet hvil i året som 
kommer. Kvota går opp med 
100 tonn, samtidig innføres 
det strengere ordninger som 
gjør at bifangsten vil gå kraf-
tig ned. Forskjellen blir null, 
mener han.
- Også i forhold til betalt over-

pris i året som gikk, har vi noe 
å gå på, sier Myrvang, som li-
kevel erkjenner at FHL har rett 
når det hevdes at det er usik-
kerhet i markedet. 
– Det er det ikke tvil om.

Usikkert
UUU-fisket
Mye av usikkerheten knytter 
seg til UUU-fisket; ulovlig, 
urapportert og uregulert fiske 
på russisk side av grensa. 
– Det ligger i kortene, at når 
vi vedtar å utsette forhandlin-
gene, så var det fordi det var 
stor avstand mellom partene, 
og til dels forskjellig virkelig-
hetsforståelse. Nå har vi fått en 
del av svarene vi ikke hadde 
da, vi kan i større grad for-
holde oss til fakta, men det er 
fortsatt grunn til å tro at dette 
kan bli tøffe forhandlinger, sier 
han.

- Status quo for kongekrabben

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Raimo Sørensen åpner ikke krabbekjøpet før han får prisene på bordet.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Odd Terje Dybos fra Brønnøysund regner med å være i gang med høstens makrelldorging kommende uke.

Her er kongekrabbereglene, slik 
de fremkommer av Fiskeridi-
rektoratets hjemmeside:

Fangsten gjelder for perioden 1. 
august 2013 – 31. juli 2014:

• Totalkvoten er på 1000 tonn 
hannkrabber, herav 100 tonn ska-
dede hannkrabber, samt 50 tonn 
hunnkrabber.
• Totalkvoten fordeles som garan-
terte fartøykvoter, og det er lagt til 
grunn en overregulering på ca. 10 
prosent basert på forventet delta-
kelse.
• Fartøy med eier på blad B pr. 
1. januar 2013 får en fartøykvote 
på 2,0 tonn lytefrie hannkrabber, 
mens øvrige fartøy med adgang til 
å delta får en maksimalkvote på 
1,0 tonn. Det skilles ikke på fartøy 
i lukket og åpen gruppe.
• Det gis tilleggskvoter på inntil 9 
prosent skadede hannkrabber og 5 
prosent hunnkrabber, beregnet av 
fartøyets fangst av lytefri hann-
krabbe pr. uke.
• Minstemålet på 130 mm skjold-

lengde videreføres.
• Fartøy som skal delta i åpen 
gruppe i den kvoteregulerte fang-
sten skal fremstilles for kontroll 
for Fiskeridirektoratets region-
kontor, og være godkjent før de 
kan delta.
• Fartøy med adgang til å delta i den 
kvoteregulerte fangsten må, etter 
oppstart av fangst i det regulerte 
området, først ha endelig avsluttet 
(og landet) fangsten i det regulerte 
området før det kan delta i fangst 
utenfor det regulerte området.
• Dersom kongekrabbe fangstet 
utenfor det kvoteregulerte områ-
det skal landes innenfor det re-
gulerte området, må landing skje 
direkte fra fartøy til anlegg som er 
godkjent av Mattilsynet og regis-
trert i Fiskeridirektoratets register 
over godkjente kjøpere.
• Ved fiske med bunngarn eller 
bunnline er det adgang til å ha 
inntil 1 prosent bifangst av konge-
krabbe, unntatt i rognkjeksfisket 
hvor det er adgang til å ha inntil 
5 prosent.

Reguleringene:
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Råfiskloven slik den er i dag, 
bør den etter din mening en-
dres? I så fall hvordan?
Råfiskloven verner først og 
fremst om fiskerne.  Loven ble 
til på en tid da mange ting var 
annerledes enn i dag og burde 
vært gjennomgått og «moderni-
sert» på en del områder.  Men 
KrF har programfestet at loven 
skal være uendret i neste pe-
riode.  Beste begrunnelse er at 
den skal verne om fiskernes 
rettigheter ved førstehåndssalg 
av fisk. 
Råfiskloven ble endret (moder-
nisert) helt på tampen av vår-
sesjonen i Stortinget. Der var 
KrFs hovedbudskap at vi støt-
ter råfiskloven slik den ligger. 
Det er også i tråd med hva vår 
stortingsrepresentant sa i debat-
ten på 75-årsjubileet til Norges 
Råfisklag i Tromsø 31. mai.

Hvilket syn har ditt parti på 
strukturering i fiskeriene? 
Bør også flåten under 11 
meter struktureres?
KrF mener at kvotesystemet 
må opprettholdes for å sikre 
en langsiktig og bærekraftig 
avkastning. Strukturering av 
båter under 11 meter omtales 
ikke i programmet, men jeg 
mener det burde være mulig å 
strukturere også under 11 m. 
Til nå har man åpnet for sam-
fiske - dvs at 2 fiskere kan gå 
sammen for å fiske på begges 
kvoter og dermed både hjelpe 
hverandre samtidig som man 
oppnår en større sikkerhet 
ved å være to mann på båten 
i perioder.  Skal man struktu-

rere båter under 11 m bør man 
kanskje også se på muligheten 
for at disse fartøy skal kunne 
(måtte) ta inn lærling eller i 
alle fall være minst to mann på 
båten. 
 
Hvis du blir valgt inn på Stor-
tinget, hvilke samarbeidspart-
nere ser du for deg blant de 
etablerte partiene?
Landsstyret i KrF har vedtatt at 
vi skal bidra til at landet får en 
ny regjering. Vi ønsker primært 
å sitte i regjering med Høyre og 
Venstre. For egen del hadde jeg 
også gjerne sett Senterpartiet 
med.

Hvilke satsninger ser du for 
deg innen samferdselspolitik-
ken?
I KrFs forslag til Nasjonal 
Transportplan la vi vekt på å 
bidra til at tempoet i samferd-
selsutbyggingene skrus opp. 
Det kan ikke ta 8 år å planlegge 
en vei som næringsliv og dis-
trikt er avhengig av. Vi ønsker 
å satse på utbygging av stam-
veinettet, flere store flyplasser, 
inter city innen 2025 og fer-
gefri E39. For Nordland er vi 
tydelige på våre prioriteringer: 
E6, E12, E10, mellomriksveier, 
jernbanen og (fiskeri)havne-
utbygginger.  De to siste også 
med tanke på avlastning av E6 
og andre riksveier for tungtran-
sport.  Samtidig må drifta av 
jernbanen effektiviseres.
 
Hva mener du om seismikk-
undersøkelser i kystnære far-
vann? 
Dersom man skal ha seis-
mikkundersøkelser i kystnære 
farvann så må det gjøres på fis-
kerienes premisser. Vi kan ikke 

godta at fiskeriene fortrenges. 
Mange fiskere og andre mener at 
seismikkskyting skremmer bort 
fisken i periodene dette pågår. I 
dag er det slik at selskap kan leie 
inn seismikkfartøy for å utforske 
enkelte blokker/ områder.  Så er 
fartøyet borte en periode før et 
annet selskap leier inn samme 
eller annet fartøy til å skyte seis-
mikk på samme plass som det 
nettopp er blitt gjort på.  Dette 
betyr at fisken blir skremt bort 
(mener mange) over lengre tid 
enn strengt tatt nødvendig. Per-
sonlig mener jeg at man fra 
statlig side burde fått til en regu-
lering av dette, der det ble laget 
en database over ferdigleitede 
områder og der resultatet kunne 
selges ut til selskap som ønsket 
disse.  Det kan tyde på at det er 
for lite kontroll med dette slik det 
er i dag i alle fall. 

Hvordan stiller du deg til olje-
boring utenfor Lofoten, Vester-
ålen og Senja?
Her følger jeg helt KrFs linje og 
er motstander av oljeboring uten-
for Lofoten, Vesterålen og Senja. 
Vi vil ikke risikere å ødelegge 
verdens største matfat. Norge har 
råd til å la disse områdene forbli 
oljefrie, og det behøves en brems 
på oljeindustrien, før den suger 
ut arbeidskraft og dermed kom-
petansen fra annen landbasert 
næring og industri.

Hvordan mener du arealkon-
flikter mellom oljenæringen og 
fiskeriene bør bli løst?
Jeg mener at fiskerinæringen må 
få forrang, fordi fisken er en for-
nybar ressurs. Ellers bør man jo 
unngå arealkonflikter ved å ha 
god dialog og være i forkant av 
problemstillingene, slik at en kan 

ha ulike næringer side om side 
der det er nødvendig.  

Bør fiskeriene sikres gjennom 
en miljøavgift fra oljesektoren 
i tilfelle utslipp?
Ei erstatningsordning hadde kan-
skje vært på sin plass og det må 
gjerne være oljeselskapene som i 
så måte betaler inn ei sik miljø-
avgift.  Men avgiften bør holdes 
utenfor statskassa og øremerkes 
til erstatningsformål i så fall. 

Er rekruttering til fiskeriene en 
sak du vil ta opp på Stortinget?
Ja, definitivt. Den største trus-
selen mot fiskeriene i dag er en 
synkende rekruttering. Dagens 
ordning er verken god nok eller 
godt nok kjent. Dessuten er den 
svært ensidig innrettet mot at du 
må trykkes igjennom vgs og fag-
brev før du kan nyttiggjøre deg av 

denne ordningen. I alle fall bør 
det være enkelte åpninger i denne 
ordningen for å komme i betrakt-
ning med annen bakgrunn enn det 
som det i dag legges opp til. 

Har du ideer om hva som kan 
gi flere fiskere?
Større satsning på dette fra statens 
side i forhold til fylkeskommu-
nene og kommunene.  Arbeidet 
bør samkjøres med en koordina-
tor på hver vg-skole med fiskeri-
linje.  Vedkommende bør jobbe 
i forhold til (kyst)kommunene/ 
skolene i kommunene med besøk 
til kommunene/ skolene i kom-
munene samt hente inn elever 
fra grunnskolen til besøk på vg-
skolene med denne linja.  Kom-
munene skal bl a stille med 
kontorlokaler når koordinatoren 
kommer på besøk. Prosjektet må 
minst gå over 5 år. 

Bør oppdrettsnæringen betale 
arealavgift til vertskommu-
nene?
Ja. Det er store havområder som 
belegges og ikke kan benyttes til 
annet så lenge det er oppdrett på 
området, og da er det naturlig at 
også oppdrettsnæringen betaler 
eiendomsskatt som annet næ-
ringsliv må gjøre.   

Er det noen statlige virksomhe-
ter som med hell kan flyttes fra 
Oslo nordover, i så fall hvilke?
Svært mange statlige virksom-
heter bør flyttes nordover, slik 
vi gjorde forrige gang vi satt i 
regjering. De enkleste man kan 
flytte raskt, som jeg kommer på 
i farten er: Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt, Statens Land-
bruksforvaltning, Riksantikva-
ren, NVE og Direktoratet for 
økonomistyring.

Mener du Norge bør stå uten-
for eller bli medlem av EU?
Min mening: Utenfor! 

Hvilke fordeler/ulemper er det 
med EØS-avtalen?
Den enormt viktige fordelen 
med EØS-avtalen er at den sikrer 
norsk næringsliv tilgang til det 
viktigste eksportmarkedet vårt 
- Europa. Ulempen er at vi har 
svært liten innflytelse på avgjø-
relser som fattes i EU, og som er 
viktige for oss. 

Bør skattenivået i Norge senkes 
eller heves?
Skattenivået er totalt sett bra i 
Norge. Men det bør endres. KrF 
ønsker å fjerne arveavgiften når 
det er en bedrift som går i arv og 
vi ønsker å fjerne formueskat-
ten på arbeidende kapital. Det 
er meningsløst at arbeidsplassen 

Møre og Romsdal
 1 Rigmor Andersen Eide 1954 Ålesund
 2 Steinar Reiten 1963 Averøy
 3 Simon Molvær Grimstad 1993 Ålesund
 4 Kjell Lode 1955 Fræna
 5 Randi Helga Walderhaug Frisvoll 1967  
  Haram
 6 Knut Støbakk 1953 Giske
 7 Torgunn Johanne Nerland 1951 Molde
 8 Arild Johannes Iversen 1956 Volda
 9 Linn-Therese Hansen Sævik 1989 Herøy
 10 Marian Brennesvik Hansø 1979   
  Kristiansund
 11 Lynn Brakstad 1962 Nesset
 12 Helge Kjøll jr. 1961 Aukra
 13 Asbjørn Ståle Røsvik 1974 Giske
14 Kjersti Røyset Topphol 1959 Hareid
15 Lisa Tronhuus Hannasvik 1993 Aure

Sør-Trøndelag
 1 Øyvind Håbrekke 1969 Oslo
 2 Astrid Sofie Dalhaug 1973 Malvik
 3 Espen Agøy Hegge 1985 Trondheim
 4 Ellen Oddrun Smenes 1988 Trondheim
 5 Hallgeir Solberg 1955 Melhus
 6 Karin B. Bjørkhaug 1964 Meldal
 7 Geirmund Lykke 1957 Trondheim
 8 Heidi Pawlik Carlson 1968 Oppdal
 9 Oddbjørn Stjern 1953 Skaun
10 Eli Synnøve Skei Kvakland 1957 Orkdal
11 Gudbjørn Singstad 1955 Hemne
12 Siv Mari Forsmark 1972 Trondheim
13 Nils Johannes Vang 1949 Hitra
14 Esperance M.-M. Mbuebue 1958 Trondheim
15 Olav Vestbøstad 1969 Trondheim
16 Ola T. Lånke 1948 Rennebu

Nord-Trøndelag
 1 Johan Dahle Fossan 1948 Levanger
 2 Åste Marie Lande Lindau 1977 Namsos
 3 Torgeir Værnesbranden 1985 Stjørdal
 4 Rigmor Hafell 1971 Verdal
 5 Jon Normann Tviberg 1969 Leksvik
 6 Inger Lise Rokseth Leite 1970 Stjørdal
 7 Per Olav Mork 1962 Namsos
 8 Ingebjørg Mikalsen 1956 Levanger
 9 Jann Karlsen 1953 Levanger
10 Maria Aune 1981 Inderøy
11 Kjartan Urangsæter Åsebø 1975 Nærøy

Nordland
 1 Ingelin Noresjø 1976 Fauske
 2 Peter Eide Walseth 1985 Rana
 3 Tore Christiansen 1971 Øksnes
 4 Else-Marie Torp 1955 Bodø
 5 Tone Hammersmark Olsen 1956
   Rødøy
 6 Terje Wiik 1953 Vestvågøy
 7 Ingvild Fridheim 1954 Vefsn
 8 Wiggo Hansen 1980 Narvik
 9 Judith Aarstein Johansen 1965 
  Andøy
10 Håkon Økland 1952 Hemnes
11 Ingvild Ofte Arntsen 1988 Oslo
12 Egil Hitland 1955 Sortland
13 Aud Angell 1953 Meløy
14 Helge Hamre 1959 Brønnøy
15 Henrik Torp 1989 Bodø

Troms
 1 Widar Skogan 1964 Balsfjord
 2 Helga Marie Bjerke 1973 Tromsø
 3 Eirik Mikkelsen 1989 Tromsø
 4 Jorunn Berg 1947 Harstad
 5 Gunnar Borvik 1957 Lenvik
 6 Gerd H. Kristiansen 1972 
  Nordreisa
 7 Gøril Madsen 1964 Harstad
 8 Nils Einar Samuelsen 1976 Lyngen
 9 Annie H. Bakkland 1968 Sørreisa
10 Per Pedersen 1948 Harstad
11 Sunniva B. Skogan 1990 Tromsø

Finnmark
 1 Astrid Daniloff 1946 Sør-Vanager
 2 Knut Bjørn Klevstad 1963 Alta
 3 Turid Lien 1968 Hammerfest
 4 Otto Strand 1949 Vadsø
 5 Ravdna Andersdatter Turi 
  Henriksen 1954 Kautokeino
 6 Solveig Kristine Andersen 1948 Alta
 7 Malvind Johan Børresen 1963 Tana
 8 Jan Arvid Johansen 1971 Porsanger
 9 Kristin Skare 1976 Porsanger
10 Johan Bakken Sandvik 1942 
  Karasjok

Valglister for stortingsvalget 
KrFs kandidater til stortingsvalget
(med fødselsår og bostedskommune) 

VALG 2013 KrF er et parti som setter menneskets verdi i sentrum. Uansett hvordan vi er, funksjonsfriske, funksjonshemmede, ung eller gammel, med eller uten arbeid. Utsatte grupper faller utenfor i dagens samfunn. KrF vil kjempe deres sak.I tillegg ønsker vi å legge spesielt til rette for familier og eldre.
Familiepolitikken må gi foreldre og barn mer tid sammen, og familiene må få rom til å organisere sin egen hverdag. Det behøves nye og mer fleksible permisjonsord-ninger, to barnehageopptak i året og økt kontantstøtte.Det skal være godt å bli gammel. KrF vil gjøre det mulig å bo hjemme så lenge man vil, og tilby nok syke-hjemsplasser og eldreboliger for de som behøver det. Friske eldre må få hjelp til å forbli friske, derfor er forebyggende helsearbeid viktig.

I frivillig arbeid, i lag og foreninger og i nærmiljøet fin-ner vi meningsfulle fellesskap. Vi politikere må bli flinkere til å verdsette disse og legge til rette for at frivilligheten kan blomstre i små og store lokalsamfunn. Det gir livskvalitet.Vår kristne kulturarv er en viktig byggestein, som vi vil skal fortsette å prege samfunnet vårt. 
En stemme til KrF er en stemme for et varmere sam-funn med trygg verdiforankring.

Godt valg!

     

skattlegges. Om man investe-
rer i ny traktor, maskin eller 
båt skal det være skattefritt. 
Samtidig kan vi øke de grønne 
avgiftene i Norge, slik at det er 
dyrere å forurense og billigere 
å la være. 

Hvilket forhold har du til 
innvandring?
Uten innvandring stopper 
Norge opp. Men vi trenger 
å bli bedre på å utnytte den 
kompetansen de som kommer 
til landet av ulike grunner, har. 

Kan denne sees på som en 
styrking av bosettingen i dis-
triktene?
Ja, utvilsomt!  Og kjempevik-
tig for tilgang på arbeidskraft.

Er det viktig å beholde et 
spredt bosettingsmønster?
Ikke altfor spredt, men leve-
dyktige sentra bør understøt-
tes og videreutvikles. Dersom 
vi fremdeles ønsker verdiskap-
ning er det viktig! Det skapes 
enorme verdier langs kysten 
vår og i primærnæringene. De 
inntektene til fellesskapet dette 
representerer, vil falle bort 
dersom Norge sentraliseres for 
mye. En satsing på distriktene 
og kysten er ikke veldedighet 
fra storbysamfunnet, men en 

innvestering i landet. 

Hvilke distriktspolitiske vir-
kemidler har fungert best?
Landbruksstøtten og diffe-
rensiert arbeidsgiveravgift 
fungerer bra. Men jeg savner 
den tiden da Innovasjon Norge 
var Distriktenes utbyggings-
fond!  Der er det lite å hente 
i forhold til distriktene med 
mindre det man foretar seg er 
SÅ innovativt at det skinner av 
det.  I mange tilfeller handler 
det om å beholde/opprette nye 
arbeidsplasser og at man tren-
ger kapital til dette. I Nordland 
tar en liten eller ingen risiko 
utover det bankene bidrar med 
og det er trist! 

Hvis du kommer på Stortin-
get, hva er den første saken 
du vil gripe tak i?
Det er mange små og store ting 
som jeg ønsker å jobbe med på 
Stortinget. Men en av de store 
jeg raskt vi gripe tak i, er fort-
gang i å bygge stor flyplass på 
Hauan, Mo i Rana. I tillegg vil 
jeg bidra til å sette fokus på 
anbudsregimet i helsevesenet 
som gjør at flere gode helse-
tilbud legges ned. Her må noe 
gjøres fort, for det tar mye len-
gre tid å bygge opp gode tilbud 
enn å rive dem ned.

Stortingsvalget
Dette er Kyst og Fjords utspørring av politikere som stiller til stortingsvalget. Til sammen 
vil ni politikere bli spurt om aktuelle tema for oss som bor langs kysten. Vi startet med 
Kystpartiets leder Bengt S. Johansen, deretter Fremskrittspartiets Harald T. Nesvik, så var 
det Senterpartiets tur,  Irene Lange Nordahl fra Troms før Venstres førstekandidat Arne Ivar 
Mikalsen i Nordland. Deretter intervjuet vi Ingeborg Steinholts partiet Rødt og sist uke var 
det SVs førstekandidat fra Nord-Trøndelag Anne Kolstad som stillte opp og svarte. Denne 
uka er det Ingelin Noresjøs tur. Hun er KrFs førstekandidat i Nordland.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Ingelin Noresjø (født 1976)
Stilling: Organisasjonsrådgiver i KrF 
Bostedskommune: Fauske 
Gruppeleder for KrF i kommunestyret 
på Fauske

Ingelin Noresjø satser på stortingsplass til høsten.
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Sikrer året med kveite
Det blir aldri de helt 
store fangstene, men 
kveite sikrer brødrene 
Fred Birger og Kenneth 
Mikkelborg et greit inn-
komme ved siden av 
lottene de henter fra sei-
notfiske.

Brødrene Mikkelborg som drif-
ter ut fra Reipå i Meløy, er nylig 
ferdig med årets seinotsesong 
om bord i båtene «Støttfjord» 
og «Karianne». 

Vel hjemme i Reipå bærer det 
rett på kveitevadfiske.
- Her i området blir det rett nok 
aldri de helt store fangstene 
som vi hører om fra lengre 
nord. Men det gir 3-400.000 
kroner årlig som for så vidt er 
et greit resultat, sier Fred Birger 
Mikkelborg.

Håndstrekning
De har begge egne sjarker og 
ror normalt hver for seg. Men 
akkurat nå har Kenneth Mikkel-
borg sin på land, og gir broren 
en håndstrekning i påvente av å 
komme i gang med egen drift.
Mens Fred Birger allerede har 
hatt egen båt i flere år, er Ken-

neth forholdsvis fersk som 
reder, etter at han overtok gam-
melbåten til broren.
Siste sjøvær ga ikke mer en 70 
kilo, men da hadde de ikke halt 
mer enn fem stamper kveitvad.
- Akkurat nå har vi ingen plasser 
å levere, ettersom fiskemottaket 
på Støtt ennå har ferie. Derfor 
blir dette bare et lite testfiske i 
påvente av at vi får leveranse, 
sier Fred Birger.
Normalt snur han 20 stamper i 
sjøværet, det vil si 800 anglers 
bruk.  Det skal normalt gi noen 
hundre kilo.

Fisker agn selv
Kveitevadfisket er imidler-

tid ikke hva den en gang var i 
Meløy.
- Prisene er lave, og hadde det 
ikke vært for at jeg har egen not 
som jeg kan fiske agnsild med, 
vet jeg ikke om det i det hele 
tatt hadde lønt seg.
Med en begrenset kveite-
bestand, krever det derfor  i til-
legg en del erfaring for å få til et 
plussresultat.
- Jeg har drevet kveitefiske noen 
år nå, og har etter hvert klart 
oppnå et drivverdig fiske. Derfor 
er det kun kveite jeg fisker etter 
her i Meløy-området, sier Fred 
Birger Mikkelborg.Nøkkelen er 
å flytte på seg hele tiden.
- Det nytter ikke å sette bru-

ket på samme sted. Da er man 
garantert å komme hjem tom-
hendt.

Året rundt
Selv om kveitebestanden er be-
grenset, er det kveite å få året 
rundt i Salten. 
- Bortsett fra når jeg ror med 
«Støttfjord», er det kun kvei-
tevad jeg drifter med. Det er et 
fint fiske som jeg trives med, 
og så lenge jeg kan hente ut 
3-400.000 kroner, er det et greit 
alternativ.
Det synes broren Kenneth Mik-
kelborg også, og satser derfor 
på samme drift som «storebro-
ren».

Brødrene Fred Birger (t.h.) og Kenneth Mikkelborg drifter kun med kveitevad hjemme fra Reipå. - Det gir et greit utkomme ved siden av seinotfiske med andre båter, sier de to.

Norge har aldri eksportert 
mer hvit fisk enn i første 
halvår i år. Likevel ligger 
eksportverdien  66,5 milli-
oner kroner under samme 
periode i fjor.  

Norge eksporterte torsk, sei og 
hyse for fem milliarder kroner i 
første halvår. Det er en prosent 
mindre enn samme periode i fjor.  
Målt i mengde øker eksporten av 
torsk, sei og hyse med 20 prosent 
eller vel 37 000 tonn, og det er 
torsken som øker.

Rekord i volum
– Aldri tidligere har vi eksportert 
like mye torsk som i dette halvår. 
Eksportrekord til tross, vi må helt 
tilbake til 1997 for å finne lavere 
priser for torsken, sier Ove Jo-
hansen hos Norges sjømatråd.
Eksportverdien av ferske pro-
dukter av torsk, sei og hyse fra 
fiskeri kom på 1,1 milliarder kro-
ner i første halvår, en økning på 
205,5 millioner kroner eller 22 
prosent sett mot samme periode 
i fjor.
Fersk hel torsk økte i volum fra 
18 166 tonn til 36 586 tonn, en 
dobling fra første halvår i fjor. 
Prisen ble redusert med 24 pro-
sent eller 5,37 kroner per kilo fra 
i fjor, til 16,75 kroner per kilo i 

gjennomsnitt for perioden. Ek-
sporten endte på totalt 613 milli-
oner kroner, 211 millioner kroner 
over samme periode i fjor.
Fersk filet ned
Eksporten av ferske filetproduk-
ter kom på 251,5 millioner kro-
ner, en nedgang på 8,8 millioner 
kroner i forhold til samme pe-
riode i fjor.
Eksporten av torsk fra havbruk 
ble redusert med 22,4 millioner 
kroner til 38,7 millioner kroner 
i april. Prisreduksjonen var 18 
prosent.

Klippfiskrekord
Klippfiskeksporten kom på 1,4 
millioner kroner i første halvår. 
Sett mot samme periode i fjor 
er det er en reduksjon på 144 
millioner kroner eller 9 prosent. 
Det ble eksportert 44 098 tonn 
klippfisk totalt og dette er ny 
eksportrekord for første halvår. 
Sammenlignet med fjoråret er 
det en vekst på 4 208 tonn i før-
ste halvår.
Klippfisk av torsk endte på 739,7 
millioner kroner, en reduksjon på 
110,8 millioner kroner fra i fjor. 
Samtidig falt prisen med 22 pro-
sent eller 10,46 kr/kg fra samme 
periode i fjor. Verdien av  klipp-
fisk av sei endte på 539,3 mil-
lioner kroner, noe som er 11,7 
millioner kroner eller 13 prosent 
mindre enn tilsvarende periode i 

fjor. Prisen ble samtidig redusert 
med 14 prosent.
Portugal var største marked for 
klippfisk med en eksportverdi 
på 443,4 millioner kroner mens 
nest største marked Brasil hadde 
eksportverdi på 388,4 millioner 
kroner i første halvår.  

Volumoppgang for saltfisk
Eksporten av saltfisk, hel og filet, 
kom på totalt 555,7 millioner 
kroner i første halvår. Det er en 
reduksjon på 68,3 millioner fra i 
fjor. Totalt økte eksportert volum 
med 3 143 tonn og endte på 22 
824 tonn. Prisen gikk ned 23 pro-
sent i perioden.
Portugal var største marked for 
saltfisk med 407,7 millioner kro-
ner i eksportverdi, opp 22 mil-
lioner kroner eller 6 prosent fra 
første halvår i fjor.  

Vekst for tørrfisk
Det ble eksportert tørrfisk for 190 
millioner kroner i første halvår, 
30 millioner kroner mer enn for 
samme periode i fjor. Ekspor-
tert volum økte med 489 tonn og 
endte på 1 997 tonn totalt for alle 
arter av tørrfisk.

Til Italia ble det eksportert lofo-
trund tørrfisk av torsk for 111,6 
millioner kroner, en oppgang på 
24,3 millioner kroner fra samme 
tid i fjor. Gjennomsnittprisen 

Har aldri sendt ut mer fisk

falt med 19 prosent og endte på 
117,48 kr/kg i perioden. 

Reduksjon for fryst fisk
Eksporten av fryst hvitfisk var 
1,72 milliarder kroner i første 
halvår. Dette er 51,2 millioner 
kroner eller tre prosent mindre 
enn samme periode i fjor.
Fryst filet reduseres med 109 

millioner til 427,7 millioner kro-
ner, mens fryst hel øker med 56,5 
millioner, til totalt 1,24 milliar-
der kroner.

Største mottaker av fryst hvitfisk 
er Kina med eksportverdi på 534 
millioner kroner, opp fire mil-
lioner kroner eller en prosent fra 
samme periode i fjor.

Norge har aldri sendt ut større volum en i første halvår av 2013.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

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
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• Notlinproduksjon
• Montering av nøter
• Reparasjon av nøter
• Lagring av nøter

Norges største produsent av “Norsk” kvalitetsnotlin!

MANGER BERGEN

AS Fiskenett , 5936 Manger  
Telefon  : 56 34 98 60
Fax : 56 34 98 70
Døgnvakt : 952 17 660

• Flær, tauverk, 
wire etc.

• 24 timers service 
bøteri

www.fiskenett.no
Gps posisjon :  N  60  38, 403   E  05  00, 4060 0

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

Etter flere begredelige år på rad, er 
årets hvalsesong blitt en suksess. – 
Jeg gleder meg allerede til årsmøtet, 
sier hvalfangerleder Truls Soløy.

Per uke 30 var det skutt 522 hval, drøyt 100 mer 
enn på samme tid i fjor (428), og drøyt 50 mer 
enn det totale fjorårstallet (465). Soløy ser ikke 
bort fra at vi ender på over 600 dyr.
På grunn av ferieavvikling i Norges Råfisklag, 
er siste uketall ikke tilgjengelig, men ingen ting 
tyder på at fangsttakten har gått vesentlig ned.

Tjener gode penger
Økninga kommer samtidig som det er blitt færre 
fartøy. Bare 17 båter deltar i år, mot 18 i fjor og 
22 i forfjor. 
– Det betyr at gjennomsnittlige fangsttall per 
båt blir langt høyere, og at hver båt tjener gode 
penger, ikke minst i og med at Råfisklaget fast-
holdt minsteprisen på 35 kroner før 1. juni, og 
33 kroner etter, fastslår Soløy. Selv har han sit-
tet med beinet på en stol i hele sommer, etter 
et uhell i slutten av mai. Forsmedelig, å ikke 
kunne være med på festen, på den annen side 
har han brukt mye tid på å holde kontakten med 
fangere, presse og andre.
- Det har vært mange positive henvendelser. Vi 
føler på mange måter at vi nå seiler i medvind, 
sier Soløy, som mener at den nye merkevarefo-
reninga allerede begynner å gi resultater. 
For det er mange ting som slår til på en gang: 
Tidlig start og godt vær har sikret en jevn til-
førsel til mottakene, det har vært grillvær både 
i sør og nord, generell fokus på sunn mat, der 
hvalkjøttet scorer på alle tabeller og altså det 
nye merkevarearbeidet.

- Det meste er gjort
Daglig leder Rune Fløvik i Henningsværbe-
driften Lofothval AS er også fornøyd, men mer 
avdempet. – Vi er vel tilbake der vi var i 2011, 
fjoråret var unntaket da alt slo feil, sier han. 
Mandag kjøpte han syv hval fra tre fartøyer, de 
fleste jakter nå rundt Lofoten og trolig blir det et 
jevnt sig til Henningsvær de neste to-tre ukene. 
Bedriften er en av de store kjøperne, med 177 
tonn kjøtt fordelt på 127 dyr.
- Markedet er greit, vi får god avsetning, men 
regner med at det stilner kraftig av de neste 
ukene. Det meste som skulle gjøres i sesongen 
2013 er nå gjort.

Endelig hvalsuksess

- Vi seiler i medvind igjen, sier leder i Norges Småkvalfangerlag, Truls Soløy.  (Foto: Dag Erlandsen)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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www.kystogfjord.no

Annonser i Kyst og Fjord på
papir og på internett!

Kyst og Fjord er en ny og uavhengig
nyhetskanal for fiskerinæringen og
relaterte næringer langs kysten.

www.kystogfjord.no

Med annonsering i Kyst og Fjord når du fiskere
og fiskeribransjen direkte, hver uke, hele året.
Kombinert med annonser på nettavisen
www.kystogfjord.no leverer vi daglig og mål-
rettet eksponering av dine tilbud til et relevant
marked.

Vi tilbyr jevnlige fulldistribusjoner, kom-
binasjonstilbud for papir og nett, og rabatter
ved årsavtale eller individuelt avtalt an-
nonseplan.

Få mer informasjon via:
Nett: www.kystogfjord.no/annonser
Epost: annonser@kystogfjord.no
Telefon: 76 95 55 22 / 77 65 12 41 78 49 99 00
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Verdens største opp-
drettsmesse er blitt 
enda større. Tirsdag 
åpnes dørene på Aqua-
Nor.

Tror du at Europacupkamp på 
Lerkendal er det største som 
kan skje i Trondheim? Feil. 

Ingen ting kan måle seg med de 
årlige fiskerimessene AquaNor/
NorFishing, som årlig avløser 
hverandre i Ladebyen. I fjor var 
det fiskerimessa NorFishing sin 
tur, i år er det AquaNor. 

Sommerjobb: Oppsetting av stands har vært sommerjobben for flere titalls ungdommer de siste 
ukene. Her er brødrene Magnus (21) og Eirik (18) Fjeld Olsen i sving.

Velkommen til Trondheim, sier administrerende direktør Ola Eriksen.

Største noensinne
- Vi har tatt alle arealer i bruk. 
Absolutt alt. Skal flere hit og 
selge nå, må de stå i elva, sier 
administrerende direktør Ola 
Eriksen til Kyst og Fjord.
Vi møter en strålende opp-
lagt direktør på messeområ-
det Trondheim Spektrum. En 
gjeng ungdommer har de siste 
ukene satt opp skilleveggene til 
de ulike standene. Både ute og 
inne er alle arealer tatt i bruk, 
samt på Skansen, havneområ-

det en liten spasertur unna mes-
seområdet. Nå er alt klappet og 
klart, og den vante administra-
sjonen beholder roen, selv om 
trykket de siste dagene har økt, 
i takt med at folk er komme 
hjem fra ferie og nå husker det 
de glemte å bestille for noen 
uker siden.

- Så langt jeg vet, er dette den 
største messa vi har avholdt 
noensinne. The Best Ever, sier 
Eriksen.

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

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

Opp 20 prosent
Økninga han snakker om, er 
på 20 prosent, det vil si at 20 
prosent mer areal er utleid i år 
i forhold til AquaNor for to år 
siden. Samtidig er økninga i an-
tall utstillere på bare ti prosent. 
Det betyr altså at standene er 
større enn før.
- Det forteller meg at utstillerne 
ser viktigheten av å være her 
og investere i messa, at dette 
er en møteplass viktigere enn 
alt annet. Samt at næringa har 
penger og ser framover, sier Ola 
Eriksen. 
- Dessuten viser dette mer enn 
noe at norsk oppdrettsnæring er 
kompetansebasert, og ikke len-
ger bare erfaringsbasert. Skal 
du følge med på utviklinga i 
denne næringa, må du hit.

Åpningsseremoni i merd
Offisielt åpner messa tirsdag 
formiddag, men da har det 
«uoffisielle» programmet alle-
rede vart i fem dager, med kon-
feransen Aquaculture Europe 
13 fra fredag til mandag, samt 
mottakelse av de rundt 450 ut-
stillerne fra helga og utover. 
Det er for øvrig 50 flere utstil-
lere i år enn under NorFishing 
for ett år siden.

Åpningsseremonien vil for 
øvrig finne sted inne i ei gi-
gantisk oppdrettsmerd som er 
montert utenfor messeområdet. 
Blant de mere spesielle innsla-
gene under åpninga er manne-
kengoppvisning, der modellene 
har både klær og vesker av lak-
seskinn.

Over 60 nasjoner
Utstillerne kommer fra 22-23 
ulike nasjoner, trolig vil over 60 
nasjoner være representert under 
messa, som Kina, Korea, Chile, 
India, Canada, Island, Spania og 
Australia, for å nevne noen. Og 
selv om Trondheim har fått et 
pent løft de siste årene med helt 
nye hoteller, vil det være helt 
fullt under messedagene.
- Det er mange store arrange-
menter i Trondheim i løpet av 
året, med stor publisitet, men i 
størrelse er det ingen ting som 
slår dette. Vi ser allerede fram 
til at nye Scandic ved siden av 
Lerkendal står ferdig til neste 
år. For fortsetter denne veksten, 
trenger vi hvert eneste hotell-
rom som er mulig å oppdrive i 
denne byen, sier han.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Større enn 
noensinne

Løser seg automatisk ut dersom du 
detter i havet og de med AIS vil se 
nøyaktig hvor du er på kartplotteren. 

Enkel og god sikkerhet som gir de rundt 
deg muligheten til å redde deg ut av 
havet raskt.

Automatisk AIS-SART Personlig 
Nødpeilesender

En personlig nødpeilesender virker 
overalt, både på fjellet og til havs. 

Med den innebygde GPS'en sender 
d e n d i n p o s i s j o n t i l 
Hovedredningsentralen via satelitt. 

Dette er rent nødutstyr som garantert 
virker når du trenger den.

Brenneriveien 15, 9600 Hammerfest ・ TLF: 78411785 ・ post@omronning.no

TANA

Leverandør av isoporkasser til fiskeindustrien
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OVERHALLA BETONGBYGG 
BYGGER FOR FREMTIDEN

Overhalla Cementvare har skiftet navn  
og heter nå Overhalla Betongbygg AS.  

Navneendringen skjedde i forbindelse 
med at tidligere OCEM Holding besluttet 
å styrke sin merkevare og samlet sine fire 
bedrifter under en tydelig merkevare.

Du vet hva vi står for. 

Tlf. 74 28 06 00post@overhallabetongbygg.no www.overhallabetongbygg.no

Miljøfokus kan gi pris
En bedrift som vil gjøre 
oppdrettsnæringa mer 
miljøvennlig får trolig 
årets innovasjonspris. 

Det kan slås fast med 75 prosent 
sikkerhet, selv om det helt fram 
til prisutdelinga tirsdag kveld er 
hemmelig hvem som faktisk får 
prisen. Årsaken er enkel; tre av 
de fire finalistene lanserer miljø-
tiltak for oppdrettsnæringa. 
– Litt tilfeldig, du finner en 
rekke helt ulike tiltak og nyvin-
ninger blant de 19 kandidatene. 
Samtidig er det ikke tvil om at 
næringa sjøl har et kraftig fokus 
på miljøforbedrende tiltak ak-
kurat nå, og at det gjenspeiles 
blant kandidatene, sier adminis-
trerende direktør i Aqua Nor/
Nor-Fishing, Ola Eriksen.

Fire finalister
Normalt nomineres tre kandida-
ter til prisen, men i år har juryen 
gjort det vanskelig for seg selv 
med å lansere fire. Samtidig er 
også antall deltakere uvanlig 
høyt.
- Det var i år hele 19 meget kva-
lifiserte søkere til årets innova-
sjonspris. Normalt peker juryen 
ut tre kandidater til finalen, men 
på grunn av de mange og spen-
nende prosjektene har juryen 
bedt styret i Stiftelse om å få 
peke ut fire jevnbyrdige kandi-
dater, sier Eriksen til Kyst og 
Fjord.
Juryen, som også i år har bestått 
av Kjell Maroni fra Fiskeri- og 
Havbruksnæringens Forsknings-
fond, Jan Birger Jørgensen, As-
sisterende Generalsekretær i 
Norges Fiskarlag, og Oddvar 
Staulen, seniorrådgiver i Innova-
sjon Norge, kan fortelle at flere 
av søkerne har sendt inn pro-
sjekter som handler om bekjem-
pelse av lus på laks, fortrinnsvis 
uten bruk av kjemikalier. Videre 
er det også tydelig at sikkerhet 
mot rømming av fisk fra opp-
drettsanlegg er utfordringer som 
både næringen og leverandørin-
dustrien er opptatt av å løse.

Årets finalekandidater:
Beck Engineering AS fra Oslo 
har utviklet et system som be-
nytter kamerasyn, programvare 
og laser som skånsomt fjerner 
lakselus på fisken i merdene. 
Systemet kan også automatisk 
telle antall lakselus i anlegget.
Aqualine AS i Trondheim har et 
nyutviklet merdsystem «Aqua-
line Midgard System» som er 
vesentlig sikrere mot fiskerøm-
ming, og som har gjort store 
fremskritt for generelt å bedre 
HMS forholdene på oppdretts-
anleggene. Systemet gir også 
nye muligheter for oppdrett på 
spesielt værharde lokaliteter.

Årets innovasjonspris går mest sannsynlig til en bedrift som vil forbedre oppdrettsnæringas miljøprofil. Her er en av kandidatene, 
Aqualines Midgard System. (Foto: Aqualine)

Marel HF fra Nørresundby i 
Danmark har stått for utvikling 
av en pakkelinje som automa-
tisk kutter fastvektporsjoner og 
robot, som plasserer fiskestyk-
kene i emballasjen. Systemet 
vil redusere arbeidskostnadene i 
forhold til manuelle operasjoner 
med 20 %. Dette er den eneste 

av de fire finalistene som ikke 
lanserer et miljøtiltak.
Trust Fish Ingenieria fra Puerto 
Varas i Chile har utviklet et 
miljømessig viktig system som 
håndterer død fisk i settefiskan-
legg. Fisken kvernes og ensile-
res i tank for deretter å bli tørket 
ved hjelp av radiobølger. Vekten 

reduseres med 80 % og sluttpro-
duktet kan benyttes som protein-
kilde eller gjødsel.

Viktig døråpner
Vinneren av Aqua Nor Innova-
sjonspris får 100.000 kroner, 
diplom og et bilde kåres på mes-
sens åpningsdag, 13. august. De 

fire andreplassene må nøye seg 
med diplom og hederlig omtale.
- Pengene er neppe det viktig-
ste for de fleste prisvinnere opp 
gjennom årene. Viktigere er det 
at prisen henger høyt og at del-
takelse og nominasjon kan bli 
en viktig døråpner for bedriften 
videre, sier Eriksen.

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Fôrprodusent med bærekraftrapport  
Fiskefôrprodusenten 
BioMar har kommet 
med sin første bære-
kraftrapport. - Fôret er 
avgjørende for å sikre 
bærekraft, skriver selska-
pet i en pressemelding.

- BioMar bærekraftrapport 2012 
fokuserer på fiskehelse og -kva-
litet, miljø og samfunn. Innen-
for hver av disse sektorene er 
det satt konkrete mål for bedre 
fiskehelse, redusert forbruk av 
energi og ferskvann, økt gjen-
bruk, reduserte utslipp og kjøp 
av sertifiserte råvarer, sier Vidar 
Gundersen, bærekraftansvarlig i 
selskapet.

Halve innsatsen
Bærekraft er en forutsetning for 
fortsatt vekst i havbruksnærin-
gen, mens fortsatt vekst i hav-
bruk er viktig for å kunne møte 
verdens behov for mer mat. I 
dette regnestykket utgjør fôret 
omtrent halvparten av innsats-
faktorene i lakseoppdrett. Fôret 
er derfor avgjørende for å sikre 
bærekraft, fra råvarer til slakte-
ferdig fisk. 
BioMar Norge ble i 2010 ser-
tifisert etter den nyutviklede 
bærekraftstandarden DNV Pro-
Sustain. Nå foreligger altså sel-
skapets første bærekraftrapport.
Dagens fiskefôr er utviklet for å 

ivareta mange oppgaver og møte 
betydelige utfordringer i fiskens 
livsstadier. Styrking av immun-
forsvar, helse og restitusjon, 
samt appetitt og -vekststimu-
lering er noen av egenskapene 
som kreves av fôret. Men på 
toppen kommer altså bære-
kraftperspektivet, med stikkord 
som miljø, samfunn, forbruk av 
energi og ferskvann, økt gjen-
bruk, reduserte utslipp og kjøp 
av sertifiserte råvarer. BioMar 
bærekraftrapport 2012 innehol-
der også en perspektivanalyse 
på potensialet for oppskalering 
av matproduksjon i oppdrett, i et 
bærekraftperspektiv.
Selskapet fikk på plass flere vik-
tige bærekrafttiltak i 2012, og 
regner følgende punkter som 
viktige:

• Tok i fjor i bruk verdens før-
ste gassdrevne lasteskip til våre 
fiskefôrleverander i Norge, med 
kraftige reduksjoner i utslipp av 
klimagasser som miljøgevinst.

• Er den eneste fôrprodusenten 
som benytter MSC-merket krill-
mel som vesentlig komponent i 
fôret, til erstatning for ikke bæ-
rekraftsertifiserte råvarer.

• Har utviklet sin egen syste-
matikk og metode for å sikre 
bærekraftig produksjon av fôr, 
BioSustain. Metoden er utviklet 

Bærekraftansvarlig: Vidar Gunder-
sen. 

Gassdrevne «Høydal» er en av ele-
mentene i BioMars bærekraftrap-
port.  (Foto: Dag Erlandsen)

i samarbeid med BASF, verdens 
ledende kjemikaliekonsern og 
pioner innen bærekraftig utvik-
ling og produksjon. 

BioSustain var pilot for Det 
Norske Veritas (DNV) i utvik-
lingen av en bærekraftstandard 

for oppdrettsnæringen, og Bio-
Mar er sertifisert etter den nye 
standarden DNV ProSustain. 
Godkjenningen stiller en rekke 
krav til miljøvennlige og bæ-
rekraftige tiltak gjennom hele 
verdikjeden, fra bruk av råstoff 
og utvikling av fôr til oppdrett, 

foredling og transport.
Systematikken tar i bruk serti-
fiserte metoder for å analysere, 
måle og forbedre bærekraft.  - Vi 
ønsker å dele vår kunnskap med 
våre kunder. Her får de tilgang 
til en gjennomprøvd metode, sier 
en fornøyd Vidar Gundersen.

Bærekraftansvarlig: Vidar Gundersen. 
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Sølvgruva i Laksefjord
Etter å ha fjernet et helt 
fjell, kan Frank Vadla og 
kollegene sende ut mer 
av sølvskatten i Landers-
fjord i Laksefjord.

Blue Silver. Smak på navnet. 
Den er regnet som kanskje den 
mest eksklusive laksen i ver-
den. Midnattsol-, lave tempe-
raturer og mørketid gjør fisken 
både fastere og rødere og ikke 
minst bedre i smak.
Men før disse elementene set-
ter sitt preg på laksen, skal den 
både unnfanges og fødes for å 
tåle de ekstreme forholdene i 
nordnorske mærer. Det skjer 
ved Grieg Seafoods anlegg  i 
Landersfjord, et steinkast fra 

Adamsfossen. Herfra får Grieg 
Seafood smolten de trenger i 
nord. Deriblant til merkevare-
laksen Blue Silver, som er det 
ypperste av alt de produserer og 
som selges de til mest kresne 
konsumentene.  

Dramatisk historie
Veien fram har imidlertid vært 
svært dramatisk og inneholdt 
alt fra eventyrlig optimisme til 
tårevåt fortvilelse. Det var nem-
lig her Lebesby kommune en 
gang i tiden gjorde seg banke-
rott da de stilte kommunekassa 
i pant  for å bli en del av den 
gryende laksenæringen i siste 

halvdel av 1980-tallet.
I en næring som fortsatt var på 
forskningsstadiet, startet det 
hele med knak og fall som kom-
munen brukte år på å komme 
seg ut av.
Men alt dette hører i dag his-
torien til. Rett over nyåret vil 
nemlig Grieg Seafood  offi-
sielt åpne et av verdens mest 
moderne smoltanlegg som er 
med på å styrke Lebesby kom-
mune som smolthovedstaden i 
Finnmark. Med utvidelsen vil 
selskapet kunne produsere hele 
fem millioner settefisk årlig.

Resirkulering
Anlegget som er så stort at det 
nesten kan romme to fotball-
baner,  er rett nok allerede tatt 
i bruk. For skal de klare å for-
syne oppdretterne med smolt, 
da er det ikke tid å avvente til 
pomp og prakten er over.
Til gjengjeld vil staben kunne 
vise fram et anlegg i full drift. 
Vi fikk en tjuvtitt, da Frank 
Vadla kunne ta oss med på en 
rundtur i det toppmoderne an-
legget.
Den største forskjellen fra tid-
ligere driftsformer, er strøypin-
gen av vannforbruket. Mens 
smoltanleggene tidligere var 
avhengig av svært store vann-
mengder, har ny resirkulerings-
teknologi gjort at forbruket er 
helt nede i 300 liter i minuttet 
på mangedoblet produksjon. 

Smoltmiljø
- Egentlig kunne dette anlegget 
ligget hvor som helst. Med da-
gens teknologi lar det seg gjøre 
å produsere store mengder 
smolt nærmest med vann hen-
tet fra små  kommunale anlegg, 
sier Frank Vadla.
Heldigvis for indre del av Lak-
sefjord, var situasjonen en helt 
annen da smoltnæringen ble 
etablert i på slutten av 1980-tal-
let. Da krevdes det ekstraor-
dinære mengder  vann, slik at 
kun få plasser var i stand til å 
romme smoltproduksjon. Disse 
vannmengdene fantes inne i 
Laksefjord. Dermed fikk man 
etablert et eget smoltmiljø i 
området - og som i dag 25 år 
etter etableringen, er Finnmarks 
eneste.
Bortsett fra i Laksefjord, er det 
kun i Båtsfjord det produseres 
smolt. Men her er det i be-
skjedne mengder.

Smoltanlegget i Lan-
dersfjord er en meget 
viktig brikke i Grieg Sea-
food Finnmark AS.

Grieg Seafood Finnmark AS 
driver oppdrett av laks og ørret 
med 24 matfiskkonsesjoner.  
Videre består selskapet av  
prosessanlegg, settefiskan-
legg, bøteri, fryseanlegg og 
smoltproduksjon. Selskapet 
har til sammen 180 ansatte og 
er en av de største arbeidsgi-
verne i Finnmark. 

Aktiviteten i Finnmark ble 
etablert i 1978 av Harald 
Volden, som er blant pio-
nerene innen fiskeoppdrett i 
Norge. Siden den gang har 
Volden Group blitt en av de 
mest lønnsomme oppdretts-
selskapene i Norge. Selska-
pet ble fusjonert inn i Grieg 
Seafood i november 2006, 
men familien Volden har i 
dag fortsatt en betydelig eier-

andel i Grieg Seafood ASA. 
Grieg Seafood Finnmark dri-
ver det nordligste fiskeopp-
drettsanlegget i verden, tett 
opptil Nordkapp, og drar nytte 
av landets korteste eksportrute 
til Russland, inkludert storby-
ene Moskva og St. Petersburg. 
Nesten produksjonen blir ek-
sportert, og selskapets vik-
tigste markeder i dag er EU, 
Russland, Japan, og Kina. I 
tillegg er Ukraina, Taiwan og 
Korea viktige markeder for 
selskapet.
 
Matfiskaktiviteten er lokali-
sert i fire forskjellige regioner 
i Vest-Finnmark. Samtidig har 
både  settefiskanlegg og pro-
sessanlegg nylig gjennomgått 
betydelige oppgraderinger, og 
er i dag topp moderne med økt 
kapasitet. 

Grieg Seafoods salgsavdelin-
gen for Norge, er  for øvrig 
plassert i lokalene til Grieg 
Seafood Finnmark i Alta. 

Billedtekst ??????????? Bruk Grieg Seafood som bakgrunn for både tittel og tekst, og legg et par tilleggsbilder.

I nyhallen blir menneskene små. Men når millioner av smolt skal gjennom anlegget krever det plass.

Dette er all vann som går til spille. Frank Vadla startet i næringen krevde produksjonen ei hel elv.

En viktig brikke

Besøk vår hjemmeside; www.trucksalg.no

For mer info om hva vi kan tilby, ta kontakt med Fredrik på tlf. 760 80 774 eller 918 63 835

Vi er forhandler i Nordland på: Doosan, 
Mitsubishi, Montini Næringsmiddeltruck,
Logitrans, Ulma Inoxtruck mm.

Vi tilbyr våre kunder service/vedlikehold 
på alle typer trucker, sertifisert årskontroll, 
kurs og deler/utstyr til alle truckmerker.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Vi styrker vår operasjon 
i Nord Atlanteren!
Mer info på www.eimskip.no
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Stadig mer til gjenvinning

✔  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

PÅ 
AQUA NOR 

MØTER DU

BERNTH, MOB: 473 32 407

EVEN, MOB: 919 92 664

   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 

Stadig mer kasserte 
fiskeredskap går til 
gjenvinning. Største bi-
dragsyter er oppdretts-
næringa.

- Hittil i år har vi samlet inn 
cirka 1800 tonn. Det er litt foran 
2011, da vi endte på 2800 tonn, 
tre ganger så mye som året før, 
sier Heidi Ruud, innkjøps- og lo-
gistikkansvarlig i Bodø-selskapet 
Norsk fiskeretur AS, Nofir. 
Vil ut
Når AquaNor åpner dørene, vil 
hun og daglig leder Øistein Alek-
sandersen være på messeområdet 
et par dager, for å møte bransje-
folk. Målet er å nå ut til flere.
- Vi møter stor forståelse for det 
vi holder på med. Noen på grunn 
av økt fokus på miljø og økolo-
gisk fotavtrykk, andre fordi det er 
penger å spare, sier Ruud til Kyst 
og Fjord. 
Henter gratis
Det lille selskapet, som ble unn-
fanget under AquaNor i Trond-
heim i 2007, henter avfallet 
gratis, og er nå i gang med en 
merdekampanje, der folk blir bedt 
om å melde fra om utrangerte 
oppdrettsmerder. Rundt om på 
vår langstrakte kyst ligger mange 
skjemmende utrangerte merder, 
og i samarbeid med Container-
service Ottersøy kjører Nofir med 
kvern og mannskap for å samle 
inn alle innmeldte merder.
Av innsamlet mengde er det snur-
penøter, oppdrettsnøter, trålposer, 
snurrevad og tau som dominerer. 
Innsamlet utstyr blir demontert 

og sortert før det fortsetter sin 
ferd i resirkulasjonen, og ender 
opp som råvarer i produksjon av 
både sportstøy, bildeler og ha-
gemøbler. Det aller aller meste 
av denne sirkulasjonen foregår 
innenfor Europas grenser. 

Store mengder
Og det er ikke småtteri vi snakker 
om. Plastbaserte redskaper har i 
flere år vært en hodepine for av-
fallsbransjen og fiskerinæringen. 
Store områder i både Stillehavet, 
Atlanterhavet og Det indiske hav 
er blitt en «suppe» av plast, og 
daglig leder i Nofir, Øistein Alek-
sandersen, mener dette er etter et 
større problem enn CO2-foruren-
singen.  Plasten brytes ikke ned, 
den blir bare til mindre biter som 
får helt katastrofale konsekvenser 
for livet i havet, og som er på full 
fart inn på våre middagsbord. 
Én eneste not kan veie flere titalls 
tonn, og for i det hele tatt å få den 
bort, må den gjerne kuttes opp 
og sendes med flere biler. Etter 
noen års prøving, feiling og er-
faring er dette nå uproblematisk 
å gjennomføre for bedriften, som 
for et snaut år siden fikk 5,5 mil-
lioner i støtte fra EU-programmet 
Eco Innovation. Prosjektet skal 
gå over tre år og innebærer at 
18.000 tonn europeisk avfall skal 
samles inn i 2015. Det er fortsatt 
et stykke vei å gå før de når dit. 
Men for EU er det viktig å få 
oppskriften på hvordan dette skal 
kunne gjøres.

Løste utfordring
- I fjor fikk vi nedgang i volu-
met etter en midlertidig stopp på 
grunn av lovverket. Nøtene inne-
holder kobber og defineres som 

farlig avfall, som det ikke er lov 
å eksportere. Det løste seg heldig-

vis, og budskapet vårt til hele næ-
ringa er at vi er her fortsatt, sier 

Heidi Ruud, og legger til at gjen-
vinning er bedre enn forbrenning.

Norsk Fiskeriretur har som mål å samle inn 18.000 tonn europeisk redskapsavfall innen 2015. (Foto: Øystein Ingilæ)

Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no
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Kystfolk
30-årsjubileum i Kystverket
Det er i disse dager nøyaktig 30 år siden Kystverket første gang sendte ut 
et navigasjonsvarsel til sjøfarende. Varslene forebygger stadig ulykker og 
uønskede hendelser til sjøs. Området Kystverket har ansvaret for inklud-
erer havområdet mellom Grønland og grensen til Russland og strekker 
seg helt opp til Nordpolen, med folk på vakt, døgnet rundt. - Å formidle 
navigasjonsvarsler til de sjøfarende er en av Kystverkets mange tiltak for 
å sørge for sikker ferdsel til sjøs, skriver jubilanten på egen nettside.

30-årsfest for trebåtene
Europas største trebåtfestival feirer sitt 30-årsjubileum med ministerbesøk, 
vikingskip, bryggedans og spesialskrevet forestilling, forteller Agderposten, 
som mener det ikke finnes smak av høst før Trebåtfestivalen har fylt den hvite 
byen med farge, lyd og lukten av varm tjære. I anledning jubileet, dukker hele 
to ministre opp; justis- og beredskapsminister Grete Faremo og forsvarsminis-
ter Anne-Grete Strøm-Erichsen, sistnevnte som deltaker på den store hyllesten 
til krigsseilerne i Fredsparken.

Havnedagene etter jazzen
Alle vet at Haugesund er åstedet for Sildajazzen på ettersommeren. Min-
dre kjent er det at dagene etter helt siden 1990 har gått med til byens 
tradisjonelle havnedager. Havnedagene, i år 15.-18. august, er en årviss 
mønstring av byens tradisjoner knyttet til den maritime kystkulturen, et 
møtested for kystens slitere; jakter, jekter, sildeseilere, kuttere, skøyter, 
passasjerbåter, agentbåter, fanteskøyter og fritidsbåter. Alle med det til 
felles at de har tjent kysten i generasjoner, melder Radio Haugaland. 

Ble tatt av brottsjø den 13. dagen
- Det var fredag den 13. 
desember. Og det var 
sesongens 13. sjøvær. 
Det var storm i havet mi-
levis utafor Vardø. Knapt 
15 år gamle Øyvind 
Valanes var med på sitt 
første høstlinefiske med 
47 fot store «Brottsjø» da 
han ble feid over bord av 
en kraftig brottsjø.

Godværssommeren 2013 har vi 
fått Øyvind Valanes i Kristof-
fervalen i Karlsøy til å mimre 
litt rundt dramaet som skjedde 
i vintermørket på Austhavet i 
1959, kort tid etter at han var 

konfirmert. Det var ikke uten 
betenkeligheter at mor hans, He-
lene Nilsen, hadde gått med på 
å sende 15-åringen med på den 
harde halingsdrifta som varte fra 
høsten og over jul,  og deretter 
litt januar før de kom tilbake en 
snartur til Skorøy. Før ferden 
gikk til Lofoten.
Øyvinds far Trygve Nilsen sa i et 
intervju med undertegnede (tryk-
ket i Fiskeribladet på 1980-tal-
let) at det var hans frykteligste 
øyeblikk da han skjønte at søn-
nen var blitt skylt over bord.
- Hva skjedde?

Tok farvel
- Jeg hadde stått sammen med 
pappa i rorhuset. Vi gikk bøye-
vakt i påvente av at vi skulle 
dra lina. Jeg gikk framover til 
lugaren for å sette på kaffekjelen 

og purre resten av mannskapet. 
Det var på vei tilbake til rorhuset 
at det skjedde. Akkurat i det jeg 
kom opp på romluka ble jeg tatt 
av den fatale brottsjøen kom og 
kastet meg over bord. Jeg hadde 
ingen sjanse til å reagere. Pappa 
hadde sett et glimt av den røde 
topplua jeg hadde på hodet, og 
da jeg ikke kom opp i rorhuset 
regnet han med at jeg hadde gått 
akterut for å sjekke motoren. Det 
var rutine. Men da det begynte 
å ta litt tid, skjønte han at noe 
kunne ha skjedd. Han gikk ak-
terut og så at ingen var i maskin-
rommet. Da slo han full alarm.
- Kaldt hav, mørkt i desember og 
skuta bare seilte av gårde. Hadde 
du håp om at dette skulle gå bra?
- Jeg kan ikke huske at det var 
kaldt. Men jeg var forferdelig 
redd da jeg så lysene fra båten 

bare forsvinne mellom bølgene. 
I tankene tok jeg farvel med alt 
og alle. Jeg hadde ikke noe håp 
om å bli berget. Men jeg kunne 
svømme, og holdt meg flytende, 
forteller Øyvind Valanes.

Reddet av rød lue
Så skulle det likevel gå bra. 
- De greide å manøvrere båten 
opp til meg. Men i den grove 
sjøen kom de ikke nær nok til å 
få meg halt om bord. Da fikk jeg 
bruk for svømmeferdighetene. 
Med noen svømmetak kom meg 
inn til skutesida slik at de fikk 
tak i meg, sier Øyvind.
Trygve Nilsen var kjent som en 
særdeles dyktig fiskeskipper. Og 
denne gangen hadde han ganske 
nøye notert posisjonene for line-
settet. Det var nemlig et annet 
linesett i nærheten som de måtte 

MOTOR-REKORD: På det 
meste gikk «Brottsjø»s 42 
HK Finnøy 15 døgn i ett uten 
stopp under halingsdrift med 
Line for Vardø.

TOK FARVEL MED ALT: - Etter å ha blitt tatt av en voldsom brottsjø og kastet til havs, så jeg «Brottsjø» forsvinne i mørke og bølger. Jeg tok farvel med alt og alle. Men 
refleksen fra mi røde lue reddet meg, sier Øyvind Valanes om hendelsen for 54 år siden. Han har ikke vært plaget av hendelsen i ettertid.

Mannskapsbilde fra ca. 1955 ombord i MK Brottsjø, T19K med eier og skipper Trygve Nilsen fra 
Skorøy i styrhuset. På dekket foran fra venstre ser vi Tore Eliassen, Strømme Knutsen, Hans Han-
sen, Jacob Olsen, Toralf Nilsen og Magne Eriksen.  (Foto: Karlsøy kommune)

I 28 vintre på rad deltok båt og mannskap i fiske inntil 80 nautiske 
mil fra Vardø. Mangt et hverdagsdrama ble skuet fra styrhuset.

holde seg klar av. Han fulgte 
kursen tilbake og etter ei stund 
så de refleksen av Øyvinds røde 
lue i lyset fra lyskasteren, og han 
ble berget.
- Først da jeg hadde kommet 
ombord og ned i lugaren, kjente 
jeg at jeg var kraftig nedkjølt, 
forteller Øyvind Valanes en lun 
sommerkveld 54 år etter.

Ble trålerreder
- Du tok ikke skrekken. Du ble 
fisker og etter hvert fiskebåtreder 
i hele ditt voksne liv?
- Nei. Jeg lærte nok litt om å res-
pektere havets krefter. Pappa var 
flink til å lære fra seg. Og han 
ga også ansvar til de som øns-
ket å ha ansvar. Jeg fikk prøve 
meg som skipper på «Brottsjø» 
allerede som 16-åring, sier Øy-
vind Valanes. Sjøl satset han på 
havfiske med line, garn og etter 
hvert trål. De to siste fartøyene 
av fire, var rene trålere. Alle bar 
navnet Valanes.
- Din far var en svoren talsmann 
for kystflåten i ei tid der mot-
standen mot trålere var betydelig 
blant folk på kysten.
- Hva syntes han om at sønnen 
satset på trål?

- Han syntes nok ikke særlig om 
det. Men han hadde sitt ståsted, 
og han hadde nok rett. Sett i et-
tertid viser det seg at trålerne 
fjerner verdier fra kystsamfun-
nene.
Det sier Øyvind Valanes i dag.

Restaurert for 7 mill
I tillegg til å være en dyktig og 
framgangsrik fisker, ble Trygve 
Nilsen etter hvert en respektert 
tillitsvalgt for fiskerne. Han 
var leder i Troms Fiskarfylk-
ing og styreleder i det mektige 
Norges Råfisklag. Kort tid etter 
at Trygve Nilsen døde i 1989, 
ble «Brottsjø»  overtatt av Gra-
tangen Båtsamling og er per 
dags dato restaurert og vedlike-
holdt for til sammen 7 millioner 
kroner. Det er i dag Nordnorsk 
Fartøyvernsenter/Riksantikvaren 
som har ansvaret for båten. Men 
i fjor kom «Brottsjø»  hjem til 
Kristoffervalen i regi av Brottsjø 
kystlag der Robin Bottolfsen er 
styreleder. Det lokale kystlaget 
har vedlikeholdsansvar og skal 
skaffe inntekter via diverse op-
pdrag på kysten. Rapportene går 
til Riksantikvaren.
Øyvind Valanes har overtatt kai 

På det mest intense drev fiskerhøvdingen Trygve Nilsen «Brott-
sjø» i halingsdrift vinterstid 28 år på råd helt ut til bankdøra utafor 
Vardø (80 nautiske mil). Etter hans død i 1989 er den 46,9 fot store 
kutteren restaurert for 7 millioner kroner. Ansvaret nå ligger hos 
Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen/Riksantikvaren.

Dette er fakta om  «Brottsjø». 

og kaihus der «Brottsjø»  hadde 
sin hovedbase, og da vi var 
innom kunne Øyvind Valanes 
glede seg over å ha «gammelbå-
ten» til faderen ved kai der han i 
dag har hytte. 
- Jeg bor i Tromsø og er ikke 
med i kystlaget. Men det er klart 
jeg følger interessert med, sier 
Valanes.
Finnmark, Lofoten og Bjørnøya
Trygve Nilsen fikk båten bygget 
hos Stensen og Sønner i Hem-
nesberget i 1936, 46,9 fot lang 
kutter med 42HK Finnøy om-
bord.
1930-tallet innebar et løft for den 
norske kystflåten. Gjennom den 
såkalte statsbåtordningen (også 
kjent som Nygårdsvold-båter 
etter statsministeren) ble det 
bygget 287 kuttere på 42 fot og 
24 kuttere på 47 fot. Etter hvert 
ble ordningen utvidet til både 
mindre og større båter.
Ifølge Øyvind Valanes var ikke 
«Brottsjø» en Nygårdsvold-båt, 
selv om den både i tid og utfor-
ming harmonerte med den store 
kystflåtesatsingen. Vi har for sik-
kerhets skyld stilt spørsmålet til 
fartøyverngründer Sverre Nor-
dmo hos Riksantikvaren. Han 
har ikke noen informasjon om at 
Trygve Nilsen fikk finansiering 
fra statsbåtordningen. Derimot 
skal han ha sagt at han tok sitt 
første lån (på 5000 kroner) for å 
få «Brottsjø» bygget.
I undertegnedes intervju med 
Trygve Nilsen på 1980-tal-
let, snakket han varmt om Ny-
gårdsvold-flåten. I dokumenter 
fra Gratangen Fartøyvernsenter 
framgår det at knapt 47 fot store 
«Brottsjø» driftet både i Lofoten, 
på hjemmehavet og i Øst-Finn-

mark. I tillegg vakte det oppsikt 
at den i perioder også drev fiske 
ved Bjørnøya. 

Motoren gikk i 15 døgn
Det var imidlertid halingsfiske 
med line utenfor Vardø vin-
terstid som var «Brottsjø»s va-
remerke. 40 stamper line med 
opp til åtte mann ombord pluss 
egnere på land. Da ble det dob-
bel haling. Det man skulle ha av 
hvile skjedde på tur inn og på tur 
ut, pluss de to timene lina fikk 
stå.

Rekorden ble satt da motoren på 
«Brottsjø» var i gang uavbrutt 
15 døgn uten stopp.

Hadde en god mesan
Trygve Nilsen fortalte i intervju 
med undertegnede på 1980-tal-
let at fisket utenfor Vardø midt-
vinters kunne skje helt ut til 80 
nautiske mil, den såkalte «bank-
døra». På denne måten dreiv han 
«Brottsjø» 28 år på rad.

Jeg stilte følgende spørsmål:
- 28 vintere på rad inntil 80 nau-
tiske mil av Vardø. Det måtte bli 
en del kuling, storm og straum-
skavel. Følte du noen gang at 
«Brottsjø» var truet av været?
Trygve Nilsen tenkte seg om:
- Vi hadde en god mesan…
- Og ble det for ille la vi oss i ilen 
og bakket mot sjøene.

Bjørn Tore Forberg
redaksjonen@kystogfjord.no
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Altmuligmann innen fisk
Roy Pettersen (58) har vært 
fisker, fiskeindustriarbeider, 
fiskerirettleder, fiskeoppdret-
ter, sekretariatsleder, fiskeek-
sportør, prosjektleder, sensor i 
akvakulturfaget, daglig leder i 
flere fiskeriselskaper og nå forret-
ningsutvikler. – Jeg er nok best til 
å skaffe penger for andre, smiler 
andværingen.

Tørrfisktørkeri i Svolvær. Turistprosjekt i 
Vesterålen. Et snekkerfirma i oppstartfasen. 
Levendefiskprosjekt under utvikling. Her-
metikk i Svolvær. Mange trenger en konsu-
lent for å finne fram i virvaret.
- Min sterkeste side er nok å hjelpe andre 
å få tak i god finansiering. Jeg identifiserer 
meg sterkt med kunden eller etablereren 
som forsøker å få til noe, sier Roy, som i 
høy grad har forsøkt å få til ting selv også i 
løpet av disse årene. 
- Først og fremst liker jeg å jobbe med men-
nesker. Snakke med dem og ikke om dem, 
sier han.
Han startet med egen sjark som 13-åring, 
hjemme på Dverberg. Siden har det stort sett 
dreid seg om fiskeri. I 1980 var han ferdig 
fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø. 
Deretter forteller merittlista om jobb som 
fiskerirettleder i Karlsøy, prosjektleder 
ved oppdrettsbedriften Sjøblink Blokken i 
Sortland, oppdrettskonsulent i egen praksis, 
daglig leder for et settefisk-/matfiskanlegg, 
daglig leder for fiskeri- og havbrukssamar-
beidet i Vesterålen regionråd, folkevalgt i 
kommunestyre, fiskerinemnd og nærings-
styre, leder for faggruppe røye i Norske 
fiskeoppdretteres forening, sekretær for 
Vesterålen fiskeoppdretterlag, styremedlem 
og leder i Norsk forening for kvalitet, av-
deling Nord-Norge samt medlem og leder i 
prøvenemnda for akvakulturfaget i Nordre 
Nordland.

Fabrikken
Murkolossen i Sortland sentrum som en 
gang het Vesteraalens Hermetikkfabrikk, 
fikk for noen år siden et flunkende nytt på-
bygg. Her ble det næringshage med etable-
rerkurs i samarbeid med NAV og Vesterålen 
Utvikling, og et vedvarende støtteapparat 
for nyetablerere, med blant annet konsulent-
hjelp og kontorlokaler. Jobbskapingsmiljøet 
i Vesterålen var sterkt, navnet var opprin-
nelig Vesterålen gründerhage, med tidligere 
stortingssekretær Jon Petter Arntzen som 
krumtapp og pådriver. Miljøet var og er ei 
maurtue, der bedrifter ble født og hjulpet til 
verden, og som flyttet ut når de var store og 
sterke nok. 
Nå er den gamle hermetikkfabrikken jevnet 
med jorden, men påbygget står fortsatt. Og 
navnet på gründerhagen er endret til Fabrik-
ken Næringshage AS, men benevnes i dag-

ligtalen mest som Fabrikken. 
I Fabrikken sitter førnevnte Arntzen, «vår 
mann» Roy Pettersen samt siviløkonom 
Marius Hansen. Trolig blir det nok en ansatt 
i løpet av ikke alt for lang tid. 
Og det er en bra maurtue i påbygget, som 
akkurat nå står nokså alene mens det venter 
på at den nye kulturfabrikken på den gamle 
hermetikktomta skal reise seg. Her så blant 
andre raudåtebedriften Calanus AS dagens 
lys, her er reiselivsbedriften Discover Arc-
tic, Vesterålen Fiskehelsetjeneste, Flex 
office, oppdrettsutstyreren Orbit GMT, Sort-
land næringsforening, Karrieresenteret, ol-
jelobbyisten LoVe Petro, Kunnskapsparken 
Vesterålen og Newton-rommet, sistnevnte 
med to lærere i halv stilling som jobber med 
elever med oppdagertrang. Hver høst kjø-
rer Fabrikken etablererkurs der et 20-talls 
gründere fra regionen får nyte godt av bla. 
Roys kunnskap og engasjement. Til sammen 
blir dette et arbeidsmiljø på rundt 20 ansatte. 
Når kulturnaboen er ferdig, blir de enda 
flere. Da får de dessuten tilgang til bibliotek, 
konferanselokaler, kantine og mye annet - 
uten å gå ut av bygget. 

Savner samarbeid
Lenge så det ut til at Pettersen hadde fun-
net sin hylle her i livet, som fiskeeksportør. 
Vesterålen Seafood og Vesterålen Marinfisk 
ble stiftet i 1997 og de første årene gikk det 
godt. De solgte hvitfisk til Tyskland, Frank-
rike og ikke minst Danmark. En seibil i uka 
gikk nedover, trofast i mange år. Så kom 
smellen, eller rettere flere smell, i 2002, 
2003 og 2004, da de færreste tjente penger 
på fisk. I 2005 ble selskapene lagt ned og 
Pettersen etablerte seg som konsulent, de 
første årene alene, men siden 2011 i kontor-
fellesskap med de andre «fabrikkansatte».    
På slutten av 80- og begynnelsen av 90-tal-
let var Roy Pettersen leder for samarbeids-
nemnda for fiskeriene i Vesterålen, et forum 
der industribedriftene og flåteleddet sam-
arbeidet om å løse felles utfordringer som 
gjaldt for dette distriktet. Men en etter en 
ble bedriftene kjøpt opp og innlemmet i de 
store industrikonsernene, og på toppen var 
ikke disse konsernene så opptatt av samar-
beid, de var jo konkurrenter. Arbeidet i ut-
valget ble prioritert stadig lavere, og en dag 
ble samarbeidsnemnda nedlagt, av mangel 
på samarbeid.
- Jeg savner samarbeidsånden, innrømmer 
58-åringen. – Savner at aktørene i denne 
flotte næringa stoler på hverandre, taler vel 
om hverandre og går sammen om å løse 
ting. I dag skal alle være så «søkkanes lure», 
der kynisk oppmerksomhet fokuserer på 
hvordan kvoter og konsesjoner kan flyttes 
og makt og penger sentraliseres. 
- Og at dette bare gjelder de store, mens de 
små er «rene og uskyldige», er en myte. De 
små er ofte like grådige som de store.
- Vi jobber i verdens flotteste bransje, som 
akkurat nå går brukbart, men som garantert 
møter nye utfordringer i årene som kommer. 
Innen da bør vi lære å løse ting sammen. Ærverdige Silda i Svolvær ble for noen får 

siden bygget om til tørrfisktørkeri, et helt nytt 
konsept i landsdelen. Roy Pettersen var sen-
tral i prosessen.

Roy Pettersen har vært innom det meste i fiskerinæringa. Nå er job-
ben hans å hjelpe andre.

Roy og bikkja - og dette er ikke den første - har i mange år hørt 
sammen på kontoret.

Dag Erlandsen
dag@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

Nord-Norge i 
våre hjerter
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NRK har i år gjort det lure gre-
pet å legge programmet Somme-
råpent utenfor sin vante arena i 
Oslo-gryta. Nord-Norge har fått 
vist seg fram, kystsamfunn etter 
kystsamfunn, og det er fantas-
tisk å se landsdelen vår og men-
neskene som bor her få vise seg 
fram fra sin beste side. Det er 
også veldig bra at NRK viser 
det norske folk hvor livskraftige 
disse lokalsamfunnene langs 
kysten vår er. 

Den stoltheten for landsdelen 
vår er noe vi som kjemper om 
et stortingsmandat fra Nordland 
deler. 
Det er en spennende utfordring å 
kjempe om å komme inn på Stor-
tinget og arbeide for interessene 
til folk i landsdelen vår. Med en 
politisk plattform som gjenreiser 
og fornyer de stolte historiske 
tradisjonene til arbeiderbevegel-
sen i Nord-Norge, føler jeg at 
Rødt med rette kan kalle seg et 
solidarisk arbeiderparti. 
Et av de beste og viktigste slag-
ordene som arbeiderbevegelsen 

har hatt er «By og land  - hand 
i hand». Det er på tide å ta dette 
slagordet i bruk igjen, og gjen-
reise denne historiske alliansen 
som et fundament i kampen både 
for Nord-Norges framtid og for 
en ny politisk kurs i Norge. Vi 
må snakke rett fra levra, og kalle 
en spade for en spade: Dette er 
ikke en akademisk diskusjon, 
men en livsviktig kamp mel-
lom sterke kapitalinteresser som 
er ute etter kortsiktig profitt og 
folks interesse av langsiktig, 
framtidsrettet forvaltning av res-
sursene. 
Det meste av den virkelige ver-
diskapinga foregår i distrikts-
Norge. Rødt vil legge til rette for 
at den øker og gir nye arbeids-
plasser både i Nordland og re-
sten av landsdelen, og at det tas 
hensyn både til miljøet og folks 
livsgrunnlag. Jeg og Rødt vil 
bruke valgkampen til å synlig-
gjøre dette. Folk i Nord-Norge 
må få legge sine egne premisser 
for utviklinga framover. Fram til 
nå har det vært de sentrale myn-
dighetene og de store selskapene 
som sammen har lagt førin-
gene. Både Nordland og resten 
av landsdelen trenger radikale 
stemmer på Stortinget som er et 
talerør for vanlige folks interes-
ser og som tør å si makta midt 
i mot.

Rødt Nordland mener at opp-
drettsnæringa, og ringvirk-
ningene den skaper, har vært 
avgjørende for vekst og utvik-
ling i mange kyst- og øysam-
funn. Denne positive effekten 
og næringas framtid kan bare 
sikres gjennom en videreutvik-

ling. Da er det aller viktigste 
at lukka anlegg blir det eneste 
mulige og lovlige. Teknologien 
er utvikla og kan sjølsagt gjø-
res enda bedre. Skadene som i 
dag påføres økosystem og vill-
fisk gjennom forurensning ved 
bunnslam, kjemikalier, lus og 
rømt oppdrettsfisk, må løses for 
at næringa skal ha ei framtid 
langs kysten og styrke seg som 
ei bærekraftig satsing. 
Lukka anlegg er et avgjørende 
tiltak å iverksette for å stoppe 
forurensning i fjordene, fjerne 

problemene med lus og hindre 
genetiske endringer fordi villfisk 
gyter med oppdrettsfisk. Det vil 
ivareta vandringsmønsteret for 
villfisken, og bruk av svært ska-
delige kjemikalier må uansett ta 
slutt. 
Rødt støtter kravet fra Norges 
Fiskarlag om umiddelbart for-
bud mot bruk av de giftige kje-
mikaliene i lusbekjempelsen. 
Dette er stoffer som skal hindre 
danning av dyrenes nye ytre 
skall, kitinhemmede midler. 
Rapporter viser at dette påvirker 

livet til viltlevende organismer 
uten at dette på noen måte er til-
strekkelig forska på. Mest sann-
synlig er bruken av kjemikalier i 
landbruket mye sterkere regulert 
enn i oppdrettsnæringa. 
Dersom det i tillegg til lukka 
anlegg også utvikles mer bæ-
rekraftig forproduksjon og tas 
tilstrekkelig hensyn til areal-
konflikter ved plassering av 
oppdrettsanlegg, er det store mu-
ligheter for ei utvikling for større 
bærekraft og at kystfiskerne og 
oppdrettsnæringa kan eksistere 

side ved side uten konflikt. 
Uten slike tiltak vil vi med sik-
kerhet se en økende motstand 
mot oppdrettsnæringa i fjordene. 
Rødt støtter kampen mot de 
problemene oppdrett skaper, 
og den voksende motstanden 
mot nye etableringer. Det has-
ter, både for villfisken, miljøet 
og næringa selv, å ta i bruk 
lukka anlegg for å løse dagens 
problemer. Rødt sitt mål er en 
bærekraftig næring som fortsatt 
kan bidra til vekst og utvikling 
langs kysten vår. 

Forutsigbar kollaps i kongekrabbefisket?

Årsaken ligger tilbake i endring 
av regulering av fiske etter kon-
gekrabbe fra 2009 til 2010 se-
songen.

Myndighetene regulerte bort et 
kvantum på nær 4000 tonn fra 
ett år til det andre, en reduksjon 
på 75 prosent. Tilsvarende ble 
nær 80 prosent av de som hadde 
tilgang til fritt fiske regulert bort 
fra de kystnære områdene, til 
fordel for en liten gruppe som 
sto igjen med sine respektive 
fartøykvoter.
Den kortsiktige effekten i 2010 
og spesielt 2011 var en mange-
dobling av kg-prisen til fisker, 
som et resultat av sterkt redusert 
kvantum, ikke som resultat av en 
sterk og konsistent markedset-
terspørsel.
Investeringene som var gjort 
på landsiden for å produsere og 
selge Kongekrabben, med be-
tydelig støtte og lån fra statens 
egen bank, Innovasjon Norge, 
viste seg å være fånyttes, og kon-

kurser eller frivillige nedleggel-
ser er resultatet. Selv Bygøynes, 
som har vært kjernen i utvikling 
av produksjon og salg av konge-
krabbe har måttet kaste kortene, 
etter å ha fått markedets endelige 
reaksjon på den enorme prisvek-
sten til fisker i perioden 2010-
2012. Tilsynelatende kan det se 
ut som om at kvote-fiskerne var 
vinnere, med kraftig prisvekst, 
men «easy come easy go» er et 
kjent prinsipp også i fiskerinæ-
ringen.

En  betydelig prispress på kon-
gekrabben, gjør kjøp til et lot-
teri, i motsetning til del av en 
langsiktig markedsstrategi og 
videreutvikling av Norge som en 
troverdig aktør i markedet.

Fiskeridepartementet med tilråd-
ning fra Fiskeridirektoratet må ta 
99,9 prosent av ansvaret for den 
forutsigbare situasjonen som har 
oppstått. Det kom mange inn-
spill fra aktører i næringen som 
advarte mot konsekvensene av 
reguleringsendringen fra 2009 til 
2010 og som til alt overmål ble 
videreført i årene etter.

Det ble på en konferanse i 2011 
erklært fra Fiskeridirektoratets 

 INNSPILL
 Pål Krüger
 Stamsund

Pål Krüger er meget skeptisk til hvordan myndighetene har regulert fangsten etter kongekrabbe. 
Dette bildet er fra desimeringsfangsten vest for Nordkapp.

 INNSPILL
 Ingeborg Steinholt
 Stortingskand.,
 Rødt Nordland

All fiskeoppdrett inn i lukka anlegg
 INNSPILL
 Christoffer 
 Ellingsen
 Stortingskand.,
 Rødt Nordland

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

sjef i Finnmark at 90 prosent av 
kystfiskerne er fornøyd med re-
guleringen. Ingen overraskelse, 
når bare de som satt i igjen med 
kvote ble spurt. Statistisk sett var 
20 prosent av 90 prosent, altså 18 
prosent av alle fiskere fra 2009 
fornøyd.  Norges Råfisklag for-
beredte sak mot staten, for å få 
omgjort reguleringsendringen fra 
2010. Det førte ikke frem, siden 
Statens rett til regulering av fis-
keriene er nærmest uinnskrenket, 
og det er heller ikke i juridisk 
forstand ulovlig å ta dårlige be-

slutninger. De fleste andre ville 
rettet opp fadesen så raskt som 
mulig, men ikke Staten. 

I 2013 er nær 100 prosent mis-
fornøyd med resultatet, også fra 
de som har fått privilegiet med 
å fangste kongekrabbe inn til 
grunnlinjen og i fjordene.

Norges Råfisklag står maktes-
løs, kan vi lese i dagens Intra-
fish. Ingen vil kjøpe til dagens 
minstepris! Den enkle og eneste 
effektive løsning er kortsiktig å 

suspendere minsteprisen, men 
det må være en bitter pille å 
svelge for de ansvarlige myn-
digheter at vi nærmest har øde-
lagt en næring med potensial 
for langsiktig å kunne gi trygge 
arbeidsplasser og en jevn vekst 
og stabilitet i leveransene til det 
internasjonale markedet. 
Den miljømessige risikoen av 
reguleringsendringen får vi svare 
på om noen få år, når kongekrab-
ben slår fotfeste rundt de rike fis-
keri -og rekebankene i Troms og 
Nordland.

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Natur og Ungdom, Folkeaksjonen 
oljefritt Lofoten, Vesterålen og 
Senja og Naturvernforbundet ar-
rangerte folkefest mot oljeboring 
i Kabelvåg 3. august. Den var en 
kjempesuksess med ca. 1500 til 
stede under paneldebatten, der 
samtlige stortingspartier pluss 
Rødt og Miljøpartiet de Grønne 
(MDG) deltok. 
Rødt sitt utgangspunkt i kampen 
mot oljeboring her er at disse 
områdene er unike for fornybar 
matproduksjon, og sentret for 
tusenvis av arbeidsplasser for 
småsamfunn langs kysten basert 
på denne ressursen. Det viktigste 
fisket foregår på den smale sok-
kelen der utsiktene til funn av olje 
og gass er størst. En ukontrollert 
oljeutblåsning, mer eller mindre 
kontinuerlig utslipp av olje og 
kjemikalier, skipsforlis og lang-
tidsvirkning av klimagassutslipp 
vil her vil få uante konsekvenser. 
Havforskningsinstituttet sier at 
hele 70 prosent av fiskeressursene 
langs kysten, gyter, passerer forbi 
eller oppholder seg utenfor dette 
området. En kollaps i økosystemet 
vil ha enorm negativ betydning 
for hele det marine miljøet langs 

 Ingeborg
  Steinholt
 1. kandidat for 
 Rødt i Nordland  

 Bjørnar 
 Moxnes  
 Leder i Rødt, 
 1. kandidat i Oslo

Sjansen er svært stor for at seismikkskyting og annen oljevirksomhet i dette området vil fordrive fiskerne og skape ubotelig skade 
i balansen for livet i havet, skriver Rødts stortingskanditater.

Nordlandskysten og i Barentsha-
vet - et av verdens største spis-
kammers. 
Sjansen er svært stor for at seis-
mikkskyting og annen oljevirk-
somhet i dette området vil fordrive 
fiskerne og skape ubotelig skade i 
balansen for livet i havet. Da ram-
mes livsgrunnlaget og bosettinga 
langs kysten. De mulighetene 
for økt, bærbar høsting fra dette 
kystområdet gjennom andre arter, 
kan plutselig bli viska ut. Allian-
sen mellom fiskerne, miljøbeve-
gelsen, annen folkelig motstand, 
deler av fiskeindustrien, fagbeve-
gelsen, reiselivsnæringa og fors-
kning er avgjørende for å hindre 
oljeboring.

Ungdommen er framtida heter 
det. Da må politikerne ta konse-
kvensen av dette. Alle politiske 
ungdomsorganisasjoner, utenom 
Unge Høyre og Fremskrittsparti-
ets Ungdom, er for at disse om-
rådene skal forbli oljefrie. Det 
samme mener Ungdommens 
fylkesting i Nordland. Når i til-
legg et flertall av befolkningen i 
Nordland og Nord-Norge mener 
det samme, burde de politiske 
partiene ta innover seg disse krys-
tallklare signalene. Rødt mener 
at alle planer og forberedelser til 
olje/gass-virksomhet i disse områ-
dene må skrinlegges.                         
22. april kom nyheten om at Ba-
rentshavet Sørøst skal åpnes for 

olje og gassutvinning. Det er far-
lig for klimaet og kloden barna 
våre skal vokse opp på. Mørketid, 
drivis og kraftige vinterstormer 
øker faren for utslipp og gjør opp-
rydding vanskelig eller umulig. 
Både klima- og forurensingsdi-
rektoratet (KLIF) og direktoratet 
for naturforvaltning har advart. 
Det samme har arbeidsdeparte-
mentet. Det er rett og slett for 
farlig å jobbe på boreriggene når 
redningshelikoptertjenesten er så 
langt unna. 
Derfor er Rødt i mot å åpne nye 
områder for oljeleting, slik som 
Barentshavet og Jan Mayen. Vi 
må skru ned tempoet i oljeutvin-
ninga, og heller skape nye jobber 

innenfor grønn og fornybar indus-
tri slik vi har foreslått i vår plan 
«For en fornybar framtid». På sikt 
må vi stanse all norsk produksjon 
av fossile brennstoff.
Bryr du deg om kystsamfunnene, 
de menneskeskapte klimaendrin-
gene og er mot å tukle med livet 
i havet og framtida for kommende 
generasjoner, må du sikre deg po-
litiske representanter på Stortinget 
som ALDRI vil kjøpslå om olje-
boring utenfor Lofoten, Vester-
ålen og Senja. Ved å stemme Rødt 
9. september både i Nordland og 
andre fylker kan du sikre deg det! 
Vi sier ikke en ting før valget og 
gjør noe annet etterpå. Verken 
Rødt eller naturen er til salgs.

INNSPILL
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Sitter du på en god nyhet!

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

Øksnes elektro

Abonner på

Den nordnorske fiskeriavisen

…og få alt i én pakke – 
ukentlig papir-avis,
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Anette vil
stemme nei
Når konsekvensutrednin-

gen skal tas opp på Aps 

landsmøte, vil Anette David-

sen trosse fiskeriministeren.

Lotten gikk

ned 100.000 
Senja-fiskerne har levert mye 

mer torsk enn i fjor. - Lotten for 

enkelte gått ned med 100.000 

kroner, sier fisker Halvar Larsen 

(th).

side 4
Siste 6 og 7

side 2 og 3 

Det jo klart at Lis-

beth Berg-Hansen 

ikke skal stikke 

kjepper i partihjulene, bare

på grunn av en rapport som 

ingen har lest

Frank Pedersen
på Kjerringøy i Bodø har fått 

båten «Linn Charlotte» in-

nført i Fiskeridirektoratets

register.

side 22 og 23

Inger Larsen
og de drøyt 250 andre på 

Husøy i Senja får fint besøk til 

sommeren.

side 14 og 15

William Sagen (t.v) er sjeleglad tor-

skeprisene ikke ble satt ned. - Jeg 

fryktet prisene skulle bli enda verre, 

derfor er vel dette resultatet det 

beste vi kunne håpe på, sier 19-årin-

gen om tirsdagens prisforhan-

dlinger. Dermed redder både han og 

Eirik Liland Pedersen lotten når de 

går i gang med vårens juksafiske.

Side 6 og 7

Sundvollhovet, 3535 Krøderen

Telefon 32 15 05 90 

Telefax 32 15 05 99

www.hallmakerplast.no

Geir V. Johansen
e-mail: gj@hallmaker.no

Mobil: 908 23 965 

(Tlf.tid mellom 0800 - 2200 alle dager)

• Lynlåsposer

• Poser
• Lakseposer

•  Post ordreposer

• Bæreposer

• Sperrebånd

• Sekker
• Pallehetter
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• Planfilm
• V-film
• Slange
•  Polyetylen plastfilm for 

ethvert behov med og 

uten trykk

Produksjon og salg av:

PLAST
Sundvollhovet, 3535 Krøderen

Telefon 32 15 05 90 
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Geir V. Johansen
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• Lynlåsposer
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•  Post ordreposer

• Bæreposer

• Sperrebånd
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• Krympefilm

• Planfilm
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•  Polyetylen plastfilm for 
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• Toppdekkeark

• Foringsposer

• Ark på rull

Redder lotten

April 2013 Uke 17     Nr. 16, 3. årgang        www.kystogfjord.noFortvilelse overkrabbe-nekt
Lisa Steen Evensen fortviler over stansen i mottaket av taskekrabbe. Giftmålingene er ikke entydige.

Ordner med
gode stoler 
Ellen Dyveke Jenssen overtok da familiebedriften holdt på å ende sine dager.

side 11
Siste side

side 2 og 3 

Vi må aldri 
glemme 1989! Da bukket de aller fleste fiskeribedriftene under på grunn av mangel på fisk.

Dag Ivar Knutsen
på Myre i Øksnes kommune i Nordland har fått båt in-nført i Fiskeridirektoratets register.

side 22 og 23

Ole-Henning 
Fredriksen
med flere på Senja har børstet støvet av reders øyensten og tilbyr cruice på Senja

side 14 og 15

Fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik i Akkarfjord får skryt av fiskere for måten 
hun håndterer den kaotiske markedssituasjonen.  Hun holder avtaler som 
ble inngått lenge før man kunne ane hva som kom til å skje. – Det er svært 
utfordrende å være fiskekjøper for tiden, sier hun selv.

Side 9

Får skryt fra 
fiskere

(Foto: Øystein Ingilæ)

Juni 2013 Uke 24      Nr. 23, 3. årgang        www.kystogfjord.no

side 2 og 3 

Se til Havøysund, 
hvordan Tobø-fisk 

løste problemene 
med store torske-kvanta.

Øystein Ingilæ

- Vi er heldige 
som bor i Lofoten
Vinnerkultur, høy kvalitet og full kon-
troll hele veien. Det er Lofotprodukts resept på merkevarebygging.  

side 12 og 13

Andre Reinholdtsen
har blitt medeier i ny båt 
som er innført i Fiskeridirek-
toratets register.

side 26 og 27

Raymond Johansen 
skulle bare ta seg et friår for 
å produsere garn. Nå har han 
holdt på i tjue år og den lille 
garnbedriften har blitt stor 
suksess.

side 20 og 21

Side 4 og 5

Innrømte 
info-tabbe

Pensjonistbedrift
i særklasse
Det er veteraner fra kvalfangst og 
fiske som danner grunnstammen 
i Steine-bedriften Olavsen AS.

side 18 og 19

Sjøfartsdirektoratet innrømmer nå å ha feilinformert om sertifikatregler på sine nettsider. Fiskere har blitt rammet av fadesen ved at de ikke har fått utstedt fiskeskipper klasse C-sertifikater. – Jeg er sjokkert over hvordan direktoratet opptrer, med nedlatende holdning og byråkratisk arroganse, sier fisker Morten Refsaas (bildet), en av de som har blitt forledet.
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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
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9550 Øksfjord
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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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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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Salg av avgiftfri diesel og 
diverse oljeprodukter

Moloveien 3, 9790 Kjøllefjord
tlf. 78 49 81 01

DELIVERING THE DIFFERENCE™

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

th@dyrkorn.no - www.dyrkorn.no

Nyhet fra Mørenot Dyrkorn

Dyrkornkroken m/svivel - Catch™

• Hyse og småtorsk rett opp i båten uten kleppmerker

• Bedre kvalitet på fisken

• Ingen snurr rundt lina, fisk svømmer fritt helt opp

• Lettere å egne

Ta kontakt med en av våre forhandlere eller oss!

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.

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

Kjøp og salg

Båt selges, 
35 fot m/gruppe 1 kvote.
Kontakt  Ingolf Rasmussen

tlf 480 92 970

Sjark gruppe 2  30 fot klavert/alu/ishud til salgs.
Nytt el annlegg m/ instalasjonsbevis. Godt utstyrt med mye nytt.
Motor Isuzu 4900 timer. I god stand + div. utstyr.
Selges for kr 300 000,- 
Ferdig prutet!

Tlf 917 52 190

31 fots Viksund 
stelt for juksa, lina og garn 
gruppe 2 kvote til salgs.

Tlf 41415822

METEK AS 
- Din maritim elektronikk leverandør

SIMRAD AP-70
• Integrert thrusterkontroll 
• NMEA2000 nettverk
• NMEA0183 x 4
• Stort 5” Lyssterk og bondet LCD skjerm
• IPx4
• 6 brukerdefinerte “WORK” moder

Fra NOK 26.900,- 
eks. mva.

ProAIS A100
• IMO godkjent klasse A Ais system
• 1w og 12,5w effekt
• 3x NMEA innganger
• 1x Serieport RS-232

NOK 17.900,-
eks. mva. ProNav forhandler

 

 

Erling Robertsen
Ketil Pettersen
Einar Petersen
Ketil Pettersen
Geir Kristiansen
Atle Martinussen
Raimo Sørensen
Pål Hansen
Holger Wikstrøm
Geir Olav Olsen
Kai Johansen
Jan Arne Skog
Eva Adolfsen
Paul Hauan

909 13 767
951 80 535
926 94 459
951 80 535
482 49 755
991 08 140
958 02 960
480 02 978
920 82 259
416 74 522
918 02 871
906 13 885
900 27 874
970 86 486

Nesseby
Vardø

Berlevåg
Mehamn

Skarsvåg
Hammerfest
Sørvær
Tromvik
Skårvågen
Melbu
Stamsund

Råstoffkoordinator

Båtsfjord

Kjøllefjord

STOLT
DYKTIG
ÆRLIG
ANSVARLIG

VI KJØPER FISK LANGS HELE 

NORD-NORGE, FRA NESSEBY TIL 

STAMSUND. VI FINNES DER DU ER, 

OG JOBBER ÅRET RUNDT MED Å 

TILBY GODE BETINGELSER FOR 

KYSTFLÅTEN. 

“Velkommen til oss!”
- Agnete, Skårvågen

  

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

Vi demonstrerer 
issørpemaskin 
fra ThorIce

Helsepolitikk mellom effektivitetskrav og like retter

Den administrative fornuft preget 
av økonomisering og effektivise-
ringstenking har nå kolonialisert 
vårt helsevesen. Sykehus legges ned 
og sykehjemsavdelinger står tomme. 
Riktignok bevilges det mer midler til 
sektoren, men det gjøres det også til 
alle sektorer i en tid med sterk vok-
sende budsjetter og økende kostna-
der. Det største ekspansjonsområdet 
innen helsevesen og universiteter 
er forvaltning. Noe som gjør at en 
mistenksomhetskultur får utvikle 
seg i form av en voldsom vekst i det 
detaljert regelverk, prosedyrer, rap-
porteringsplikter og avviksanalyser. 
Parallelt med at sykehuskøene vok-
ser, er sykehusene og kommunene 
satt i Svarteper-spill med hverandre 
gjennom Samhandlingsreformen. 
Det administrative teknokrati er pre-
get av overbevisningen at de besitter 
en form for overordnet tankevirk-
somhet som må beskyttes når noe 
går galt. Vi hører om ledere som er 
fornøyd med budsjettene, men som 
samtidig forteller at målene ikke 
kan nås likevel. Resultatet er at vi i 
stigende grad får mistillit til forvalt-
ningsprosessene i helsevesenet. De 
oppfattes ikke som legitime. Uansett 
hvor mye statsministeren og helse-
ministeren snakker om ordentlige og 
ryddige prosesser, så vekker det mer 
tvil enn tillit. 
Vi får høre at vi har et fantastisk 
helsepersonell som jobber hardt. Det 
har vi sikkert, men det interessante 
er jo at det nettopp er dette fantas-
tiske helsepersonell som nå forsøker 
å rope varsko. Vi blir også fortalt at 
vi aldri har hatt flere behandlinger 
enn nå, men selv dette høres ikke 
betryggende ut. For vi vet samti-
dig også at aldri har pasienter blitt 
så fort utskrevet som nå og så raskt 
gjeninnlagt. Videre får vi høre om 
internfakturering mellom avdelinger 
når de har hatt med samme pasient å 
gjøre. Innebærer denne form for in-

ternregnskap at også antall behand-
linger stiger? I så fall kan dette langt 
på vei være et resultat av regnskaps-
system. 
Alt dette undergraver tilliten, og til-
liten til helsevesenet er i seg selv 
den overordnete velferdsstørrelse. 
Befolkningen vet at vårt helsevesen, 
og for den del andre lands helseve-
sen, ikke kan fikse alt. Dette kan vi 
og må vi som mennesker leve med. 
Det vi imidlertid ikke er villig til å 
leve med, er en tilsynelatende iskald 
tombola mellom behandling, vente-
lister, ignorering av ventelistegaran-
tier og utilstrekkelig informasjon. 
Helsevesenet dreier seg primært 
om mennesker. Sårbare mennesker 
som kan både føle og tenke. Det er 
aspekter som tilsynelatende er godt 
ivaretatt dersom man har kommet 
over den byråkratiske terskel og 
inn på sykehuset. Men før det skal 
man altså behandles som en ikke-
tenkende ting.  
Økonomiseringen og eksplosjonen 
i forvaltningen synes å ha skapt et 
uberegnelig og kaldt system som 
sikkert ville fungere rimelig godt 
innen produksjon og handel med 
normale varer, som de økonomiske 
modeller er utviklet for. Om man 
velger kjøttkaker, eller fiskekaker, 
eller noe annet i handlekurven for 
å maksimere nytten er det lite rele-
vant og derfor anses som nøytrale 
goder. Det samme gjelder om man 
velger hytte, flottere bil eller båt 
for fritidsaktiviteter. Dette er ting 
som produseres i en ordinær pro-
duksjonsprosess og kan uten særlig 
problemer betraktes som normale 
og nøytrale goder og derfor kan 
bedrifter som produserer disse pro-
duktene uten problemer prioritere 
det ene og mer lønnsomme fremfor 
det andre. Slik er det imidlertid ikke 
med sykdom, invaliditet, rekon-
valesens og død. Dette er alt annet 
enn nøytrale goder og kan ikke uten 
videre optimeres i en ordinær pro-
duksjonsprosess for individene som 
skal behandles har individuelle ret-
ter i motsetning til nøytrale ting som 
skal produseres. 
Dette er til dels tragiske valg med 
og mellom menneskeskjebner 
hvor den enkelte og de pårørende 
er tenkende og følende individer. 
At feilbehandling kan skje vil de 
fleste være i stand til å forstå. Det 
er vel ingen profesjoner som er per-

fekt, men at det første en møter er 
et tilsynelatende iskaldt terskelby-
råkrati, er det vi har vansker med. 
Kafka så de tilsvarende vansker i 
rettssystemet. At vi nå med stolthet 
synes å ha innført det samme i hel-
sevesenet, truer med å delegitimere 
systemet, og skape en systematisk 
utrygghet langt utover sårbare 
grupper. 

En hører det svaret som gis når 
ledelsen får en mikrofon hvor de 
motstrebende må beklage. Da får vi 
forskjellige varianter av det kjente 
Vømmel utsagnet: «Det er jo bekla-
gelig kan hende, det er nå en gang 
slik det er». Er det slik vi vil ha det? 
Det er god grunn til å tvile på det. 
For i overordnet forstand har Hel-
sevesenet som hovedoppgave å gi 

folk trygghet. Trygghet på at hel-
setilbudet er tilgjengelig ved akutte 
eller kroniske behov, og trygghet 
om at helsevesenet følger opp etter 
behandling. Denne tryggheten er 
essensiell og mye vanskeligere å 
måle enn budsjettkroner og antall 
behandlinger. De vil i høyden bare 
være middels gode indikatorer for 
den trygghet folk føler. 

 Bengt Stabrun 
 Johansen 
 Førstekandidat 
 Kystpartiet i Finnmark

Geir Finne, 
Førstekandidat Kystpartiet Troms

INNSPILL
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Skartind AS
på Skjervøy i kommune med samme 
navn i Troms har fått båten «Arnøy-
tind» innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy med nytt 
driftsgrunnlag. Stålbåten som er 
38,38 meter lang, ble bygget i 1999. 

Den har deltakeradgang i fiske etter 
torsk, sei og hyse med konvensjo-
nelle redskap for konvensjonelle 
fartøy under 28 meter. Den har også 
kvote i seinotfisket nord for 62. 
breddegrad for notfartøy på 13- 27,5 
meters lengde.

Båten har i tillegg fem deltakerad-
ganger i det førstnevnte fisket gjen-
nom strukturkvoteordningen for 
kystflåten og to deltakeradganger 
i seinotfisket gjennom den samme 
strukturkvoteordningen. Den har 
fiskerimerke T-8-S. 

son. Det er Sparebanken I Invest 
AS som er største eier (morsel-
skap), mens Troms Kraft Invest 
AS og Troms Kraft AS har en 
drøy tredel av interessene i Nord 
I AS.
Wilsgård Fiskeoppdrett har tre 
aksjonærer, Frewi AS, Wils-
gård Sea Service AS og Norway 
Royal Salmon ASA.
De to første selskapene er eid 
av henholdsvis Fredd-Jarle 
Wilsgård og Vidkun Wilsgård. 
Norway Royal Salmon ASA 
har følgende aksjonærliste (etter 
størrelse): 
«Øvrige aksjonærer» er størst, 
deretter følger Gåsø Næringsut-
vikling AS, Glastad Invest AS, 
Egil Kristoffersen & Sønner 
AS, Havbruksinvest AS, Måsø-
val Eiendom AS, Nrp Seafood 
AS, Nyhamn AS, Lovundlaks 
AS, Sparebanken Midt-Norge 
Invest AS, Hellesund Fiskeopp-
drett AS, Rolv Haugarvoll AS, 
Henden Fiskeindustri AS, Atoli 
AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS, 
Karl Olaf Jørgensen, Gry Marit 
Eikremsvik, Alf Sigurd Peder-
sen, Biomar AS, Barbinvest AS 
og Måsøval Eiendom AS.

Tor Jan Hansen
med adresse Bortersia i Mos-
kenes kommune i Nordland har 
fått båten «Ida» innført i Fiske-
ridirektoratets register over fis-
kefartøy. Plastbåten som er 5,30 
meter lang, ble bygget i 1980. 
Eierskapet er organisert i et en-
keltmannsforetak og eieren er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet. Båten har fiskerimerke 
N-8-MS. 

Espen Jensen
i Mehamn i Gamvik kommune i 
Finnmark har fått båten «Sorti» 
innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy. Plast-
båten som er 7,13 meter lang, 
ble bygget i 1995. Den har fis-
kerimerke F-73-G. Fartøyets 
adgang til å delta i fangst av 
kongekrabbe i åpen gruppe vil 
ikke bli registrert som deltake-
radgang på fartøyet i Fiskeridi-
rektoratets register før fartøyet 
er kontrollert og funnet godkjent 
for fangst av kongekrabbe.

Isak Pedersen
i Alta i kommune med samme 
navn i Finnmark har fått båten 
«Niki» innført i Fiskeridirek-
toratets register over fiskefar-
tøy. Trebåten som er 12,98 
meter lang, ble bygget i 1986. 
Eierskapet er organisert i et 
enkeltmannsforetak som heter 
Pedersen Fiskebåt og eieren er 
oppført på blad A i fiskermann-
tallet. Båten har fiskerimerke 
F-7-A.

Kjetil Eriksen
i Båtsfjord i kommune med 
samme navn i Finnmark har 
fått båten «Havsula» innført 
i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Plastbåten 
som er 10,23 meter lang, ble 

bygget i 2009, ombygget i 
2010. Eierskapet er organisert 
i aksjeselskapet Dekkfisk hvor 
overfornevnte har alle aksjene. 
Han er oppført på blad B i fis-
kermanntallet. Båten har fiske-
rimerke F-29-BD.

Bård Ankar Kostamo Olsen
i Bergeby i Nesseby kommune i 
Finnmark har fått båten «Aiko» 
innført i Fiskeridirektoratets re-
gister over fiskefartøy. Alumi-
niumsbåten som er 7,75 meter 
lang, ble bygget i 1995. Eier-
skapet er organisert gjennom 
enkeltmannsforetaket Bergeby 
Naturverksted som er ovenfor-
nevntes selskap. Han er oppført 
på blad A i fiskermanntallet. 
Fartøyets adgang til å delta i 
fangst av kongekrabbe i åpen 
gruppe vil ikke bli registrert 
som deltakeradgang på fartøyet 
i Fiskeridirektoratets register før 
fartøyet er kontrollert og funnet 
godkjent for fangst av konge-
krabbe. Båten har fiskerimerke 
F-181-N.

Jarlen Fiskebåt AS
med adresse Skjervøy i kom-
mune med samme navn i Troms 
har fått båten «Jarlen» innført 
i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Trebåten som 
er 17,34 meter lang, ble bygget 
i 1982. Det er to aksjonærer i 
selskapet, Andersen Fiskebåt-
rederi AS og Willy Borge Pe-
dersen. Sistnevnte er oppført på 
blad B i fiskermanntallet. Aksje-
selskapet er majoritetseier med 
minst mulig margin. Odd Stei-
nar Andersen i Kvalsund kom-
mune i Finnmark kontrollerer 
selskapet Andersen Fiskebåtre-
deri AS. Han har med seg Kval-
sund kommune på aksjonærsida 
sammen med Holmen Invest 
AS. Sistnevnte selskapet som 
holder til i Gjesvær i Nordkapp 
kommune i Finnmark, er heleid 
av AS Gjesvær Handel. Dette 
selskapet er heleid av Erling 
Arnfinn Walsøe på samme sted. 
Båten har fiskerimerke F-5-KD.

Staviking AS
med adresse Rissa i kommune 
med samme navn i Sør-Trøn-
delag har fått båten «Staviking» 
innført i Fiskeridirektoratets 
register over fiskefartøy. Trebå-
ten som er 14,98 meter lang ble 
bygget i 1943, ombygget i 1996. 
Den har deltakeradgang i fiske 
etter torsk, sei og hyse med kon-
vensjonelle redskap for konven-
sjonelle fartøy under 28 meter. 
Den har ei kvote i det samme 
fisket gjennom struktukvoteord-
ningen for kystflåten. Båten har 
også adgang i fiske etter kystma-
krell med garn/snøre for fartøy 
mellom 13-21,35 meter. Det er 
to aksjonærer i selskapet, Bernt 
Morgan Hjønnevåg og Børge 
Refsnes. Førstnevnte er majori-
tetsaksjonær med minst mulig 
margin. Begge eierne er oppført 
på blad B i fiskermanntallet. 
Båten har fiskerimerke ST-11-T.

Bak dette selskapet finner vi tre 
aksjonærer. Det er Arnøytind 
AS, Svein Roger Karlsen (som er 
oppført på blad B i fiskermann-
tallet) og May Tove Mikkelsen. 
De eier omlag en tredel hver.
Bak selskapet Arnøytind AS fin-
ner vi følgende aksjonærer:
I rekkefølge fra den største til 
minste finner vi følgende: Ar-
nøytind Holding AS, Norfra AS, 
Jan-Ketil Karlsen (oppført på 
blad B i fiskermanntallet), Halvar 
Johan Solheim, Joh. Nygaard & 
Co, Henrik Nygaard, Geir Ny-
gaard og Bjørn Michalsen.
Bak Arnøytind Holding AS fin-
ner vi Svein Roger Karlsen som 
også er nevnt ovenfor. Han eier 
alle aksjene i dette selskapet.
Joh. Nygaard & Co eies av Thor 
Helge og Geir Nygaard. Det er 
et ansvarlig selskap med postad-
resse Lauksletta i Skjervøy kom-
mune i Troms.
Norfra AS har Steinar Eliassen 
som største aksjonær. Han eier 
bortimot halvparten av selska-
pet. Deretter følger aksjonærene 
(etter størrelse) Nord I AS, Øv-
rige Aksjonærer (uten anmerk-
ning hvem som står bak disse), 
Lillian Kristin Jorunn Halse, 
Karin H. Hansen, Viggo Angell, 
Wilsgård Fiskeoppdrett AS og 
Frode Eliassen.
Nord I AS har Kurt Jan Jensen 
som styreleder og Andreas Sø-
rensen Høifødt som kontaktper-

Finnmark
Thomas Ingebrigtsen
Joakim R. Nilsen
Bendik Lauritzen Olsen
Iina Rasmussen
Kristin Jenssen
Rolf Daniel Jenssen
Carina Jennie Bech
Emma Krogh Pettersen
Benjamin Siltasalmi
Anne Elise Kandola
Chris Rudi Dahl
Jens Arthur Karlsen
Ulrikke Amalie Hoøy

Ungdomsfiskere
Følgende har meldt seg på ungdomsfiskeordningen for 2013:

Niklas Jonsson
Simen Bertheussen
Johanna Amundsen
Stian Tysnes Karlsen
Magne A. Olaussen
Karoline Lyngedal
Vårin Lyngedal
Victoria Øvergård Nilsen
Patrick Leon Nilsen
Marita Sagen
Håvar Sagen
Kjartan Rosvold

Troms

Jim-Roar Sørensen 

Andreas Kaiander
Martin Hevrøy Eriksen

Janna Kristine Hansen Tuven 

Julie Margrethe Hansen TuvenEskil Gustav Johansen

Nordland
Andreas Strand
Nicoline Strand
Mikal Haugan
Elise Beate Kristiansen

Geir-Atle Jakobsen
Ask Haakon Jensen
Magnus Villadsen
Arild Skipsnes

Trøndelag
Joakim Hellesø Sørø

Tone Joakime Nilsen
på Nervei i Gamvik kommune i Finnmark har fått melding om at adgng til å delta i fangst av kongekrabbe med båten «Maria Andrea» er 
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Plastbåten som er 9,45 meter lang, ble bygget i år 2000. Den har distriktsmerke F-26-G. 
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båten er formelt sett eid av enkeltmannsforetaket Rana Fisk som er Tone Joakime Nilsens. På 
bildet er hun sammen med broren Robin. 

Odd Erling Røstad
og Daniel Berthiniussen på Myre i Øksnes kommune i Nordland har fått båten «Mar-
tin-Marie» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Stålbåten som er 
18,05 meter lang, ble bygget i år 2000. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei 
og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Båten 
har videre kvote i fiske etter norsk vårgytende sild i kystfartøygruppen. Eierskapet er 
organisert i selskapet Røstad & Sønn, hvor yngstemann Daniel er majoritetsaksjonær 
med minst mulig margin. Den har fiskerimerke N-180-Ø.

Jonathan Dillon
i Skarsvåg i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Snusken» innført i Fiskeridirektoratets register 
over fiskefartøy. Plastbåten som er 8,07 meter lang, ble bygget i 1985. Den har fiskerimerke F-71-NK.
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År     Mill. kroner

2011    4.688
2012    4.916
2013   4.143

Råfisklaget - totalt 
kvantum og verdi 
hittil i år (06.08.2013)

Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00 
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord
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Lange, men etter-
lengtede dager

Sitter du 
på en god 

nyhet!

– Tips oss!

Telefon 

78 49 99 00 

eller 

redaksjonen@kystogfjord.no

Opp i ti timers arbeids-
dager. - Men det er bare 
bra, slår Sigurd Renland 
(16) fast, etter at felles-
ferien på Husøy endelig 
var over. 

Det haster nemlig om de skal 
klare å sikre seg maksimal pro-
fitt ut av sommerferien. Flere 
av ungdommene som utgjør 
en hel avdeling ved Brødrene 
Karlsen, hadde helst sett at det 

hadde vært kjøp hele somme-
ren - ettersom jobb ved bruket 
utgjør en viktig del av inntek-
tene for Husøy-ungdommen i 
sommerhalvåret.

Varierte arbeidsdager
Når Kyst g Fjord ankommer 
anlegget, har de nylig mottatt 
drøye ti tonn blåkveite som 
skal skrapes. Denne oppgaven 
er i sin helhet overlatt til ung-
domsskiftet.
- Det kan selvsagt bli ensformig 
å stå her og skrape blåkveite 
hele dagen. Men det er trivelig 
å jobbe her, sier 16-åringen.

For arbeidsdagene kan være 
ganske så varierte, alt etter 
hvilke fangster de får opp.
- Jeg synes det fint å jobbe med 
fisk, så dette er bare artig.

Finansierer studier
For de fleste av ungdommene 
er det først og fremst lomme-
penger som er drivkraften bak 
innsatsen. Men for de eldre kan 
det være avgjørende for kom-
mende skoleår.

Tomas Olsen (18) som planleg-
ger å studere økonomi tar det 
han får av arbeid ved bruket. 

For detrte arbeidet skal være 
med på å finansiere studiene.
- Derfor er det svært viktig ar-
beid for meg, sier Olsen.

Tre båter
Tempoet er det lite å si på. Ung-
domsgjenget klarer å skrape vel 
ett tonn i timen. Dermed vet de 
sånn cirka hvor lenge de må stå 
på etter hvert som båtene kom-
mer opp med leveranser. I år er 
det tre Husøybåter som drifter 
med blåkveite, og kaiformann 
Tor Pettersen regner med å 
kjøpe i underkant av 40 tonn i 
løpet av sesongen.

Sigurd Renland (16) og arbeidskameratene ved Brødrene Karlsen på Husøy, har lange dager under blåkveitesesongen.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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