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Delikatesser som går unna
Helgelandsbedriften Vega Delikatesser
går så det suser, selv om de papdoksalt nok må hente fiskeråvarer fra
andre steder.

side 10 og 11
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Nytt håp om høyere pris
Råfisklaget og kjøperne satte denne
uka opp minsteprisen på torsk. –
Kanskje har vi sett bunnen, sier Ole
Helge Andersen i Meløy.

side 6

Mener russerne
ble tipset

Eystein Eidem

er med sine 43 år yngste fisker
på Vega.

side 22 og 23

Jon Edvard Johnsen
i Bø kommune har fått båt
innført i Fiskeridirektoratets
register.

side 26 og 27

Terje Andersen mener at norske myndigheter kan ha tipset russerne om at
norske båter var inne i russisk sone i sommer. Andersen og hans mannskap
var i arrest i Murmansk i nesten to uker.
Side 4 og 5

Det er mange av de
169 representantene som nå har blitt
valgt inn på Stortinget som er
rene broilere fra forskjellige
partiapparat. Dessverre har
det blitt flere og flere slike,
som knappest har hatt en
vanlig jobb.

side 2 og 3

Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

På veg opp?
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meninger
- en fri og uavhengig fiskeriavis -

FrP har varslet at de vil slå landbruks- og
matdepartementet sammen med andre
departement. KrF og bondelagene vil kjempe for å
beholde departementet. Landbrukspolitisk talsmann
Torgeir Trældal i Frp står fast på at partiet ønsker å
slå saman både landbruk, mat, fiskeri og næring til
ett stort departement. — Vi vil slå sammen landbruk,
fiskeri og næring til ett departement. Det er vårt
utgangspunkt i regjeringsforhandlingene, sier
Trældal.
(Nationen)

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

Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

valgt inn på Stortinget som er
rene broilere fra forskjellige
partiapparat. Dessverre har det
blitt flere og flere slike, som
knappest har hatt en vanlig
jobb. Det kan ingen beskylde
Johnny Ingebrigtsen for, han
har hatt sjøvatn under beina de
fleste av de 53 årene han har
levd.

KOMMENTAR
Trond Antonsen
Journalist i
Kyst og Fjord
I denne avisa har jeg et intervju med nyvalgt stortingsvikar
Johnny Ingebrigtsen. Han er et
kjent navn og fjes for mange
langs kysten, aktiv som han
har vært i politikken, organisasjonslivet men også som fisker. Han sier at en viktig del
av hans rolle som vikarierende
stortingsrepresentant for Kirsti
Bergstø, blir å være en spesialist innen fiske og for å gi andre
politikere kunnskap om hva fiskerlivet består i. Slik mener han
at han kan bidra til at andre politikere faktisk vet hva de sier ja
eller nei til når det skal fattes en
beslutning.
Han har et meget godt poeng.
Ingebrigtsen som alle andre,
skal selvsagt være varsom med
å erklære seg selv som genius,
men poenget hans er såpass bra
og viktig at faren for å bli møtt
med denslags er forsvinnende
liten.
Det er mange av de 169 representantene som nå har blitt

Å vite når man vet noe og å
vite når man ikke vet noe - det
er kunnskap, sa den kinesiske
filosofen Konfucius for 2500
år siden.
Vi får ofte inntrykk – med rette
– at de som tar beslutninger i
Norge mange ganger overhode
ikke vet hva de holder på med.
De lar seg overtale og begeistre
av konsulenter og andre som
har funnet på noe de skal tjene
penger på.
Når kunnskapen mangler, hva
har vi da å forholde oss til?
Tenk på hvor lite vi visste i
1994 før folkeavstemningen om
hva slags EU som vi skulle ta
stilling til, ja eller nei? Det ble
til slutt et spørsmål om følelser
og frykt, skal vi la byråkrater
og EU-politikere i Brüssel bestemme over det som fram til
da hadde vært ren norsk selvråderett? Ingen visste særlig
mye om hvilken retning dette
politiske eksperimentet ville ta.
Det var dommedagsprofetier
om hvor galt alt ville bli dersom
vi ble stående utenfor. Kanskje
hadde vi hatt i dag noen flere
muligheter til innflytelse dersom vi hadde blitt medlemmer,
men noe klart svar på det vil vi
aldri få. Hadde ja-siden kunnet
grunngi mer – og gi mer kunn-

Den kommende stortingsvikaren Johnny Ingebrigtsen vil tale fiskernes sak i Stortinget. (Illustrasjonsfoto)

skap om det som skulle skje –
ja så hadde kanskje – kanskje
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Øysten Ingilæ
Ansvarlig redaktør
oystein@kystogfjord.no
975 81 812

KrFs fylkesledere tror på seier i striden om oljeboring
utenfor Lofoten og Vesterålen. Sonderingene blir
et basketak mellom de fire borgerlige partiene. Nei, vi kan ikke gå inn i en regjering som åpner for
boring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier
KrFs fylkesleder i Akershus, Malin Stensønæs. Slik
avviser hun kategorisk at partiet kan gi seg på det
som er ventet å bli et av de hardeste punktene under
sonderingene som startet i Nydalen denne uka
mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre.
(Dagsavisen)

Valgets kvaler

Fiskekjøperne og Norges Råfisklag kunne onsdag ettermiddag sende ut en melding om at de er enige om
en liten prisjustering på torsk. Samtidig hentyder man
at bunnen sannsynligvis er nådd, og at det heretter vil
gå oppover.
Det er selvsagt svært hyggelig. Men samtidig er
den forsiktige prisøkningen et signal på at markedssituasjonen på langt nær er friskmeldt. I en normalsituasjon
ville vi sett en helt annen prisjustering i forkant av høstsesongen.
Dersom vi går fire - fem år tilbake i tid, var normalen
at torskeprisene gjorde et solid byks i løpet av årets
siste måneder. Derfor forteller resultatet av onsdagens
prisforhandling at markedet ennå er full av utfordringer
som man frykter vil vedvare ennå en lang periode
framover.
Selv om det vil ta lang tid før man igjen kan snakke
om en normalsituasjon ute i markedet, er det likevel
mange ting som tyder på at bunnpunktet er nådd. Det
kan virke som om både den amerikanske- og den kinesiske økonomien igjen går oppover. Om det vedvarer
vil vi etter hvert se at det drar med seg Europa som har
ligget på kne i lange tider. Først når pilene her endrer
retning, kan vi begynne å snakke om at markedet normaliserer seg for norsk fiskerinæring.
Den tradisjonelle fiskerinæringen er desverre alt
for avhengig av hva som skjer på det europeiske kontinent. Bare ubetydelige brøkdeler eksporteres til andre
markeder. Derfor har ikke fiskeriene noen backup når
det går galt her. Men samtidig er det viktig å være
besvisst at det er i de europeiske landene at norsk fisk
oppnår den beste prisen. Derfor vil det være en umulighet ikke å bli påvirket av den økonomiske situasjonen
her.
Utviklingen man nå ser i to av de viktigste økonomiene i verden, gir grunnlag for en forsiktig optimisme.
Og nettopp et slikt signal ble sendt ut, da torskeprisene
ble løftet noen ører. Men den økonomiske snuoperasjonen er ikke gjort over natten. Derfor vil det sannsynligvis ennå ta et par år før vi igjen kan begynne å snakke
om et velfungerende marked.

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

Asylsøkjarar strømmer til Norge. Over 70
prosent får opphold. Øker denne prosenten, kan
vi like godt åpne grensene, sier Sylo Taraku. Han
har brukt mange år på å tale saken til asylsøkere.
Nå ser den tidligerere generalsekretæren i Noas
litt annerledes på saken: – Oppholdsprosenten
i Norge er høy. Sammenlikner vi tallene med
resten av Europa, som ligger på 25 prosent
i snitt, ser vi at Norge gir opphold til svært
mange, sier Taraku.
(Vårt Land)
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Journalist
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det hele endt annerledes. Men
flertallet i befolkningen lot seg
ikke skremme.
I dette stortingsvalget har vi
også sett noe av det samme.
Det har vært et stort apparat i
den rødgrønne – såvel som i
den blåblå leiren som ga inntrykk av dommedag dersom de
politiske motstanderne skulle
vinne.
Vi har fått høre om at kulturskoler er i fare hvis FrP kommer i posisjon, om at norsk
næringsliv lider med en fortsatt

rødgrønn regjering med mer.
Igjen har det vært spilt på frykt,
men er frykten reell? 97-98
prosent av statsbudsjettet er låst
i forhold til de store faste utgiftene som velferdsamfunnet har
utviklet over tid. Det blir sikkert noen endringer i forslaget
til statsbudsjett med Erna ved
roret, men tro meg, det vil være
flikking.
For meg går ikke skillet mellom en farge og en annen, men
faktisk om den personen jeg
stemmer på er dyktig. Tenk
over det, ville du valgt en per-
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son som er udugelig men som
du er enig i, eller en som er
dyktig som du er uenig i? Jeg
ville antakelig valgt det siste.
Tilbake til Johnny Ingebrigtsen, så har han et ønske om å
komme inn i Næringskomiteen
på Stortinget. Det er der han
mener at han hører hjemme. I
dette forumet legges det viktige
føringer for hvilken behandling
sakene får under drøftingen i
Stortinget.
Det er et problem at informa-

sjonsflyten i samfunnet har blitt
så stor at det å skille vesentlig
og uvesentlig informasjon er en
utfordring. I den situasjonen er
det viktig at det kommer folk
fra det virkelige livet inn blant
beslutningstakerne.
Da kan de som skal ta de viktige avgjørelsene, gjøre riktige
valg.
Bare helt tilslutt en liten historie om at personlige egenskaper
selvsagt ikke trenger å spille
noen rolle, men om hvor galt
det kunne være tidligere:
Før dagens digitale verden,

hadde det gamle Televerket
monopol på salg av telefoner. Man kunne velge mellom
kanskje en håndfull av modeller, når fasttelefonforbindelsen
endelig var tilkoblet. De telefonene som vi kunne kjøpe,
hadde vært gjennom en kvalitetgodkjenning i det samme
statlige selskapet.
En av partene i denne kontrollen var det såkalte Fargerådet
(!), hvor telefonenes farge ble
bestemt. Et av de mange medlemmene dette rådet hadde på
et gitt tidspunkt, var fargeblind!
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Kamuflert vesteråling på Stortinget

Godtar ikke Nyksund-avgjørelse

Avventer på Myre

Lillian blir bussjåfør igjen

Vil tjene mer på torsk

For første gang på flere tiår er Lofoten og Vesterålen uten
stortingsrepresentanter, men de finnes likevel, skriver Bladet
Vesterålen. Avisa har snakket med mangeårig kommunepolitiker i Bærum, Hårek Elvenes (54) fra Sortland, som kommer
inn når Jan Tore Sanner etter alt å dømme blir statsråd. – Jeg
glemmer ikke hvor jeg kommer fra, sier Elvenes til avisa.

Øksnes kommune godtar ikke Kystverkets vedtak om å gjøre
Nyksund til kommunalt havneområde. Fiskeværet fikk i sin tid
statstilskudd for å bli lagt ned, og dermed opphørte også statens
ansvar i havna, mener statsetaten. – Det finnes ikke dokumenter
som viser at vi har overtatt forvaltningsansvaret, sier havnesjef
John Danielsen til Øksnesavisa.

Geir Børre Johansen fra Røst har ingen planer om å ruste opp
den nedlagte filetfabrikken på Myre han nokså uventet overtok
for et drøyt år siden. – Vi kan ikke investere 14 millioner på
de utsiktene vi ser i dag, sier han til Øksnesavisa. En lokal
interessent vil leie anlegget for å drive saltfiskproduksjon, men
Mattilsynet krever investeringer.

Lillian Hansen fra Moskenes skal tilbake til bussjåførsetet
igjen, etter fire år på Stortinget. – Jeg har fått andre tilbud,
men har takket nei. Nå ønsker jeg et politisk friår, sier Hansen til Lofotposten. – Jeg har alltid vært hardtarbeidende.
Men de fire årene på tinget har vært de mest arbeidsomme i
mitt liv, sier Arbeiderpartiets fiskeritalskvinne.

Lofoten og Vesterålen vil tjene mer på torsk. Nå starter prosjekt «Utvikling av biomarin industri» i regi av Vesterålen
Fiskeripark, med stikkord som moderne teknologi, økt bearbeiding, nye produkter og nye markeder. – Interessen er stor,
sier daglig leder Keven Vottestad, til Lofotposten. Snart går
invitasjonen ut til fiskeribedriftene i regionen.

Flere norske båter i russisk sone

Kostet 150.000
13 dager i russisk arrest
kostet Berlevåg-fiskeren
Terje Andersen nesten
150.000. Da er ikke tapt
arbeidsfortjeneste regnet med.

Da berlevågbåten «Reinbøen» ble tatt i arrest
av den russiske grensevakten i slutten av juni,
var ikke det den eneste
båten som har vært inne
i russisk sone.

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Drøye to måneder etter han og
hans mannskap slapp ut av arresten er alle regninger betalt og
Andersen venter på å få tilbake
garantien som de måtte betale for
i det tatt å slippe ut av arresten.
Regningen som «Reinbøens»
eier ble sittende med etter oppholdet i Russland ble en kostbar
affære for den erfarne fiskeren
fra Berlevåg.

For Terje Andersen og hans
mannskap ble det et ufrivillig
opphold ved kaia i den russiske
storbyen i nærmere 14 dager.
- Ingen klare svar
- Selv om det er to måneder
siden dette skjedde har jeg ikke
fått klare svar fra kystvaktsentralen. Jeg var i kontakt med dem
da vi satte lina, for å forvisse
meg om at vi ikke kom inn i den
russiske sonen, sier Terje Andersen til Kyst og Fjord.
- Jeg fikk en telefon om jeg
kunne komme ombord i et kystvaktfartøy her i Berlevåg etter
at vi slapp ut og hadde kommet hjem. De var mest opptatt
av hvordan jeg og mannskapet
hadde blitt behandlet av russerne, sier han og tror at det var
på grunn av at Kystvakten har
hatt russiske inspektører som
hospitanter på norske båter.
Han legger til at norsk kystvakt
tauer russiske eller andre utenlandske båter gratis fra Svalbardsonen til Tromsø når de tar dem
i arrest. Terje Andersen derimot,
måtte betale for seilasen til Murmansk.
- Da jeg sa det til mannskapet
på kystvaktskipet, ble de overrasket.
Fiskeren fra Berlevåg forteller
at en del fiskere har kontaktet
ham etter at han kom tilbake til
Norge 12. juli. Noen for å spørre
om hva som skjedde, andre for å
fortelle om sine erfaringer i forhold til naboen i øst.
Flere i russisk sone
- Det er ingen tvil om at flere
norske båter har vært over i russisk sone, uten å ha blitt tatt. En
av dem har antakelig vært hele
fem ganger i russisk farvann,
uten at de har blitt arrestert eller
bøtelagt for det, sier han til Kyst
og Fjord.
Han er oppgitt over at de systemer og muligheter for å finne
nøyaktige posisjoner ikke viser
seg til å stole på. De koordinatene som russerne opererte med
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- Bot 64.000 kroner i straff for å
ha fisket i russisk sone.
- Tolk og mat mens de lå ved kai
i Murmansk havn, 30.000 kroner.
- Advokat 15.000 kroner,
- Diesel 12.000 kroner
- Telefonutgifter 26.000 kroner, i
tillegg kommer det utgifter
I tillegg krevde den russiske påtalemyndigheten at Andersen
skulle betale 10 norske kroner i
bot for hver fisk som de hadde
fisket i russisk sone, som ville utgjort mer enn 20.000 kroner.
- På det punktet ga ikke den
russiske dommeren påtalemyndigheten rett og såvidt jeg ser
ut av domspapirene så er ikke
dette tatt med. Vi slapp altså å
betale for denne «skaden» på
russisk farvann, sier han til Kyst
og Fjord.
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Både olje og fisk for Kristina
Ting går godt i Nordkapp. I tillegg til stadig
flere fiskere og mange turister, gleder ordfører Kristina Hansen seg over en kommende
ilandføring av olje.

Tema Nordkapp side 12-21

- Ikke den verste
turen på havet

Ole Osland
er ikke riktig helt som alle
de andre som planlegger
havner.

side 24 og 25

Haraldur Arni
Haraldsson
på stedet Gamvik i
Gamvik kommune i
Finnmark har fått ny
båt registert.

side26 og 27

- Ikke den verste
turen på havet

Dag Erlandsen

Etter snart to uker i arrest i Murmansk med «Reinbøen» minnes skipper
Terje Andersen adskillig verre opplevelser. – Da vi gikk rundt i Moskenesstraumen for noen år siden for det et mareritt, sier han. Om «Reinbøen» og andre arrestasjoner av fiskefartøy.

Side 7 - 9

Terje Andersen og mannskapet på norsk jord etter russisk arrest. – Alle fakta har ikke kommet fram fra myndighetenes side, mener fiskeren fra Berlevåg. (Foto: Østhavet)
var andre enn det Andersen
hadde fått fra kystvaktsentralen.
- Gjennom den elektroniske
fangstdagboka får vi ulike koder
som bekrefter at de har mottatt
meldingene vi har sendt. En av
disse kodene stor for at vi har
vært inne i russisk sone, men
siden vi ikke ble utstyrt med
kodeark, ble jeg klar over dette
først etter at vi kom hjem fra
Murmansk, sier Terje Andersen.
- Informerer russerne
Under oppholdet i Murmansk

ble han kjent med opplysninger
om at norske myndigheter informerer russerne om grenseovertredelser fra norsk side.
- Det er for meg helt bak mål,
at russerne får opplysninger fra
Norge om at vi har vært inne
i deres sone, mens vi, norske
fiskere ikke får vite det på en
annen måte enn at det sendes en
kode, som for meg var ukjent i
retur etter at innmelding til den
elektroniske fangstdagboka er
gjort, sier en temmelig oppgitt
Andersen.

- Kunne vært oss
Skipper Torbjørn Torkildsen
på «M. Solhaug» fra Båtsfjord
bekrefter at de fisket i samme
farvannet som «Reinbøen» da
denne båten ble tatt i arrest av
den russiske grensevakten.
- Vi hadde også vært inne i russisk sone, men da den russiske
grensevaktbåten kom opp til oss,
lå vi heldigvis inne i norsk sone.
Da den russiske båten la seg inntil oss, hadde vi akkurat trukket
bruket og lå altså inne i norsk
sone. Vi trodde at vi var inne i

den norske sonen med god margin, men der tok vi altså feil.I ettertid er det ikke tvil om at også
vår båt fisket inne i russisk sone,
men vi ble altså ikke tatt. Vi
hadde fått koordinatene for hvor
grensen gikk fra en annen båt og
disse hadde fått koordinatene fra
Fiskebåtredernes forbund, sier
Torkildsen til Kyst og Fjord.
Etter at «Reinbøen» ble arrestert, har de holdt seg på trygg
avstand fra dette området som
er ca 55 nautiske mil fra Vardø.
- Det kunne like gjerne vært vi
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som ble arrestert, for vi har i
ettertid sett at det kom svar på
rapporteringen fra den elektroniske fangstdagboka at vi hadde
vært inne i russisk farvann, sier
Torkildsen som er forbauset
over at russerne dukket opp i
dette området hvor «Reinbøen»
ble arrestert og båten han er
skipper på ble kontrollert.
- Signaler om at vi var der
- Det foregår ikke noe russisk
fiske i dette området, de russiske fiskefartøyene som vi har

sett, kjører stort sett bare forbi
på vei opp til Svalbard-sonen.
Det virket helt klart som de
visste at vi var i området. At de
hadde fått signaler om det, sier
Torkildsen.
- Hvordan kan dere være sikre
på hvor grensen nøyaktig går?
- Ja si det, sier han og ler.
- Myndighetene i Norge må
komme med eksakte posisjoner til oss, så vil vi selvsagt
forholde oss til dem, sier Torkildsen.
Tidligere kunne nemlig norske
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fiskere drive fiske i dette området. Etter at avtalten om deling
av Gråsonen i Barentshavet ble
undertegnet i 2010, trådte Delelinjeavtalen i kraft sommeren
året etter.
Dermed ble det en ny grense
og forholde seg til. Fiskere
Kyst og Fjord har snakket med,
mener at de koordinatene som
har vært gitt, trolig kan ha vært
feile allerede da denne nye
grensen mellom norsk og russisk farvann ble satt.

– Da vi
gikk rundt i
Moskenesstraumen for
noen år siden var det
virkelig et mareritt, sier
han. Om «Reinbøen» og
andre arrestasjoner av
fiskefartøy.

side 2 og 3

Det ble en kostbar affære for Terje Andersen 13 dager i russisk
arrest. (Faksimile fra Kyst og Fjord nr. 27/2013)

- Skipperens ansvar
Kyst og Fjord har forsøkt å få
kommentar fra Fiskeridirektoratet i Bergen. På FMC (Fisheries
Monitoring Centre)-sentralen i
hansabyen svarte telefonvakta
at båters posisjoner ikke rapporteres til russiske myndigheter
«meg bekjent», som han uttrykte
det.
Deretter ble vi henvist til en

saksbehandler i ressursavdelingen som ikke tok kontakt med
Kyst og Fjord før avisa gikk i
trykken.
Regiondirektør Hermod Larsen
i Fiskeridirektoratet i Finnmark
at det på et generelt grunnlag er
skipperen på enhver båt som har
ansvaret for at han oppholder seg
i lovlig farvann.
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Mye ferskt fra norske båter

Må ta mer hensyn til usikkerhet

Fikk utmerkelse

Vil ha utredningen nå

Sel på tynn is

Det ble et knallstart på årets kvalfangstsesong, med flott fangstvær og godt
med dyr. Så langt i år har det blitt skutt
nærmere 600 kval, som er 125 mer enn
i hele fjor. Råfisklaget ber derfor om at
sesongen forlenges. - Vi har søkt om å få
utvidet sesongen ut september og det
regner jeg med blir innvilget, sier Per Rolandsen i Råfisklaget til Lofotposten.

Norske fiskere solgte fisk og skalldyr
for 65 millioner i uke 36 gjennom
Norges Råfisklag. Av dette utgjorde
ferskt råstoff for til sammen 42 millioner kroner. Videre 22,9 mill kroner
fra fryst fisk, og 0,6 mill kroner etter
omsetning av selvtilvirket tørrfisk. Råfisklagets omsetning i uke 36 i år utgjorde totalt 70,2 mill kroner.

- Vi havforskere må ta mer hensyn til
usikkerhet når vi skal gi kvoteråd, det
kan gi mer stabile kvoter, sier lederen for
Havforskningsinstituttets Barentshavprogram, Knut Sunnanå. Pinro-direktør Jurij
Lepesevitsj sier klimaendringene er med
på å øke usikkerheten. Russiske og norske havforskere har nylig gjennomført et
norsk-russisk havforskersymposium.

Lutefisk produsert av Glea på Røst har
fått bekreftelse på at produktet er en
unik smaksopplevelse. Daglig leder Olaf
Johan Pedersen hos Glea er både glad og
stolt over å få utmerkelsen Spesialitet. Denne anerkjennelsen er kjempeviktig
for oss. Dette betyr at vi har et produkt
som skiller seg ut, men en helt spesiell
lutefisk, sier Pedersen.

- Partiene som vil ha konsekvensutredning av Vesterålen, Lofoten og Senja fikk
nesten 75 prosent av mandatene i stortingsvalget. Det må tas på alvor, krever
LoVe Petro-sjef Ørjan Robertsen til Bladet
Vesterålen. Han viser til at denne problemstillingen ble ett av mange tema i
valgkampen og han sier at det var særlig
motstanderne som fokuserte på det.

Grønlandsselbestanden i Vesterisen
ser ut til å ha stagnert, til tross for at
fangsten er redusert. Mindre is kan
også være en av årsakene til at det
er lite klappmyss og at grønlandsselbestanden har stagnert. Klappmyssen har vært fredet siden 2007,
melder Havforskningsinstituttet på
sine nettsider.

Tror bunnen er nådd
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Har skutt nærmere 600 kval

- Ta kontakt med meg

- Ikke den helt store
økningen, men det kan
tyde på at bunnen endelig er nådd, sier Ole
Helge Andersen om onsdagens prisøkning på
torsk.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Ole Helge Andersen fra Ørnes
i Meløy mener at selv om
prisøkningen ikke er på mer
enn 25 øre for torsk over ett
kilo og 50 øre på torsk under,
er det ei lita lysning.
- Vi er nødt å se lyst på det.
Selv om prisøkningen ikke er
større så bærer det tegn på at
prisene omsider er på vei opp
igjen.
Optimist
For tiden drifter han med
krabbeteiner ut fra Reipå, men
håper på torskefiske utover
høsten. Derfor kom prisøkningen som bestilt.
- Normalt får vi litt torsk utover høsten, så torskeprisene
er svært viktig for oss også
her på Nordre Helgeland.
Dersom høsten blir normal,
regner han med at det er
mange fiskere i området som
vil gå etter torsken i stedet for
å drifte med krabbeteiner som
i dag.
- For torskefisket har det først
og fremst prisene som har
gjort det vanskelig. Jeg har
rodd i mange år, men har aldri
opplevd en tilsvarende sesong. 2013 har helt klart vært
den tyngste året jeg har opplevd. Vi har måtte jobbe tre
ganger så hardt som tidligere,
men uten å sitte igjen med noe
mer.
Selv om fiskerne har tøffe kår
for tiden, velger Ole Helge
Andersen å være optimist.
- Det må vi nesten være for
å holde på med dette. Og nå
ser det ut som om det endelig
bærer den rette vegen igjen.
Positive trekk
Det var under forhandlingsSide 6 • KYST OG FJORD

Stortingsvikar Johnny Ingebrigtsen fra Finnmark skal møte i Oslo 1. oktober.

Han kom seg inn i nasjonalforsamlingen med et nødskrik.
Ikke bare var partiet hans SV
mer enn heldig med at de fikk
inn et utjevningsmandat fra
Finnmark med færre enn 2000
stemmer bak seg. Nå vil han
gjerne tale alminnelige fiskeres
sak i Stortinget og de som vil
ta turen vil ikke møte lukkede
dører.

han en måned for Olav Gunnar
Ballo.
- Jeg håper selvsagt å komme i
næringskomiteen. Det vil høve
både for meg og for Stortinget,
mener han. SVs representant i
næringskomiteen i forrige periode, Alf Holmelid fikk ikke
velgernes tillit denne gangen.
- Hva er viktige saker for deg?
- Fiskerinæringen er lønnsom og
trenger ikke tilskudd fra staten
som sådan. Likevel trengs det
midler til infrastruktur som for
eksempel føringstilskudd. Det
er veldig viktig å beholde disse
siden det ikke er fiskebruk nær
alle de gode fiskefeltene. Det er
viktig at fiskerne kan bo nært
feltene. Salgslagene er også
opptatt av dette. Det dreier seg
slett ikke bare om pengene, men
på den måten holder vi også en
spredt bosetting som også er
viktig for Norge rent sikkerhetspolitisk. Vi ønsker kort og godt
å sikre bosettingen på kysten,
sier Johnny Ingebrigtsen.

Har vikariert
Førstekandidaten til Finnmark
SV, Kirsti Bergstø, er i fødselspermisjon og dermed får fiskeren fra Gjesvær anledning til
å påvirke et år tid, før han går
tilbake i fiskebåten.
Stortingssalen er ikke helt
ukjent for fiskeren fra yttersida
av Magerøya. I 2007 vikarierte

Holder folk i arbeid
Han sier at den avtroppende regjeringen har gjort en del grep
i forhold til den vanskelige
markedssituasjonen for hvitfisk
i Europa, med blant annet garantiordninger som har hjulpet
noe. En annen viktig sak er egnetilskuddene, som han mener
er svært viktige.

Nyvalgt stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen (SV) ber fiskere
og folk i næringen ta
kontakt med ham når
han starter sin andre
stortingsperiode. – Jeg
håper å komme i næringskomiteen, sier den
mangeårige fiskeren til
Kyst og Fjord.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Ole Helge Andersen fra Ørnes i Meløy håper prisøkningen er et signal på at bunnen er nådd.

møtet onsdag at fiskeindustrien og Norges Råfisklag ble
enige om et forsiktig løft av
minsteprisene for torsk.
Også fra råfisklagets side
mener man at pilene heretter vi
peke oppover, og tror at onsdagens enighet om økning av
torskeprisene må sees som et

tegn på at bunnen er nådd.
Økningen gir bud på at man nå
ser positive trekk i markedet.
Øvrige minstepriser for fisk
videreføres på dagens nivå,
med unntak av lyr som også
får et løft for de to største størrelsene med 2-3 kroner pr. kg.

De nye minstepriser som gjelder fra og med mandag 23.
september og inntil videre er følgende:
Torsk over 6,0 kg
Torsk 2,5-6,0 kg
Torsk 1,0-2,5 kg
Torsk under 1,0 kg
Lyr over 2,0 kg
Lyr 1,0-2,0 kg
Lyr under 1,0 kg

kr 13,50
kr 10,75
kr    9,75
kr    8,50
kr 13,00
kr 10,00
kr    5,00

(+ kr 0,25)
(+ kr 0,25)
(+ kr 0,25)
(+ kr 0,50)
(+ kr 3,00 )
(+ kr 2,00 )
( uendret )
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- Det er førsteklasses kvalitet på
linefisken, men det er kostbart.
Med hjelp av tilskuddene, holder vi folk i arbeid, sier han.
Johnny Ingebrigtsen frykter i
skrivende stund for hva regjeringsforhandlingene ender opp
med.

meg handler ikke dette bare om
å kjenne sin historie og nåtid,
men samtidig komme med ideer
og innspill om hvordan vi vil
ha det. Mitt parti jobber for at
ressursene skal komme vanlige
folk til gode og ikke til store
konsern, sier Ingebrigtsen.

- Venstre som er en del av forhandlingene er usikre på om det
trengs noe fiskeridepartement.
Sjømaten utgjør den nest største
eksportnæringen og det virker
ikke som mange politikere helt
ser omfanget av det. Hva vi kan
vente av Høyre og Fremskrittspartiet, er heller ikke godt å si.
Ideer og innspill
- Da Råfiskloven ble diskutert
under Råfisklagets 75-årsjubileum, var alle deltakerne i
panelet enige om at den skulle
bevares slik den er. Deretter har
vi fått høre fra Høyre og FrP
at de skal se på den en gang til
selv om de også stemte for den
nye fiskesalgsloven i Stortinget
i juni.
- Det skal jobbes og vedtas en
rekke viktig saker og da er det
viktig at folk vet hva det dreier
seg om. Jeg har bodd i Finnmark i mine 53 år og drevet
med fiske. Jeg driver i ei næring
og hvis ingen forteller til andre
representanter hvordan fiskerlivet er, så vil det være mange
som ikke vet noe om det. For

Trenger skipper
1. oktober skal han møte i Oslo
og gleder seg til det, selv om
det bare er for ett år tid. Før
han kommer seg avgårde er det
en del saker som må ordnes på
hjemmebane. Blant annet har
han per dags dato ingen som
kan være skipper på «Nytind»,
60-fotingen hans. Han har ennå
litt tid før det blir snurrevad på
nye kvoter over nyttår. Grunn-

Vega

kvoten på torsken er fisket opp,
så i løpet av et par uker skal de
starte med fangsten av kongekrabbe hvor han har adgang i
lukket gruppe. I krabbefisket
bruker de 33-fotingen hans
«Vårøy», så det skaper ingen
praktiske problemer.
- Jeg har forberedt meg på at det
kunne bli en periode på Stortinget, så det som angår politikken, er under kontroll. Siden jeg
driver med næringsvirksomhet, er det likevel mange andre
praktiske ting som må ordnes
før jeg kan reise. Det med en
som kan føre båten, ordner seg
på et vis og så må jeg ha båten
opp på slippen i Havøysund før
jeg drar, avslutter Johnny Ingebrigtsen.

Delikatesser A/S
Vår kvalitet - din sikkerhet

Vega Delikatesser A/S
Igerøy, N-8980 Vega
Telefon: +47 75 03 65 90
MOB: +47 416 15 008
Faks: +47 75 03 65 95
www.vega-delikatesser.no
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Tidvis tøffe
tak

Ringnotbåten «Åkerøy» hjemmehørende i Dønna kommune fanget 115 tonn markell utenfor Vesterålen. (Foto: Dønna Havfiske)

Makrellblaff i nord
Ringnotfartøyet
«Åkerøy» har gjort en
historisk makrellfangst
vest av Vesterålen. Aldri
før har det vært fisket
makrell med ringnot så
langt nord.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Fangsten på 115 tonn makrell
står imidlertid nokså alene.
Ingen har kommet etter, og

«Åkerøy» har i ettertid gått
sørover til de mer tradisjonelle
makrellfeltene – og resten av
ringnotflåten. Enkelte låssettere fisker makrell i «Åkerøys»
kjølvann, for det meste mindre
kystbåter fra Bodø-området.
Men været har tidvis vært en
utfordring.
9900 tonn
Så langt i år har det blitt fisket
9900 tonn makrell i nord. Det
er 3.100 tonn mer enn i fjor på
samme tid, men den nordnor-

Bare fortroppen
tar silda
Sildefisket er i gang,
men bare så vidt. – Lav
deltakelse, men så
snart dette kommer
skikkelig i gang, kommer flere, tror salgsleder Odd Andersen i
Sildelaget.
Fangstene fordeler seg på
Hadsel i Vesterålen og Vestvågøy i Lofoten, med samlede dagsfangster på rundt
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150 tonn - når det er forhold.
- Mye av dette er kystsild, der
flere generasjoner er blandet
sammen. Når vi får innsig av
de store stimene med norsk
vårgytende, blir det nok atskillig mer fart i sakene, med
flere fiskere og flere som kjøper, sier Andersen.
- Det kan skje når som helst.
Egentlig er vi akkurat nå
i startgropa på to forskjellige pelagiske fiskerier – sild
og makrell – i nøyaktig det
samme området.

ske makrellen er vanskelig å få
has på.
- Det er vanskelig å spå, men
så lenge bare ett eller to fartøy
går nordover, er det tvilsomt at
dette blir spesielt fart i dette.
Hadde flere gått sammen om å
lete over større områder i nord,
ville jobben vært enklere, og
vi ville trolig sett flere fangster
enn det vi har sett. Alle vet jo
at det er masse makrell i havet,
sier salgsleder i Sildelaget, Odd
Andersen.
Rekorden i Hadselfjorden, i

grenseland mellom Lofoten og
Vesterålen, blir neppe stående
for evig. Tidligere i sommer
ble flere makrellfangster tatt
på Lopphavet. Men det var av
større kystbåter, ikke ringnotfartøy. Samlet ble det tatt 15001600 tonn i dette området, hvor
det aldri har vært fisket makrell
før. Av de 9900 tonnene, har
5400 tonn vært direktehåvet,
resten er tatt av låssettere.
Beholder trua
Daglig leder i Lofoten Viking

på Værøy, Arne Mathisen, ser
ingen grunn til å miste trua. –
Fornøyd blir man jo aldri, men
vi fikk en del makrell i sommer, samlet rundt 5000 tonn.
Nå venter vi på høstmakrellen, i fjor kom første fangsten
19. september, så det er alt for
tidlig å komme med sikre spådommer, sier han.
- Det vi ønsker oss flere av, er
dorgerne. De kom, men de kom
en måned for tidlig. På sikt tror
jeg dette blir et fast sesongfiske,
som vi bare har sett starten av.

ICES holder konferanse
på Island
I slutten av september
møtes over 600 forskere fra hele verden
på Island.

Science Conference avholdes i år i Reykjavík på Island
i perioden 23-27 september
2013, melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Den årlige «Science Conference» gir mulighet for havforskerne og interessenter å
utveksle og dele sine erfaringer, nye ideer og forskningsresultater.

Konferansen samler 600-700
deltakere fra hele verden.
Det gir en mulighet for havforskerne, interessenter og
studenter å utveksle og dele
sine erfaringer, nye ideer
og forskningsresultater, og
diskutere de praktiske ut-

Den årlige ICES Annual

fordringene som oppstår og
løsninger som er valgt, skriver ICES på egen nettside.
Det offisielle programmet for
konferansen omfatter 18 tema
økter gruppert i flere emner.
Det er fem økter arbeider med
fokus på atmosfære og hav
klima, klimaendringer og deres
virkninger på økosystemene og
deres ressurser, inkludert en
økt på havforsuring og en på
polar og subpolare hydrografi.
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Fortsatt kan det være liv og røre på fiskebruket i Brønnøysund. Men i dag utgjør Jan-Erik Mortensen hele staben.

Jan-Erik Mortensen
utgjør hele staben ved
Brønnøy Fiskemottak.
Men stort sett mener
han det går greit, selv
om 600 tonn fisk og
krabbe kjøres gjennom
mottaket årlig.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

I de mest hektiske periodene
hender det han må ha hjelp til å
veie, sortere og pakke fisken før
den sendes videre, fortrinnsvis
til Rørvik som står som hovedkjøper ved mottaket.
- Men i hovedsak er jeg alene.
Men god hjelp fra fiskerne gjør
det mulig å ha en mottaksstasjon
som er betjent av kun ett menneske, sier Mortensen til Kyst og
Fjord.
Livsnerve
For mange fiskere på Helgelandskysten, og spesielt for
Brønnøysund, er mottaket selve

livsnerven ut i markedet. Bruket har ikke egen kjøpetillatelse,
men tar i mot fangster både på
vegne av Rørvik Fisk AS og
skalldyr for Hitramat. Dermed
sørger mottaket for at fiskerne
kan drifte jevnlig i havområdene rundt Brønnøysund enten
de driver ordinært fiske, eller er
på krabbefangst. De er hele tiden
sikret leveranser, noe som fiskerne i nærområdet er godt fornøyd med. Derfor tar de gjerne
i et tak for å hjelpe Mortensen
med å få unna fangstene når det
er på det mest hektiske.
Nøkkelmann
Grunnstammen av båter som leverer ved Brønnøy Fiskemottak,
er båter fra selve Brønnøysund.
Men samtidig er det i deler av
året stor pågang fra båter fra nabokommunen Vega.
I perioder der mottaket på Vega
er stengt, er fiskerne sikret leveranse ved å legge kursen inn til
Brønnøysund.
Dermed er Jan-Erik Mortensen
en nøkkelmann for hele området.
Han har selv jobbet hele livet

kystogfjord.no • september 2013, uke 38

med fisk, og tok utdannelsen
ved den daværende Statens fiskerifagskole i Vardø. Den gang
var det imidlertid en langt større
fiskeriaktivitet på Helgelandskysten.
- Nei, fiskeriene er ikke hva de
en gang var. Det er lenge siden
det har vært ordinær fiskeproduksjon her i Brønnøysund.
Men så lenge det er fiskere, så
vil om ikke annet mottaket bestå
selv om det kun utgjør en enkel
helårig arbeidsplass, sier Mortensen.
Ikke ensom
Han trives til gjengjeld godt som
Brønnøysunds eneste mottaksarbeider. I løpet av dagen er det
mange båter som skal betjenes.
Dermed blir han aldri sittende
helt alene på kaikanten.

Brønnøy Fiskemottak har ikke
egen kjøpetillatelse, men tar
imot fisk og krabbe for Rørvik
FIsk AS og Hitramat AS. Denne
forsendelsen skal til Hitra.
KYST OG FJORD • Side 9

Vil snu negativ
spiral
I løpet av de siste
årene har fiskeflåten
på Vega krypet kraftig. Kato Fredriksen
frykter derfor at viktig
kunnskap kan forsvinne om det ikke tas
grep.
Torbjørn Hansen er en av veteranene ved Vega delikatesser. Han
har en omfattende arbeidsdag som teller flere hundre produkter.

Han har selv tatt til ordet for
å etablert en rekrutteringsordning, der en egen båt kan
inngå.
- Men det avhenger i at vi
får fiskerimyndighetene med

på lag. For et slikt fartøy vil
være avhengig av kvoter, slik
at man har fisk å jobbe med,
sier Fredriksen.
Dersom et slikt prosjekt lar
seg realisere, er Kato Fredriksen villig til å være med i
en finansieringspakke, samtidig som han ser for seg at
de kan knytte fartøyet opp til
Vega Delikatesser.
- Jeg har tro på at man med
en slik modell kan få snu den
negative spiralen vi har sett
i forhold til fiskaryrket her i
Vega de siste årene.

Kato Fredriksen er stolt over det de har bygd opp på Vega. Men
det har krevd beinhard jobb og kontinuerlig omstilling.

Penny Karlsen og Siripham Patthaisomg hadde ikke sett for seg at den asiatiske spesialiteten sushi skulle gi dem fast arbeid på Vega da de flyttet til Norge.

Årlig omstilling gir delikat suksess
Hardt arbeid, fokus på
kvalitet og kontinuerlig
omstilling. Det er suksessformelen til Vega
Delikatesser AS som
forsyner Helgeland med
det meste havet kan by
på. Nå er det sushi som
gjelder.

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Med en sushi-bølge skyllende
inn over landet, gjør ekteparet
Kato og Jorun Fredriksen seg
klar til en omfattende utbygging
for å holde tritt med etterspørselen etter den japanske favoritten
- som nordmenn er i ferd med å
kopiere fullt ut.

KJØP AV

KONGEKRABBE OG
RUND FISK
Arctic Catch AS kjøper KONGEKRABBE
og RUND FISK 7 dager i uken.

Telefon: 976 69 289
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Med sushi til Trondheim
I år regner Kato Fredriksen med
å sende ut ferdigpakkede sushibrett for mellom to og tre millioner kroner.
- Sushi er derfor allerede blitt et
viktig produkt for oss, sier han.
Men bedriften er så vidt i startgropa og er i hovedsak kun inne
i lokalområdet med sine sushibrett. Nå står Trondheim for tur.
Det krever et adskillig høyere
tempo og flere hender. Derfor
skal Vega Delikatesser investere
tungt både i nye lokaliteter og
teknologi for å håndtere det som
forhåpentligvis vil bli et helt nytt
marked for fiskeforedlingsbedriften på Vega.
Holder tritt
På tross av sin beliggenhet - på ei
vegløs øy ute i havgapet, har de
klart seg godt i konkurransen om
sjømatkundene på Helgelandskysten. Steg for steg har de siden
1995 fått innpass hos nye kunder. Siden en kronglet oppstart
for snart 20 år siden, har de mangedoblet omsetningen, fra drøye

åtte millioner kroner til i dag å ha
passert 30 millioner kroner.
Hva sushi-bølgen kan resultere
i, vites ennå ikke. Men med innpass i storbyen Trondheim, kan
salget fort gå til himmels. For
når kresne helgelendinger har
trykket delikatessene fra Vega til
sitt bryst, er veien til trøndernes
bord sannsynligvis svært kort.
Må «over bekken...»
Selv om det meste går Vega
Delikatessers vei for tiden, er
det tøffe kår for fiskerinæringen i området. Fredriksen hadde
gjerne sett at alle produkter han
sender ut, hadde sin opprinnelse
på Vega. Men det meste av råvarene til de flere hundre sortene
de har i sin salgskatalog, må de
hente utenfra.
- I dag er det så og si umulig å få
stabile tilførsler av fisk på Vega.
Derfor henter vi det meste av
råvarene utenfra. Da får vi den
kvaliteten vi ønsker samt at vi
er sikret en jevn råstoff-flyt. Det
er helt avgjørende når vi er ute i
dagligvaren, sier Fredriksen.

God logistikk
Ukentlig sender Fredriksen ut
to egne trailere med ferdigprodukter, i tillegg til varer som går
med andre transportører. Denne
kombinasjonen, gjør at de har
en kontinuerlig varestrøm ut av
fabrikken.
- God logistikk er helt avgjørende for bedriften. Og den har
vi klart å få til. Dermed tror jeg
ikke at vi nødvendigvis taper på
beliggenheten på Vega.
Vega Delikatesser ligger så og si
på fergeleiet på Ingerøy.
Med en relativt hyppig forbindelse inn til Brønnøysund, er
det derfor liten tid som tapes på
veien.

Men noen varianter går det selvsagt mer av. Ikke minst røkte
produkter. På helgelandskysten
er røkt laks og ørret fra Vega en
solid vinner hos kundene. De har
rett nok også en gullmedalje fra
norgesmesterskap i lakserøyking
hengende. Men akkurat det tar
ikke Kato Fredriksen så høytidelig.
- Vi produserer faktisk den røykelaksen vi vant med. Det er jeg
ikke så sikker på at andre gjør.
Det er ikke noen bragd å komme
fram med et produkt som går til
topps i en enkel konkurranse.
Da er det større utfordring holde
kvaliteten uforandret i jevn produksjon.

Flere hundre
Produktkatalogen er spekket
med forskjellige varianter.
- Vi har vel ikke helt klare tall
hvor mange produkter vi leverer.
Vi lager det kundene vil ha. Derfor blir det flere hundre forskjellige sorter i løpet av året. Det
gjelder både for hvitfisk, laks og
ørret, sier Fredriksen.

På egne bein
Mens all hvitfisk må importeres,
er Vega Delikatesse selvforsynt
med laks. Kato Fredriksen eier
26 prosent av to lukrative laksekonsesjoner. Dermed har han et
solid feste på sjømatnæringens
grønneste gren.
Men det blir likevel ingen sovepute.
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- Vi må hele tiden bevise og kan
ikke lene oss tilbake. I tillegg er
laksevirksomheten er helt frittstående. Vega Delikatesser må
derfor utvikle seg selv og jobbe
selvstendig.
Det har de klart fram til i dag, de
13 ansatte som utgjør bedriften.
Akkurat nå er det sushien som
sørger for at de henger med i de
siste mattrendene. Og det er et
helt klart ledd i Fredriksen visjon
om at de til en hver tid må kunne
omstille seg i forhold til det som
skjer i markedet. Det blir det resultater av.

Ønsker ny leder
Kato Fredriksen planlegger for
egen del å trappe litt ned ved
Vega Delikatesser, ettersom han
har mange andre baller i lufta.
De er derfor på jakt etter en ny
daglig leder.
- Etter hvert har det blitt mange
forskjellige virksomheter for min
del, derfor håper jeg vi kan få et
nytt menneske på plass i sjefstolen om ikke så alt for lenge.
Han vil likevel ha en liten stilling
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ved bedriften, for Vega Delikatesser er tross alt blitt en viktig
del livsverket for familien Fredriksen.

Røkelaks er et av hovedproduktene. Vega Delikatesser har ett
norgesmesterskap, men de ansatte er mer opptatt av den daglige prisen de får fra kundene.

Jorun og Kato Fredriksen har sammen med staben bygd opp Vega Delikatesser til å bli en av de
viktigste sjømatleverandørene i Helgeland.
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Slipp for framtida

Mistet fisken,
fikk båtene

Da Knut Krogstad (68)
flyttet bedriften til
Brannskjæret i nordenden av Svolvær, var det
for å satse på kystbåter
opp til 70 fot. Nå har de
bygget ny slip for båter
på opp til 70 meter.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det er en del ting det er vanskelig å spå om. Men vi tror at
dette er en slip som skal være
stor nok for framtida, sier han.
Bedriften har laget fylling over
til naboøya og slik fått et par mål
ekstra tomt. Uten dette, ville det
vært vanskelig å bygget den nye
store slipen.
Kai, slipp, bygg
Bedriften har de siste årene jobbet med sin tretrinnsplan, med

ny kai, ny slipp og til sist ny
hall over nyslippen. De to første
er på plass, 30 millioner er lagt
ned. Nå gjenstår den siste biten.
Krogstad er litt avventende, men
tror det blir byggestart i løpet av
et år.
- Hallen betyr nye investeringer
på mellom 20 og 30 millioner
kroner. Vi er en liten bedrift og
må tenke oss om, sier Krogstad
til Kyst og Fjord. Og innrøm-

mer at nedgangen på råfiskprisen siste året gjør at de teller på
knappene om det skal bygges
fort eller langsomt.
- Vi har alltid tenkt i flere sektorer og vært varsomme. Bedriften
startet i sin tid som hallentreprenør, og da torskekrisa slo inn var
vi lenge på alternative oppdrag i
bygg og anlegg. Der står viden
dag i dag, vi kan fortsatt satse på
land og er ikke ensidig avhengig
av den maritime sektoren.

Skarvik bygger ny hall til 40 millioner. (Foto: Edd Meby, Våganavisa)

Svolvær har mistet både
fisk og fiskeindustri. Men
har blitt et spennende
sted for båteiere på verk-

stedjakt. – Nord-Norges
beste verkstedmiljø, hevder spesialrådgiver Rolf
Gerhard Nicolaisen.

Reparasjoner
og ombygginger

hele året –
Alt av sløyesystemer
Alt av sløyesystemer
for fartøy og industri
for fartøy og industri
uansett vær!

Produksjon i rustfritt
✔ Produksjon
og syrefasti materiale
rustfritt og syrefast materiale
Dekkskraner ✔ Dekkskraner
Dekksutstyr
✔ Dekksutstyr
Hos oss kan du planlegge å ta verkstedsoppholdet når det
Marinemotorer ✔ Marinemotorer
passer med sesongen, ikke været og årstiden.
Utfører skipsreparasjoner
✔ Utførerogskipsreparasjoner og
ombygginger forEtter
alleombygginger
typer
fartøy for
typer fartøy
at fartøyet
er alle
dokksatt,
lukker vi portene, og du kan
✔ Spør oss!
✔
Spør oss!
glemme
alle bekymringer om vær og vind.
✔
✔
✔
✔
✔

Vi gjør alle utbedringer og ombygginger.
Bestill plass nå, og få utført
vedlikeholdet når det passer deg.

Pb. 84, 9691 Havøysund | Tlf. 78 42 48 80 | Faks 78 42 48 81
Vakttlf. 90 83 08 46 | firmapost@slippen.no

OVERBYGGET TØRRDOKK
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Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

I løpet av inneværende måned
skal Skarviks nye dokkhall på
Osan til 40 millioner kroner
være under tak, og helt ferdigstilt noen uker senere. Dermed
har bedriften i løpet av få år investert 120-130 millioner kroner
i dokk, dokkhall og slippoverbygg.
I andre enden av byen ligger
Lofoten Sveiseindustri, som
også planlegger ny hall over sin
nye slipp. Med hallen på plass,
vil bedriften ha investert 50-60
millioner kroner de siste årene.
Bygget blir trolig påbegynt i
løpet av et år og blir Svolværs
skipshall nummer åtte.
One Stop Shop
Trodde du at det blir stadig færre
industriarbeidsplasser på kysten? Ikke i Vågan. I 1992 hadde
verkstedindustrien i kommunen
130 årsverk, i 2000 var det 154
og i 2002 170. I dag er det trolig
220 årsverk, 100 flere enn under
torskekrisa.
- Det som har skjedd i Svolvær
de siste årene, er ikke tilfeldig,
men kommer som resultat av
en planlagt prosess med en klar
strategi, sier Ole Osland, tidligere daglig leder i selskapet
Svolvær Servicehavn AS, som
hadde som mål å nettopp samordne og effektivisere de ulike

maritime tilbudene i byen.
– Målet var å skape en «One
Stop Shop», der du fikk alt på
en plass. Det gjaldt ikke bare tilbudene fra de fire store verftene;
Lofoten Sveis, Nogva, Marhaug
og Skarvik, vel så viktig var skogen av underleverandører som
ble trukket til byen, innen flåteservice, elektro, kjøleteknikk og
fiskeredskap. Målet om å kunne
tilby alt på én plass er nå langt
på vei er nådd, sier Osland, som
i dag har en helt annen funksjon,
som avdelingsleder i Kystverket
i Kabelvåg.
- Svolvær har et stort servicemiljø, der verftene spesialiserer
seg mot ulike kundegrupper, og
både samarbeider om prosjekter
og konkurrer med hverandre.
Den ene er den andres underleverandør på ett prosjekt, på
neste oppdrag er det motsatt. Til
sammen har de et unikt tilbud
som du ikke finner så mange
andre steder, sier han.
Snuoperasjon
Rolf Gerhard Nicolaisen, kommunens rådmann gjennom 15
år, nå spesialrådgiver innen
næringsutvikling, husker godt
hvordan omstillinga begynte.
Den gang var han næringssjef:
- Torskekrisa på slutten av
80-tallet fikk Svolvær til å
skjelve. Kvotene gikk ned til
nesten ingen ting. I tillegg sviktet torskeinnsiget i Øst-Lofoten i
en årrekke, og de fleste fiskemot-

takene i kommunen ble lagt ned.
Fisken var plutselig ikke det den
gjennom århundrer hadde vært
for kommunen.
- Ingen av verftene gikk konkurs, men bedriftslederne var
nødt til å tenke alternativt.
Verkstedbedrifter som fram til
da utelukkende hadde levd av
fiskeflåten, siktet seg nå mot
hurtigbåter, ferger, forsvaret og
offshore. Mange av dem var forutseende, de første hallene stod
allerede klare før torskekrisa slo
inn, tidlig så man at man ikke
kunne basere seg på at alt skulle
bli som det alltid hadde vært,
minnes Nicolaisen, og fortsetter:
- I dag står verkstedbransjen
fram som en av Svolværs absolutte nøkkelvirksomheter, ved
siden av fiskeri og reiseliv. Hit
kommer fartøy fra Finnmark i
nord til Sogn og Fjordane i sør,
for vedlikehold, forlengelse, reparasjoner og mye annet.
– De har gjennomført en utrolig
vellykket snuoperasjon, og jeg
mener Svolvær har Nord-Norges beste verkstedmiljø, foran
Tromsø og Harstad.
- Det er ikke kommunen som
skal ha noe denne honnøren,
men bedriftene sjøl. De har vært
her i 2-3 generasjoner, har nær
og god kontakt med hverandre
og spiller hverandre gode.
Droppet nybyggene
Bedriftene i Svolvær har imidlertid sluttet å bygge nye fartøy,
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her dreier alt seg om å jobbe med
fartøyer som allerede er bygget.
- Burde man satset på nybygg
igjen?
- Jeg har for lite kunnskap til å
svare på det. Det kan godt hende
det kommer, som en konsekvens
av det sterke verkstedmiljøet.
Samtidig vil de kreve tilførsel
av ny kompetanse, som Svolvær
ikke har i dag, seir Nicolaisen.
Ole Osland mener det er en lykke
for byen at man ikke har falt for
fristelsen til å begynne å bygge
båter.
- Det kunne fort endt i elefantsyke. I stedet satser bedriftene
på det de kan, og tjener penger
på det hver eneste dag. Nybygg
er forbundet med en helt annen
risiko, og vil kreve blant annet
at bedriftene må knytte til seg ny
kompetanse.
Rolf Gerhard Nicolaisen mener
spesialisering har vært noe av
nøkkelen bak utviklinga. – Vi
ser at de ulike bedriftene har satset litt ulikt, dermed har de unngått for sterk indre konkurranse.
Nogva satser hovedsakelig på
sjarkflåten, Lofoten Sveiseindustri på større kystflåte, Marhaug på ferger og hurtigbåter,
mens Skarvik satser på kystvakt
og trålere. Bedriftslederne er på
svært god talefot med hverandre
og samarbeider godt på mange
områder, samtidig som de konkurrerer på andre områder, blant
annet slåss de om den samme arbeidskraften.

Lofoten Sveiseservice satser på den større kystflåten. (Foto: Edd Meby, Våganavisa)
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For kystens verdier

www.rafisklaget.no
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Som en service lokalt

Fører trebåttradisjonen videre
Erik Klemmetsen har oppfylt båtdrømmen med en ekte
sørlandssjekte bygget av Johannes Gjeruldsen i Kroken
ved Grimstad. Han synes det
er synd at det blir færre slike

båter å se på sjøen og bestilte
derfor en helt nybygget sjekte.
– Vi ønsket å ha en båt som var
bygget etter de gamle tradisjonene. Det blir færre og færre
trebåter, men vi ønsket tvert

imot å gå mot trenden, sier
Erik Klemmetsen.
Den mest moderne delen av
båten skjuler seg i det motorhuset midt i båten; en Yanmar
dieselmotor.

BÅT & BYGGSTÅL AS
PLATE, SVEISE OG MASKINERINGSVERKSTED

Båt & Byggstål AS har spesialisert
seg på renovering av line/
trålblokkskiver for fiskeriflåten.

Itillegg har vi verksted som utfører

- Reparasjoner / sveising av stål og metaller
- Produksjon av rekkverk og trapper
- Stålbygg
- Industrirørlegging og hydraulikk
- Slitebelegg trålblokkskiver
- Maskinering
BÅT & BYGGSTÅL AS Skattøraveien 52 9018 Tromsø • Tlf: 77 69 81 80 - Faks: 77 69 81 89

Honningsvåg Mek. Verksted AS
Etablert 1945

Helligvær-båtene «Lystind» og «Glittertind» er tatt opp på slippen i fiskeværet.

Da brødrene Svenn Magnus og Oddbjørn Olsen
etablerte slippen i Helligvær for drøyt 20 år siden,
var det ikke først og
fremst for å tjene penger
på den. – Vi har ikke tatt
ut noe lønn i de årene,
sier Svenn Magnus Olsen
til Kyst og Fjord.

Det livskraftige fiskeværet i
Bodø kommune med 24 registrerte fiskebåter og en befolkning på ca 100, har dermed en
service som slett ikke fins på
hvert nes langt kysten.

- Vi har hatt båter fra Røst her,
men det blir jo mest de lokale
som benytter seg av tilbudet,
sier Olsen til Kyst og Fjord. Han
forteller at de ikke har kapasitet
til å gjøre arbeid på båtene som
Trond Antonsen
de tar opp. Spyling, bunnsmømarin design_Guratindann_146x107_Layout 1 06.02.12 10.19 Side 1
trond@kystogfjord.no
ring og annet vedlikehold gjør

fiskerne stort sett selv.
Svenn Magnus Olsen forteller
at Helligvær ble uten mulighet
til å trekke båter på land på slutten av 80-tallet og at de da fikk
mudret i Nattmålsvika og lagt
nytt stål de nødvendige metrene
opp fra flomålet. Han sier at det
kostet dem rundt 100.000 kroner pluss arbeidet.

Kyst og Fjord.
Da Kyst og Fjord besøkte Helligvær var det to helligværbåter
som var tatt opp på land for å
få seg litt stell. Dag Rånes var

på stedet for å hjelpe en nabo
littegrann.
- Det er jeft å ha en slipp her
og så mye enklere for oss som

bor her. Ellers måtte vi dratt til
Bodø. Nå kan vi ta oss en pause,
gå en tur hjem og drikke kaffe
for så å returnere, sier han
- Båtene har etter hvert blitt

større. Det holder ikke lenger å
stikke stokker under dem. Med
denne slippen, kan vi ta opp de
største båtene i Helligvær på
denne slippen, sier Rånes.
MEDLEM I

- Det var en del arbeid ja. Vi var
fornøyd med resultatet og leia
som vi tar i dag, er bare slik at
det bærer seg selv, sier han til

LIK OSS PÅ

Sveising | Maskinering | Hydraulikk | Skipsreparasjoner | Ingeniørtjenester | Dieselmotorer | Kjerneboring

Design og
konstruksjon
– Guratind

Samhold Slip AS, 8432 Alsvåg
953 31
Telefon: 76 13 11 98 · Mobil: 995
33 198
187
E-post: post@samholdslip.no
Nett: www.samholdslip.no
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Reparasjon og
ombygging av fartøy

TJENESTER:
Slipsett
Klassing
Skipstømmring/innredning
Motormontering
Sveising aluminium/
syrefast/stål
• Vedlikehold, reparasjon
og ombygging av skrog/
overbygg i alle materialer.

•
•
•
•
•

Korsnesveien, N-7970 Kolvereid. Telefon +47 74 39 79 00. E-post post@marindesign.no
www.marindesign.no

KONTAKT OSS:
Sentralbord: 78 47 34 11 - Daglig leder: 911 89 102
Epost: hvagmek@online.no
Postadresse: PB 127, 9751 Honningsvåg
Besøk oss: Sjøgata 3 Honningsvåg
Hjemmeside: www.hvgmek.no

På slippen i Helligvær har de hatt båter på opptil 47 fot.
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Dag Rånes hjelper til med vedlikehold på 35-fotingen «Lystind»
kystogfjord.no • september 2013, uke 38

KYST OG FJORD • Side 15

SELFA SPEED OG ØKOSJARK 35/36 – EN MODERNE ARBEIDSPLASS!

Stor interesse for
arktiske daviter
Økt aktivitet i arktiske farvann gir nye markedsmuligheter. Aukra Maritime
har utviklet en ny type
davit spesielt med tanke på
skipstrafikk i arktiske strøk,
og i følge administrerende
direktør i Aukra Maritime
AS, Per Rindarøy, er interessen i markedet allerede
stor. Aukra Maritime nyter
samtidig godt av den strategisk gode plasseringen i
Møre og Romsdal.
– På et lite geografisk område er mange rederier og
skipsverft samlet. Det finnes mye kompetanse samlet
i dette området, og for oss
er det utrolig viktig å være
tilstede i denne klyngen,
sier Rindarøy til Skipsrevyen.

Ung båtbygger

1099/1066 x 3,84 | Cummins 230/380 hk / 5,9 ltr eller 8,3/500 hk
Ca 13 m3 rom | Stort akterdekk | God driftsøkonomi | Mulighet for bulb.
Be om et uforpliktende tilbud.

95 04 73 19

fredrik@selfa.no | www.selfa.no

Osmund Høye (16) fant
ingen sommerjobb. Derfor
skapte han likegodt sin egen
arbeidsplass, og startet båtbygging hjemme. På Høye i
Marnardal har Osmund (16)
okkupert låven og brukt
sommeren på å bygge tradisjonelle prammer. Så langt
har han solgt en, men han
håper på å få omsatt flere.
Rundt låven har han nå liggende sju prammer - en er
helt ferdig, de andre så godt
som ferdige.

Bernth Sjursen merker ingen omsetningssvikt på Havøysund Patentslipp, men fiskerne bruker pengene mer bevisst enn før, mener han. (Foto: Øystein Ingilæ)

- Pynter ikke båtene
Fiskerne bruker mindre
tid på verft enn før. Og
gjør bare det mest nødvendige.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det mener Bernth Reinhardt
Sjursen (43), daglig leder ved
Havøysund Patentslipp AS.
Sjursen ser færre smil og flere
innbitte fjes enn før. Uten at
det på noen måte fører til omsetningssvikt i egen bedrift.

Tvert om kan det bli omsetningsrekord dette året. I 2010
omsatte de for 24,4 millioner,
året etter var det 32,4, men det
i fjor gikk litt tilbake igjen, til
31,3 millioner. Patentslippen
er ikke ensidig avhengig av

fiskerne, men har kunder fra
både oppdrettsnæringa, offshore og offentlig transport.
Årlig har de 100-120 båter på
land, tar man med alle som av
ulike årsaker er innom verftet,
er tallet rundt 300.
- Vi har jo sett det over flere
år, at fiskebåtene blir færre og
større. At fiskeprisene har gått
vesentlig ned i år, har ikke ført
til vesentlige endringer i omsetninga, selv om vi tydelig
merker at mange er blitt mer
prisbevisst. De går flere runder
før de bestemmer seg og gjør

Lofotslippen på Værøy utfører:
• Slipsett av båter opp til 11m bredde og 40m lengde
• Sveising • Ombygging av båter • Klassing • Maskinering
• Forefallende arbeid vedlikehold og reparasjoner

Kontaktinfo: Tlf: 478 95 020 Faks: 760 95 021
e-post: tor@lofotslippen.no
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bare det mest nødvendige.
- De pynter ikke båtene sine,
akkurat, sier Sjursen, og fortsetter:
- Fiskerne opprettholder inntektene, men må jobbe mye
mer for pengene. Så det at de
helst ikke vil være på verft,
har vel så mye å gjøre med
at de ikke har tid, som at de
ikke har råd. De damler seg
flere kvoter, går på flere fiskerier enn før, går løs på flere
fiskeslag, slik vi for eksempel
ser på hysa. Da blir det lite tid
igjen.

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

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

Nybygg til Liaskjæret
Det var stor festivitas på Liaskjærskaien forleden da fiskebåten Ligrunn ble døpt.
Ligrunn er 64 meter lang, 13,8
meter bred og koster rundt 180
millioner kroner.
Stålskroget kommer fra et verft
i Litauen, mens det er Hellesøy Verft på Løfallstand som
har ferdigstilt fiskebåten. Om
lag 60 mann har siden januar

arbeidet med båten for at den
skulle bli ferdig til avtalt tid.
Den nye fiskebåten vil få et
mannskap på ti, og skal i første omgang fiske etter sild og
makrell. Ligrunn erstatter den
eldste fiskebåten til Liegruppen som bærer samme navn
som nyervervelsen, og flåten
vil derfor fortsatt bestå av tre
båter.
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Lofoten Sveiseindustri - post@sveiseindustrien.no - 76 06 63 50 - Svolvær
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Kystfiskerne og små verft er avhengige av hverandre

Odd Yngve får slipsett.

Markedskrisen for torsk er ikke verre enn at fartøyet kan forbedres, sier Yngve Steinar Andersen.
holdt til i en utkantkommune,
ville vi fått et betydelig tilskudd
for å oppgradere til hall, sier
Amundsen.

Odd Yngve settes opp. Slingrekjølene nede til høyre skal skiftes ut. (Alle foto: Bjørn Tore Forberg)

- Vi er glade for at verft
som Maritim Slipp og
Motor finnes. Forsvinner
slike bedrifter, blir det
ikke liv laga for fiskeflåten.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Det sier Yngve Steinar Andersen på Torsvåg-båten, 14,97
meter lange «Odd Yngve».
Formann Trond Amundsen ved
Maritim Slip & Motor AS, bekrefter den gjensidige avhengigheten.
- Uten fiskeflåten hadde ikke
denne bedriften vært det den
er i dag. For ti år siden var det

dobbelt så mange små og middels store fiskefartøy i vårt
område. Reduksjonen i antall
fiskefartøyer er beklagelig. Det
burde gjøres noe. Om jeg skulle
komme med et godt råd til den
nye regjeringen, så må det være
at det må gis kvoter til en fornuftig pris slik at nybegynnere får
en mulighet til å leve av fiskeri,
sier Amundsen.
Årets andre slippsett
Kyst og Fjord er til stede da
kystfiskebåten «Odd Yngve»
ble slippsatt mandag. Når båten
kommer opp av vannet framstår
den som en 100 prosent nypusset.
Vi får vite at båten var oppe til

FISKEBÅTER

MED ELLER UTEN

SENKEKJØL
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bunnsmurning for to måneder
siden. Nå handler det om å skifte
ut slingrekjølene.
- To slippsett i løpet av to måneder. Hvordan lar det seg finansiere i et år med markedskrise og
rekordlav pris på torsken?
- Så dårlig er det nå ikke, ler
Yngve Steinar.
Medisin mot tungsjø
Han forklarer det ekstra slippsettet med at de trenger nye slingrekjøler.
- Vi har tradisjonelle slingrekjøler og i tillegg stabiliseringstanker. Men disse tar bare
vindbårene. Der vi drifter utafor
Torsvåg har vi mye tungsjø og
da skal det bli bedre med doble
slingrekjøler av glassfiber. De

har større overflate og en annen
vinkel. I tillegg er det huller i
dem slik at båten får mykere bevegelser.
Solid kvote
Han eier båten sammen med broren Odd Arne. Utenom «Odd
Yngve» eier de 36-fotingen
«Torshav»: Det to båtene har
henholdsvis 285 og 213 tonn
torsk pluss sei og hyse. I tillegg
har de båten «Kjapp» som er 7,5
meter med kvote på 161 tonn
torsk i samfiskeordningen. De
fisker med garn og det er torsk,
sei og blåkveite som er hovedartene i deres driftsmønster.
Ligger for sentralt
- Vi har kjent verksmesteren

her, Trond Amundsen, siden han
jobbet på Tomek på Stakkevollveien i Tromsø. Da de la ned,
skiftet vi verft hit til Eidkjosen
der Trond jobber nå, sier Yngve
Steinar.
Det eneste han ønsker seg av forbedring, er at bedriften får bygget en hall.
- Vi har lenge hatt en hall på
ønskelista. Det er klart at vi vil
få flere kunder den dagen vi får
en hall, og vi merker at vi mister fartøyredere til bedrifter som
har hall, sier verksmester Trond
Amundsen.
- Når kommer hallen på plass?
- Da må vi finne en rik onkel.
Vårt problem er at vi befinner
oss i en stor by. Om vi hadde

LENGDE
6 til 24 mtr
BREDDE
SOM ØNSKET

Bedrifter styrker hverandre
Nærmeste nabo til Maritim Slip
& Motor AS er bedriften Nordplast som eies og drives av Roar
Høgstad.
- Det er vi som skal montere ny
slingrekjøl på «Odd Yngve», sier
Høgstad.
- Hvordan er det å ligge så nær
en konkurrent som Maritim Slip
& Motor?
- Vi ligger i en næringsklynge
der vi ikke konkurrerer, men
lever av å utføre tjenester for
hverandre. Jeg vil si det slik at
verftsindustrien i Tromsø ikke
konkurrerer med hverandre,
men gjør hverandre sterke, sier
Høgstad.
Han viser til det offentlige ordskiftet rundt storebror Tromsø
Mek AS.

- Det har lenge vært klart at
Tromsø kommune ønsker denne
bedriften ut av byens sentrum.
Jeg håper endelig at det finnes
ei løsning som gjør at Tromsøområdet får beholde verftet og
den betydelige kompetansen de
representerer, sier Høgstad.
Trond Amundsen sier seg 100
prosent enig med Høgstad.
- Bedriftene i denne bransjen
er avhengige av hverandre, sier
han.
Gode år for liten bedrift
Maritim Slip og Motor har de
siste årene hatt en jevn vekst i
sine driftsinntekter: 18,4 millioner kroner i 2010, 21 millioner
kroner i 2011 og 22,6 millioner
kroner i 2012.
Resultat før skatt har gjort større
hopp: 248.000 kroner i 2010,
933.000 kroner i 2011 og 1,772
millioner kroner i 2012.
Bedriften har 16 ansatte.

Formann på verftet Trond Amundsen nyter stor tillit hos kundene.
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Skipper Yngve Steinar følger med under oppsett.

- En gjev bedrift
- Det er en gjev bedrift,
mener Kurt Ludvigsen
fra Sommarøya i Troms.
Han er en av de fornøyde kundene ved Maritim Slip og Motor
i Eidkjosen. Han har en 14,10
meters stålbåt som har arvet
navnet «Barsund» etter det som
tidligere var en større båt.
- Vi har et mekanisk verksted på
Hillesøya i våres nærmiljø der
vi får utført diverse jobber som

kan gjøres uten å gå på slipp.
Men når man skal på slipp er
det gjevt å ha et verft som Maritim Slip & Motor i nærheten.
De har erfarne og dyktige folk
og de har det utstyret som skal
til. Vi brukte dette verftet også
da vi hadde større båt, sier Kurt
Ludvigsen.

- Maritim Slip & Motor har erfarne folk, mener eier av «Barsund», Kurt Ludvigsen.

Vår kompetanse ligger i hvitfisk

FJORD MARIN HOLDING ASA • Toftsundet • 8900 BRØNNØYSUND
Telefon: (+47) 75 00 69 75 • Telefax: (+47) 75 00 69 71
Paul Birger Torgnes, administrerende direktør • e-post: paul.birger@torgnes.no
www.fjord-marin.no
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Den nordnorske fiskeriavisen

Selfa leverer halvparten av alle speedsjarker under 11 meter til det norske markedet. (Foto: Selfa)

Vil bli attraktiv for de unge
- Vi i Selfa er opptatt
av at kystflåten skal ha
stabile rammebetingelser, og at fiskeryrket på
fartøy i sjarkklassen skal
framstå som ei spennende næring som er attraktiv også for ungdom.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Det sier markedssjef for nybygg
i Selfa, Fredrik Ianssen Lundh
til Kyst og Fjord.
- Sjømatnæringa har hatt gode
tider, men de siste årene har det
også vært økonomiske kriser. I

år er det eurokriser med rekordlave priser for torsk. Merker dere
nedgang i salget?
Trenger positive signaler
- Vi merker at det har vært færre
forespørsler etter nybygg. Det
har likevel vært overraskende
stabilt med hensyn til antall kontrakter. Men vi merker at folk er
mer avventende. Vi skulle gjerne
hatt noen positive meldinger,
sier Ianssen Lundh.
- Det må vel være positivt at
havet strutter av torsk og all
annen fisk?
- Ja, det er positivt, og da gjelder
det at myndighetene legger rammebetingelser som gjør det fristende å satse på kystfisket, sier

markedssjefen.
Han nevner honnørord som kortreist mat med fordeler når det
gjelder ferskhet, kvalitet og det
gode liv.
- Vi synes debatten handler vel
mye om olje som kystens framtidsnæring. Om man tenker
seg om er det ikke vanskelig å
skjønne at det er de evig fornybare fiskeressursene i Norges
enorme havområder som står
for de virkelige verdiene på lang
sikt. Det er slett ikke dumt for
ungdom å satse på fiskeryrket.
Vi savner gjennomslag for et
slikt syn i samfunnsdebatten,
sier Janssen Lund.
Srukturering
- I forbindelse med kommende
regjeringsskifte er det kommet
signaler om strukturering av
fartøy under 11 meter. Det må
vel være godt nytt for dere som
leverer nye båter til denne flåtegruppen?
- Vi tar ikke stilling til politikernes strukturering eller ikke
strukturering. Det som teller for

oss, er at fiskerne får gode rammebetingelser for å utøve sitt
yrke, sier Janssen Lundh.
35 sjarker på to år
Han viser også til at kystfiske er
et miljøvennlig fiske.
- Selfa har en gjennomtenkt
miljøprofil. Blant annet har vi
som alternativ til vår Speedsjark
35,36 en like lang Økosjark med
bulb, litt mindre motor og vanlig fart. Begge deler bidrar til lavere drivstofforbruk, sier Fredrik
Ianssen Lundh.
I sine anlegg i Trondheim og
på Rødskjær i Harstad har Selfa
bygget 35 fartøy under 15 meter.
Selskapet har 14 av 30 faglærte
plastarbeidere i Norge, og dessuten kompetanse på mekanikk og
hydraulikk. Selfa har 64 ansatte
og en årlig omsetning på drøyt
71 millioner kroner.
Vurderer 20 kubikks båt
Fram til 2005 var det «Kystsjarken» som var Selfas bestselger,
levert fra Rødskjær.
Deretter overtok Speedsjark

10,99/10,67 bygget i Trondheim.
Denne ble supplert med en like
stor økosjark med mindre motor
og normal fart.
- Vi vurderer nå en ny modell
med 30/40 prosent større lastekapasitet. Speedsjarken har
13 kubikkmeter lasterom. Den
påtenkte modellen har ca 20 kubikkmeter. Dersom vi bestemmer oss for den, vil den komme
tidligst neste år. Den er også
10,99 meter lang, men den har
rettere skroglinjer og er noe
bredere 4,20 meter, og den har
normal motor.
- Hvordan har dere taklet konkurransen fra islandske speedsjarker?
- Island var helt klart foran oss
med hensyn til speedsjarker på
begynnelsen av 2000-tallet. Vi
har satset på speedsjarker under
11 meter, og for denne båtstørrelsen har vi 50 prosent av det
norske markedet. Islandske produsenter dominerer det norske
markedet for speedsjarker mellom 12,99 og 14,99 meter, sier
Fredrik Ianssen Lundh.

Abonner på Kyst og Fjord og få
alt i én pakke - ukentlig papiravis, PDF-utgave og nettavis!
Kyst og Fjord er en ny og uavhengig
avis for fiskeri- og kystnæringene,
med hovedvekt på Nord-Norge fra
62°N. I tillegg til ukentlig papiravis
leverer vi daglige nyheter og elektroniske tjenester via nettavisen
www.kystogfjord.no.

Med et abonnement på Kyst og Fjord får du:
• Norges eneste uavhengige fiskeriavis - med
blikket på fiskere, fangst og fiskeindustri
• Ukentlig papiravis med fyldig stoff fra fiskeri og
kysten
• Nettavis med daglige nyheter og elektroniske
tjenester
• PDF-utgave
• og mye mer.
Årsabonnement: fra kr. 1592,- (honnør: 1272,-)

Bestill via:
Nett: www.kystogfjord.no/abonnement
Epost: abonnement@kystogfjord.no
Telefon: 77
12 41
78 65
49 99
00

Bergen Group Fosen skifter navn

Båtene bygges ved anleggene i Harstad og Trondheim.
Side 20 • KYST OG FJORD

Fra nyttår blir Fosen-verftet
hetende Noryards Fosen.
- Det nye selskapet Noryards
er allerede opprettet. Selskapet
er nå i full gang med innsalg
av nye kontrakter. Fra nyttår
overtar Noryards alle ansatte
på Bergen Group Fosen. Sam-

tidig får det nye selskapet
oppdraget med å sluttføre alle
kontraktene som er på Fosen i
dag, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen
Group til adressa.no.
Når salget av Bergen Groups
skipsdivisjon er sluttført ved

nyttår, vil Bergen Group og
ukrainske Calexco eie hver sin
halvdel av det nye selskapet
Noryards.
Den mest moderne delen av
båten skjuler seg i det motorhuset midt i båten; en Yanmar
dieselmotor.
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Kystfolk

Hurtigrutemuseet blir statlig

Ryddegutt blir rorbueier

- Værøy var en magnet

Alt tyder på at staten er i ferd med å overta ansvaret for Hurtigrutemuseet
på Stokmarknes, etter en budsjettlekkasje fra Arbeiderpartiet før valget. 40
millioner statlige kroner skal inn i potten, på toppen av fylkeskommunale
40 millioner og kommunens donering av det såkalte Trekantbygget til formålet. Dermed kan Norges største museumsgjenstand, hurtigruteskipet
«Finnmarken», få tak over seg og sikres for framtida. Ordfører Kjell-Børge
Freiberg (FrP) tror på innvielse i 2015, skriver Bladet Vesterålen.

Ola Skjeseth (41) har overtatt rorbuanlegget på Svinøya i Svolvær, 20 år
etter at han startet som ryddegutt, skriver Lofotposten. Fiskekjøper John
Berg engasjerte i sin tid Skjeseth som ryddegutt i forbindelse med restaureringa av rorbuene, som ville ramle i havet om ingen ting ble gjort. Gutten
fikk en stadig mer sentral rolle i selskapet, og på begynnelsen av 2000-tallet
kjøpte han seg inn med ti prosent. Nå er Berg 72 år, vil fortsatt kjøpe fisk,
men selger rorbuer, restaurant og galleri til Skjeseth.

- Værøy har helt siden steinalderen vært en magnet på folk som lever
av fisk, sier geolog Anna Hellgren til Lofotposten, etter en sommer i fullt
arbeid på øya ute i havet. Svenske Hellgren har overvåket Lofotkrafts gravearbeider og registrert arkeologiske funn, som kokegroper og hvalbein.
Selskapet graver ned strømkablene samtidig som det legges bredbånd,
øya er utsatt for vind og salt og trolig blir det færre reparasjoner på nettet
i årene som kommer. Arbeidene pågår på Nordland, helt nord på øya.

Siste mann på dekk?

Ikke de helt store fangstene. Men drøye 400 kilo breiflabb og
kveite, kunne Eystein Eidem likevel notere seg da Kyst og Fjord
møtte ham på kaia.

Tid og penger har gått med på å restaurere bryggen. Men Eystein Eidem er fornøyd med basen sin.

Han har et av verdens
vakreste fiskefelt rett
utenfor bryggekanten.
Eystein Eidem ser likevel
ikke bare lyst på framtiden. - Fiskeriene her er
snart ikke drivverdig.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Som yrkesfisker på Vega er han
snart en sjeldnere art enn ærfuglene i øyriket - som har fått sin
beskyttelse gjennom UNESCOs
verdensarvprogram.
«Eidem Senior» bærer preg av godt vedlikehold. Men titt og
ofte skubber speedbåtene bort i skutesiden, noe som irriterer
kraftig.
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Eystein Eidem passerte 40 år for
tre år siden, og er i dag Vegas
yngste helårsfisker.

500 garn i sjøen
Vi treffer ham på kaikanten
etter å ha levert en fangst bestående av breiflabb og litt kveite.
Men selv om det er eksklusive
fiskersorter han går etter, er det
akkurat så skuta bærer økonomisk.
- Tidligere kunne vi få til et
brukbart breiflabbfiske på feltene rundt Vega. Men nå ser det
ut som om den trekker nordover. Dermed blir det langt tøffere å få til en forsvarlig drift.
Eidem framholder at han jevnlig har måtte øke bruksmengden for å oppnå en akseptabel
fangst. Men det har sin grense
når en ror alene, og døgnet fortsatt kun har 24 timer. I dag ror
han med 500 garn. Det mener
han er tålegrensen for hva en

enkel mann kan klare uten å
sette liv og helse på spill.
Å hyre ekstra mannskap er helt
uaktuelt. Både rent økonomisk,
og fordi folk i nærområdet kort
og godt ikke interesserer seg for
fiskeriene lengre.
Har rømt fiskebåten
Ved første øyekast virker flere
av fiskeværene på den verdenskjente ærfugløya som hektiske
små fiskerisamfunn. Men synet
bedrar. Selv om det er mange
kystfartøy i området, er de i dag
for det meste til pynt og velvære.
Båter med driftsutstyr om bord
er blitt en sjeldenhet. Den største
trafikken står turistene for. Her
har de nemlig funnet seg en idyll
som få andre områder kan oppvise. I tillegg er det såpass med
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fisk i havet, at en langveisfarende får oppfylt sin fiskeridrøm.
For de som skal viderebringe
en tusenårig arv, er livet absolutt ingen idyll. Når Lofotfisket
er unnagjort, er det svært langt
mellom de gode fangstene. Dermed velger den oppvoksne slekt
andre yrker som gir en langt
større økonomisk frihet, enn det
fiskebåten byr på.
En viss frihet
Eystein Eidem er likevel ikke villig til å slippe fiskaryrket ennå,
selv om han beskriver den daglige driften som elendig. Fortsatt
gir fiskeriene ham en viss frihet
som er verd å ta med seg.
Han har en egen brygge som han
har restaurert og bruker både
som redskapslager, samtidig

som han har montert kjøle og
frysefasiliteter i lokalet.
Bryggeanlegget ville vært en
perle i turistøyemed, men akkurat denne virksomheten har han
ikke så veldig mye til overs for.
I hvert fall ikke i kombinasjon
med tradisjonelle fiskeri. Han
mener turistnæringen har tatt en
for stor del av kaka, og tar lite
hensyn til den tradisjonelle næringen som har båret kystsamfunnet i generasjoner.
Kulturkollisjon
Med bryggeanlegget sitt midt
i leia for turistfiskerne, har han
gjentatte ganger opplevd skader
på fiskebåten «Eidem Senior»
etter at raske turistbåter har dultet bort i båtsiden på veg ut- eller
inn fra fiskefeltene.
- Turistene har en helt annen kultur og liten forståelse for ferdsel
på havet. Derfor blir de mange
ganger et irritasjonsmoment for
oss som har havet som arbeidsplass hele året.
Eystein Eidem forteller at han
i utgangspunktet hadde samme
forhold til båten som en bilentusiast har til bilden sin. Det vil si
at alt skal være polert, både innvendig og utvendig.
- Men det har jeg nesten måtte gi
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Eystein Eidem drifter mesteparten av året etter breiflabb. Men i
dag må han ha 500 garn for å få til en økonomisk forsvarlig drift.

opp, ettersom jeg med jevne mellomrom opplever at en speedbåt
har skrapt seg langs rekka.
Det gjør ikke tilværelsen noe
særlig enklere, i en tid der fiskeribestandene i området stadig
forflytter seg lenger nord.
Får problemene
Etter at UNESCOs besluttet at
egg- og ærdunværene i skjærgården rundt Vega skal være en
del av verdensarven, er besøkstallene fra turistene gått rett til
himmels.
Fiskerne deler på ingen måter
den samme begeistringen som
turistnæringen, nettopp på grunn
av kulturkonfliktene som har
oppstått etter hvert som stadig
flere landkrabber finner vegen ut
i skjærgården.
- Jeg kan ikke se at verdensarvprogrammet har ført noen goder
med seg, annet for en liten håndfull. Vi fiskere sitter stort sett kun
igjen med problemer, sier Eidem.
Tappes for ressurser
Olje- og gasseventyret på Helgelandskysten har også gjort et
dypt inngripen i fiskernes hverdag, og er i dag kanskje den
største trusselen mot den tradisjonelle næringen.

Mange turistutviklere ville nok betalt store summer for å få fatt
i denidylliske brygga.
Oljeselskapene er i ferd med å
tappe øya for de som normalt
ville ha vært arvtakere til fiskerinæringen.
Med skyhøye lønninger og fristende turnusordninger velger
ungdommene oljenæringen.
Fiskebåten har få muligheter til
å konkurrere her. Dermed har
rekrutteringen til fiskaryrket
blitt tappet parallelt med opptrappingen på sokkelen utenfor
Helgeland.
Tross store utfordringer, har Ey-

stein Eidem, foreløpig ikke noen
umiddelbare planer om å fortøye
«Eidem Senior» for siste gang.
- Nei, men jeg håper selvsagt
at vi kunne ha fått til en bedre
lønnsomhet. For til syvende og
sist er det økonomien som avgjør
hvorvidt man skal kunne leve et
godt liv som fiskar. Dersom fundamentet er på plass, ja da er
dette egentlig en fin livsstil, sier
Eystein Eidem. 43-åringen som
har den tvilsomme æren av å
være Vegas yngste fisker.
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Lofotprodukt opp 67 mill
Lofotprodukt AS økte omsetninga med 67 millioner kroner
i fjor. Resultatet ble et overskudd på 8,8 millioner kroner.
– Vi er mest glad for å ha snudd en negativ trend, sier administrerende direktør Sigvald Rist til Lofotposten, etter at
2011 gikk med 6,3 millioner i underskudd. Det tok lengre
tid enn planlagt å få effektiv drift i nyfabrikken.
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Sitter du på en god nyhet!

redaksjonen@kystogfjord.no

– Tips oss!

TANA

Bolga Maritime
importør av Sole motorer

Øksnes Kystfiske tjente penger
Øksnes Kystfiske AS tjente 1,7 millioner kroner i fjor, men
selskapet er preget av store svingninger, skriver Bladet
Vesterålen. I 2011 var nemlig underskuddet på omtrent det
samme, mens 2010 gikk med hele 12 millioner i overskudd.
Også omsetninga har variert kraftig, fra 40 millioner i 2010,
til litt over ti millioner i 2011 og 16,5 millioner i fjor.

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

Minus for Framnes
SOLGT i Norge
siden 1979.

Framnes Fiskeindustri AS i Andøy fikk et underskudd før
skatt på 6,4 millioner i 2012. Noe av underskuddet skyldes
utgiftsførte investeringer, skriver Andøyposten. Selskapet
omsatte for 98 millioner i 2012, mot 110 millioner i 2011.
I 2011 gikk driften med 905.000 i overskudd. Noe av forskjellen skyldes en tråler som ble solgt i 2011, skriver Andøyposten.

Milliontap på Andenes
Trålerrederiet AH Holding på Andenes tapte 7,7 millioner
før skatt i 2012. Omsetninga gikk betydelig ned som følge
av lavere fiskepriser, fra 112 millioner til 97 millioner, skriver Andøyposten. I neste måned får selskapet en topp moderne båt til erstatning for gamle «Andenesfisk I», etter å ha
vært båtløs siden de solgte gammelbåten på forsommeren.

Kjøp og salg

Telefon 78 49 99 00

Nyhet fra Mørenot Dyrkorn

•

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

KYSTFLÅTEN.

telefon 75751050. post@bolgamaritime.no

Dyrkornkroken m/svivel - Catch™

TOTALLEVERANDØR AV
SNURREVADUTSTYR

Ta kontakt med en av våre forhandlere eller oss!
Mørenot Skjervøy AS
Telefon 77 77 72 50
E-post: skjervoy@morenot.no
www.morenot.no

DELIVERING THE DIFFERENCE™

Mørenot Dyrkorn AS

Vil du ha 20-30 % mer for din tørrfisk?
Jeg er på jakt etter samarbeidspartnere for produksjon og salg av
tørrfisk. Interessert? Ta kontakt med Sæmundur Trygve Nordquist i Gamvik, shveidi@gmail.com

Avd. Båtsfjord | T: 90 87 26 01

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
VI

Råstoffkoordinator
Nesseby
Vardø
Båtsfjord
Berlevåg
Mehamn
Kjøllefjord
Skarsvåg
Hammerfest
Sørvær
Tromvik
Skårvågen
Melbu
Stamsund

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

Selskap du har bruk for:

th@dyrkorn.no - www.dyrkorn.no

NORDKYN APOTEK
Båt til salgs
Viksund Speedsjark, 9 m,
165 Janmar motor, utstyr
for juksa.
Tlf 481 27867

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp og salg av fisk og krabbe Filet produksjon
Båtsfjord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279

- kystens apotek

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

FISKEREDSKAPER?

STOLT
DYKTIG
ÆRLIG
ANSVARLIG

Selskap du har bruk for:
 

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER
Øksfjord Slipp og Mek

Boks 283, 9991 Båtsfjord
mehamn@norlines.no
Tlf. Tlf
78 784
98 557790800
Fax. Postboks
78 98 55 91
343
9770 Mehamn

Finnesveien 30,
Tlf. 78 98 50 80
Øksfjord
Kjøp9550
og salg av
fisk og krabbe TlfFilet
991
58 150

produksjon


www.frydenbø.no
Båtsfjord - 917 75 290
Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279
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adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.
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– en trradisjonsrik
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.
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Finnesveien 30,
9550 Øksfjord

6095
Bølandet
784
77
800
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9991
Båtsfjord

Hindberggt 29, 9990 Båtsfjord,Tlf 78985700,Fax 78985720

DYFJORD
MASKIN
www.frydenbø.no
Yngve Akselsen
9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298
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BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER
mehamn@norlines.no

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER

Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150





Finnesveien 30,
9550 Øksfjord

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

Selskap Skr
du
haretterbruk for:
eddersøm

Garn, teiner, plastkar, etc





- kystens apotek

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
Tlf: 78 49 68 01
Tlf. +47 78 98 43 00
www.skjaanesbruket.no
Epost: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

Selskap du har bruk for:

Vardø - 976 08 890
Vadsø - 908 65 279





NORDKYN APOTEK

8800 Sandnessjøen. Tlf 480 38 634 - 75 04 06 16

Tlf. 78 98 50 80
DYFJORD MASKIN
Kjøp og salg av fisk og krabbe Yngve Akselsen
Filet produksjon
9782 Dyfjord
Båtsfjord
- 917 75 290
Telefon: 482
93 298
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- Agnete, Skårvågen

fra oss!
GARN – LINE – JUKSA

 
 
Kontakt Johnny på Tlf. 480 38 634 • Mail: johnnyan@nothuset.no

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

Sunnhetsbladet: «Ei særdeles
nyttig og inspirerende bok som
vi varmt anbefaler våre lesere.
Til deg selv og som en gave til
familie og venner.»

“Velkommen til oss!”

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

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

Annonsér i
Kyst og Fjord
Bærplukkerboken:
For, om og av bærplukkere

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
915 92 600
906 13 885
900 27 874
970 86 486

Salg av
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www.skjaanesbruket.no
tlf. 78482
49 8193
01298
Telefon:

Garn, teiner, plastkar, etc

kundens behov og ønsker

Rustfritt og syrefast materiale
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jon@nordic-emballasje.no
www.skjaanesbruket.no
www.nordic-emballasje.no
www.barents-skipsservice.no

TORSKEFISKERE!

NORDKYN
APOTEK
• Vi tilbyr leveringsavtale
med leveringsgaranti.
Sommarøy
-TORSKEFISKERE!
kystens
apotek
• Honnorerer
god
kvalitet.
Produksjonslag
A.s
• Vi tilbyr
leveringsavtalehøy
med leveringsgaranti.
• Garanterer
service.
Sitter du på en god nyhet!
• Honnorerer god kvalitet.

– Tips oss!
Telefon 78
49 99 00
Skreddersøm
etter
kundens behov og ønsker

jon@nordic-emballasje.noRustfritt og syr
  efast materiale

Garn,
teiner,
KYST
OGplastkar,
FJORDetc
• Side 11
www.nordic-emballasje.no

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER
6095 Bølandet

 

Rustfritt og syrefast materiale

Geir Tlf: 995 20 380, e-post: geir@prodlag.no, eller

Geir Tlf: 995
380,
e-post:
eller
Lasse20
Tlf: 901
76 849,
e-post:geir@prodlag.no,
lasse@prodlag.no
Myre og Henningsvær.
Lasse Tlf: 901 76 849,
e-post: lasse@prodlag.no
Kontakt:
Geir Tlf: 995 20 380, e-post: geir@prodlag.no, eller
Lasse Tlf: 901 76 849, e-post: lasse@prodlag.no

Garn, line,
tauverk etc.
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kundens behov og ønsker

Strandveien 153, 9790 Kjøllefjord
• Garanterer
høy service.
TORSKEFISKERE!
Telefon
78 49
85, Fax 78 49 99 10
og86Henningsvær.
• Vi Myre
tilbyrMyre
leveringsavtale
med leveringsgaranti.
og Henningsvær.
• Honnorerer god kvalitet.
Kontakt:
Kontakt:
• Garanterer
høy service.
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John-Inge Henriksen
i Indre Billefjord i Porsanger kommune i Finnmark har fått båten
«Baltoberge» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Plastbåten som er 5,20 meter lang,
ble bygget i 1985. Den har deltakeradgang i fangst av kongekrabbe i
åpen gruppe. Eierskapet til båten
er organisert i et enkeltmannsfore-

tak og eieren er oppført på blad A.
Båten har fiskerimerke F-21-P.

på blad B i fiskermanntallet.
Båten har fiskerimerke M-52-S.

Roar Martin Kvamme
med adresse Kvamsøy i Sande kommune i Møre og Romsdal har fått
båten «Lillann» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Plastbåten som er 8,40 meter lang,
ble bygget i 1986. Eieren er oppført

Kamaro AS
som er hjemmehørende i Ålesund kommune i Møre og
Romsdal har fått båten «Kamaro» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Stålbåten som er 38,78 meter,

langs kysten

Karl Egil Iversen
i Gryllefjord i Torsken kommune i Troms har fått båten «Ørja» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Plastbåten som er 9,45 meter lang, ble bygget i 1985. Eierskapet til båten er organisert i selskapet Ørja AS, hvor ovenfornevnte har alle aksjene. Han er oppført på blad A i fiskermanntallet. Båten
har fiskerimerke T-102-TK. (Foto: Wikipedia)
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ble bygget i 1986, ombygget i
1994. Den har deltakeradgang
i fiske etter torsk, sei og hyse
med konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter. Den har ytterligere tre adganger i det samme fisket gjennom strukturkvoteordningen for
kystflåten. Den har også adgang
i fiske etter bromse og lange for
kystfartøy over 28 meter som
samtidig har lasterom på under
500 m3.
Det er to eiere i dette selskapet,
Onifisk AS og Frøyanes AS,
hvor førstnevnte selskap har majoriteten med minst mulig margin. Dette selskapet, Onifisk AS,
har to aksjonærer. Det er Osvald
Peder De Almeida Johansen og
Osvald Hans Johansen. Førstnevnte har aksjemajoriteten med
solid margin.
Frøyanes AS eies nesten helt
av Ervik Havfiske Holding AS,
mens Proa Fiskeriselskap AS er
en mindretallsaksjonær.
Ervik Havfiske Holding AS
eies av Stig Tore Ervik og Kjell
Magne Ervik, halvt om halvt.
Proa Fiskeriselskap AS har to
aksjonærer, som er Dag Robert
Gamst og Ervik Havfiske AS,
hvor førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Ervik Havfiske AS eies halvt
om halvt mellom Ervik Havfiske Holding AS (nevnt over)
og Domstein ASA. Sistnevnte

Jon Edvard Johnsen
med adresse Straumsjøen i Bø kommune i Nordland har fått båten «Støttværingen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Stålbåten som er 27,47 meter lang, ble bygget i 1978, ombygget i 1992. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har ytterligere tre adganger i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen
for kystflåten. Den har videre adgang i seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 og 27,5 meter og båten har en ytterligere
adgang også i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Det er offisielt Bø Trans AS som er eier av «Støttværingen». Dette
selskapet er eid av Havbør AS som er kontrollert av Jon Edvard Johnsen. Båten har fiskerimerke N-39-BØ.
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selskap har følgende aksjonærer: R. Domstein & co AS, Mp
Pensjon, Spectatio AS, Caiano
AS, Odd Terje Kyle, Caiano
Fisk AS og en rekke småaksjonærer. Førstnevnte selskap som
er svært nær halvparten av interessene i Domstein ASA, eies av
Gunnar Domstein, Rolf Steinar
Domstein og Knut Magne Domstein, hver med en tredel.
Båten har fiskerimerke M104-A.
Skorpøy AS
med adresse Leinøy i Herøy
kommune i Møre og Romsdal
har fått melding om eierendring i selskapet innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er to aksjonærer i selskapet, Hans Sigvald
Remøy og Dag Remøy, hvor
førstnevnte som er oppført på
blad B i fiskermanntallet, har
tre firedeler av selskapet og
yngstemann Dag en firedel.
Selskapet har andeler i to båter.
«Heimdal», hvor selskapet har
50 prosent av interessene, er
en stålbåt på 11,80 meter. Den
ble bygget i 1961. Den har deltakeradgang i fiske etter norsk
vårgytende sild i kystfartøygruppen. Den har også kvote i
fiske etter kystmakrell for notfartøy under 13 meter. Den har
fiskerimerke M-381-HØ.
«Remøybuen» er en plastbåt
på 14,95 meter som ble bygget
i 1999. Også her har Skorpøy
AS halvparten av interessene.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under
28 meter. Den har ytterligere
to adganger i det samme fisket
gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten
har videre kvote i fiske etter
kystmakrell med garn/snøre
for fartøy mellom 13 – 21,50
meter. Den har fiskerimerke
M-44-HØ.
Fiskenes AS
med postadresse Ålesund i
Møre og Romsdal har fått
båten «Fiskenes» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy med eierendring.
Stålbåten som er 39,90 meter
lang, ble bygget i 2001. Den
har deltakeradgang i fiske etter
torsk og hyse for konvensjonelle fartøy over 28 meter.
Den har ytterligere fire strukturkvoter i det samme fisket.
Den har også en strukturkvote
etter torsk og sei nord for 62.
breddegrad. Videre har den en
kvote i seigarnfiske for fartøy
over 28 meter.
Det er to aksjonærer i selskapet, Jan Erik Fiskerstrand og
Jan Kåre Fiskerstrand. Førstnevnte som er yngstemann har
majoriteten i selskapet med
minst mulig margin. Begge er
oppført på blad B i fiskermann-

Rune Blaschek
i Tromsø har fått to båter innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det
er «Nesholmen» som er en stålbåt på 27,41
meter somble bygget i 1989, ombygget i 1990.
Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei
og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har
ytterligere tre adganger i dette fisket gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten som
er nord for 62. breddegrad. Båten har videre
adgang i fiske etter torsk med konvensjonelle
redskap sør for 62. breddegrad. Også i dette
fisket har den ytterligere en adgang gjennom
strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten
har fiskerimerke T-189-T.
«Svenør» er en trebåt på 21,37 meter som ble
bygget i 1982. Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28
meter. Den har en ytterligere adgang i dette
fisket gjennom strukturkvoteordningen for
kystflåten. Den har kvote i fiske etter kystmakrell med garn/snøre for garnfartøy mellom
13 og 21,35 meter. Også i dette fisket har den
en ekstra adgang gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten har adgang i fiske
etter norsk vårgytende sild i garnfartøygruppen. Den har endelig også adgang i fiske etter
torsk sør for 62. breddegrad med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under
28 meter. Båten har fiskerimerke T-162-T.
Blaschek eier båtene gjennom selskapet Fruholmen Seafood AS.

tallet. Båten har fiskerimerke i
Sula kommune, M-10-SA.
Elfar Johannes Eiriksson
i Hammerfest kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad B
i fiskermanntallet.
Kenneth Andre Gamnes
i Hammerfest kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad B
i fiskermanntallet.
Bente Urbrott
i Hammerfest kommune i Finnmark har blitt tatt opp på blad B
i fiskermanntallet.
Håkon Johannesen
i Tromsø har blitt tatt opp på
blad A i fiskermanntallet.
Håkon Strand
i Andøy kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad A i fiskermanntalet.
Per Arne Larsen
i Vestvågøy kommune i Nordland har blitt tatt opp på blad B i
fiskermanntallet.

Rune Myreng
i Båtsfjord kommune i Finnmark har fått båten «Jill Hege» innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Trebåten som er 10,65 meter lang, ble bygget i 1981. Den har
deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Fartøyets adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i
åpen gruppe vil ikke bli registrert som deltakeradgang på fartøyet i Fiskeridirektoratets
register før fartøyet er kontrollert og funnet godkjent for fangst av kongekrabbe.
Eierskapet er organisert i Myreng Fisk AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene. Han er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båten har fiskerimerke F-80-BD.

Steve Nilsen
i Værøy kommune i Nordland
har blitt tatt opp på blad B i fiskermanntallet.

Erlend A. Berge
i Frøya kommune i Sør-Trøndelag har blitt tatt opp på blad
B i fiskermanntallet.

Jonas Dimmen Andersson
i Giske kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Laurits Erlend Måseidvåg
i Sula kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad A i fiskermanntallet.

Idar Iversen
i Levanger kommune i NordTrøndelag har blitt tatt opp på
blad A i fiskermanntallet.

Tina Ervik
i Trondheim kommune i SørTrøndelag har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Håvard Kjensli
i Sula kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.

Marius Håvåg Moe
i Ørsta kommune i Møre og
Romsdal har blitt tatt opp på
blad B i fiskermanntallet.
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Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

kystogfjord.no
Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
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kr/kg

14
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Nov. Jan.
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Mai
Kilde: Råfisklaget, 17.09.2013

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
21

2011

2013

2012

20
19
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17
kr/kg 16
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Jan.

Mars Mai
Juli
Sept. Nov.
Feb. April
Juni
Aug. Okt.
Des.
Kilde: Råfisklaget, 17.09.2013

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (17.09.2013)

Bjørn Tore Forberg er det nyeste tilskuddet i Kyst og Fjords redaksjon. (Foto: Eli Carstens)

Bjørn Tore til
Kyst og Fjord
Han er trolig Norges
mest erfarne fiskerijournalist. Fra nå av vil du
finne Bjørn Tore Forbergs reportasjer og nyheter i Kyst og Fjord.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Han er den eneste journalisten i
Norge som har jobbet i samtlige
fiskeriaviser som har vært utgitt
i Norge de siste 30 årene. Fra
1984 jobbet han i Fiskeribladet
for senere å bli en del av Fiskarens redaksjon og ble også med
i den nye avisa da disse publikasjonene ble slått sammen til
dagens FiskeribladetFiskaren.
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Nærmere røttene
Etter å ha sluttet i denne fiskeriavisa for to år siden, tok han ut
AFP, men har nå valgt å jobbe
deltid for Kyst og Fjord.
- Jeg føler at Kyst og Fjord er litt
nærmere mine røtter når kystsamfunnene betjent av ei tusentallig
kystflåte skal beskrives. Framtida
er ikke nødvendigvis slik at alt
skal være stort, oljeglatt og børs.
Kystens folk fisker og produserer
kortreist mat, som har bærekraft
og muligheter til hyper kvalitet.
Dette skjer i naturskjønne levende
kystbygder, skreddersydd for turisme i et av verdens vakreste
land, sier han.
Bjørn Tore Forberg er naturlig
nok et kjent ansikt langs kysten
av Nord-Norge. Han ble født i

1947. Som sønn av fiskekjøper
på Sørøya i Finnmark, fikk han
oppleve fiskeriene på nært hold
fra barnsben av. Fiskeriene har
fulgt ham hele tiden og han ville
ikke valgt annerledes om han fikk
sjansen på ny.
- Ut på havet med kamera
sammen med erfarne fiskere,
gjerne i litt ruskete vær. Opp
kommer den ene blanke torsken
etter den andre, den ene større
enn den andre. Kvalitetstorsk som
bløgges, skylles og kjøles. Historier som fortelles. Harske ord om
dårlig fiskeripolitikk og milde ord
om det som er bra og om livskvaliteten i kystsamfunnet.
Arbeid og velferd
- Komme inn til fiskeværet der

År 		

Mill. kroner

2011 		
2012 		
2013 		

5.419
5.390
4.656

Sitter du
på en god
nyhet!

fisken leveres og gir arbeid og
velferd til folk. Produktene er
blant annet filet som rett fra havet
blir skåret til super-fersk. Traileren står og venter for å kjøre
superproduktet ut i verdensmarkedet. Norsk fisk går til 170 land.
I ledige stunder drar han mer
enn gjerne ut med kona Eli og
pløyer bølgene med motorseileren «Løsti» på 36 fot. Feriene
benyttes gjerne til turer langs
kysten av Nordland, Troms og
Finnmark.
- Selv om de store overskriftenes
tid kanskje er tilbakelagt, har det
vært interessant å kunne frilanse
litt i fiskerijournalsitikken også
etter å ha blitt halvpensjonist
som AFPer, sier han til Kyst og
Fjord.

– Tips oss!
Telefon

78 49 99 00
eller
redaksjonen@kystogfjord.no

www.kystogfjord.no
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