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Skjærer både stort og smått
Hos Norway Seafoods på Melbu tar
samme filetmaskin unna torsk på både 6
og 12 kilo. - Det er egentlig ikke noe hokus
pokus, sier Martin Rasmussen, plassjef ved
fabrikken.
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Fikk ikke klage behandlet
Norges Fiskarlags klage på dumpingstillatelsen av gruveavfall i Repparfjorden ble
aldri realitetsbehandlet. Nå ber generalsekretær Jan Skjærvø om at Sivilombudsmannen ser på saken.
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Aktiv legende (79)
De fleste stenger
fredag
De fleste fiskebrukene i
Nord-Norge stenger fredag
i denne uka. – Men noen
holder åpent, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i
Råfisklaget.
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Signe Korneliussen
i Tromsø har fått båt innført i
Fiskeridirektoratets register.
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Øystein Ingilæ

Den legendariske saltfiskprodusenten Hermann Pettersen blir 80 år
i år. Han var gjennom en tøff hjernehinnebetennelse for en tid siden,
men følger fortsatt nøye med det som skjer på anlegget i Havøysund.
(Foto: Øystein Ingilæ)
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Det hersker vel
ingen tvil om at
Nord-Norge har mye
å by på. Men med respekt å
melde, så virker rapporten til
regjeringen som ytterligere et
dokument full av vissvass.
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Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

- en fri og uavhengig fiskeriavis Ansvarlig redaktør

ØYSTEIN INGILÆ

Del ut kystfiskekvota!
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meninger

Fiskere i åpen gruppe som er hjemmehørende i Sametingets virkeområde, får nå fiske det dobbelte
av det yrkesbrødrene utenfor området får. Etter at
Fiskeridirektøren stanset torskefisket innenfor gruppekvoten på grunn av overfiske, vil mange av gruppens fartøy heretter kun få ta sine garanterte kvoter
som ligger på mellom 15- og 24 tonn. Om en ikke bor
i områder som er definert som samiske. Her er det nå
åpnet for at fiskerne kan ta helt opp i 39 tonn torsk.
Vi har stor forståelse for at fiskere som av geografiske årsaker må stå på yttersiden å se at fjordfiskerne
kan boltre seg, reagerer. Både Norges Fiskarlag og
Norges Kystfiskarlag har kommet ut med krasse
reaksjoner. For dette er urettferdig. Ja, det blir nærmest meningsløst all den tid dette er et kvantum som
sannsynligvis ikke blir oppfisket. Det er bare å se
på resultatet av de foregående sesongene der det
aller meste av den såkalte kystfiskekvoten har blitt
stående igjen og endt opp hos havfiskeflåten.
I fjor ble kun 5,7 prosent av kystgruppekvoten på
3000 tonn tatt. Det vil si snaue 170 tonn. Slik skal det
ikke være. Da er det på tide å avlyse hele ordningen.
Vi kan ikke ha et system der en gruppe tildeles store
kvoteandeler kun for å sitte på dem. Vi snakker om
verdier for mellom 40- og 50 millioner kroner. Dette
er verdier som tilhører den minste kvoten, men som
helt siden ordningen ble innført har endt opp i trålen.
Vi har ingen ting imot at det finnes ekstraordinære
virkemidler i samiske områder. Men å bruke egne
fiskekvoter som kun noen i området gidder å fiske på,
blir helt bortkastet. Det er kun med på å skape splid i
næringen. Fiskerne som omfattes av ordningen har
fått sine sjanser, men ikke benyttet seg av dem. Derfor bør kystfiskekvoteordningen nå avvikles.

Sjømatnæringen må være i front for å
finne de beste løsningene for å sikre
en ansvarlig vekst og utvikling. Det er
rett og slett en forutsetning for å kunne
være ledende på sjømat og for å kunne
utvikle oss videre og øke tilførselen og
produksjonen.
Gunnar Domstein, styreleder i FHL

KOMMENTAR
Øystein Ingilæ

Redaktør i Kyst og Fjord

Hva skal vi gjøre med alle
pengene? Tirsdag ble årets
gladlesning for Nord-Norge
presentert, da rapporten
«Framtid i nord» ble lagt
fram. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker var ifølge NTB
nærmest euforisk etter å ha
bladd gjennom dokumentet.
Men heldigvis ble hun tatt
raskt ned av Steinar Jonassen
i Nordland Fylkes Fiskarlag
som mente rapporten tapte
sitt innhold siden den ikke
ble presentert i Lofoten.
Nåvel, det hersker vel
ingen tvil om at Nord-Norge

Ennå har vi ikke
klart å plukke ut
beina på torsken,
uten at det må et
helt kobbel med
folk til

har mye å by på. Men med
respekt å melde, så virker
rapporten som ytterligere et
dokument full av vissvass.
Skal man tro på rapportørene vil nemlig «Fiskeri-,
havbruk og nye marine
næringer» gi 12.600 nye
arbeidsplasser i 2030 og
46.400 nye sysselsatte i 2050
hvis de riktige grepene tas.
Selv uten en bevisst tilrettelegging vil sysselsettingen
i sektoren øke med 3.300
personer til 2030 og nesten
6.000 nye sysselsatte fram
til 2050.
I beste fall betyr det nærmere 800 nye arbeidsplasser
hvert eneste år allerede fra
i 2014. Det er like mange
ansatte som det er i fiskerikonsernet Norway Seafoods
– som på sin side er i ferd
med å slanke selskapet ytterligere for å få endene til å
møtes. Konsernledelsen har
tydeligvis gått glipp av noe
– så herved sendes det en
oppfordring til Thomas Farstad sporen streks å ta kontakt med konsulentene bak
«Framtid i Nord».
I rettferdighetens navn
skal det nevnes at fiskeriministeren allerede har påpekt at det ikke er folk nok i
landsdelen til oppfylle visjonene. Og til Steinar Jonassen
som ville ha høytlesning i
Lofoten, er det bare å si at
rapporten ikke bare burde
vært presentert her, men
også vært laget i sin helhet i

nord. Kanskje man da hadde
opplevd et snev av realisme
i stedet for drømmekvadet
som ble lagt fram. For noe
særlig lengre fra virkelighetens verden er det vel bort
imot umulig å komme. Departementene som har bestilt
rapporten, burde faktisk ha
krevd pengene tilbake.
Nå skal det likevel sies
at Nord-Norge har mange
muligheter. Vi har absolutt
ingen grunn til å henge med
nebbet. Men spar oss likevel
for tøvete konsulenter som
forteller oss hvor bra alt kan
bli. Vi har hørt dette før. Vi
har tidligere blitt forelagt
visjoner om en marin verdiskapning på 550 milliarder
kroner i 2050. Likevel ser vi
ikke annet enn at store deler
av fiskerinæringen fortsatt
bare så vidt klarer å holde
seg på beina. I verste fall
kan en slik rapport gjøre det
enda vanskeligere å skape
en lønnsom næring ettersom
politikerne blir fôret med at
alt er såre vel i nord.
Dessverre ligger den bærende næringen i nord fortsatt på sotteseng. I stedet for
en rivende utvikling konsulentene prater om, opplever
vi at de tradisjonelle fiskeribedriftene knapt klarer å
holde seg flytende. Vi roper
et rungende hurra når en fiskeprodusent klarer å oppnå
et overskudd på et par prosent. Ja klarer de fem – seks
prosent blir de nærmest
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PDet startet med at den forrige fiskeriministeren fra Høyre, Svein Ludvigsen,
innførte evigvarende kvoter uten å legge
saken fram for Stortinget. Nå er vi i den
situasjon at den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kan avgjøre norsk fiskeripolitikk på dette området.
Henning Røed, forfatter

På sotteseng i eventyrland

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

I 18 år har vi forsøkt å skape lønnsomhet
i alle ledd fra fangst til foredling og salg.
Samlet har fartøyene og filetindustrien tapt
penger i denne perioden, og hver gang vi
forsøker å gjøre tilpasninger til økonomiske realiteter, blir vi møtt med høylytte
protester og grove beskyldninger.
Kjell Inge Røkke
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Thor Bjarne Stabell i Havøysund har brukt millioner på å automatisere mottaket. Dette er en oppgave som burde høre hjemme på tekniske høyskoler, så kunne
Stabell brukt sine egne penger til markedsarbeid.

geniforklart. I andre deler av
næringslivet er slike resultat
ensbetydende med nedlegging eller utflagging av hele
butikken. Med dette bakteppet skal vi tro på julenissen.
Skal rapporten få en snev
av troverdighet, kreves det
et ubetinget nasjonalt løft
for å utvikle fiskerinæringen
videre. Den tradisjonelle fiskerinæringen har så å si intet
å bidra med – bortsett fra
kompetanse. Enkelte selskap
bruker av sine små ressurser
til teknologisk utviklingsarkystogfjord.no • april 2014, uke 15

beid, men som de egentlig
burde vært spart for. Oljenasjonen Norge har penger
til å drive forskning. Sprøyt
inn alle de pengene som skal
til for å utvikle en teknologi
som kan gjøre fiskerinæringen lønnsom. Midlene kan
bevilges til de tekniske
høyskolene og i universitetene – som igjen kan kjøpe
kompetansetjenester fra næringen når de trenger faglig
veiledning. Dette kan vi
som nasjon gjøre uten at det
kolliderer med EUs direkti-

ver. Andre land bruker langt
mer på forskning en Norge,
derfor har vi sannsynligvis
svært mye å gå på her.
Da kunne bedrifter som
Tobø Fisk i Havøysund eller
fiskerikonsernene Nergård
AS og Norway Seafoods,
heller bruke pengene sine ute
i markedet for å nå nye kunder. Hadde de i tillegg kunnet
tatt seg betalt for kunnskapen
de sitter på, ville det gitt enda
mer penger til markedsarbeid. Sannsynligvis ville vi
sett helt andre resultater enn

det vi opplever i dag.
Norge er verdensledende
innenfor oljeteknologi. Her
er utviklet systemer som har
revolusjonert olje- og gass
sektoren. Samtidig forskes
det tungt på såkalt nanoteknologi i Trondheim, der man
snakker om milliontedelers
millimetere. Men ennå har vi
ikke klart å plukke ut beina
på torsken uten at det må
et helt kobbel med folk til!
Ingen må fortelle at ikke landets skarpeste hjerner ville
ha klart å finne en løsning

her, om de hadde fått tilgang
på nødvendige ressurser.
Nå ville selvsagt en slik
løsning nødvendigvis ikke
gitt flere arbeidsplasser. Men
vi hadde oppnådd ei fiskerinæring som hadde et økonomisk grunnlag til å stå mer
stødig i konkurransen fra
andre land. Det ville gjort det
mer attraktivt å satse penger i
næringen som har båret kysten siden landets tilblivelse.
Først når man oppnår det,
kan man begynne å snakke i
store bokstaver.
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Reker kan gi pris

Stipend til fiskeriungdom

Fiskesuppe til Bjørndalen

Ny rekord for kaffetorsken

50.000 tonn lofotskrei

Coldwater Prawns of Norway på Senja kan bli årets bedrift. Prisen, 250.000
kroner samt heder og ære, deles ut på Innovasjon Norges Signalkonferanse
3. juni i Oslo. – Bedriften har vist at det lønner seg å satse på toppkvalitetsprodukter. Både internasjonale og norske kunder er villige til å betale
for den kvalitet og sporbarhet som denne bedriften tilbyr, sier Bodil Palma
Hollingsæter, direktør i Innovasjon Norge i Møre og Romsdal til Kyst.no.

Lofotprodukt på Leknes går nye veier for å rekruttere ungdom til fiskerinæringa. Nå får heldig lofotungdom stipend på
30.000 over tre år. Tiltaket ble startet i fjor, og bedriften er
så fornøyd at den fortsetter uten å blunke, forteller Lofotposten. – Vi ser etter interesse for og nysgjerrighet på fiskeri og
sjømat, sier prosjektleder Kristel Pedersen.

Når olympiavinner Ole Einar Bjørndalen kommer til Lofothallen i slutten av måneden, må han regne med litt fiskesuppe. Det
fastslår arrangøren av boligmessa overfor Lofotposten. – Det
gjør vi alltid med storheter som kommer på besøk, serverer
hval- eller fiskegryte, signert Linda Lauritsen, sier en fornøyd
Sten Roger Sandnes i Leknes fotballklubb.

I forrige uke ble det satt ny rekord for kaffetorsken. 174 torsk
over 30 kilo er blitt landet i Lofoten denne sesongen, dermed
er rekorden på 173 torsk fra i fjor blitt slått, melder Lofotposten, som virkelig har lenset unna med kaffeposer. Gunnar
Grønhaug fikk æren å levere inn rekordtorsken, midt i en
serie levert i Stamsund, Klepstad, Ramberg…

Lofotfisket har passert 50.000 tonn. Ved utgangen av uke
13 var tallet 51.891 tonn, et tall som garantert ikke blir
stående. For fortsatt er det mange dager igjen før skreien
tar sommerferie. I fjor endte lofotkvantumet på 62.000
tonn. På denne tida i fjor var tallet 47.221 tonn, altså godt
og vel 4500 tonn mer enn i fjor, skriver Lofotposten.

Stenger dørene fredag

- Det er langt fra uvesentlig hvordan rapporten legges fram, mener daglig leder Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag, her sammen med lederen Hilmar Olav Sivertsen.

En historisk sesong går mot slutten. Fredag stenger de fleste mottakene dørene. (Foto: Henry Ingilæ)
torisk vintersesong det vil gå
gjetord om lenge. Rekordene
har falt som fluer, og hovedinntrykket er at ingen føler på noen
krise over at næringa tar påskeWilly Godtliebsen. Som lover å stopp.
– De fleste som har kjøpt mye
legge ut fullstendig liste på Rådenne vinteren, tar påske til frefisklagets hjemmeside.
dag. Det er hovedinntrykket, sier
Godtliebsen til Kyst og Fjord.
Historisk sesong
Karlsøy er et av unntakene,
Påsken nærmer seg, etter en his-

Fredag førstkommende stenger de fleste fiskemottakene dørene og tar påske. Med en god del unntak:
Noen fortsetter til tirsdag. Og noen holder på utover
i påska.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Vi er ennå ikke ferdig med å
skaffe oss oversikt, sier omsetningssjef i Norges Råfisklag,

men også på Vannøya, i Breivikbotn og i Tufjord vil du
finne åpne bruk. Når det gjelder
Øst-Finnmark, er ikke Råfisklaget ferdig med runden, så her må
man stole på internett.
Norges største torskekjøper,
Myre fiskemottak, holder på så
lenge det er fisk, det samme sier
et par bruk i Andøy, Svolvær,
Stamsund med flere. Utover i

Lofoten er kjøperne positivt avventende, litt usikker, men holder åpent om fisket er godt og
båtene leverer. Værøy er usikker, mens et par holder åpent på
Røst.
- Et inntrykk er at flere er
åpne for å kjøpe fisk etter fredag, dersom mange nok sier
at de har til hensikt å ro, sier
Godtliebsen.

fjor. Bare i uke 14 landet denne
gruppa nesten 7500 tonn.
I gruppen 11-15 meter står
det fortsatt igjen 7800 tonn,
gruppa har landet 1000 tonn
mer enn på samme tid i fjor,
mens 15-21-metringene ligger
2000 tonn foran fjorårsskjemaet. De to gruppene har henholdsvis 7800 tonn og 12.000

tonn igjen å fiske på.
Kystflåten over 21 meter
har landet 28800 tonn, 500
tonn under fjoråret. Gruppa har
9800 tonn igjen av kvota.

Bare 200.000 tonn igjen
Bare 200.000 tonn er igjen av den norske torskekvota. Norske fiskere har tatt på land nesten 40.000
tonn mer enn på samme tid i fjor.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Tallene sparker i gang debatten om sterkere periodisering,
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ikke minst etter at den minste
kystgruppa har tatt hele årskvota i løpet av 14 uker. Nå blir
gruppekvoten under 11 meter
overfisket, for første gang. Som
kjent endte fjoråret med at store

kvanta fra denne gruppa ble
overført til de større fiskefartøyene.
257.611 tonn er landet, mot
219.800 tonn på samme tid i
fjor. Godt over halvparten av
veksten på 38.000 tonn kan
tilskrives 11-metringene, som
har landet 59188 tonn, 22.000
tonn mer enn på samme tid i

- Burde valgt Lofoten
- Rapporten fra kunnskapsinnhentinga i nord
burde skjedd i Lofoten
eller Vesterålen. Ikke på
et grått kontor i Oslo.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det mener daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag, Steinar
Jonassen. Tirsdag ble rapporten
«Framtid i Nord» overrakt næringsminister Monica Mæland
og fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Dette er sluttrapporten
for den store kunnskapsinnhentinga for Lofoten – Barentshavet, utført i forbindelse med
oljeboringsdebatten for Lofoten,
Vesterålen og Senja.

Også trål har økt, fra 32.000
tonn på denne tida i fjor til
37.000 tonn i år. Her gjenstår
det 109.000 tonn.

- Burde skjedd i nord
– Dette burde helt opplagt skjedd
her i nord, ikke på et grått kontor
i Oslo. Måten den legges fram
på er med og gjøre rapporten
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mindre kjent for meningmann i
de områdene som rapporten omhandler.
Jonassen minner om daværende
olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), som for halvannet
år siden innkalte til stor konferanse i Svolvær da han skulle
legge fram delrapporten om antall arbeidsplasser i en fremtidig
oljenæring i dette området. Nå
kommer altså sluttrapporten,
om blant annet vekst i fiskeri,
mekanisk industri og reiseliv
på til sammen 13.000 - 14.000
arbeidsplasser. Men ingen konferanse.
- Vi som jobber med disse tingene vil jo alltid få tak i rapporten, og vi skal sørge for å sette
oss inn hva den omhandler. Men
det er langt fra uvesentlig hvordan den legges fram.
Må brukes aktivt
Folkeaksjonen oljefritt Lofoten,
Vesterålen og Senja fremholder

at kunnskapen ikke må havne
i en skuff, men brukes aktivt.
I en henvendelse til media reagerer Folkeaksjonen på at det
ikke er lagt opp til et større arrangement rundt sluttrapporten,
for å synliggjøre alternativer
til olje- og gass i regionen. Det
var tidligere planlagt en større
konferanse i Svolvær, men
fremleggelsen er nå begrenset
til overrekkelse av rapporten i
Oslo.
- Kunnskapen som er kommet
frem gjennom kunnskapsinnhentingen er, etter vårt syn, for
viktig til å bli lagt i en skuff
på et kontor i Oslo, sier leder i
Folkeaksjonen, Bente Kristine
Lorentzen.
Første delrapport viste at det
kan være store muligheter for
flere arbeidsplasser i NordNorge, med mulighet til å skape
over 9000 arbeidsplasser i fiskeriene i Nord-Norge frem mot
2030. Denne veksten vil igjen

generere 3000 nye arbeidsplasser innen mekanisk industri.
Dessuten kan det bli 1600 flere
arbeidsplasser i reiselivet frem
mot 2030, i følge rapporten,
som også lanserer vekst i folketallet i nord med 150.000 i fram
mot 2050.

- Her har regjeringen en kjempemulighet til å vise alvor med
å satse på etablerte og fornybare
næringer i området. Både fra
olje- tilhengere og oljemotstandere etterlyses det en satsning
på andre næringer, sier Bente
Kristine Lorentzen.

- Her har regjeringen en kjempemulighet til å vise at de satser på
fornybare næringer, sier Bente Kristine Lorentzen.
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Frykter fjorden kan gå tapt

Fikk sjelden fangst

Frykter for loddebestanden

Vil dele den samiske kvoten

Strammer opp regelverket

Nord-Norge trenger mer folk dersom potensialet som ligger i landsdelens ressurser skal
tas ut. Ressursene i Nord-Norge kan nemlig
doble sysselsettingen dersom de riktige grepene tas.
– Rapporten gir oss mange nyttige innspill
som vi som fagstatsråder på flere områder
kan ha nytte av, men det er neppe nok folk i
Nord-Norge, sier Elisabeth Aspaker til NTB.

Leder i Kåfjord Fiskarlag, Nils Samuelsen,
er svært bekymret for fiskeforholdene i
Lyngenfjorden, skriver Framtid i Nord. - I
dag får vi nesten ikke fisk inn til Kåfjord,
kanskje bare ti prosent av det vi hadde
for 15 år siden, sier Samuelsen til avisa.
Lokale fiskerne mener det er forurensing
som er årsaken bak. - Urenset kloakk blir
pumpet ut i fjordbunnen.

Dette er den 55. berlevågfisken som
noen sinne er registrert. Selv om
Morten Kaarby i Kjøllefjord hadde mer
enn nok med å hale torsk over rekka,
skilte et eksemplar seg kraftig ut. Etter
at han hadde levert juksafangsten på
rundt 3000 kilo, kunne han sette seg
ned med PC-en og google fisken. Det
viste seg å være en såkalt Berlevågfisk.

Stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen (SV) frykter boring ved iskanten i
Barentshavet kan skade loddebestanden.
I Stortingets muntlige spørretime stilte
Ingebrigtsen spørsmål til olje- og energiministeren om oljevirksomhet i iskanten,
melder Radio Nordkapp. - Torsken har
feitet seg opp på lodde, som er nøkkelarten i hele Barentshavet, sa han.

Norges Kystfiskarlag mener kvotetillegget
til de samiske områdene må deles med
resten av kystflåten. Laget mener det
er helt urimelig at fiskere som er hjemmehørende i samiske virkeområder skal
ha opp i doble kvoter. - Vi står fast ved
at ulikhetene mellom fiskere hjemmehørende i og utenfor virkemiddelområdet
må utjevnes, heter det i en melding.

Sjøfartsdirektoratet strammer opp regelverket. Mange og hyppige internasjonale endringer gjør det vanskelig for brukerne å
finne fram. Som følge av stadige og hyppige
endringer i de internasjonale bestemmelsene
og måten gjennomføringen blir foretatt
på, har direktoratets forskrifter over tid blitt
uhensiktsmessig fragmenterte, innrømmer
direktoratet.

kystogfjord.no

Ikke folk nok

- «Oppsigelse»
med to dagers varsel
TVINGES: Mye tyder på at fartøyeier Kristian Jensen nå tvinges til å forlate fiskaryrket. (Foto: Bjørn Hildonen)

Markedsrådgiver Ingrid Hansen og seniorrådgiver Bardon Steene i Norges Sjømatråd kan juble over at eksporten av blanktorsk og skrei til europeiske land nesten
fordobles i år.

Svenskene tar bølgen
Det er ikke bare i kvantum at norsk skrei av
torsk øker. Ute i Europa
er det nesten en fordobling i salget av blanktorsk og skrei. I Norges
Sjømatråd ropes det et
spesielt hurra for svenskene.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

-Vi har gjort en undersøkelse
på svenskenes kjennskap til
skrei. I januar i fjor var det 7
prosent som sa at de kjente til
begrepet skrei. Etter det har vi
kjørt flere kampanjer for skrei i
Sverige, og i januar i år var det
hele 24 prosent som kjente til
skrei, sier markedsrådgiver for
hvitfisk i Norges Sjømatråd, Ingrid Hansen.
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Enda mer PR
Hun legger til at skrei var årets
hovedråvare for «årets kokk»konkurranse i Sverige. Dette
kan ha gitt ekstra drahjelp. Det
samme regner man med vil skje
etter at tv-programmet «Master
Chef» gikk på svenske skjermer
i mars. Programmet var laget på
Frøya der ikke minst torsk og
skrei var i fokus, sier Hansen.
Pr. utgangen av mars 2013
kjøpte svenskene skrei og blanktorsk for 13,7 millioner kroner.
Pr. samme tidspunkt i år hadde
de handlet edel norsk torskvare
for 34,6 millioner kroner. Om
tendensen fortsetter kan det raskt
dreie seg om en tredobling både i
kvantum og i verdi.

Seks nasjoner doblet
I flere markedsland har det skjedd
en radikal økning av konsumet
av skrei og blanktorsk fra i fjor

til i år, regnet ved utgangen av
mars. Tallene gjelder millioner
kroner (fjoråret i parentes): Spania 52,2 (31,3), Polen 42,5 (13),
Storbritannia 46,5 (27), Sverige
33,6 (16,7) Nederland 24,7 (16)
og Færøyene 3,6 millioner kroner
mot en halv million i fjor.
Danmark er ført opp i statistikken for hel norsk torsk på is for
287 millioner kroner. Det skyldes at Danmark er et transittland
via Padborg for hele Europa. En
noenlunde tilsvarende rolle har
Polen som har mer en tredoblet
importen av norsk fersk torsk.
Ei krone mer per kilo
I kvantum økte eksporten av fersk
torsk fra 332 fra de første tre månedene, til 592 millioner kroner.
Økningen i tonn var fra 19353
til 32717. Kiloprisen økte fra kr.
17,17 til kr. 18,10.
Tallene inkluderer også fersk

filet, men kvantumet er ikke
større enn 1851 tonn. Det er den
hele torsken som dominerer.
Seniorrådgiver Bardon Steene
i Norges Eksportråd understreker
at godkjent skrei er en merkevare
der kvaliteten er like god hver
gang.

Nøye kontroll
- Denne erkjennelsen har gjort
at vi i et samarbeid mellom flere
instanser har bygd opp en omfattende kvalitetskontroll for skrei.
Vi har vårt apparat og vi samarbeider med flere instanser. I bunnen har vi standarden fra Norske
Veritas og ute på fiskebrukene og
ute i markedene har vi Norges Råfisklags skreipatrulje, sier Bardon
Steene. Han sier at man før gjorde
noe når det kom en reklamasjon.
Fotografert og rapportert
-Nå sjekkes det opp ute på fiske-

brukene og gjennom hele verdikjeden, medregnet transport og
ute i markedene. Det tas stikkprøver og det gis tilbakemelding
til leverandør med bilder og
kommentarer. Dersom feil ikke
rettes opp, mister vedkommende
kjøper retten til å være skreileverandør. I fjor var det en som
mistet denne retten. Men etter å
rettet opp rutinene, fikk vedkommende retten tilbake, sier Bardon
Steene.
Han forteller videre at man
i starten hadde 12-15 skreileverandører. Nå er antallet 53.
- En hovedkonklusjon er følgende: Det virker som om kvaliteten er god nok. Store aktører
blant importørene er godt kjent
med skreimerkeordninga, og de
vil ha leveranse med skreimerke
på. I Norge er det ganske få kjøpere som ikke har skreigodkjenning, sier Steene.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

- Fiskeridirektoratet har
gitt oss en «oppsigelse»
med to dagers varsel.
Kan ikke tenke meg at
andre yrkesgrupper
hadde akseptert en så
kort varslingsfrist, sier
fartøyeier Kristian Jensen (24) i Vadsø.
Bjørn Hildonen
redaksjonen@kystogfjord.no

Det var 1. april at Fiskeridirektoratet meddelte at fra 3. april er det
stopp for fisket etter torsk nord for
62°N for den minste kystflåten. I
meldingen presiserer direktoratet
at fisket fortsetter innenfor garan-

terte kvoter og ferskfiskordning.
Forlot styrmannsjobb
For Kristian Jensen betyr at
han nå ikke får kastet tampene for å delta i fisket, i alle
fall ikke før fløytlinefisket
etter hyse starter seinere i år.
- For mitt vedkommende, som
har tatt opp den garanterte kvoten, blir det nå lediggang. Og
meldingen fra Fiskeridirektoratet
kom svært overraskende. Nettopp
fordi utsiktene for oss som fisker i
åpen gruppe, med fartøy under 11
meter, hadde fått indikasjoner om
at 2014 ville bli et meget godt år.
De siste årene har jeg, i kombinasjon med drift av mitt eget
fartøy, hadde flere styrmanns-

«Samekvoten»
åpner for Kristian
Fiskeridirektørens beslutning
om å øke den garanterte tilleggskvoten i samisk virkeområde fra
12-24 tonn opp til en maksimalkvote på mellom 39- og 48 tonn,
åpner for at Kristian Jensen får
mer torsk å fiske på.
Denne økningen møtes imidkystogfjord.no • april 2014, uke 15

lertid med stor motstand både
av Norges Fiskarlag og Norges
Kystfiskarlag. Begge fiskeriorganisasjonene mener kvoteøkningen virker diskriminerende
for fiskere som ikke er hjemmehørende i disse avgrensede områdene.

jobber, blant annet på trålere. Før
årsskiftet sa jeg opp min faste stilling som styrmann om bord i den
34 meter lange autolinefartøyet
«Tromsøy», nettopp for å satse
for fullt med mitt eget fartøy. I
februar startet vi med garnfisket,
men nå er det slutt etter at vi har
bragt på land ved 60 tonn torsk.
Så nå er jeg kommet i en svært
vanskelig situasjon, også fordi jeg
ikke får økonomisk støtte fra Garantikassen for fiskere, dette fordi
regelverket sier at fartøyeiere
ikke kan få støtte. Det er heller
ikke mulig å leve av det kvantumet vi har tatt på land så langt i
2014, sier den unge fiskeren som
har hatt en mann med seg om
bord under garnfisket.

Fortvilt situasjon
Kristian Jensen hoppet av ungdomsskolen som 14-åring da han
skaffet seg en 28 fots sjark. Etter
en tid solgte han sjarken for å ta
utdanning innenfor det fiskaryrket, et yrke han virkelig elsker.
Unggutten valgte å velge bort videregående skole til fordel for et
liv på havet i egen sjark. Seinere
forsto han at skolegang var nødvendig.
- Jeg kom inn på Nordkapp
maritime fagskole og videregående skole. Her ble jeg i tre år,
tok fagbrev som fisker, teknisk
fagskole og skipperskolen. For
tre år siden satset jeg oppsparte
midler, tok opp lån og investerte
én million kroner i fartøyet jeg

har i dag, den vel 33 fot store
«Soley», bygget i 1999. Men skal
jeg nå få endene til å møtes som
yrkesfisker, må jeg ta på land om
lag 150 tonn torsk. Med myndighetenes pennestrøk – og den
nedslående melding som kom
1. april - virker det urealistisk.
For øvrig gikk jeg også fjor i underskudd. Da leverte jeg ca. 40
tonn torsk i tillegg til kongekrabbekvoten. Nå er jeg i en fortvilt
situasjon, vet ikke hva jeg skal
gjøre. For får vi ikke fiske, da må
jeg kvitte meg med fartøyet og
finne meg noe annet å gjøre. Har
fått tilbud om styrmannsjobb om
bord i et suppley fartøy, men det
er fisker jeg ønsker å være, fisker
Kristian Jensen.

- Skammelig
- Myndighetenes opptreden
overfor de som har satset
på fartøy under 11 meter er
skammelig, sier leder for
Kystfiskarlaget, Arne Pedersen.
Han er blitt gjort kjent
med situasjonen til Kristian
Jensen fra Vadsø, og sier at
Kystfiskarlaget er bekymret.
Hvor mange fartøyeiere som

er kommet i samme situasjon
som den unge Vadsø-fiskeren
har Pedersen ingen oversikt
over.
- Antar det er ganske
mange. Og det at myndighetene midt i sesongen forandrer spillereglene er for oss
uforståelig. I dag er det så
mye fisk i havet at en stoppe
ikke skulle være nødvendig.

For det er en sårbar gruppe
det nå går utover, og det er
heller ikke snakk om så store
mengder at de fartøyeierne
som fisker i denne gruppen
vil true bestanden, sier Arne
Pedersen som legger til at de
som har fartøy innenfor gruppen det her er snakk om, faller på mange måter mellom to
stoler.
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«Vi skiftet abonnement før jul

... er det rart vi elsker Dipper?»

Kari Krogh, økonomikonsulent i Kyst og Fjord.
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Norges Fiskarlag håper Sivilombudsmannen kan bidra til å hindre at gruveavfall blir dumpet i Repparfjorden. (Illustrasjonsfoto)

Fikk ikke klaget
til rett adressat
Norges Fiskarlags klage
på dumping av gruveavfall i Kvalsund, ble aldri
realitetsbehandlet. De
ber nå sivilombudsmannen om ny runde.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Fiskarlagets klage havnet ikke
hos rett adressat. Det kan ha kan
ha påvirket utfallet i saken, som
kan åpne for utslipp av to millioner tonn gruveavfall i året i
Repparfjorden.
Gyteområde
Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente 20.
mars en reguleringsplan for gruvedrift og sjødeponi på Nussir
og Ulveryggen i Kvalsund komSide 8 • KYST OG FJORD

mune. Planene omfatter utslipp
av gruveavfall til Repparfjorden,
avfall som inneholder tungmetaller som er giftig for livet på
fjordbunnen.
Utslippene er planlagt på samme
sted der det fra før er kartlagt et
gyteområde for kysttorsk. Repparfjorden har også status som
nasjonal laksefjord.
Ble aldri klarert
-Denne problemstillingen ble
aldri klarert i konsekvensutredningen eller reguleringsplanen,
og det er nettopp derfor gyteområdene i fjorden skulle ha blitt
nærmere undersøkt første halvår
2014, skriver Fiskarlaget i sitt
brev.
-Vi mener denne viktige informasjonen måtte innhentes
før reguleringsplanen ble god-

kjent, sier generalsekretær Jan
Skjærvø i Norges Fiskarlag.
Kritisk
Fiskarlaget har uttalt seg kritisk
til flere deler av prosjektet, og
klaget både på planprosessen, det
faglige innholdet i konsekvensutredningen og på deler av kommunens saksbehandling. Ikke
minst er Fiskarlaget kritisk til at
det fortsatt ikke er gjennomført
tilfredsstillende vurderinger av
hvordan de planlagte utslippene
vil påvirke gyteforholdene for
kysttorsk.
Skulle til fylkesmannen
-Klagen ser ikke ut til å ha blitt
realitetsbehandlet fordi den ikke
er oversendt klageinstansen, som
er Fylkesmannen i Finnmark,
sier saksbehandler seniorrådgi-

ver Bjørn Kvello.
Norges Fiskarlag mener manglende behandling av klagen kan

fra
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Jan Skjærvø
ha påvirket utfallet av saken. Av
den grunn ber Fiskarlaget om Sivilombudsmannens uttalelse.
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Frykter for fjorden
Fiskerne i Kåfjord er
bekymret for at Lyngenfjorden skal dø.
Leder i Kåfjord Fiskarlag, Nils
Samuelsen, er ifølge Framtid i
Nord svært bekymret for fiskeforholdene i Lyngenfjorden.
Rundt tusenårsskiftet merket
de forandringer i det tradisjonelle vinterfisket. Hvert år ble
det mindre fisk og kortere sesong.
- I dag får vi nesten ikke fisk
inn til Kåfjord, kanskje bare ti

-

prosent av det vi hadde for 15 år
siden, sier Samuelsen til avisa.
De lokale fiskerne mener det
er forurensing som er årsaken
bak.
- Urenset kloakk blir pumpet ut i fjordbotnen. I tillegg er
dette en terskelfjord, det vil si at
det er lite vannutskiftning.
Fiskerne har også merket at
mangfoldet i fjorden er borte.
Mens man før kunne få både
sandskrubb, krabbe og flyndre,
får de ikke en eneste i dag. Også
seien er forsvunnet fra fjorden.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

Telenordekning
og 4G-hastighet

Helsides-KogF-april.indd 1
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Ingen bindingstid
fri som fuglen

Sentralbord i lomma
enkelt og billig. Kun 29,- pr mnd

09.04.14 09:58
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Halvparten fikk erstatning

Seismikkskyting er oftest grunnen til at fiskere søker om erstatning i forbindelse med beslaglegging av fiskefelt. (Foto: PGS)

Bare rundt halvparten av de fiskerne som meldte erstatningskrav etter petroleumsaktivitet i 2013, fikk
utbetalt penger. Av disse fikk bare de færreste det
de mente at de hadde krav på.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Dersom fiskere blir forhindret
under fiske som følge av petroleumsvirksomhet, er det anledning
til å søke erstatning for utapt for-

tjeneste. Den største klagegrunnen er seismikkskyting i områder
der det pågår fiske.
19 mill
Det ble sendt inn krav for mer
enn 19 millioner kroner i 2013.

Av dette ble det innvilget erstatning på drøyt 2,4 millioner kroner.
I kun to av de 69 sakene som
var til behandling hos Erstatningsnemnd I fikk det de søkte
om. Denne nemnda behandler
erstatningssaker i forbindelse
med beslagleggelse av fiskefelt.
I praksis dreier det om fiskere
som har fått fiske ødelagt på
grunn av seismikkskyting.

31 av de 69 som sendte inn
krav, fikk noen kroner utbetalt,
men i all hovedsak langt mindre enn det de søkte om. Mer
enn halvparten av fiskerne som
mente seg presset ut av fiskefelt
på grunn av petroleumsvirksomhet, ble avvist av nemnda.
Mange avslag
- Går det an å gi noen forklaring
på hvorfor gapet er så stort mel-

lom erstatningskravene og innvilgede beløp?
- Noe av gapet mellom erstatningskravene og innvilget
beløp i 2013 kan forklares med
at 22 av 54 søknader ble avslått.
Årsaker til avslag kan for eksempel være at fisker ikke har
sannsynliggjort at han har fisket
innenfor en avstand på 20 nautiske mil fra seismikken, at fisker ikke i tilstrekkelig grad har

Møter i Erstatningsnemnd 2
(Erstatning for beslagleggelse av fiskefelt)
Møte	
  i	
  Erstatningsnemnd	
  2	
  	
  
(Erstatning	
  for	
  forurensing	
  og	
  avfall	
  fra	
  petroleumsindustrien)
24.06.13
Fartøynavn
Eiers	
  navn
Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.	
  gangsbeh. Vedtak	
  2.	
  gangsbeh.	
  
Klagesak:
Guldringnes
Viking	
  Utsira	
  DA
266.877,30
Kravet	
  avvist
73.002,-‐
R-‐9-‐U
Utsira
Sak	
  fra	
  forrige	
  møte:
Langenes
Roaldnes	
  AS
492.000,-‐
Kravet	
  avvist
M-‐25-‐G
Valderøy
Ny	
  sak:
Hekktind
Nordl.	
  Havfiske	
  AS
1.422.262,-‐
1.418.180,-‐
N-‐35-‐H
Stamsund

Møte	
  i	
  Erstatningsnemnd	
  3
(Kompensasjon	
  for	
  tapt	
  fangsttid	
  -‐	
  forurensing	
  og	
  avfall	
  som	
  ikke	
  stammer	
  fra	
  petroleumsindustrien)
Fartøynavn
Eiers	
  navn
Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.	
  gangsbeh. Vedtak	
  2.gangsbeh.	
  
Nye	
  saker:
Martor
Sigve	
  Nesvåg
18.120,-‐
17.714,-‐
R-‐7-‐SK
Hauge	
  i	
  Dalane
Johan	
  Feyer
Feyer	
  AS
616.000,-‐
Avslag
R-‐4-‐ES
Egersund
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Nils Jørgen Nilsen søkte om 480.000 kroner i forbindelse med kvalfangsten i 2012. Han fikk
250.000. (Foto: Dag Erlandsen)
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

dokumentert sitt økonomiske
tap eller at det ikke er godtgjort
at det er en årsakssammenheng
mellom det økonomiske tapet
og seismikkskytingen,skriver
seniorrådgiver Agny L. Bygnes
i en mail til Kyst og Fjord. Hun
har blant annet erstatningsordninger for fiskere som ansvarsområde.
- Er kravene for dårlig begrunnet eller dokumentert?
- Kravene er i mange tilfeller for dårlig begrunnet og/eller
dokumentert. Det er derfor
viktig at fiskerne gjør seg flid
med å fylle ut søknadsskjemaet
etter beste evne. Fremsatte erstatningskrav må begrunnes
og sannsynliggjøres, svarer
Bygnes.
20 klaget
20 klaget på avslaget eller de
lave tilsagnene. Fire av de som
klaget fikk noe medhold ved
andre gangs saksbehandling.
- At vi ble hindret under makrellfisket, er det ingen tvil om,
sier Nils Jørgen Nilsen på Røst.
Han er en av de som sendte inn
krav om erstatning. Han beregnet tapet til 200.000 kroner, men
fikk ikke ei krone i kompensasjon.
Han hadde imidlertid også
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

Møter i Erstatningsnemnd 1
Møte	
  7.	
  mai	
  2013

Fartøynavn	
  
Eiers	
  navn
Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.g.beh.	
   Vedtak	
  2.g.	
  beh
Saker	
  til	
  ny	
  vurdering:
Svebas
Ospa	
  Rederi	
  AS
846	
  483,-‐	
  
750	
  000,-‐
SF-‐8-‐SU
Hersvikbygda
Klagesaker:
Møte	
  7.	
  mai	
  2013
Vikstjerna
Øyvind	
  
Wiik
300	
  b
000,-‐	
  
Avslag Til	
  
Klagenemnda
Fartøynavn	
  
Eiers	
  navn
Omsøkt	
  
eløp Vedtak	
  1.g.beh.	
  
Vedtak	
  
2.g.	
  beh
N-‐45-‐SG
Våg	
  i	
  Steigen
Saker	
  til	
  ny	
  vurdering:
Sjørosa
Anders	
  
Iversen
350	
  
Avslag	
  
Svebas
Ospa	
  Rederi	
  
AS
846	
  0400,-‐	
  
83,-‐	
  
750	
  
000,-‐ Til	
  Klagenemnda
ST-‐23-‐F
Dyrvik	
  
på	
  Frøya
SF-‐8-‐SU
Hersvikbygda
Radar
Leif	
  Godtfredsen	
  
357	
  063,-‐	
  
Avslag	
  
10	
  000,-‐
Klagesaker:
R-‐42-‐H
Røvær
Vikstjerna
Øyvind	
  Wiik
300	
  000,-‐	
  
Avslag Til	
  Klagenemnda
Repsøy
Repsøy	
  
AS
512	
  008,-‐	
  
Avslag	
  
20	
  000,-‐
N-‐45-‐SG
Våg	
  i	
  Steigen
R-‐72-‐K
Vedavågen
Sjørosa
Anders	
  Iversen
350	
  000,-‐	
  
Avslag	
   Til	
  Klagenemnda
Nye	
  
saker:
ST-‐23-‐F
Dyrvik	
  på	
  Frøya
Malin
Øyvind	
  
Tomren
150	
  
Avslag
Radar
Leif	
  Godtfredsen	
  
357	
  000,-‐	
  
63,-‐	
  
Avslag	
  
10	
  000,-‐
M-‐1-‐VS
Tomrefjord
R-‐42-‐H
Røvær
Kiro
Kiro	
  
Kystfiske	
  
150	
  
Avslag
Repsøy
Repsøy	
  
AS AS
512	
  000,-‐	
  
08,-‐	
  
Avslag	
  
20	
  000,-‐
M-‐16-‐HØ
Bølandet
R-‐72-‐K
Vedavågen
Anny	
  
Lovise
Per	
  Arild	
  Hannasvik
292	
  950,-‐	
  
Avslag
Nye	
  saker:
M-‐72-‐AE
Tustna
Malin
Øyvind	
  Tomren
150	
  000,-‐	
  
Avslag
Håtind
Christian	
  
Sørensen
259	
  864,-‐	
  
125	
  000,-‐
M-‐1-‐VS
Tomrefjord
H-‐91-‐F
Fjell
Kiro
Kiro	
  Kystfiske	
  AS
150	
  000,-‐	
  
Avslag
Havøy
Hovland	
  
514	
  000,-‐	
  
Avslag
M-‐16-‐HØ
Bølandetog	
  Søn.AS
H-‐64-‐B
Bømlo
Anny	
  Lovise
Per	
  Arild	
  Hannasvik
292	
  950,-‐	
  
Avslag
Skogsøyjenta	
  
	
  Tustna
Gunvald	
  Aanensen
207	
  849,-‐	
  
Avslag
M-‐72-‐AE
VA-‐134-‐M
	
  Christian	
  
Mandal Sørensen
Håtind
259	
  864,-‐	
  
125	
  000,-‐
Barstein
Partsrederiet	
  
Barstein
300	
  000,-‐	
  
300	
  000,-‐
H-‐91-‐F
Fjell
SF-‐69-‐SU
Hardbakke
Havøy
Hovland	
  og	
  Søn.AS
514	
  000,-‐	
  
Avslag
Alvenes
Anders	
  
300	
  000,-‐	
  
Avslag
H-‐64-‐B
Bømlo Iversen
ST-‐34-‐F
Dyrvik
Skogsøyjenta	
  
	
  Gunvald	
  Aanensen
207	
  849,-‐	
  
Avslag
VA-‐134-‐M
	
  Mandal
Barstein
Partsrederiet	
  Barstein
300	
  000,-‐	
  
300	
  000,-‐
SF-‐69-‐SU
Hardbakke
Alvenes
Anders	
  Iversen
300	
  000,-‐	
  
Avslag
ST-‐34-‐F
Dyrvik

(Erstatning for beslagleggelse av fiskefelt)

Møter	
  i	
  Erstatningsnemnd	
  1	
  	
  (Erstatning	
  for	
  beslagleggelse	
  av	
  fiskefelt)
Møte	
  30.	
  og	
  31.	
  januar
Saker	
  til	
  ny	
  vurdering:
Fartøynavn	
  
Eiers	
  navn	
  
Fanøyvåg
Fanøyvåg	
  AS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
SF-‐28-‐F
6917	
  Batalden
Lotta
Håkon	
  Salthaug	
  
VA-‐51-‐S
Mandal
Aursøy
Harald	
  Ole	
  Aursøy
ST-‐711-‐F
Mausund
Klagesaker:
Vassøygutt
Vassøygutt	
  AS
R-‐3-‐S
4041	
  Hafrsfjord
Nye	
  saker:
Solagutt
Lars	
  A.	
  Løvik
R-‐12-‐SO
Sola
Pion
Sigbjørn	
  Tofte
VA-‐43-‐M
Mandal
Hopvåg
Albert	
  Ferkingstad
R-‐55-‐K
Stol
Gulliver
Dagfinn	
  Liebe
V-‐18-‐L
Larvik
Luna
Egon	
  Sekkelund
Hanstholm
Danmark
Molinergutt
Molinergutt	
  AS
R-‐11-‐K
Åkrehamn
Eldorado
Fred	
  Elling	
  Jensen
VA-‐97-‐FS
Borhaug
Arsbuen
Jens	
  Are
R-‐3-‐B
Bokn
Havsund
Alf	
  Ulland
VA-‐80-‐F
Hidrasund
Diola
Alf	
  Ulland
VA-‐280-‐F
Hidrasund
Akono
Reitefisk	
  AS
M-‐30-‐HØ
Fosnavåg
Petterson
Egil	
  Edinsen
M-‐100-‐SM
Smøla
Svåholm
Svåholm	
  AS
VA-‐142-‐K
Flekkerøy
Solfuglen
Karl	
  Seyfarth
VA-‐76-‐M
Mandal
Sigjo
Birger	
  Tønnessen
VA-‐33-‐K
Flekkerøy
Gullskjær
	
  Jr.Rune	
  Hjønnevåg
SF-‐104-‐SU
Kolgrov
Øyestein
Jens	
  Hovland
R-‐54-‐ES
Egersund
Marina
Ingolf	
  Skadeberg
R-‐26-‐ES
Egersund
Marielle
Robert	
  Madsen
M-‐114-‐HØ
Nerlandsøy
Siwa
Vidar	
  Hareide
M-‐15-‐NL
Nerlandsøy
Bønes
Lars	
  Oddvar	
  Bøe
M-‐182-‐HØ
Bølandet
Havstein
Havstein	
  Remøy	
  DA
M-‐50-‐HØ
Leinøy
Havleik
Stig	
  O.	
  Nilsen
H-‐88-‐B
Rubbestadneset
Svebas
Ospa	
  Rederi	
  AS
SF-‐8-‐SU
Hersvikbygda
Tana
RI286	
  
Dønning	
  2
VA-‐168-‐M
Nystrand
N-‐15-‐RT
Karl	
  Wilhelm
N-‐210-‐A
Saturn
M-‐29-‐AV

Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.g.beh.	
   Vedtak	
  2.g.	
  beh
700.000,-‐
Avslag
170.000,-‐

Avslag

350.000,-‐

90.000,-‐

126.548,-‐

15.000,-‐ Til	
  klagenemnda

397	
  289,-‐	
  

50	
  000,-‐

110	
  000,-‐	
  

25	
  000,-‐

111	
  442,-‐	
  

15	
  000,-‐

363	
  340,-‐	
  	
  	
  	
  	
  

145	
  000,-‐

146.408,-‐

Avslag

487.385,-‐

65.000,-‐

172	
  691,-‐	
  

15	
  000,-‐

257	
  667,-‐	
  

Avslag

481	
  917,-‐	
  

Avslag

68.183,-‐

5.000,-‐

607	
  000,-‐	
  

300	
  000,-‐

180	
  000,-‐

Avslag

1	
  550	
  209,-‐	
  

Avslag

264	
  312,-‐	
  

15	
  000,-‐

292	
  595,-‐	
  

20	
  000,-‐

300	
  000,-‐	
  

40	
  000,-‐

200	
  459,-‐	
  

Avslag

398	
  341,-‐	
  

95	
  000,-‐

316	
  251,-‐	
  

50	
  000,-‐

423	
  000,-‐

150	
  000,-‐

216	
  080,-‐

Avslag

290	
  620,-‐	
  

Avslag

107	
  552,-‐

107	
  552,-‐

Jørgen	
  Michelsen
Hvide	
  Sande
Danmark
Jan-‐Otto	
  Lønn
Mandal
Nils-‐Jørgen	
  Nilsen
Røst
Andenes	
  Kystfiske	
  AS
Andenes
Birger	
  Nekstad
Averøy

et erstatningskrav i forbindelse
med kvalfangsten sommeren
2012. Han søkte om 480.000
kroner og fikk 250.000 kroner.
Sjelden
- Jeg var ikke klar over at det er
mulig å søke om erstatning etter
seismikkskyting. Mannskap på
en kompisbåt fra Møre gjorde
meg oppmerksom på denne
muligheten, sier han til Kyst og
Fjord.
Nils Jørgen Nilsens krav i
forbindelse med kvalfangsten i

846	
  000,-‐	
   Innhente	
  opplysn.

425	
  000,-‐

Avslag

	
  	
  175	
  633,-‐	
  

75	
  000,-‐

200	
  000,-‐	
  

Avslag

150	
  000,-‐	
  

Avslag

180	
  000	
  -‐
200.000,-‐

Avslag

2012, er av de helt sjeldne nordfra. De fleste sakene dreier om
sør for 62. breddegrad.
I 2012 ble det gjennom seismikkskyting på strekningen fra
Røst til Trøndelag og det var i
forbindelse med denne at Nilsen
ble forhindret i fangsten.
Det største enkeltkravet som
ble sendt inn i forbindelse med
beslaglegging av fiskefelt i
2013, var på mer enn 1,1 millioner kroner. Vedkommende
sørlandsbåt fikk 300.000 kroner
i kompensasjon.

Møte	
  3.	
  september	
  2013
Fartøynavn	
  
Eiers	
  navn
Klagesaker
Lotta	
  
Håkon	
  Salthaug	
  
VA-‐51-‐S	
  
Mandal
Arsbuen	
  
Jens	
  A2
re013
Møte	
  3.	
  september	
  
R-‐3-‐B	
  
Bokn
Fartøynavn	
  
Eiers	
  navn
Akono	
  
Reitefisk	
  AS
Klagesaker
M-‐30-‐HØ
Fosnavåg
Lotta	
  
Håkon	
  Salthaug	
  
Petterson	
  
Egil	
  
Edinsen	
  
VA-‐51-‐S	
  
Mandal
M-‐100-‐SM	
  
Smøla	
  
Arsbuen	
  
Jens	
  Are
Solfuglen	
  
Karl	
  
R-‐3-‐B	
  
BoknSeyfarth
VA-‐76-‐M
Mandal
Akono	
  
Reitefisk	
  AS
Marielle	
  
Robert	
  
Madsen
M-‐30-‐HØ
Fosnavåg
M-‐114-‐HØ	
  
Nerlandsøy
Petterson	
  
Egil	
  Edinsen	
  
Siwa	
  
Vidar	
  
M-‐100-‐SM	
  
Smøla	
  Hareide
M-‐15-‐NL
Nerlandsøy
Solfuglen	
  
Karl	
  Seyfarth
Havstein	
  
Havstein	
  
VA-‐76-‐M
Mandal Remøy	
  DA
M-‐50-‐HØ
Leinøy
Marielle	
  
Robert	
  Madsen
Tana
Jørgen	
  
Michelsen
M-‐114-‐HØ	
  
Nerlandsøy
RI286
Hvide	
  
Siwa	
  
Vidar	
  HSande
areide
Danmark
M-‐15-‐NL
Nerlandsøy

Havstein	
  
Nystrand	
  
M-‐50-‐HØ
N-‐15-‐RT
Tana
Saturn
RI286
M-‐29-‐AV
Havøy
H-‐16-‐B
Nystrand	
  
Nye	
  
saker:
N-‐15-‐RT
Nystrand	
  
Saturn
N-‐15-‐RT
M-‐29-‐AV
Havur
Havøy
N-‐15-‐RT
H-‐16-‐B
Eidvågfisk
Nye	
  saker:
F-‐186-‐H
Nystrand	
  
Karmøyfisk
N-‐15-‐RT
R-‐30-‐K
Havur
Bjørnsson
N-‐15-‐RT
N-‐144-‐BR
Eidvågfisk

Havstein	
  Remøy	
  DA
Nils	
  
Jørgen	
  Nilsen
Leinøy
Røst
Jørgen	
  Michelsen
Birger	
  
ekstad
Hvide	
  SNande
Averøy
Danmark
Hovland&Søn
Bømlo
Nils	
  Jørgen	
  Nilsen
Røst
Nils	
  
Jørgen	
  
Nilsen
Birger	
  
Nekstad
Røst
Averøy
Stein	
  
Karlsen
Hovland&Søn
Røst
Bømlo
Eidvågfisk	
  AS
Nordre	
  
Seiland
Nils	
  Jørgen	
  
Nilsen
Karmøyfisk
Røst
Stol
Stein	
  Karlsen
M/K	
  
Røst Bjørnsson	
  AS
Brønnøysund
Eidvågfisk	
  AS

F-‐186-‐H
Nordre	
  Seiland
Møte	
  22.	
  oktober	
  
2013
Karmøyfisk
Karmøyfisk
Fartøynavn	
  
Eiers	
  navn	
  
R-‐30-‐K
Stol
Klagesaker:
Bjørnsson
M/K	
  Bjørnsson	
  AS
Malin
Øyvind	
  Tomren
N-‐144-‐BR
Brønnøysund
M-‐1-‐VS
Tomrefjord
Anny	
  Lovise
Per	
  A.	
  Hannasvik
M-‐72-‐AE
Tusna
Vestrevåg	
  
Harald	
  Emil	
  Strønen
H-‐83-‐O	
  
Lepsøy
Sandbuen	
  
Roy	
  Log
R-‐33-‐SK	
  
Åna-‐Sira
Kurti	
  
Kurt	
  Inge	
  Helleberg	
  
R-‐1-‐SO	
  
Ræge
Nesejenta	
  
Nesefisk	
  AS
VA-‐87-‐LS	
  
Lindesnes

Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.g.beh.	
   Vedtak	
  2.g.	
  beh
170	
  000,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda

257.667,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda

Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.g.beh.	
   Vedtak	
  2.g.	
  beh
607.000
300.000 Til	
  Klagenemnda
170	
  000,-‐
180	
  000,-‐	
  

Avslag Til	
  Klagenemnda
Avslag Til	
  Klagenemnda

257.667,-‐
264.312,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda
15.000,-‐
40.000,-‐

607.000
316.251,-‐

300.000 Til	
  Klagenemnda
50.000,-‐ Til	
  Klagenemnda

180	
  000,-‐	
  
423.000,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda
150.000,-‐ Til	
  Klagenemnda

264.312,-‐
290.620,-‐

15.000,-‐
Avslag

40.000,-‐
190.000,-‐

316.251,-‐
425.000,-‐

50.000,-‐ Til	
  Klagenemnda
Avslag Til	
  Klagenemnda

423.000,-‐

150.000,-‐ Til	
  Klagenemnda

290.620,-‐
200.000,-‐

Avslag
190.000,-‐
Avslag Til	
  Klagenemnda

425.000,-‐
180.000	
  -‐
200.000
514.000,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda
Avslag Til	
  Klagenemnda
Avslag Til	
  Klagenemnda

200.000,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda

480.000,-‐
180.000	
  -‐
200.000
290.000,-‐
514.000,-‐

250.000,-‐
Avslag Til	
  Klagenemnda
200.000,-‐
Avslag Til	
  Klagenemnda

193.500,-‐

55.000,-‐

480.000,-‐
532.104,-‐

250.000,-‐
50.000,-‐

290.000,-‐
73.500,-‐

200.000,-‐
50.000,-‐

193.500,-‐

55.000,-‐

532.104,-‐
50.000,-‐
Omsøkt	
  beløp Vedtak	
  1.g.beh.	
   Vedtak	
  2.g.	
  beh
73.500,-‐
150.000,-‐

50.000,-‐
Avslag Til	
  Klagenemnda

292.950,-‐

Avslag Til	
  Klagenemnda

185	
  599,-‐	
  

Avslag

379.537,-‐

35.000,-‐

199.342,-‐

75.000,-‐

	
  1.111.485,-‐

300.000,-‐

www.kystogfjord.no
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5000 tonn torsk i merd?

Det er brukbare dimensjoner på ankersystemene. Viggo Nilsen og Leif Bjørnar Andreassen blir både små og lette i forhold.

Norfra produserer store mengder saltfisk. Blant annet ved anlegget her i Nordvågen. Men gjennom levendelagring tror Frode Eliassen på større anvendelse som vil løfte prisene.

- Snu kvoteåret
Han karakteriserer de siste to årene som et dårlig
betalt eventyr. – Noen grep vil kunne heve prisen på
den nordøstatlantiske torsken, sier Frode Eliassen,
salgssjef i Nordfra.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

- For å øke verdien på torskekvota, må den fordeles jevnere
enn det vi gjør i dag. Vi må søke
å oppnå en bedre balanse mel-

lom tilbud og etterspørsel, sier
Eliassen som har vært salgssjef
i selskapet siden 1998.
Start året 1. august
- Hvilke tiltak bør iverksettes?
- Ett virkemiddel kan være å

snu reguleringsåret slik at årets
sesong starter 1. august. Da
vil vi få muligheten for å ta en
del av kvota på høsten og dermed minske trykket på vinteren. Sommerlodda gir et fiske
på torsk både for kystflåten og
ute i havet. Det vil ta bort litt
av toppen fra torskesesongen i
januar-april. Denne toppen har
rett og slett vært enorm de to
siste årene, sier Eliassen.
Han mener at ei gulrot for
fiskerne vil være at prisene på
torsk og annen fisk er bedre på
høsten enn i toppsesongen januar-april.
Dårlig betalt eventyr
- Det er jo et eventyr at vi to
år på rad kan oppleve tidenes
rekord for den nordøstarktiske

- Snu fiskeriåret slik at det starter 1. august, og øk satsingen
på levendelagret torsk. Det
er rådene fra Frode Eliassen,
salgssjef i Norfra AS.
Side 12 • KYST OG FJORD

torsken. Ingen har tidligere
opplevd så godt vær og så gode
fangster. Skreien er jo på denne
tida av ypperste kvalitet. Men på
grunn av mengdene i markedet,
faller prisene. Situasjonen er at
for noen bedrifter går det akkurat rundt, og noen gjennomfører
sesongen uten at det går rundt,
konstaterer Frode Eliassen.
Levendelagring er bra
- Det er en viss optimisme rundt
levendelagring av torsk. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har
sagt at det må bli like mange levendefiskhoteller som frysehoteller for fisk langs kysten?
- En vellykket levendelagring av torsk vil ta litt av toppsesongen og jevne ut tilbudet ut
i markedet. 4000 tonn til levendelagring er en begynnelse. Jo
mer man reduserer toppen med,
jo bedre. 10.000 tonn ville monnet mer, sier Frode Eliassen.
Vanskelig å fôre torsk
Han påpeker at naturen setter
sine grenser. Torsken kan stå 12

2014 kan bli året da 5000
tonn villtorsk havnet i
merd. Det er tre ganger
så mye som i fjor.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

uker i merd uten å bli tilført fôr
og uten å tape seg i kvalitet.
- Dersom du går utover denne
grensa og starter fôring, da er du
over i oppdrett og et regelverk
som gjør at du må ha konsesjon.
Men selv om du har konsesjon
har både vi og flere andre erfart
at det ikke er så lett å få torsken
til å ta fôr. Det gjelder både pellets og lodde. Noen torsker tar
fôr, andre ikke, sier Eliassen.
11.000-12.000 tonn
Han beskriver Norfra AS som
en av de store aktørene for fersk
hvitfisk med fiskekjøp fra Vesterålen i sør til Øst-Finnmark.
Råstoffvolumet for konsernet er
11.000-12.000 tonn. 70 prosent
er torsk mens resten er hyse og
sei.
Det er i år 30 år siden Norfra AS ble etablert. I en periode
drev konsernet også torskeoppdrett. Dette ble nedlagt, men
Norfra har fra den tiden parat utstyr for levendelagring av torsk,
som nå blir benyttet for jevne ut
sesongen.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

- At det har «tatt av», er vel å ta
for hardt i. Men det kommer seg,
sier André Reinholdtsen, fisker
og «hotelldirektør» for torsken.
I helga fikk havnebassenget på
Melbu sitt eget torskehotell.
Tre-fire hoteller
I de fire posene på 15 ganger 15

meter er det plass til 250-300
tonn levende torsk. Anlegget
hadde ikke stått mange timene
før de første snurrevadbåtene
hadde vært og levert. Torsken
blir råstoffbase for filetproduksjonen ved Norway Seafoods’
anlegg rett ved siden av.
Ved Staven i Øksnes står
det også et torskehotell. Her er
det plass til 500 tonn, og i disse
dager er det fullt. Det var herfra det gikk 250 levendetorsk
under storstormen «Kyrre», noe
som gjorde at produksjonen ved
flere anlegg kunne fortsette, til
tross for uværet. Nå vil denne

fisken bidra til at produksjonen
kan fortsette, også etter at vintersesongen er avsluttet
Det tredje hotellet ligger fortøyd i Sigerfjord, men vil bli
slept nordover til Nordvågen
i påska. Båtene som har meldt
seg på til dette fisket representerer vel 3000 tonn, men det er
et åpent spørsmål om alt dette
havner i anlegget. Det er også
andre fartøy som nå har meldt
sin interesse. Reinholdtsen
selv er på vei nordover med
brønnbåt for å kunne betjene
denne flåten.
Også i Bjarkøy drives det

levendefangst og produksjon,
med visjoner om 2000 tonn, i
regi av Sjøfisk AS.
Kjøpere melder seg på
Vel så viktig er det at også kjøpersida melder sin interesse.
Sjømatkjempen Lerøy Seafood
i Bergen ønsker å leie hotellplass selv hos Reinholdtsen,
for produksjon i Finnmark.
Og ellers skal flere nordnorske
kjøpere være interessert i dette
råstoffet.
Reinholdtsen, som etter alt å
dømme er vår mest aktive på
torskehotellsida akkurat nå, ser

mange utfordringer, dersom
man skal nå opp i visjonen om
30.000 tonn innen 2020.
- Det vi driver med nå, er
egentlig bare småtteri. Vi må
mange divisjoner opp, om dette
skal monne. Det er dyrt å drive
småanlegg, slik vi nå gjør.
Selv har han ikke fått sluttfinansiert sin egen hotellsatsing.
Han berømmer Innovasjon
Norge for å satse på noe nytt
og spennende, men har så langt
ikke fått svar fra Råfisklaget
og departementet. Deler av
satsinga har han tatt på egen
kappe, for å komme i mål.

André Reinholdtsens «Kloegga» er både fiskebåt og brønnbåt, og her også arbeidsbåt. I løpet av et døgn var anlegget på Melbu på plass.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15
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- Spektakulær take-off
Aldri før har et produkt
har tatt av på denne
måten. Det sier kategorisjef for fisk og sjømat
hos Rema 1000, Trond
Storrud.

- Suksessen med skreien fra
Melbu er helt spektakulær. Det
er helt spesielt at man i løpet av
bare syv uker har greid å skape
en slik forbrukerendring hos
kundene. Hittil har de handlet
over 200.000 kilo skreifileter,
sier Trond Storrud til Vesteraalens Avis.
God kjemi
Etter et besøk hos Norway Seafoods i fjor høst ble han overbevist om at kjemien var til stede
for et samarbeid.
- Jeg møtte Martin Rasmussen,
han hadde steinkontroll, vakte
tillit og hadde en maskinpark
som opprinnelig var utviklet for
laks og kunne ta store mengder
råstoff. Etter besøket fikk vi tilsendt en vareprøve. Deretter var
det bare å tenke konsept, sier
Storrud til avisen.
Utfordring
Å få skreien frem til butikkene

Stolt: Plassjef Martin Rasmussen med den vakumpakka skreien. - Alle ansatte står bak, sier han.
(Foto: Harald Pedersen)
over hele landet innen 24 timer
etter produksjon, er en logistisk
utfordring, med presisjon og et
godt samarbeid med distribusjonsnettet. - Vi har brukt mye
tid og ressurser på å fase inn produktet. Vi har blant annet sendt
noen av verdens beste kokker til

Vesterålen for å lage oppskrifter
som kundene kan bruke.
Storrud sier at torsk normalt
har blitt regnet som et produkt
for den eldre garde, som har
kunnskap og tid til å prekevere fisken. Men at de nå har
vist at yngre generasjoner mer

enn gjerne spiser skrei, hvis det
bare blir gjort enkelt å tilberede
fisken.
- Vi tar inn norsk fisk fremfor
fisk som er bearbeidet i Kina. Vi
har tro på dette og vil vurdere å
videreføre suksessen etter skreisesongen, sier Storrud.

Kjempesuksess med Rema-skrei
Vakumpakka ferske
skrei-sider levert fra de
beste kystbåtene, og
kjørt rett i kjøledisken
på Rema. Det er Norway
Seafoods’ stor vintersuksess.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Storfisk i maskinen: Arbeiderne på Melbu kan legge i fisk på opptil 12 kilo sløyd vekt i filetmaskinene. Her legger litauiske Vjatsjeslov Korneljuk stor fisk i maskinen på bildet sammen med landsmannen
Remigijus Butkus. (Foto: Dag Erlandsen)

Har løst storfiskgåten
Hvordan kan en og
samme filetmaskin ta
unna en torsk på 6 kilo
det ene øyeblikket, og
en på 12-13 kilo det
neste? På Melbu har de
funnet svaret.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det er egentlig ikke noe hokus
pokus. Gjennom gradvis tilpasning av kjent teknologi har vi
fått det til. Pluss litt ekstra, som
vi vil holde litt for oss selv, smiler Martin Rasmussen, plassjef
Side 14 • KYST OG FJORD

ved Norway Seafoods Melbu.
Teknisk avdeling i bedriften har
jobbet med spørsmålet i halvannet år, de har bygget om en eldre
filetmaskin. Og kommet i mål. En
testproduksjon i fjor var preget av
en del barnesykdommer. Men nå
går det unna, opptil 40 tonn på en
dag.
- All ære til vår tekniske avdeling, som ser praktiske løsninger
på problemene - og setter dem ut
i livet.
Fileterer storfisken
Tradisjonelt industrimønster i
hvitfisknæringa har alltid vært
dette: Småfisk går til filet, storfisk

til salt. Men mye har skjedd de
siste to vintrene:
- Torsken har vokst. Andelen stor
fisk er så stor at det er blitt et problem.
- Lavere lønnsomhet for saltfisken.
- Samt et nytt fokus på filet her
i landet, på grunn av større automatisering og ny teknologi.
Alt dette har snudd på flisa. Det
går ikke lenger an å sende all
storfisk til salterne eller opp på
hjell, det er for mye av den. I stedet går de til filet.
Godt utbytte
Men så var det å få til en indus-

triell produksjon av storfisken.
Det er det mange som har forsøkt, uten å lykkes. Løsninga har
gjerne vært å sette opp et manuelt
«husmorskift», som kjøres i gang
de få dagene i året når volumet er
stort nok. Skal dette skje industrielt, må du ha ei produksjonslinje
som både er fleksibel, skånsom
og effektiv på en gang.
Laksenæringa har for lengst fått
dette til, men her er all fisken
nøyaktig like stor. Ei linje for torsken må ha langt større fleksibilitet, for forskjellen fra fisk til fisk
er enorm. Når sesongen er over
og storfisken forsvunnet, må linja
dessuten kunne stilles om, så den

Går til USA
Det meste av den fileterte storfisken dypskinnes (dvs. skinnet
fjernes ved hjelp av fryseteknologi) og går til det amerikanske
markedet. Som frossenfilet. Konsernet legger stor vekt på kvalitetssortering; det skal bare være
topp kvalitet de sender fra seg. Og

tilbakemeldingene er gode. Etterspørselen vokser.
Foreløpig er fabrikken på Melbu
den eneste i konsernet som har
ei slik linje, beregnet for fisk på
over seks kilo. Det betyr at storfisken fra Norway Seafoods-anleggene i Finnmark nå sendes
til Melbu for produksjon. Hittil
i år har 1000 tonn gått igjennom
maskinene, målet er å komme
opp i 2500 tonn.
- Det er klart, at for å oppnå
lønnsomhet i dette, må vi ha
store volum av stor fisk. Og
med det fisket vi har hatt denne
vinteren, ser vi at timinga var
rett.
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også kan ta i mot småfisken.
- Alt dette har vi fått til. Vi får
et godt utbytte på denne fisken,
fordi vi kan utnytte fileten på en
annen måte enn før, sier Rasmussen. Som beskjedent føyer til at
også islendingene har løst gåten,
omtrent på samme måte.

- Så langt har vi kjørt ut 200
tonn på denne måten. Når dette
blir enkelt og delikat nok, kaster nordmenn seg over skreien,
konstaterer plassjef Martin Rasmussen ved Norway Seafoods på
Melbu.
Det er første gang selskapet satser på denne måten. – Norske
forbrukere spiser torsk når de får
det på rette måten og med den
rette kvaliteten. Lettvint, delikat,
og der kunden får hele historien
på pakken.
Skreien er sesongprodukt, og nå
går det mot slutten. Men Rasmussen ser potensialet til noe
større og kommer til å satse enda
mer neste år.
Alle redskapstyper
At kvalitetskravene til råstoffet
er uhyrlige, er selvsagt. Men,
overraskende nok, her er alle
redskapstyper i kystflåten representert, også garn. Selskapet har
knyttet til seg en håndfull kystbåter som de kjenner og stoler
på. Og sender skreien fra akkurat
disse båtene til den helt spesielle

Siri Dreyer ved Rema 1000 på Melbu er en av mange som selger det nye suksessproduktet.
(Foto: Harald Pedersen)
produksjonen. Flere ganger underveis i produksjonen tas det ut
uegna fileter.
Storleverandør av skrei er Øksnes-båten «Gunnar K», snurrevadbåt på 36 meter. Martin har
selv vært med om bord på et sjøvær. Han har bare godt å si om
skipper Rolf Guttorm Kristoffersen og hans mannskap.
Mye av råstoffet kommer også
fra yttersida av Bø i Vesterålen.
Daglig kommer en bil fra Skårvågfisk AS, en av flere bedrifter

som de siste årene er blitt tilknyttet NSF-nettverket. Rasmussen
gir daglig leder Jan-Arne Skog
samme skussmål som Kristoffersen fra nabokommunen: Både
han og sjarkfiskerne som leverer
i Skårvågen kan det som er verdt
å vite om kvalitet.
Lettvint
Vel inne på fabrikken på Melbu
går det bare minutter fra fisken
kommer inn, til den ligger ferdig
vakumpakka, klar til utkjøring.

Behandlinga er skånsom hele
veien, her er ingen steder hvor
fisken ramler ned på neste transportbånd.
Hovedtyngden av den vakumpakka skreien går til Østlandet.
Men også folk i Stavanger, Trøndelag og Nord-Norge får skrei i
kjøledisken. Til og med Båtsfjord.
- En slik suksess er noe alle ansatte står bak. Alle må bidra for å
holde kvaliteten og produksjonen
oppe, og det er artig å se at folke
er stolte over å lykkes.
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Stadig bedre nødløsninger

Mann over bord: Sekundene teller, når noen faller på havet. De som er nærmest, bør varsles først. (Foto: Redningsselskapet)

MOB-teknologien
(Mann-Over-Bord-) blir
stadig bedre. Men alt for
få bruker den.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Det er det ikke tvil om. Rett
teknologi gir en langt større
sjanse for å bli funnet og dratt
opp av vannet i tide, sier daglig
leder Torbein Rønning i O.M.
Rønning Skipselektronikk i
Hammerfest. I framtida er det
- Vi har bare sett begynnelsen, sier Torbein Rønning, her
sammen med faren og grunnleggeren av firmaet, Ole Martin Rønning.
(Foto: Dag Erlandsen)

Nye regler fra Sjøfartsdirektoratet
Redningsflåter: Kravene til redningsutstyr
endres slik at alle dekkede fartøy under
15 meter skal ha redningsflåte. Fartøy med
en besetning på tre personer eller færre
kan ha redningsflåte i henhold til standarden ISO 9650-1 (group A), som i tillegg
har flyteegenskaper slik at den kan flyte
opp etter å ha blitt utløst fra neddykket
tilstand av en hydrostatisk utløser
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AIS-teknologien som vil overta
markedet, tror han.
Varsler de som er nærmest
Tenk deg at du ramler i havet.
Alarmen løses ut, og sender signaler direkte til de som er nærmest; til kompisene på fartøyet
du falt ut av og til omkringliggende fartøy. Det er forhåpentligvis nok til å berge deg, ingen
trenger å oppdage at du plutselig
er borte. De får beskjed lenge
før.
Men her er mer:
Dersom det er et infrarødt
FLIR-kamera om bord i et av
letefartøyene, som er koblet til
en kartplotter, kan operatørene
i styrhuset be kartplotteren følge
signalene via kameraet. Da vil
alarmen du har på deg virke som

en magnet på kameraet. Kameraet sikter mot deg uansett hvilken vei fartøyet svinger, mens
båtføreren fullt og helt kan konsentrere seg om å komme deg til
unnsetning.
- Det blir som om du hadde
en megaforsterker på stemmen
når du ropte på hjelp, samt var
utstyrt med selvlysende klær.
Bare med mye større effekt, sier
Kolbein.
Flere MOB-systemer er utviklet de siste årene, med litt ulik
oppbygging. Systemet Rønning
slår et slag for, er ingen nødpeilesender, den varsler for eksempel ikke nødetatene på land, kun
de som er nærmest.
Rønning sier det er gjort litt
ulike erfaringer på området. Og
mener at når sekundene teller,
er det avgjørende å fjerne flest

mulig mellomledd, i ulike alarmsentraler og nødetater på land.
Denne alarmen går direkte, fra
den som trenger hjelp til de som
er nærmest til å hjelpe.
AIS-teknologi
Da sporingssystemet AIS kom
på banen for noen år siden, var
det mange skeptikere. Opprinnelig handlet dette om å hindre
kollisjon på havet, men ganske
snart var dette en del av kontrollapparatet i fiskerinæringa,
der for eksempel AIS-sporing
og landingssedler måtte stemme
overens. Oppdiktede landinger
ble snart oppdaget. AIS gir deg
dessuten oversikt over hvilke
fartøy som er hvor, gjennom den
nettbaserte karttjenesten MarineTraffic og andre.
AIS-SART-teknologien tar

Selge båten?
Meld båten inn for salg nå.
Autorisert megler.

Gratis innmelding. Kun provisjon ved salg.
Redningsflåte
2 års serviceintervall
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altså dette et skritt videre, der
AIS blant annet kobles mot et
FLIR-kamera via kartplotteren.
Utbygging av AIS-lyttestasjoner vil gradvis gjøre teknologien

mer og mer effektiv.
- Det er viktig å koble seg på
teknologi som hele tida er i bruk
om bord, framfor at man i nødsituasjoner skal måtte bruke helt

annet utstyr enn man håndterer
til vanlig. Jeg er overbevist om
at vi bare har sett begynnelsen
av denne utviklinga, sier Rønning.

Advarer mot slurv
-Skaff deg sikkerhetssystem

Oppfordringen kommer fra
Kurt Karlsen fra Øksnes.
Han har i en årrekke vært
en engasjert tillitsmann i
Norges Fiskarlag, og har
siden 2008 vært medlem
av Statens Havarikommisjon for Transport (HST).
Også Sjøfartsdirektoratet
øker fokuset på sikkerhet om bord, og har nå et
eget sjekklistepunkt ved
uanmeldte tilsyn som går
på sikkerhetsstyringssystem.
- I store fiskerimiljø som
her i Øksnes er det rimelig
bra fokus på sikkerhet,
men jeg legger merke til at
bevisstheten er mindre på
steder med færre fiskere,
sier Kurt Karlsen.
Karlsen har snart seks

års erfaring fra havarikommisjonen, og sier han
skulle ønske flere var litt
mer opptatt av å ha et forebyggende blikk på egensikkerheten.
- Spesielt for de med de
minste fartøyene vil jeg
si det er et «must» å få på
plass et sikkerhetsstyringssystem. Det er nesten så
jeg vil si at det er dumskap
å la være. Ikke slurv med
egensikkerheten, sier Karlsen med ettertrykk.
Direktoratet følger opp I
2010 ble det et lovkrav om
å ha et sikkerhetssystem
også om bord i fiskefartøy. Lovens bokstav sier
bare generelt hvordan et
slikt system skal utformes.
Arbeidet med en forskrift
som utdyper nettopp dette

er imidlertid i gang. Før
sommeren er det planlagt
at denne forskriften skal
ut på høring, opplyser underdirektør Yngve Folven
Bergesen i Fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet til Mea.
- Vi har nå innført et
såkalt informasjonspunkt
på sjekklistene som våre
inspektører bruker ved
uanmeldte tilsyn. Dersom
fartøyet mangler sikkerhetsstyringssystem får
eieren informasjon om
lovkravet, men blir ikke
tilbakeholdt, sier Folven
Bergesen. Han forklarer
at det først vil skje etter at
forskriften er på plass. - Vi
ser for oss at forskriften
blir fastsatt innen utgangen
av 2014, sier Bergesen.
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Nye krav til redningsflåter
Fra neste sommer må
fiskefartøy helt ned i
seks meter ha godkjent
redningsflåte om bord.
Kanskje 1500-2000 flåter
må kjøpes inn.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Med en stykkpris på 12.00013.000 kroner, betyr dette en
samlet investering for sjarkflåten på rundt 25 millioner kroner.
Pluss moms.
Sommeren etter må nye 25 millioner investeres når de samme
kravene også skal gjelde for
fjordfiskefartøyene.
- Trøsten er at flåtene bare må
kontrolleres annet hvert år, mot
tidligere hvert år, sier Tommy
Hagen, Bjørn Nogva og Bente
Storhaug Dahl i Survitec Norway
AS i Ålesund, tidligere Brude
Safety.
Brude ble solgt i november i
fjor og er nå en del av det britiske globale konsernet. I Norge
har selskapet 47 ansatte ved hovedkontoret i Ålesund og servicestasjonene i Stokmarknes og
Bergen.

Må kjøpe flåter: Mange sjarkeiere må investere i redningsflåte det neste året, konstaterer Tommy Hagen i Survitec.

 Innen 1. juli 2015 må  Flåtene skal kontrollere

alle kystfiskefartøy over 6
meter (ikke åpne båter) ha
typegodkjent redningsflåte
om bord.
 Innen 1. juli 2016 vil det
samme gjelde for fartøy i
fartsområde fjordfiske.

Proviant for 24 timer
Tidligere kunne små fiskefartøy under 10,67 benytte de fleste
typer redningsflåter beregnet
for fritidsfartøy. Nå må de følge
ISO-standarden, som på fint heter
ISO 9650-1.
- Vi ruster oss for det som kommer. Selv om mange i denne
gruppen allerede har skaffet seg
godkjent redningsflåte, regner vi
med økt pågang i året som kommer, sier de tre. Selv lanserer Servitec en nyutviklet redningsflåte
spesielt beregnet for de minste
fartøyene.
Redningsdrakter og brannslukker
Men også redningsdrakter anskaffet etter 1. juli i år får skjerpede
krav, blant annet til flyteevne og
stabilitet. De skal også utstyrt med
løftestropp eller liknende med
egnet innhuking- og holdearrangement, signalfløyte som er sikret
til drakten med snor og lys som
tilfredsstiller LSA-kodens krav til
lys på redningsvester. Redningsvester og redningsdrakter skal
dessuten være merket, slik at det

sannet hvert år.

 Reglene inneholder

også nye krav om brannslokningsapparater, redningsdrakt, nødproviant,
livbøye og håndbluss.
skal være mulig å spore tilknytning til fartøyet det kommer fra.
Det skal også være minst to godkjente brannslokningsapparat på
minst seks kilo om bord, og minst
én reserveladning til hvert apparat. Brannslokningsapparatene må
kontrolleres årlig.
Livbøye
For hver tredje person om bord
skal det være minst én godkjent
livbøye, hvorav minst halvparten
av livbøyene skal ha godkjent
bøyelys. Minst én livbøye på hver
side skal være utstyrt med en flytende redningsline på minimum
30 meter. På fartøy under 10,67
meter er det tilstrekkelig med èn
slik bøye.
På fartøy som skal ha to eller flere
livbøyer, skal minst én bøye være
plassert akterut og én i nærheten
av stedet der arbeid med fiskeredskaper foregår.
Fjordfiske- og kystfiskefartøy skal
ha tre fallskjermlys og tre røde
håndbluss, mens bankfiskefartøy
skal ha seks fallskjermlys og fire
røde håndbluss, går det fram av
reglene.

Flåteprodusentene
må øke kapasiteten.
Nå kommer en styrtsjø av bestillinger fra
Norge.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Markedet er nytt og konkurransen hard. Jeg frykter
at ikke alle vil vite hva de
skal se etter når de skal ut
og handle redningsflåte, sier
salgssjef Frode Ulvøy i Viking life-Saving Equipment
Norge. Som særlig ber folk
sjekke at det går an å få utført service på flåten de kjøper, helst nært der de bor.
Dessuten må de forvisse seg
om at flåten både er godkjent
i henhold til ISO-regelverket
og at den tilfredsstiller det
såkalt fri flyt-kravet; krav
om automatisk utløsning i
vann.
- Er ikke dette noe som selgeren uoppfordret må kunne
garantere overfor kunden?
- Jeg er ikke overbevist. Sjøl
har vi hatt mange fortvilte
båteiere på besøk, med flåter
uten servicenett i Norge. Da

blir vedlikehold og
ettersyn unødvendig dyrt, selv om
flåten kanskje var
billig.
Sjøl ruster de seg
til det som skal
komme,
dan skeide Viking,
som regner seg
som verdens største leverandør av
sikkerhetsutstyr til
sjøs. Hovedkontoret ligger i Bergen, med i alt 20
servicestasjoner
fra Engelsviken
ved Fredrikstad
rundt hele kysten
- Jeg frykter at mange ikke vet hva de
til Hammerfest
skal se etter når de kjøper redningsflåte,
og Honningsvåg i
sier Frode Ulvøy.
Finnmark.
– Vi bygger opp et lager av en informasjonsbrosjyre om
denne typer redningsflåter på de nye reglene, for de mange
våre stasjoner langs kysten, båteierne som ikke har vært
nok til å kunne dekke etter- borti denne type utstyr tidspørselen. Vi har fabrikker i ligere. Der gjør vi selvsagt
Thailand og Bulgaria og må også rede for hva vi kan tilby i
selvsagt legge opp produk- denne sammenheng. Vi har 20
sjon og kapasitet der nede servicestasjoner, ti av dem fra
i henhold til det som skal Trondheim og nordover, og
komme, sier Ulvøy.
vil være en seriøs samarbeids- Samtidig har vi utarbeidet partner.

AIS SART

Med AIS SART øker en sikkerheten ombord. AIS SART løser
seg automatisk ut når en faller overbord.
I dag får man AIS SART innebyggd i redningsvest og varianter som også alarmerer på DSC i VHF'en. Med en AIS-sniffer
kan man løse ut sirener eller stanse motoren for de som er
alene i båten.

Ta kontakt så finner vi en god løsning for deg.
O.M. Rønning Skipselektronikk
Epost:
torbein@omronning.no
Det er vanskelig å forholde seg til demens, og enda
vanskeligere hvis du ikke har noen å snakke med.

Mobil: 913 40 273
Tlf: 784 11 785

Web:
www.omronning.no
Besøksadresse:
Brenneriveien 15
9600 Hammerfest

Vi gir deg støtte, råd og informasjon.
Ring Demenslinjen

815 33 032
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Trygghet på havet med MOB-alarm
Trygghet på havet
med MOB-alarm

Mann over bord!

Sjøfartsdirektoratet
Det er Sjøfartsdirektoratets nye
regelverk for den minste flåten
som inneholder de nye flåtebestemmelsene. Reglene, som
kom etter flere tragiske forlis
med små fiskefartøy, måtte
igjennom flere ekstrarunder på
grunn av misnøye fra fiskerorganisasjonene. Men 1. januar i
år trådte de i kraft.
Kyst og Fjord har tidligere omtalt reglene, mest i forbindelse
med stabilitetstestene, som fiskerne fant både unødvendige og
dyre. Men reglene omhandler
altså både redningsflåter, redningsdrakter, nødbluss og redningsbøyer.
Det er nye materialer som gjør
at Sjøfartsdirektoratet har landet på at det ikke lenger er nødvendig med årlig kontroll av
flåtene. Men bestemmelsen om
halvert intervall kom likevel
ikke før fiskerorganisasjonene
hadde trykket på.

Fakta, nye regler:

- Må øke kapasiteten

Med trådløs MOB-alarm festet til bekleding

får du raskt hjelp ved et fall over bord. Et trykk
Med
trådløs
festet til bekledning får du raskt hjelp ved et fall over bord.
på knappen,
utløser alarmenMOB-alarm
hos nærmeste
kystradiostasjon via VHF-Data.
Et trykk på knappen, utløser alarmen hos nærmeste kystradiostasjon via VHF-Data.
MOB-alarmen

stopper fremdriftsmaskineriet

MOB-alarmen
gir raskest mulig hjelp
l

l

driftssikker ogfremdriftsmaskineriet
effektiv
•erstopper
raskt og koster fra kr 300 per mnd.*
•installeres
er driftssikker
og effektiv
l

l

* ekskl. installasjonskostnader og eventuelt leie/kjøp av utstyr.

• gir raskest mulig hjelp
• installeres raskt og koster fra kr 300 per mnd.*

Survitec Norway AS

* ekskl. installasjonskostnader og eventuelt leie/kjøp av utstyr.
Gjør en innsats for egen sikkerhet
- kontakt oss i dag for mer informasjon!

Gangstøvikvn. 66 ,N-6009 Aalesund ,NORWAY
Tlf 70 15 87 00

Gjør en innsats for egen sikkerhet - kontakt oss i dag
for mer informasjon! Telefon: +47 800 888 77
Kontakt oss:

design by colours.no

Telefon: +47 800 888 77
sales.mradio@telenor.com
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JEG VAR DØD!
Rask igangsetting av livreddende
førstehjelp og umiddelbar bruk av
hjertestarter reddet livet mitt!

I en fagrapport fra Sintef framgår det at det siden 1970 har omkommet 92 personer ved kantring og vannfylling av sjark i norske fiskerier. (Illustrasjonsfoto: Redningsselskapet)

Med fare for kantring
92 sjarkfiskere har omkommet ved kantring
etter 1970. Men nytt
regelverk alene hjelper
ikke.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Utilstrekkelig stabilitet for fiskefartøy under 15 meter representerer en risiko for kantring.
Ulykkestallene er betydelige.
Dette er bakgrunnen for at det
nå har kommet nytt regelverk
for denne fartøygruppen.
- Men selv om regelverket er
på plass, er det fortsatt et behov
for informasjon og kursing dersom man skal minske risikoen
for kantringsforlis. Myndighetene bør også ha som målsetting
å prioritere kontrollen mot fartøy
som har spesielt høy risiko for
kantring, sier seniorforsker Halvard Aasjord ved Sintef Fiskeri

og Havbruk til Kyst og Fjord.

109 ulykker siden 1970
I en fagrapport fra Sintef (pr. desember 2013) utført på oppdrag
for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
framgår det at det siden 1970
har omkommet 92 personer ved
kantring og vannfylling av sjark
i norske fiskerier. Totalt har det
i denne perioden vært 170 forlis
i den minste fiskeflåten < 15m,
og disse har ført til totalt 109
ulykker. I tillegg til disse tallene
kommer dødsulykker ved «fall
over bord», «drukning i havn»
og «klemming i spill/vinsj».
Hele veien er det de minste fartøyene under 10,67m som kommer dårligst ut.
Altfor høye tall
- Dette er altfor høye tall, sier
Aasjord som har lang fartstid i
arbeidet for sikkerhet i fiskeflåten.

Av en statistikk vedlagt Sintefs rapport om disse forholdene
framgår det at det suverent er
Nordland, Troms og Finnmark
som har flest fiskefartøy i det
mest utsatte fartøygruppene, det
vil si under 15 og 11 meter.
I 2012 var det 3456 fiskefartøyer mellom 8 og 11 meter
og 811 var bygd etter 1. januar
1992. Det mangler derimot en
samlet oversikt over hvor mange
av disse fartøyene som har stabilitetsdokumentasjon.
Mangelfull standard
Det ble nedsatt ei styringsgruppe
for å se på nye sikkerhetstiltak for mindre fiskefartøy. Ved
Sintef har følgende utført utredningsarbeidet: Halvard Aasjord,
Birger Enerhaug og Ingunn M.
Holmen.
Målet har vært å utvikle et
kunnskapsgrunnlag for nye forskriftskrav om tiltak for å unngå
forlis og havarier forårsaket av

dårlig fartøystabilitet i kystfiskeflåten under 15 meter.
- En mangelfull fartøyteknisk
og sikkerhetsmessig standard
har vært sterkt medvirkende til
mange av de alvorlige forlisene,
heter det.
Ombygginger og oppgraderinger på utstyrssiden uten ny
stabilitetskontroll og påfølgende
feiloperasjon av fartøy, har medvirket til mange forlis, heter det
Sintef-rapporten.
Rulleprøve
Videre konkluderer Sintef på
faglig grunnlag med at forenklede stabilitetsmetoder minimum bør kunne anvendes på
fartøy bygget før 1992 som driver fiske med lettere redskapstyper som garn, line og juksa.
Alle fartøy bygget etter 1992
skal ha fullstendige beregninger
i henhold til kravene.
Rulleprøve som er anbefalt,
har større usikkerhet enn andre

metoder beskrevet i rapporten.
Men den har tilstrekkelig nøyaktighet til raskt å sjekke om
fartøyet har en betryggende stabilitet. Metoden vil også være
nyttig for båteiere som har gjennomført endringer og som raskt
ønsker å sjekke om tiltak bør
iverksettes, heter det.
Stabilitetskurs
- Et kurstilbud om opplæring i
stabilitetslære vil være et godt
forebyggende tiltak, sier Halvard Aasjord.
Arbeidet med ny standard
ble satt i gang på bakgrunn av
at sjøfartsmyndighetene ønsker
strengere regler for sikkerhetskontroll også for de mindre fartøyene. Det endelige regelverket
som til slutt ble vedtatt, skjedde
etter at det var inngått et kompromiss mellom myndighetene,
Norges Fiskarlag og Norges
Kystfiskarlag.

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe seg
hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000 personer faller
om med uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge
hvert år. Per i dag er det så mange som 9 av 10 som dør.
Liv kan reddes og flere vil overleve
hjertestans om det utplasseres flere hjertestartere
i samfunnet. Vi oppfordrer alle bedrifter til å trygge
sin arbeidsplass og nærmiljø ved å gå til anskaffelse
av hjertestarter.

Norges beste tilbud
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan® PAD 300:
En driftssikker livredder som passer for alle typer bedrifter
Meget robust som tåler godt fukt og støv
(markedets beste IP på hele 56)
En av markedslederne i Norge
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Intuitiv og vedlikeholdsfri
Benytter den fremste teknologi innen defibrillering
Er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt bruk

Mris kr 14.990,KA
Ord. p

Svært brukervennlig med norsk tale
Markedets beste garanti på hele 10 år
Leveres med bæreveske
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Telefon: 05003 | Internett: www.rødekorsførstehjelp.no | E- post: post@rodekorsforstehjelp.no
- Selv om regelverket er på plass, er det fortsatt et behov for informasjon og kursing dersom man skal minske risikoen for kantringsforlis, sier seniorforsker i SINTEF,
Hallvard Aasjord. (Foto: Redningsselskapet)
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Fjærtoftbruket fikk full pott
Fjærtoftbruket i Berlevåg kommune er sikret ny
framtid. Da Finnmark fylkeskommune delte ut
årets midler til antikvarisk restaurering av fredede
bygg, fikk Fjærtoftbruket til sammen 400.000 kroner. Samtidig har de fått forhåndstilsagn på ytterligere 100.000 kroner neste år.

Kystfolk

En tredjedel til kystkultur

Opphever freding

Da Finnmark fylkeskommune gjorde fordelingene av antikvariske midler for 2014, gikk en tredjedel av bevilgingene til fiskerirelaterte anlegg. Åtte gamle slitere fikk til sammen kroner
1.090.000,- av en samlet pott på kroner 3.25 millioner som ble
fordelt. Flere av anleggene har fått midler over flere år, og er
nå sikret ytterligere restaurering.

Riksantikvaren opphever midlertidig freding av Antonbua i
Midsund. - Den midlertidige fredningen har vært en bremsekloss for ei utvikling i sentrum, mener ordfører Einar Øien Riksantikvaren mente den gamle sjøbua er en viktig del av norsk
kystkultur og fiskerihistorie, men har nå likevel konkludert med
at den ikke blir permanent fredet.

I dag er det søsknene Wiggo og Linda Pettersen om har overtatt driften av
Hermann Export i Havøysund.
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Hermann Pettersen holdt på å stryke med av hjernehinnebetennelse. Men nå er 79-åringen tilbake, rett nok redusert etter både sykdommen og skifte av to hofter. (Alle foto: Øystein Ingilæ)

Hermann er tilbake
Han lå en måned i koma og var halvannet år ute av spill. kreve store ombygginger for
Nå er Hermann Pettersen tilbake etter en dramatisk syk- å tilpasse anlegget til vår drift,
sier Hermann Pettersen.
domsperiode som holdt på å ta knekken på ham.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Det skal mer til enn hjernehinnebetennelse for å pensjonere den
gamle saltfiskkongen. Nå er han
tilbake på saltfiskanlegget i Havøysund. Vel nok humpende på
krykke, men det er ingen tvil om
hvem som er sjef – selv om han
hevder at han fortsatt er ute av
drift.
Fyller 80 år
Den legendariske saltfiskprodusenten blir 80 år i år. Et hardt
arbeidsliv har satt spor etter seg.
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Nylig skiftet han den siste av
hoftene og vil ennå trenge noen
måneder før han er helt tilbake.
Men noen pensjonisttilværelse
er helt uaktuelt. Han jobber ufortrødent videre, og planlegger nye
steg for Hermann Export – selv
om han formelt sett har overført selskapet til sønnen Wiggo
og datteren Linda. Det er de to
som i dag driver selskapet, med
Wiggo som daglig leder. Men far
selv er aldri langt borte når store
beslutninger skal tas. Nylig var
han på befaring på filetfabrikken
i Mehamn som er til salgs.
- Her er muligheter, men det vil

Han ser likevel ikke bort fra at
de kanskje vil legge inn et bud.
Men da er det en rekke forutsetninger som må falle på plass. Å
kjøpe et anlegg kun for å kjøpe,
det er absolutt ikke Hermann
Pettersens stil.

Må «importere»
Nei, det skal fisk gjennom bruket. Store mengder. I fjor kjøpte
og produserte Hermann Export
åtte millioner kilo sei og torsk i
Havøysund.
Først og fremst er det sei det har
gått i. For det er her den største
fortjenesten har ligget de siste
årene. Med et altoppslukende

marked for salt- og klippfisk i
Afrika, klarer saltfiskprodusenten ikke å få tilstrekkelig kvantum. Han har måtte kjøpe inn
saltsei fra produsenter i sør, for
å kunne forsyne sine afrikanske kunder med tilstrekkelige
mengder.
- Egentlig litt merkelig at jeg må
handle inn fisk fra sør, all den
tid vi har mange andre saltfiskprodusenter her nord.
- Men det er vel slik at saltfisken
skal selges til bedrifter utenfor
landsdelen, uansett hvor stor
mangelen her nord er, undrer
saltfiskveteranen.

ringens stormfulle historie. Fra
de store topper til de dype daler.
En gang var han verdens største
saltfiskeksportør. Men imperiet
han hadde bygd opp fra Vanna
på Karlsøy siden tidlig 1960-tallet, gikk over ende et par år inn
i det nye årtusenet.
Normalt ville det knust selv et
sterkt menneske. Men for Hermann Pettersen var det aldri noe
alternativ å gi opp, selv om han
allerede den gang hadde nådd
den ordinære pensjonsalderen.
Han hadde ennå mye å utrette,
og var ikke villig til å la ringen
sluttes der og da.

Var størst
Hermann Pettersen har helt
bokstavelig opplevd fiskerinæ-

Reiste seg igjen
I stedet gikk han løs på et helt
nytt prosjekt i Havøysund, der

han inngikk en leieavtale om
nyoppførte lokaler som Måsøy
kommune hadde oppført. Med
solide kontakter både på sjøsiden
og ikke minst ute i verden, gjorde
han som han alltid hadde gjort.
Kledde på seg kjeledressen og
begynte å salte fisk igjen.
Bare unntaksvis var han å finne
på kontoret. Hans plass er først og
fremst på gulvet, hvor han sørger
for at alt gjøres riktig. Han har
stålkontroll med det meste som
foregår, og sørger for at markedet
får varene som bestilles.
I dag er det Afrika som tar mesteparten av volumet Hermann
Export eksporterer. Men Portugal har gått som en rød tråd
gjennom Hermann Pettersens
liv – allerede fra starten på Lille
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Hermann Pettersen er
fortsatt Norges ubeting
ede
saltfiskkonge. I dag er
det Afrika som er bedri
ftens
største marked.

hvert eneste år går med
solid overskudd.
Og fortjeneste er viktig.
Uten den ser han ingen
hensikt med å produsere
saltfisk.
- Slik skal fisken legges.
- Hadde vi ikke tjent penHermann Pettersen er
fortsatt på gulvet og
instruerer staben om hv
ger
på dette, ville jeg selvordan fisken skal beha
ndles.
sagt gjort noe annet, sier
Skorøya like ved Vannavalen i
Pettersen som opprinnelig
1962. Først drev bedriften som meste eksporterte den ubetingede kommer fra Bø i Vesterålen.
de fleste andre, og lot eksportø- saltfiskkongen mellom 24.000 og
rer ta seg av salget. Men i 1980 25.000 tonn saltfisk årlig av en Pensjonisttilværelse er imidlertid
tok han skjeia i egen hånd og be- totaleksport på 45.000.
helt uaktuelt. Han har knapt tid til
gynte eksportere sjøl. Han reiste
selv til Portugal for å undersøke
markedet. Deretter startet et saltfiskeventyr verden aldri tidligere
hadde sett. På få år opparbeidet
han seg et volum som fortsatt
mangler sitt sidestykke. På det

Viktig med fortjeneste
Men dette er historie. Hermann
bruker den kun til å korrigere
nåtid. Derfor klarte han i løpet
av bare et par sesonger å skape
en svært lønnsom bedrift – som

å være sjuk, selv om han det siste
året i perioder har vært tvunget til
å holde senga.
Straks han kom seg delvis på
beina, bar det imidlertid rett ned
på fiskebruket. Her blir han til
han stomper.

Litt stolt
Nå bruker 79-åringen ingen store
ord, verken om seg selv eller
salt- og klippfiskbedriften han
har bygd opp i Havøysund. Han
klarer likevel ikke skjule en liten
aning stolthet når han viser oss
rundt i det gigantiske saltfiskanlegget som har vært gjennom
flere runder med utvidelser etter
at han kom til fiskeværet.
Fra grytidlig på morgenen til
seine kveld går maskineriet for
fullt.
Og sjefen sjøl, kan konstatere
at det aller meste fungerer. Fra
sløyelinja til selve fabrikken. Det
vil si, en av saltstrøerne går litt
ujevnt. Da er Hermann Pettersen
raskt til å få satt folk i sving for å
utbedre svakheten.
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BORTKASTET: Fiskerne på Lumley Beach plukker småfisk
ut av garnene. Dagens fangst var knapt verdt bryderiet,
men hver krone teller når man har familie å forsørge.

SMÅMORT: Noe av dagens fangst. En håndfull sardiner. – Helst vil vi ha barracuda eller tunfisk, sier
fiskerne.

KROPPSARBEID: Alt foregår manuelt for fiskerne på
Lumley Beach. Sierra Leone er et av verdens fattigste
land.

FRUSTRERTE: F.v. båteier Tiboy Alusain (34) og nestkommanderende Kabba Sisay (29). – Vi har aldri dårlig
vær, men får nesten ikke fisk, sier de.

TEAMWORK: Strandfisket er lagarbeide, og fiskerne
på «The Living God» er samkjørte etter mange år
sammen.

DRAR: Fiskerne drar garnene på land fra to kanter,
og samler fisken i en pose på midten, der den kan
avtines.

Fiskerne på Lumley Beach
ELDGAMMEL DESIGN: Båten de bruker er lang, smal og håndbygget. Den er uegnet til havseilas, men passer perfekt til å
dra ut og inn gjennom brenningene når garnene skal settes.

TØRKES: Etter endt dagsverk tas garnene på land og henges til tørk under trærne. (Alle foto: Rune Kr. Ellingsen)
– Alt dette arbeidet, for ingenting. Slik er det hver dag, banner strandfisker Kabba Sisay
fra Sierra Leone.
I Sierra Leone:
Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

Sisay spytter ordene ut mellom
sammenbitte tenner. Han er nettopp ferdig med dagens andre
garnhaling på stranda Lumley
Beach i utkanten av Freetown i
Sierra Leone på Afrikas vestkyst.
Sammen med sine ni kolleger
står han og ser på dagens fangst.
En håndfull med sardiner. Kyst
og Fjord møtte strandfiskerne på
Lumley Beach en tidlig morgen.
Kontrasten til årets pågående lofotfiske er slående. Både når det
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gjelder klimaet og tilgangen på
fisk.
Håndmakt
Kabba Sisay (29) er nestkommanderende på båten «The
Living God». Båten er en håndbygget, tradisjonell trebåt på ca.
25 fot. Den er smal og lav. Dette
er nødvendig for at den lett skal
kunne tas inn og ut på stranda
gjennom brenningen. I Sierra
Leone finnes det tusenvis av
slike båter. De fleste av dem har
ikke motor, og ingen av dem har
noe elektronisk utstyr. De er designet for å fiske på langgrunna,
på dyp opp til ca. 20 meter. Det
er håndmakt som gjelder, også
når bruket skal settes og dras.
Bruket settes fra land, som en
slags landnot. En del av mann-

skapet tar båten og ror 2-3 kabellengder ut fra land, før de gjør
en fin bue tilbake inn igjennom
brenningen igjen. Der står flere
av mannskapet, og gjør seg klare
til å dra garnene inn igjen. Avstanden mellom de to lagene er
200-300 meter. Så begynner de
å dra i tauarmene fra hver sin
side, mens de jobber seg gradvis innover mot hverandre. De
forsøker å time det slik at de kan
dra bruket på fallende sjø. Slik
hjelper havet og månen dem med
å lande bruket. Utenfor stranden
koker sjøen av fisk. Vi ser dem
til og med gjennom brenningene. Fiskerne peker og roper
forventningsfulle til hverandre
hver gang de ser en spore som
smeller i dønningen. I dag skal
storfisken tas!

Håper på storfangsten
Svetten driver av sterke, svarte
kropper der de står i helspenn
mens de haler og drar for å få inn
bruket. Bakerst sitter en mann og
kveiler opp tau. Det går sakte, og
den brennhete afrikanske sola er
på full fart opp på himmelhvelvingen. Det er nesten ikke et
menneske å se på den flere kilometer lange stranda. For at alle
skal dra i takt, synger sistemann
på hvert lag en sang med monoton stemme. Ordene gjentas
av han som står fremst, til knes
i sjøen, og sammen drar de inn
garnene, meter for meter. Hele
operasjonen tar ca. to timer. Den
gjentas en gang til før sola kommer for høyt og gjør det umulig
å jobbe effektivt. Av og til tar de
også en tørn om ettermiddagen,

SMALHANS: En håndfull sardiner samles forsiktig opp.
når temperaturen atter begynner
å synke under 30 grader. I blikket deres ser jeg noe kjent fra
mitt hjemsted Røst: Drømmen
om storfangsten. Om at nå, i dag,
skal de endelig få belønningen
for alt slitet.
- Vi får mest sardiner, makreller og annen småfisk. Men helst
vil vi ha en barracuda, eller kanskje en tunfisk? Da kan vi tjene
opptil 1000 dollar på en dag, forteller Sisay.
Null fortjeneste
Journalisten synes unektelig at
1000 dollar (6000 Nkr.) høres ut
som en god dagslønn.
– Det er ikke ofte at det skjer.
Det kan gå måneder mellom hver
gang.
Spesielt tunfisken holder helst

til på langt dypere vann enn det
karene på «The Living God» har
båt og bruk for å operere på. Men
både bruk og metode blir for ineffektive denne dagen. Dessuten
har båten et mannskap på ti. Alle
skal ha del i disse pengene. Fordelingsnøkkelen fremforhandles
fra gang til gang, og går blant
annet etter fartstid og rang. Det
virker som det norske systemet
med lott ikke har noe motstykke
her. Etter en stund har fiskerne
dratt garnene helt opp i strandkanten, og samlet fisken i en liten
pose. De vasser ut for å betrakte
fangsten. I garnet ligger det noen
få småfisker og spreller. Kabba
Sisay klarer ikke å skjule skuffelsen sin.
- Jeg er ikke fornøyd! Alt
dette arbeidet, for ingenting. Slik
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er det hver dag. Ingenting! Null
fortjeneste, roper han til mannskapet. Skuffet jobber de videre
med å samle sammen de få fiskene som gikk i garnet. Her teller
hvert gram. Hjemme sitter kone,
barn og kanskje besteforeldre og
venter.
Lovløse farvann
Vi skuer utover det blå havet.
På de rike fiskefeltene rett under
synsranden ligger havgående
fiskefartøyer og fisker døgnkontinuerlig. Blant andre spanjoler
og portugisere, men også fartøyer fra andre afrikanske land.
Sisay og kollegene hans vet
dette. Hver kveld, når fiskerne på
Lumley Beach har lagt seg for å
samle krefter til neste dags slit,
kommer de inn. I ly av natten

leverer de sin last til et fabrikkanlegg i hovedstaden Freetown,
noen kilometer fra der vi står. Så
setter de atter kursen ut på det
åpne havet.
- Det er ren utnyttelse, sier
Sisay og får støtte fra de andre.
Jeg spør om Sierra Leone
har en kystvakt som kan regulere havområdene og fiskeriene.
Fiskerne ser bare på meg og rister på hodene. Det var nettopp
denne typen problematikk som
opprinnelig var opptakten til
at somaliske fiskere ble pirater
på 1970-tallet. De ville ha del
i verdiene som ble hentet opp
og stjålet rett for nesene deres.
Noen kvinner fra fiskemarkedet i byen kommer til med kurvene sine, og plukker opp den
magre fangsten. Så tas bruket

F a k t a - Fiskeri i Sierra Leone
 Fiskeriene utgjorde i 2012 åtte prosent av Sierra Leo-

nes brutto nasjonalprodukt. I følge estimater fra EU taper
Sierra Leone årlig 30 millioner dollar på ulovlig fiske i dets
farvann.

 Grunnet mange år med borgerkrig og kaos, finnes det
ingen oppdaterte statistikker over hvor mange mennesker
som har sitt utkomme relatert til fiskerinæringen.
 I juli i år signerte Sierra Leone en fiskeriavtale med

Russland. Denne skal også sikre Sierra Leone kompetanseoverføring og tilgang til moderne teknologi både i mottaksapparatet og i fiskeriene.
(Kilder: Fiskeridepartementet i Sierra Leone, Wikipedia)

opp og henges på stenger, før
det bæres opp til tørk under
trærne. I morgen er det atter

en dag, og hvem vet? Kanskje
ligger det en voksen tunfisk og
bakser i garnene?
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Nærmer seg 50 000 brasilianske venner

DNG JUKSA
PÅLITELIG - FUNKSJONSSTABILT - GOD ØKONOMI - MILJØVENNLIG
FORSKJELLIGE FISKEPROGRAMMER - MULIG Å LAGRE 3 EGNE JUKSAGREP

Den norske klippfisken er
populær i Brasil, også på
sosiale medier.

TORSK - SEI - MAKRELL - AKKAR
MAKS FANGST TIL MINIMAL KOST

På to år har Norges sjømatråd
sin brasilianske klippfiskside på
Facebook, Bacalhau da Noruega,
gått fra 0 til nesten 50 000 venner.
– Dette synes vi er gledelig,
men vi hadde også tro på at dette
ville slå an. Klippfisk fra Norge
har en 170 år lang historie i Brasil.
Vi ønsker at våre Facebook-venner skal være våre ambassadører
og påvirke sine venner, som igjen
påvirker sine venner. På den
måten ønsker vi å oppnå en dominoeffekt. Derfor deler vi oppskrifter, tips og informasjon om Norge
– alt fra hvor klippfisken kommer
fra, til informasjon om levestandard, midnattssol og nordlys, sier
fiskeriutsending Johnny Håberg i
Brasil.
De brasilianske Facebook-vennene er hovedsakelig mellom 35
og 55 år, og dermed i målgruppen for Norges sjømatråd. De bor
oftest i de største byene som Sao
Paulo, Rio de Janeiro og Belo Horizonte.
Og begeistringen for den norske klippfisken er det ingenting å
si på.
– Så nydelig, skriver Vilma
Marquiore.
– Alltid en suksess, kommenterer Luiz Alcides Carteri.
Respons
På det meste har Sjømatrådets
bilder på Facebook nesten 350
«likes» og blir delt mer enn 50
ganger. Dermed når Norges sjømatråd sitt budskap langt ut i de
brasilianske bacalaovennenes
nettverk.
– Brasilianerne er et veldig
sosialt folkeslag, også i digitale
medier. De er ikke så redde for
å dele og gi respons, konstaterer
Håberg.
Kjønnsmessig skiller damene
seg ut. Åtte av ti følgesvenner er
kvinner.
– Hva tror du er årsaken til
det?
– Fremdeles er det hovedsakelig kvinnene som regjerer på
kjøkkenet her i Brasil, og interessen for matlaging generelt er nok
størst blant kvinner. Vi ser også at
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kvinner er flinkere til å dele oppskrifter seg imellom enn menn.
Neste milepæl
Brasilianerne spiser klippfisk to
til tre ganger årlig, og bruker den
som festmat for familien. Rundt
70 prosent av salget skjer rundt
jul og til påske.
– Brasil har også mange merkedager. Vi prøver å speile disse
også på Facebook. Hovedinnsatsen legger vi rundt jul og påske.
Da er brasilianerne i klippfiskmodus og vi kjører egne kampanjer,
forklarer Håberg.
Brasil har 198 millioner inn-

byggere og disse er ifølge socialbakers.com, et analyseselskap
med ekspertise på sosiale medier, verdens mest aktive Facebook-brukere. De kommer foran
Egypt, USA, Tyrkia og Spania.
Håberg har derfor tro på at
årets påskekampanje skal gjøre
at Bacalhau da Noruega passerer
75 000 Facebook-venner.
– Hver torsdag skal vi lansere
en ny bacalaooppskrift for den
kommende helgen i samarbeid
med stjernekokken Vitor Sobral.
Han gav i år ut en bok med 500
oppskrifter. Denne boka ble lansert i samarbeid med Norges

Innen 1. juli 2014 krever forskriften at alle

skefartøy under 15m skal ha friiyt
nødpeilesender, en nødpeilesender som
ved et eventuelt forlis utløses og aktiviseres
automatisk.
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Hansvik 18 Combi med 50 hk. Honda

Bacalhau da Noruega er Sjømatrådets Facebook-side i Brasil.

ELEKTRONIKK AS

295.000,-

sjømatråd i Portugal og i Brasil.
Vi vil lansere en ny oppskrift fra
denne boken på Facebook hver
torsdag i halvannet år fremover,
forklarer Håberg.
Norge eksporterte i 2013 vel
26 000 tonn klippfisk til Brasil
til en totalverdi på 852 millioner
kroner.

- Hver torsdag lanserer vi en
ny bacalaooppskrift for den
kommende helgen, sier fiskeriutsending Johnny Håberg.
(Foto: Norges Sjømatråd)

Finnsnes - Tromsø - Hammerfest | Tlf: 778 50 000
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Hansvik 18 Combi med 50 hk. Honda

295.000,-

+

Kvalitetspakke
nstig pris
kke Hansviktil
18 HTgu
Turfisker med 50 hk. Honda
Kvalitetspa
Trykk på
208.000,is
prHonda
tig
knappen
og
ns
gu
til
Hansvik 18 HT Turfisker du
med har
50 hk.
strøm

Vik i Helgeland - 8920 Sømna
Tlf. 75 02 99 40 Fax. 75 02 99 41

www.trucktek.no

Den komplette
løsning – etter
ditt ønske

Tittel

+

Vi kan kraner,
hydraulikk og vinsj

208.000,– nesten som

Honda
EU 30is
Hansvik
550 Proff med 50 hk. Honda* Inkl. 10 m kabel
med komplett
Hansvik 550 Proff med fjernstartpakke
50 hk. Honda
fra
29.990,–
Hansvikkr.
550 Proff
med 50 hk. Honda *

+

hjemme

172 500,172 500,-

169.000,-

Se flere tilbud på Honda strømaggregater på www.berema.no
Båten trenger
Hansviklite
550vedlikehold.
Proff med 50 hk. Honda

Svært gode selvlensende
169.000,Båten trenger lite vedlikehold.egenskaper.
Svært gode selvlensende
• Fribord på hele 85 cm.
egenskaper.
bjorn@brel.no
• Kapasitet påbjorn@brel.no
inntil 7 personer.
• Ballstad - Tlf.
76 08 81 26
Ballstad - Tlf. 76 08 81 26
• Fribord på hele 85 cm. • Egenvekt ca. 550 kg.
Vår pakkepris medbjorn@brel.no
Honda
BF 50
AS
• Kapasitet på inntil 7 personer. Importør: Berema
Ballstad - Tlf. 76 08 81 26
• Egenvekt ca. 550 kg.

Kompetanse og erfaring:
20 år i bransjen
 Sakkyndig kontroll
 Nærhet til kunden
 God service


sker

sker

Tilbudet gjelder i perioden 15. februar til 10. april 2014
kr 198.000,-

Vår pakkepris med Honda BF 50

kr 198.000,-

www.kellox.no

www.kellox.no

Tannlege i Tyrkia

Sensasjonell ny teknologi - implantat eller kruner på timen!
Topp moderne klinikker med autoriserte tannteknikere og
kirurger. Lang erfaring. Kontakt Eva: 90 68 14 23

Kontakt KVISTAD Elektronikk AS for
priser på EPIRB Nødpeilesender
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Mørenot Dyrkorn AS

Spar opptil
I påskehøytiden blir det servert fisk i Brasil, og favoritten er
klippfisk, gjerne fra Norge.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

70%

www.tyrkiatannlege.com text-tv
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innspill

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

FHL, fiskejuks og ansvarsfraskrivelse

- Geir Ove Ystmark og FHL er opptatt av å forklare og ikke forsvare, men samtidig så går han svært langt i å rasjonalisere rundt hvorfor juks oppstår, skriver Råfisklags-direktør Trygve Myrvang i dette innlegget. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Trygve Myrvang

Jon Edvard Johnsen mener at fiskeriministeren bør se på systemet med omregningsfaktor ved landing av rund fisk.

Adm. direktør
Norges Råfisklag

Fiskeridirektoratet ovenfra og ned
innSPILL

Jon Edvard
Johnsen
Fiskekjøper, Bø i
Vesterålen

Landing av fisk i rund tilstand
er først og fremst et urgammelt
nordnorsk fenomen, en tusenårig kultur spesielt i torskefisket.
Folk langs kysten i nord så det
som naturlig å ta med seg fisken
i rund tilstand til land, sløye den,
for derved å få nyttiggjøre seg
lever, rogn og hoder. Senere har
man politisk vedtatt ei utvidet
satsing på biprodukter. Det kom
forskningsmidler, spesielt gjennom Rubins forskning og utvikling av biprodukter og markeder
av alt som torsken har å by på,
ikke så rent lite. Det kom støtte fra
myndighetene til innvesteringer i
sløyelinjer, nettopp for å øke satsinga på miljø og verdiskapning.
Slik landingsloven er utformet
«fisken skal omsettes i den form
den landes» så kolliderte forskriften med tradisjon, kultur og
næringas og politiske målsettinger. Man kom derfor etter hvert
frem til et unntak fra loven «fisk
som landes rund for deretter å bli
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sløyd og veid, kan føres på seddel
som sløyd med veid kvantum».
Kystfiskeren som legger fisken
rund til disposisjon på samfunnets bord, får aller nådigst sløye
den på land og omsette fisken
sløyd, selv om den landes (kommer til kai) rund, det for å bringe
mest mulig biprodukter til land og
for få samme verdien som en tråler eller andre som leverer sløyd
fra havet.
Kystflåten som driver tradisjonell virksomhet, tar fisken med
seg rund til land, de driver nu på
dispensasjon, et unntak fra loven.
De som sløyer på havet, de driver
virksomheten etter lovens bokstav
og lovens intensjon. I Fiskeridirektoratets øyne er lovens hensikt
fremtidsrettet og innovativ. Der er
man småsur på seg selv for å ha
tillatt unntak, få sløye på land når
den landes rund, også for at man
har tillatt å korrigere for fiskens
ulike kondisjon ved leveranse til
levendelagring».
Lander og seddelfører fiskekjøper eksempelvis 5000 tonn fisk
i rund tilstand så vil fiskekjøperen
ved en lagerkontroll fra Fiskeridirektoratet ikke kunne redegjøre
for ca 500 tonn – 600 tonn om
han registrerer rund vekt på seddel slik loven er utformet. Dette
sier Fiskeridirektoratet, muntlig

og skriftlig at de er klar over «og
vil hensynta ved avdekking av
avvik». Slik er nivået på Fiskeridirektoratets ressurskontroll anno
2014.
De slikker på fingeren å stikker
den, ja gudene vet hvor, så vet de
tallet. Fiskekjøperen og fisker skal
ikke kunne korrigere på en dokumentert måte ved seddelføring
av kjøp i rund vekt i første hånd.
Dermed kan fiskekjøperen bli anklaget for «juks» i begge ender
når han og fisker omsetter med
rett vekt men på feil måte, gjør
samme operasjon som salgslag.
Fiskeridirektoratet mener at
avviket kan reguleres med pris,
det gjennom forhandlinger med
salgslag. Tenk litt over konsekvensene og seriøsiteten av et
slikt innspill.
Over tid har det vært mange
som har følt behov for å uttale
seg, sloss om spalteplass og oppmerksomhet i mediene. Det har
vært alt fra redaktører, forskere,
forvaltning, byråkrater og organisasjoner, det for å ytre sin mening
om alt jukset og fanteriet som påstås foregår, det har skadet næringas omdømme, i mange tilfeller
ubegrunnet.
Ikke alle har satt seg godt nok
inn i emnet de uttaler seg om.
Men at det jukses det er de helt

klar på. Et fartøy hadde 16105 kg
rund vekt igjen av sin kvote. Dividert på 1,5 blir det 10736 kg sløyd
vekt. Når fisken skulle seddelføres i sløyd vekt måtte det leveres
18050 kg rund vekt for å få 10736
kg sløyd på seddel. Hva ville konsekvensene bli for kjøper om seddel hadde blitt utstedt på 16105
kg rund vekt. Hvilket kvantum
var det i andre enden. La det være
en påskenøtt til de som mener de
vet mest om juks. Vi håper fiskeriministeren har løsningen når hun
kommer til Bø kommune senere i
april.
For Ystmark, FHL og andre
kjøperorganisasjoner kan fokus
på deltakerlov, råfisklov og prissystemet sikkert være viktige
saker, men aller viktigst er det at
en nu, sammen med andre organisasjoner på kjøpersiden søker
felles front med fiskernes organisasjoner, NR om en omforent
agenda adressert til Dep, for
krav om et regelverk tilpasset bedriftenes og fiskernes behov for
kontroll, kvalitet, effektivitet og
god logistikk, sette seg sammen
i førersetet, i stedet for å la seg
diktere av stivbente og arrogante
holdninger fra Fiskeridirektoratets ledelse.
Fiskeridirektøren sier hun
lover at de skal lytte mer til næ-

ringa, ha bedre kunnskap om
deres utfordringer. Det var et
svar direktoratet fikk i egen brukerundersøkelse. Men tro meg,
hun tror ikke på det hun selv sier.
Arrogansen og Fiskeridirektoratet sentralt sin ovenfra og ned
holdning til de som bygger samfunn langs kysten, skaper verdier,
er hovedårsaken til de fleste av de
beskyldningene som nu hagler
over fisker og kjøper om juks og
fanteri. En
ledelse som over år ikke viser
evne til innovativ tenkning, vil
spille på lag, evner å lytte, ønsker
fornying og utvikling er en svakhet for næringa. Fiskeridirektoratets organisering og ledelse for
ressurskontroll og utvikling har
spilt fallitt. Det holder ikke med
nye vester og «lapper» heftet til
seddel som tilnærmet eneste tiltak til fornying de siste 8 år.
Et kjent begrep er «jeg er ikke
fra Norge, jeg er fra Bergen» det
er å misforstå om man med det
mener at det er Bergen som bestemmer over Norge og ikke AS
Norge som bestemmer over Bergen.
Fiskekjøper og fisker må
samle seg I fortids kamp og strid
til fremtids lønn for flid. Vi flytter
fjell til Dovre faller. Ha en riktig
god påske.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

I et leserinnlegg 2. april i Kyst og
Fjord foretar FHLs Geir Ove Ystmark en oppsummering rundt en
del forhold til den siste tids oppslag om fiskejuks. Innlegget kan
virke som et forsøk på å skyve
ansvaret for ulovligheter over på
regelverket, Fiskeridirektoratet og
fiskesalgslagene (Råfisklaget), og
må derfor kommenteres.
Påstandene om juks i fiskerinæringa er alvorlig for næringas
omdømme og ulovligheter bidrar
til konkurransevridning mellom
aktørene. Dette bør bekymre alle
som er glad i fiskerinæringa. Utfordringene må løses med saklige
innspill om forbedringer i kontroll-systemene heller enn å ri
ideologiske kjepphester om bl.a.
minsteprissystemet. Vi oppfordrer
FHL til å ta dette problemet mer
på alvor enn å forsøke å vri ansvaret ensidig over på myndighetene
og salgslagene.
Ystmark og FHL er opptatt av
å forklare og ikke forsvare, men
samtidig så går han svært langt i
å rasjonalisere rundt hvorfor juks
oppstår. Grensen mellom å forklare og forsvare kan i så måte
være hårfin.
Etter at torskekvotene i 2013
kom på et rekordhøyt nivå, har det
de siste to årene vært kjøpers marked i torskesektoren. Alle fiskekjøpere har fått den fisken de ville
ha, og mange fiskere har opplevd
kystogfjord.no • april 2014, uke 15

utfordringer med å finne avsetning. Så kan man jo spørre seg om
hvem som presser hvem til å begå
ulovligheter i denne situasjonen?
Nofimas rapport omtaler tre
former for juks som mest vanlig
forrige vinter:
1. Skadd fisk blir ikke ført på seddel
2. Problemer knyttet til feil omregningsfaktor ved kjøp av
rund torsk
3. Det leveres mer fisk enn det
som registreres og betales for
(storhundra)
Fiskerinæringa er klar over at det
er utfordringer med omregningsfaktoren ved kjøp og seddelføring av rund torsk. Råfisklaget
og FHL har hatt en saklig prosess
blant annet med myndighetene
om hvordan dette kan løses, men
så langt har det ikke vært mulig å
få til endringer. FHL ønsker som
vanlig å løse problemet med å få
lavere minstepris. Dette innebærer
at FHL vil løse problemet med
omregningsfaktoren på rund torsk
ved å sende hele regninga til fiskerne. Dette løser ikke problemet
og det vil selvsagt ikke Råfisklaget
være med på. Vi har også mange
fiskekjøpere med oss på det.
Alle kjøpere kan innrette
seg med å ta imot rund fisk,
sløye denne og så føre fisken på
sluttseddel som sløyd fisk. Dette
er uproblematisk selv om det reduserer kapasiteten i bedriften
noe. En rekke fiskekjøpere har
innrettet seg på denne måten i
denne sesongen og det fungerer
greit. Når Ystmark rettferdiggjør

at noen i perioder av sesongen
må gjøre ulovlige tilpasninger for
å kjøpe rund torsk, så bidrar han
til å legitimere juks. Hvorfor har
ikke alle kjøpere innrettet seg på å
sløye fisken før seddelføring hvis
dette er det eneste som gir riktige
tall? Omregningsfaktoren på rund
torsk har jo vært kjent i alle år!
Ystmarks forklaringer om at
minsteprissystemet bidrar til fiskejuks, bidrar til å svekke alvoret
i det fiskejukset som enkelte aktører deltar i. Med sin «forklaring»
risikerer han å bidra til å legitimerer fiskejuks: Hvis en fiskekjøper
mener minsteprisen er for høy, så
«forklarer» det hvorfor han jukser.
Det blir som å forklare skattefusk
med at skattetrykket er for høyt.
Myndighetene og Råfisklaget har i 2014-sesongen tilpasset
kontrollopplegget i forhold til signalene som kom om ulovligheter
i 2013-sesongen. Så langt er vårt
inntrykket at vi har en mer ryddig
sesong i år. Dette på tross av at vi
gikk inn i sesongen uten enighet
mellom FHL og Råfisklaget om
minsteprisene for torsk. Etter Råfisklagets skjønn indikerer dette
at blant annet prioritering og organisering av kontrollressursene
trekker i riktig retning og har effekt. Men fortsatt er det mange
områder som kan forbedres som
for eksempel regelverk, organisering og ressursbruk og ikke minst
utfordringene rundt mottak og registrering av rund torsk. Dette skal
Råfisklaget selvsagt være med og
diskutere med alle aktørene i næringa. Løsningen ligger imidlertid
ikke i å sende regninga bare til
fiskerne.

Sikkerhetssenteret i Honningsvåg

Kurs for sjøfolk og ﬁskere
1. Grunnleggende sikkerhetsopplæring – oppdateringskurs
for sjøfolk og ﬁskere, etter STCW konvensjonen
2. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk og ﬁskere,
etter STCW konvensjonen (tidligere IMO 60)
Jobber du på sjøen må du ha et Grunnleggende
sikkerhetsopplæringssertiﬁkat, eller oppdatere det sertiﬁkatet
du har.
Har du sjekket datoen for når ditt sertiﬁkat utgår?
Dette må fornyes før denne dato. Er datoen overskredet må
du etter de nye reglene ta et nytt kurs innen Grunnleggende
Sikkerhetsopplæring.
Første sjanse for oppdateringskurs er 6. og 7. mai i uke 19
ved Sikkerhetssenteret i Honningsvåg.
Neste kurs i Grunnleggende sikkerhetsopplæring er 12. - 16.
mai i uke 20.
Se vår kurskatalog på skolens hjemmesider under maritime
kurs, og ﬁnn mer info om priser og de kurs du trenger;
www.nordkapp.vgs.no

frantz.no

innSPILL

Påmelding:
For påmelding, hotell reservasjon og mer informasjon,
kontakt Margrethe Pleym Olsen,
tlf. 481 45 837 / 78 96 50 15 eller
margrethe.pleym.olsen@ﬀk.no
Skolen har avtalepris med
Rica Bryggen hotell.
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innspill

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

EØS-avtalen må ikke styre distriktspolitikken
innSPILL

Ingeborg
Steinholt

Gruppeleder Rødt,
Nordland Fylkesting
Spørsmålet om hvordan arbeidsgiveravgiften skal organiseres og
fordeles er et spørsmål som omhandler Nord-Norge og Nordland
i stor grad.
I mars sendte regjeringen Solberg aksepterer de nye retningslinjene for arbeidsgiveravgift, og
dermed at sektorene energi, transport og finans får full avgift.
Dette representerer en dramatisk endring i den distriktsrettede
avgiftspolitikken som har blitt
ført i Norge.
Stortingsrepresentanter for
Høyre fra de tre nordnorske fylkene har samla gått ut og krevd
kompensasjon til de sektorene

som nå blir rammet. Likevel er
det tilsynelatende enighet om at
ikke noen kompensasjon – for
eksempel økt transportstøtte, kan
dekke opp for de tapene noen næringer kommer til å oppleve når
arbeidsgiveravgiften går opp.
Rødt er bekymret for den norske mangelen på råderett over
egen politikk og økonomi som
denne saken er et godt eksempel
på. Vi mener EU og EØS i alt
for stor grad i dag har innflytelse
over nasjonale og regionale avgjørelser.
I tillegg til de nye retningslinjene for arbeidsgiveravgiften
har den nye regjeringa bebudet
at den ikke vil opprettholde den
rødgrønne regjeringas bruk av reservasjonsretten i forhold til EUs
3. postdirektiv. På Stortinget er
det dermed KrF og Venstre som
avgjør om folk og næringsliv i
distrikts-Norge har behov for like
gode posttjenester og til samme
pris som i sentrale strøk.

Stortingsrepresentanter for Høyre fra de tre nordnorske fylkene har samla gått ut og krevd kompensasjon til de sektorene som nå blir rammet. Likevel er det tilsynelatende enighet om at det
ikke vil bli dekket, skriver Ingeborg Steinholt i dette innlegget.
Rødt mener at dette er saker
som Nordland Fylkeskommune bør gå bredt ut mot. Disse
endringene i regelverk og politikk vil innskrenke mulighetene

bedrifter og selskaper har til å
etablere og virke i Nord-Norge.
Rødt løfter derfor spørsmålet om
arbeidsgiveravgift og postdirektivet inn i neste ukes fylkestings-

samling i Narvik.
Der håper vi Fylkesrådet og
Fylkestinget støtter oss i kravet
om at norsk distriktspolitikk skal
bestemmes i Norge – ikke i EU.

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

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

Aker-konsernet
stiller nå med uthvilt analytiker
innSPILL

Roger Hansen
Mehamn
Hovedtillitsvalgt for styret i Aker
ASA, Atle Tranøy, beskriver i
Fiskeribladet hvordan Kystaksjonen «turer» frem og forårsaker
problemer for bl.a. styret i Aker
Asa, og dermed de ansatte, nøyaktig som forventet. Når aktive
mennesker på kysten av NordNorge, gjennom sine avsløringer
av hvordan, spesielt dette konsernet, har opptrådt i forhold til
direkte brudd på inngåtte avtaler
mellom kommuner og konsernet.
Det er påvist, gjennom dokumenterte bevis på tillitsbrudd fra
Akers side , at holdningen man
vanligvis har overfor det alle
antok var likeverdige partnere, totalt har vært særdeles negativ, for
ikke å si fraværende.
Så hvis Tranøy, selvfølgelig ut
fra sine overordnedes oppfordringer, ser det formålstjenlig å gjøre
noe så revolusjonerende som å
opprette en dialog mellom konsernet og Kystaksjonen, bør han
innledningsvis fremtre atskillig
mer ydmykt enn han gjorde i sin
«belæringsanalyse». At det norske folks ressurser skal forvaltes
på en bedre måte er en selvfølge.

Fiskerne fikk tilbake flytebrygga
på Hansnes
Halvor Nylund

Medlem, Ringvassøy- og Reinøy Fiskarlag

Side 30 • KYST OG FJORD

kystogfjord.no • april 2014, uke 15

Den dialogen han etterlyser er
ikke fremkommet som en følge av
et ønske konsernet har hatt, tvert
imot kommer hans utspill høyst
sannsynlig som en følge av at det
begynner å bli varmt rundt ørene,
også for konsernet.
Kystaksjonen stiller selvfølgelig opp når man endelig har innsett
at det er helt nødvendig å se om
utfordringene lar seg løse gjennom en dialog mellom likestilte
parter. Jeg ser det kan bli spesielt
utfordrende om «Båtsfjordledelsen» skal delta i et slikt møte., ut
fra den særdeles slette oppførsel
de har vist ved å tildele spesielle
steder sekunda kvalitet på tilsendt
fisk, mens de selv har «håvet» til
seg kvalitetsfisken, og skjøvet utgiftene ved pakking og transport
over på de anlegg man har hatt
som mål å fjerne eller nedgradere.
Frank Bakke Jensen, som er omgangsvenn med disse personene,
må under ingen omstendighet
delta i noe «dialogforum».
Kystaksjonen er selvfølgelig
åpen for en dialog, med tanke på
å finne akseptable løsninger for
våre lokalsamfunn. Jeg finner
derfor ingen grunn til å berøre
de aktuelle utfordringene, men
går sterkt ut fra at Kystaksjonens
styre stiller opp i samtaler ,med
et felles ønske om å komme frem
til et akseptabelt resultat i denne
særdeles krevende sak.

• Bioteknologi
• Fiskehelse
• Fiskeri- og havbruksvitenskap
• Biologi, klima og miljø
• Arktisk forurensingsbiologi
og forvaltning

uit.no/studietilbud
Søknadsfrist 15. april
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innSPILL

Lofoten Sveiseindustri - post@sveiseindustrien.no - 76 06 63 50 - Svolvær

you and me
at UiT

Fiskere som har behov for det,
kan nå benytte den sørligste flytebrygga i Hansnes-havna. Det er
bra. Men det skjer først etter en del
unødvendige konflikter og fordyrende mellomspill.
Med finansiering gjennom Norges Råfisklag ble flytebrygga i
Hansnes tatt i bruk for medlemmer
av Nordre Ringvassøy Fiskarlag
i 2006. Nå eies den av det sammenslåtte Ringvassøy- og Reinøy
Fiskarlag som har 22 medlemmer.
Hovedregelen er at fiskere som bor
på Hansnes har egne plasser i den
ordinære havna. Det er mest fiskerne på Reinøya som har bruk for
Fiskarlagets kai. Dette fordi det er
dårlige havneforhold på Reinøya
der også fiskebruket ligger.
Det jeg kaller for unødvenkystogfjord.no • april 2014, uke 15

dig konflikt startet på slutten av
2010. En lokal fisker som hadde
oppholdt seg i Finnmark en periode, henvendte seg til Fiskarlaget
Nord hvor han fikk tillatelse til å
disponere brygga. I en periode på
halvannet år leide han blant annet
ut til fritidsbåter.
Det lokale fiskarlaget klaget
over dette til Norges Fiskarlag.
Brygga var jo finansiert av fiskernes penger. Vi fikk medhold i Norges Fiskarlag og etter halvannet
år ble brygga levert tilbake til det
lokale fiskarlaget.
Det kom til forhandlinger med
vedkommende som hadde fått
disponere brygga en periode. Han
hadde satt opp fire pullerter og en
del annet utstyr. Rundt regnet kostet dette over 80.000 kroner av fiskernes penger.
Antall aktive fiskere i området
har gått noe tilbake. Men fortsatt er
det ca 12 aktive fiskere i området,
og de har god bruk for flytebrygga,
særlig i dårlig vær.

Volvo Penta har en hel rekke
motorer som gir høy ytelse,
er svært pålitelige, og driftsøkonomiske, perfekte for
tunge operasjoner.
81 til 552 kW, 3 til 16 liter.
Og ikke nok med det, kundene
våre vil få enkel tilgang til
kvalifisert service og støtte.

www.volvopenta.no

Volvo Pentas profesjonelle servicesenter i Norge:
BERGEN
Bjordal & Madsen AS

RØRVIK
Rørvik Marina AS

TROMSØ
Maritim Slip & Motor AS

HAVØYSUND
AS Havøysund Patentslipp

SVOLVÆR
O. Marhaug Slip &
Mek.Verksted AS

ÅLESUND
J Weiberg Gulliksen

Phone: +47 5598 70 70
Email: firmapost@bjordal-madsen.no
Web: www.bjordal-madsen.no

Phone: +47 7842 48 80
Email: firmapost@slippen.no
Web: www.slippen.no

Phone: +47 7436 05 20
Email: post@rorvikmarina.no
Web: www.rorvikmarina.no

Phone: +47 7606 69 00
Email: marhaug@marhaug.no
Web: www.marhaug.no

Phone: +47 7766 21 90
Email: firmapost@maritimsd.no
Web: www.maritimsd.no

Phone: +47 7011 85 00
Email: harald@gulliksen.no
Web: www.gulliksen.no

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

Du får som velger det du ber om
innSPILL

Bengt Stabrun
Johansen
Leder, Kystpartiet

Kystopprøret og dets krav om
innskjerpinger i forhold til leveringsforpliktelser sammenfaller med det som Kystpartiet
har argumentert for over lang
tid. Regjeringer både på den
sosialistiske og den borgelige siden har sviktet kystsamfunnene i henhold til dette.
Kan det være at tidligere regjeringspartier og nasjonal medier
bruker det som brukes kan, også
taushet, så ikke allmuen skal få
øynene opp for at det er Kystpartiet som klart og tydelig har stått
for, og står for den politikk som
kystaksjonen etterlyser? Blir velgerne i stor nok grad tilkjennegitt
de alternativ som er gitt dem til
del, eller er det slik at vi til en
hver tid får den fiskeripolitikk,
distriktspolitikk og forvaltningspolitikk som majoriteten ber om?
Kystpartiet pekte ikke bare på

ilandføringsforpliktelser ved
fjordårets valgkamp. Vi pekte
også på faremomenter i forhold
til en svekket deltakerlov, og en
endret råfisklov.
Vi pekte på at ordninger som
gjelder tiltakssonen for Nord
Troms og Finnmark ved en blå/
blå regjering ville være utsatt.
Vi vet at tillegget i barnetrygden for tiltakssonen allerede er
fjernet. Vi vet at overføringer til
kommuner i det samme området
blir redusert. Vi venter i spenning på hva som vil skje med
nedskrivninger på studielån,
særfradrag i skattesystemet og
andre gode tiltak som er etablert
for å utjevne de geografiske og
klimatiske utfordringene som tiltakssonen har i forhold til landet
for øvrig.
Vi ser panikkslagne regjeringer, både den forrige og den
nåværende som nå ser at vi
via EØS- avtalen blir tvunget
til å øke arbeidsgiveravgiften
innenfor en rekke områder i tiltakssonen gjeldende for Nord
Troms og Finnmark. Den forrige regjering skylder på den
nåværende og visa versa. Mens

faktum er at det er EØS-avtalen
som setter Norge i en situasjon
hvor vi blir påtvunget dette.
Utover lokale saker som kunne
variere fra fylke til fylke, så
var oppsigelse av EØS-avtalen
under stortingsvalgkampen i
fjor en sentral sak for Kystpartiet. Både mediene og de andre
politiske partiene møtte innspill
og argumentasjon fra Kystpartiet
med øredøvende taushet hver
gang EØS-avtalen ble nevnt.
Bortsett fra enkeltpersoner hos de
to minste partiene i den forrige regjering som kom med noen halvkvalte grynt i retning av samme
synspunkter som Kystpartiet.
Men med en smertelig visshet
om at de i åtte år har styrt landet
fra regjeringskontorene på basis
av EØS-avtalen, uten å gjøre
grep i forhold til «husmannskontrakten» vi har gjennom
EØS-avtalen har med EU.
Den økte arbeidsgiveravgiften
som er varslet slår særlig negativt ut for transportnæringen.
Dette er ei næring som over
hele landet allerede sliter i forhold til de kabotasjeregler som
vi via EØS-avtalen pålegges.

Den eneste fornuftige løsning
på de utfordringene vi har med
hensyn til kabotasje, til differensiert arbeidsavgift, til særskilte
tilskuddsordninger, for ivaretakelse av norsk landbruk og for å
igjen innta sjølråderett over egne
land og hav områder er en oppsigelse av EØS avtalen.
En rekke analyser og evalueringer som er foretatt viser at
Norge som nasjon vil komme
like godt ut med en ordinær handelsavtale med EU som gjennom
dagens EØS-avtale. Forskjellen er at med en handelsavtale,
vil vi være herrer i eget hus.
Hvis EØS-avtalen faller bort,
skal den tidligere frihandelsavtalen med EU (fra 1973) igjen tre i
kraft. Det står i EØS-avtalens artikkel 120. Frihandelsavtalen gir
tollfrihet for alle industrivarer.
Vi kan altså fortsatt selge varene
våre til EU uten toll og andre
handelshindringer. Tjenestehandelen vil stort sett foregå som i
dag, i tråd med tjenesteavtalen
til Verdens handelsorganisasjon
WTO.
I henhold til WTO reglene
kan ikke EU ha høyere toll

mot Norge enn for andre land
utenfor unionen. Løsningen i
den såkalte «laksekrigen» der
EU måtte gi seg for pålegg fra
WTO, viser at det uavhengig av
EØS er internasjonale handelsregler som EU må respektere.
EU har selv interesse av å handle
med Norge. Størstedelen av
norsk eksport til EU består av
råvarer eller halvfabrikata, som
næringslivet i EU trenger. Norge
er dessuten et kjøpesterkt marked
for EU. Ser vi bort fra olje og gass
eksporterte vi i 2009 varer til EU
for 165,1 milliarder kroner, mens
importen var 273,7 milliarder.
Det vil være irrasjonelt av EU
å gå til handelskrig mot Norge.
Når så argumentasjon for
Norsk avhengighet til denne
«husmannskontrakten» er for
svada å regne, og vi via avtalen
blir påtvunget en rekke tiltak
eller fjerning av tiltak som vi nasjonalt ikke ønsker er en oppsigelse av EØS-avtalen det eneste
fornuftige grep. Dessverre finnes
det ikke vilje til handling hos
flertallet av Stortingets EU-kåte
representanter som i dag befester
posisjonene.

innSPILL

Asle Odd Olaisen
Bø i Vesterålen

Dette idiotiet satt i system har
ridd marin norsk fiskerinæring
gjennom generasjoner, fordi det
er hjemlet i norsk lovgivning, Råfiskloven.
Vi så galskapen i den siste dokumentarfilmen, som gikk på TV
forleden, men det er jo ikke første gangen. Da er det kanskje på

tide at myndighetene sammen med
næringen tar inn over seg dette
lovhjemlete idiotiet, ved å fjerne
råfiskloven. Næringen trenger
ikke noen ekstralov i lovverket,
mer enn andre næringer.
Det næringen minst av alt trenger, er et evigvarende lovpålakt
dumpingssalg, med store konflikter på 1. og 2. salgsledd, men også
tilhørende på eksportleddet. Det
må være slik som i laksoppdrettsnæringen, at dumpingssalg blir
straffet gjennom sanksjoner. Dette
har aldri vært realisert ved distri-

busjon av arktisk torsk, til tross for
et sånt stort omfang.
Realiteten i dette, er at fiskerne
og fiskeprodusentene ikke får lov
til å ta mer enn halvparten av den
prisen som er nødvendig for at næringen skal kunne eksistere. Dette
er helt rettsstridig i alle andre næringer som baserer sitt engasjement og inntjening i tråd med med
rettspraksis i kjøp- og salgslov.
Det er jo veldig lett å kunne dokumentere at fisken prisdumpes i
markedet, dette er det bare å sammenligne med andre matvarepri-

ser, og dette forsterker seg om en
legger næringsverdien i produktet
som grunnlag.
Det jeg kan ta med her, er at
importlandene f.eks Spania, Italia
og Portugal og alle de andre søramerikanske landene har bygd opp
store gigantiske foredlingsanlegg.
Dette fordi de har kunnet ta ut 80
prosent av verdiskapinga av denne
enorme norske fiskeressursen, som
med dette representerer en lukrativ
storstilt matindustri i utlandet.
I grunnen så består hele fiskerinæringen av mye unødvendig
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Arne Pedersen
Leder, Norges Kystfiskarlag

Nå kan det virke som om at
«alle» partier på Stortinget er
enig om at dersom trålerne ikke
etterlever sin leveringsplikt så
må kvotene de har overføres til
kystflåten. Det er vi enig i. Hva
Side 32 • KYST OG FJORD

ville dette betydd i praksis?
I 2013 skulle et fiskevær, som
Kjøllefjord hvis leveringsplikten til trålerne hadde vært opprettholdt, fått ilandført 4,36 mill
kg torsk og 1,01 mill kg hyse.
Dersom dette kvantumet hadde
vært overført til kystflåten ville
det vært et kvotegrunnlag for
35 kystbåter mellom 14 og 15
meter!
Selv om det er mulig å stille

spørsmål ved tallene foran viser
dette med all tydelighet hvor meningsløst det er å holde fast ved
trålstigen (fordelingen av norsk
kvote mellom kyst og trålerflåten), dersom det er aktiviteten i
Kjøllefjord man vil sikre gjennom ordningen. Det blir fullstendig tragisk når man i tillegg vet
at meningen med trålstigen er
pulverisert for lenge siden.
Gjør man alvor av å flytte

torsk til kystflåten kan alle se
hvordan dette ville gitt en eksplosjonsartet økning i aktiviteten, i dette tilfellet i Kjøllefjord.
En slik overføring ville gitt en ny
investeringslyst i kystbåter med
påfølgende økt ordretilgang til
båtbyggerne langs norskekysten. Det ville sikret leveranser
til lokale redskapsforhandlere,
servicefolk av alle slag, drivstoff leveranser og sist men ikke

Olaf Terje Hansen
Kystaksjonen, Kjøllefjord

Befolkninga på kysten av Nord
Norge har i århundrer livnært seg
av fisken i havet. Høsten 2013
ble saken om evigvarende kvoter
prøvd for Høyesterett. Høyesterett
slo fast at fiskeressursene er en så
viktig samfunnsmessig ressurs at
ingen kan få rettigheter til evigvarende kvoter. Fiskeressursene
tilhører fellesskapet.
Det er viktig at Høyesterett
konkluderte slik de gjorde, for i
siste instans er det Høyesterett
som beskytter enkeltmennesket
mot systemet.
Hvis kystens befolkning fortsatt skal kunne livnære seg av
fisken og skape grunnlag for bosetting og trygge arbeidsplasser,
er det viktig at de som skal ta avgjørelsene vet hvilke konsekvenser det får for kystsamfunnene
hvis det tas gale avgjørelser på
følgende områder.
-

Evigvarende kvoter
Strukturering
Deltakerloven
Forutsigbarhet og lønnsomhet i
næringa
- Leveringsforpliktelsene/Regionalisering
- Trålstigen
- Forurensing

minst, ingen hadde behøvd å gå i
fakkeltog for å få fisken fersk og
fin til ledige hender i fiskeindustrien på land.
Når våre politikere ikke vil
følge opp denne selvfølgelighet
skyldes det at respekten de har
for kvoteaksjonærene er så uendelig mye større enn respekten
de har for dem som har valgt å
leve sine liv ved kysten og inne
i fjordene.
kystogfjord.no • april 2014, uke 15
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byråkrati, og det hele skyldes Råfiskloven, som aldri skulle vært
hjemlet, fordi den er bygd på uvittig ideologi uten skikkelig utredet
rettsgrunnlag.
Dette må nå våre myndigheter
endelig ta tak i, og sammen med
berørte parter gjøre nødvendige
tiltak for å fjerne Råfiskloven. Fiskeriministeren kan ikke få gjort
dette alene.
I dag så er salgsstyret i Norges
Råfisklag som har det formelle ansvaret for det idiotiske dumpingssalget til ruin for sin egen næring!

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

Trålerne og leveringsplikt
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Vi vet at regjeringa ønsker å innføre evigvarende kvoter, endre/
fjerne deltakerloven og regionalisere leveransen av fisk fra
trålflåten. Hvis en i tillegg til regjeringens planer fortsetter med å
la trålerne få en stadig større del
av totalkvota og fortsetter med
struktureringa innenfor de ulike
flåtegruppene, blir de samlede negative konsekvensene enorme.
Evigvarende kvoter og strukturering: Å innføre evigvarende
kvoter, er tyveri av fellesskapets
ressurser. Struktureringa i den
havgående flåten har allerede gått
for langt og må stoppes. Store
verdier av fiskeressursene er samlet på få hender gjennom struktureringa. Dette skaper problemer
ved generasjonsskifte/arv. De verdiene som er akkumulert ved dette
systemet, gjør at det er svært vanskelig å fordele arv. Hvis denne
utviklinga fortsetter, lager vi uløselige problemer. Dette er en av
grunnene til at struktureringa må
stoppes. Hvis det i tillegg innføres
evigvarende kvoter, gjør vi problemet ennå større ved at de store
verdiene blir evigvarende. Om
utviklinga får fortsette i samme
retning som nå, vil det i tillegg til
de negative konsekvensene som er
nevnt her, skape et stort press for å
forandre deltakerloven.
Deltakerloven og forutsigbarhet og lønnsomhet i næringa. Denne loven slår fast at
en må være aktiv fisker for å eie
en fiskebåt, og at høstingen av
de marine ressurser må komme
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Torskens dumpingssalg

Skidt i Norge, Leve Toten
kystbefolkningen til gode. Deltakerloven og råfiskloven er
forutsetningen for å ha levedyktige samfunn langs kysten av
Norge og må ikke tukles med.
Den næringa som det må sikres
lønnsomhet i, består av flere ledd:
- Arbeiderne i industrien
- Kystflåten
- Den havgående flåten
Når regjeringa snakker om lønnsomhet i næringa, høres det ut
som om det er den havgående
flåten det gjelder + de industrianleggene som de ikke leverer fisk
til slik at de går med underskudd.
Det er viktig å være klar over at
kystflåten står for 70 prosent av
det kvantumet fisk som ilandføres. Trålflåten leverer med andre
ord bare 30 prosent til landanleggene. Mesteparten av det trålerne
fisker, leveres med andre ord rett
til utlandet.
Lønnsomhet i næringa er
selvsagt noe vi alle ønsker. Men
lønnsomheta bør komme der det
skapes arbeidsplasser. Det blir
helt feil å legge til rette for at trålrederne skal få ennå mer av vår
felles ressurs når takken for denne
gaven er at interessen for innholdet i egen lommebok blir mange
ganger større enn interessen for å
være med å bygge samfunnet og
trygge arbeidsplassene langs kysten.
Jeg klarer ikke å se en god
grunn til at den havgående flåten
skal få strukturere ennå mer og
i tillegg få evigvarende kvoter.
Hvorfor skal vi premiere de som
vil bygge ned samfunnet i stedet
for å bygge opp?
Leveringsforpliktelsene/regionalisering: Selv om Høyesterett
høsten 2013 konkluderte med at
ingen kan få evigvarende kvoter og at fiskeressursene tilhører
fellesskapet, så ser vi at denne
dommen uthules ved at rettighetene til fiske gis bort til et titalls
trålerredere uten at de skal ha leveringsforpliktelser til de stedene
hvor trålerne opprinnelig hørte
hjemme. . Deltakerloven gir kystsamfunnene en juridisk rett til de
marine ressurser slik at bosettingen trygges og at det kan skapes
trygge arbeidsplasser. Det kan
ikke være slik at inngåtte forpliktelser fjernes fordi den ene parten
angrer på dette i ettertid.
Det skapes ikke arbeidsplasser
langs kysten ved å ha videreforedling på 3 steder i hele Nord Norge.
Og hvorfor skal vi tro på Røkke
denne gangen? Har han oppført
seg slik at det er grunn til å stole
på det som kommer fra den kanten? Hvor lang tid tar det før han
finner ut at det ikke er lønnsomt å
produsere fisk i Nord Norge? Og
hvis så skjer, hva gjør regjeringa
da? Vil de fortsatt legge til rette
for «lønnsomhet i næringa.»(les:
lønnsomhet for trålrederne)
Trålstigen/forurensing: De
siste30 årene har den havgående
flåtens andel av totalkvota vokst
fra 10 prosent til ca 35 prosent.
Siden 2005 har kvotene økt be-

traktelig. Den havgående flåten
har fått to tredjedeler av denne økninga. Dette er en villet politikk.
Det er vanskelig å forstå hvorfor
det er blitt slik, når trålerflåten bidrar med så lite fisk til industrien i
Norge. Når en i tillegg vet at hver
arbeidsplass i kystflåten skaper
3 arbeidsplasser på land, er det
ennå mer uforståelig hvorfor en
samfunnsfiendtlig trålerflåte skal
gis slike fordeler. Dette er desto
mer alvorlig når en tar i betraktning det FNs klimapanel sier om
hvilke enorme klimamessige utfordringer verden står overfor.
Norge kan ikke lengre kjøpe seg
fri fra sitt ansvar. Vi er nødt til å
ta vår del av begrensingen av co2
utslippene til atmosfæren. Og i
den sammenheng er det viktig å
ha klart for seg hvor store co2 ut-

slippene fra den havgående flåten
er sammenlignet med kystflåten
og sammenlignet med den samlede norske innenrikske flytrafikken.
Tall fra Naturvernforbundet
viser at i 2008 slapp flytrafikken
i Norge ut ca 1100 000 tonn CO2.
Den havgående flåten ca 900
000tonn CO2. Kystflåten under
21 m slapp ut ca 50 000tonn CO2.
Både av miljømessige årsaker og
av samfunnsøkonomiske årsaker
må trålstigen endres til fordel for
kystflåten.
Det er fristende å minne om
hva Bjørnstjerne Bjørnson for
ca 125 år siden skrev da han var
sterkt misfornøyd med en politiker fra Toten som stort sett jobbet
ut fra særinteresser uten å tenke
helhetlig og til fellesskapets beste.

«Andersen fra Toten,
snart paa højre, snart
paa venstre foten
Andersen fra Toten.
Andersen fra Toten
skidt i Norge, sa`n, leve Toten
Andersen fra Toten.»
Og det er like aktuelt i dag
som det var for 125 år siden.
Storkapitalens interesser går foran
fellesskapets interesser. Fy skam
til de myndighetene som ikke klarer eller ikke vil ta parti for egen
befolkning, men villig stiller opp
som lydige marionetter for disse
særinteressene.
Fiskeressursene må forbli felleskapets ressurs slik det har vært
i årtusener. De kan ikke privatiseres og gis som en juridisk eksklusiv rett til noen få.

Nye forskrifter fra sjøfartsdirektoratet fra 1.1.2014

VI HAR REDNINGSFLÅTEN.

Mørenot Fishery
Telefon 77 77 72 50 • E-post: skjervoy@morenot.no
www.morenot.no

KAMPANJE DYRKORNLINE FLØYTSESONGEN 2014
(Tilbudet gjelder ut april)
# 1014073
# 1014069

DYRKORNLINE SC 3,5MM 1,3/415/540M urigget kr 950,00 eks. mva < sjekk prisen!!!!
DYRKORNLINE SC 3,5MM 1,1/490/540M urigget kr 1 075,00 eks. mva < sjekk prisen!!!

# 1014069178

DYRKORNLINE SC 3,5MM/1,1/490/540M rigget

kr 1 525,00 eks. mva < sjekk prisen!!!

Gode priser på rigg, be om tilbud!

DELIVERING THE DIFFERENCE™

Mørenot Dyrkorn AS
Avd. Båtsfjord | T:90 87 26 01
www.dyrkorn.no | th@dyrkorn.no
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Mehamn

Marine Smøremidler

Hammerfest

Båtsfjord
Kirkenes
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Øksfjord
Skjervøy

Bunker Oil leverer
Mobil marine
smøremidler og
gir den beste
dekning langs
kysten.

GARN    

TOPPFLYT    

ILETAU  

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

NYTT  FLYTETAU  MED  UNIKE  EGENSKAPER  
  

DANLINE  –  MIX  SYNKETAU  

  

Tromsø
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•
•• •

  

Komplett  ferdig  bruk,  vi  tar  h ele  jobben,  med  ren  skjæring,  
montering,  sammenslåing  og  haling  i  sekk.  

  

Bø i Vesterålen
Værøy
Steigen

Sandnessjøen

  

                              

  

  

PLASTKAR  

Trondheim
Kristiansund

Bergen
Haugesund
Stavanger

  

  

«TOPP  KVALITET  TIL  USÅELIG  PRIS»  

Rørvik

Ålesund

GARNANKER  
GALVANISERT  GANANKER  FRA  15  TIL  105  KG.  

  

Nord Herøy
Brønnøysund

  

  

Lager med noe begrenset sortiment

•

Lager med
noe begrenset sortiment

  

Vurderer du å bygge en ny 11 metring?
Vi kan bygge den i bredde 3 - 3,2 - 3,9 - 4,1 - 4,6
eller 5,7 meter !

www.tromstrygd.no

Brukt marine motor til salgs
fra Skipsmotorservice AS
type Deutz BF6M1015MC effekt 355/408 hk ved 1900 o/min.
Info og bilder av motor se Finnkode: 46969499
Roger Jensen mob 91599708

  
  

Lager med fullt sortiment

Lager med fullt sortiment

Båt til leie
for hysefiske 2014,
366 tonn hyse.
35 fot Viksund, Kjøllefjord.
Kontakt tlf: 950 61 063
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Måløy
Florø

  

  

Bodø

••

Samfiske
Ønsker samfiske med kvote
hj.l. u 11 m
Båten er nå i Vesterålen
Tel 913 38 330

Tidligordre  på  garn,  monterer  på  nytt  og  brukt.  

Lødingen
Myre
Ballstad

Vågaholmen

Vi er alltid
tilgjengelig!

Kjøp og salg

KYSTFISKE-SPESIALISTEN
KYSTFISKE-SPESIALISTEN

        

            

            

                  

            

  70  liter  m/lokk              100  liter  m/lokk                      150  liter  m/lokk                      220  liter  m/lokk                                    310  liter  m/lokk                                        460  liter  u/lokk    
          kr.  1628,-‐                        kr.  1895,-‐                                                    kr.  2146,-‐                                        kr.  2795,-‐                                                              kr.  3226,-‐                                                                  kr.  4150,-‐  

  

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

Begrenset sortiment

Tlf:  70  30  06  90  

  

•

  

www.kystogfjord.no

post@froystadas.com  
www.froystadas.com  
  
Roy  Willy  Hagen  
tlf.  direkte:  41  40  33  40  
Hallgeir  Frøystadvåg     tlf.  direkte:  90  10  56  11  

www.tromstrygd.no

Begrenset sortiment

Egersund

www.tromstrygd.no

www.tromstrygd.no

Våre hovedkontorer:
Ålesund: telefon +47 70 10 47 47 - Vakt +47 913 36 730 -mail@bunkeroil.no
Tromsø: telefon +47 77 66 41 20 - Vakt +47 908 44 480 - ordrenord@bunkeroil.no
Bergen: telefon +47 55 11 95 30 - Vakt +47 551 19 530 - ekspedisjon@bunkeroilbergen.no
Besøk vår hjemmeside: www.bunkeroil.no

Selskap
du har
bruk for: – TROMSØ
BERGEN
– FOSNAVÅG

SERVICE, OVERHALING, SALG, STORT DELELAGER

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

Ditt eget forsikringsselskap
Båtsfjord - 917 75 290

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

Vardø - 976SJØFORSIKRING
08 890
TROMSTRYGD
Vadsø - 908 65 279

Spesialist på vakuum støping siden 2003!!

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

Seigla ehf, Godanes 12, 603 Akureyri, Island

TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

Ditt eget forsikringsselskap
Øksfjord Slipp og Mek

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

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen
9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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

 

www.kystogfjord.no

Selskap du har bruk for:

Tlf: 78 49 68 01
www.skjaanesbruket.no

Skr
eddersøm
Selskapkundens
du
haretterbruk for:
behov og ønsker
Rustfritt og syrefast materiale

NORDKYN APOTEK

Garn, teiner, plastkar, etc



stilling for snarlig tiltredelse. Stillingen er administrativt underlagt driftsleder.

 

BÅTSFJORD
salg@skipsservice.com
www.ulmatec.no
SENTRALFRYSELAGER

Ditt eget forsikringsselskap

VEDLIKEHOLDS- OG SERVICEANSVARLIG i fast

Tel: 4047 9721 - E-post: sander@seigla.is

ULMATEC SKIPSSERVICE AS
 

Vi søker etter

Vi har- kystens
levertapotek
mer enn 25 båter til Norge!!

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

Tel. 70 08 00 70

Nordkappregionen Havn IKSer et interkommunalt driftsselskap som eies av Nordkapp,
Lebesby og Porsanger kommune. Selskapet administrerer og drifter alle havnene og
sjøarealet i de tre kommunene. Disse består av 13 havner, hvor Honningsvåg er
administrasjonssted. Vi har vårt fokus på våre fiskerihavner, cruise, maritim petroleumsvirksomhet og eiendom. Havnevirksomheten arbeider også målrettet for å bidra til
ringvirkninger for samfunns- og næringsliv.

NORDKYN APOTEK

MITSUBISHI - CUMMINS



Finnesveien 30,
Tlf. 78 98 50 80
Øksfjord

Kjøp9550
og salg av
fisk og krabbe TlfFilet
991
58 150

produksjon

Havnas daglige virke er i dag tilknyttet praktiske operasjoner og drift mht bruk
av våre kaier, flytebrygger, vedlikehold, tilsyn og drift av de eiendommene vi
forvalter, ISPS og oljevern. Vedlikeholds- og serviceansvarlig skal ta del i de
daglige operasjoner, drift, vedlikehold, planleggings og utviklingsoppgaver
med mer. Til dette ligger også kundekontakt, tilsyn av våre farleder, styring av
skips- og båttrafikk, arealbruk og administrative oppgaver. Vedkommende må
påregne å også delta i vår oljeberedskap.
I tillegg til å være service- og kundefokusert, søkes en person som har
praktisk erfaring innen byggteknisk vedlikehold, elektro, mekaniske arbeider
eller maritim drift av fartøy. Fagbrev er ikke påkrevd, men kan/vil vektlegges.
Viktig vil være at personen er engasjert, lærevillig og lett på foten.

Mottakslinje / sløyelinje medwww.frydenbø.no
eller
uten
Båtsfjord
- 917hodekappere
75 290
Vardø - 976 08 890

Markedslederen i sløyelinjer
på land
Vadsø - 908 65 279

Vi demonstrerer
issørpemaskin
fra ThorIce

Andre ønskelige kvalifikasjoner:
•
Engelsk, skriftlig og muntlig
•
Førerkort kl B
•
Helseattest

Øksfjord Slipp og Mek
securing longer shelf life

Det er for tiden ikke turnusordning, slik at det må påregnes endringer
av evt vaktordning.

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



Vi tilbyr lønn etter avtale, god arbeids- og pensjonsordning.




DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen
9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

jon@nordic-emballasje.no
KYST OG FJORD • Side 11
www.nordic-emballasje.no

 

Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150





www.frydenbø.no

BÅTSFJORD HAVNEVESEN

Espegard

Espegard

Espegard

BÅLKURV

BÅLPANNE

BÅLGRILL

Grill MAXI

Designet sørger for en
meget lun og stemnings
full opplevelse.

Opplev stemningen rundt
et knitrende og varmt bål.

Med denne modellen
kombineres grill og bålkos.
Ypperlig på terrassen.

Høykvalitetsgrill med
to praktiske sidebord.



 

Boks 283, 9991 Båtsfjord

BÅTSFJORD
HAVN KF
BÅTSFJORD
HAVNEVESEN
Tlf. 78 98
55 90

 

Telefon: 482 93 298

GarN

kundens behov og ønsker

JukSa

6095
LiNeBølandetTau

TeiNer
etc.
Tlf: 70 30 06 90

post@froystadas.com

www.froystadas.com
BÅTSFJORD
HAVNEVESEN

kystogfjord.no • mai 2012, uke 24

ALLE TYPER TRANSPORTBÅND

Tlf:www.skjaanesbruket.no
70 10 48 76 • E-mail: arild@steeltech.no • www.steeltech.no
Skreddersøm etter
kundens behov og ønsker

Rustfritt og syrefast materiale
Garn, teiner, plastkar, etc

- OVER
OVERBYGGET
BY
GGET TØRRDOKK
TØ
ØRRDOKK - 68
Strandveien
6
6AKTTLF
AKTTLFNO-9300


 



Finnsnes
 s 44LF
LF 

//


Norge





778 50 501
Tel 778Moloveien
50 500 // Fax 3,
firmapost@slippen.no
post@refa.no
// refa.no
9790
Kjøllefjord,

6095 Bølandet
Tlf: 70 30 06 90

Fjordvegen 30, 9990 Båtsfjord
Tel. 78 98 35 00 • leif-arne.wahl@neptunror.no

kystogfjord.no • april 2014, uke 15
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– Tips oss!
78 49 99 00

eller

- OVER
OVERBYGGET
BYGGET TØRRDOKK
TØ
ØRRDOKK -
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AKTTLF 
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firmapost@slippen.no

www.froystadas.com

KYST OG FJORD • Side 11

Telefon

Rustfritt og syrefast materiale

Tlf:
76 06 63 50 • post@sveiseindustrien.no
post@froystadas.com

tlf. 78 49 81 01

Sitter du på en god nyhet!

Tlf. 32 08 63 30 – www.espegard.no

Tlf. 76 08 13 90 - Mob. 913 81 390
www.johansensgarnservice.no

Tlf: 78 49 68 01

Vakttelefon
+47 958etter
92 791
eddersøm
ønsker Skr
velkommen
til vårtorskefisket.
havnesjef@batsfjord.kommune.no
Fax. 78 98 55 91

kystfiskeutstyr

Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf
991 58 150
Moloveien
3,
9790
Kjøllefjord,
www.frydenbø.no
tlf. 78 49 81 01

 

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

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER

Garn, teiner, plastkar, etc
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EL-INSTALLASJON • TELE/DATA
VARMEPUMPER OG AC
Tlf. 911 09 900
www.tanainstallasjon.no
post@tanainstallasjon.no

Fjordvegen 17, 9990 Båtsfjord
6
6AKTTLF
AKTTLF 
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Tlf.
+47
78
984LFLF43
00
firmapost@slippen.no
jon@nordic-emballasje.no
Epost:
bjorn@baskips.no
www.nordic-emballasje.no
www.barents-skipsservice.no

Boks 283, 9991 Båtsfjord
DYFJORD MASKIN
Tlf. 78 98 55 90
Yngve
Tlf:
78 Akselsen
49 68 01
www.lyngenreker.no
Øksfjor
Slipp
9782 Dyfjord
Fax.d78
98 55og
91 Mek
www.skjaanesbruket.no
– en trradisjonsrik
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.

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

Søknad, CV med kopi av vitnemål og attester sendes:
Nordkappregionen Havn IKS, Postb. 444, 9751 Honningsvåg

 

- kystens apotek
tauverk
etc.

Strandveien 153, 9790 Kjøllefjord
Telefon 78 49 86
85,BYFax
78
49 99
- OVERBYGGET
OVER
GGET TØRRDOKK
TØ
ØRRDOKK
- 10

mehamn@norlines.no
6095 Bølandet
Tlf 784 77 800
Tlf:343
70 30 06 90
Postboks
post@froystadas.com
9770www.froystadas.com
Mehamn

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER




Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til
havnefogd Leif Gustav Prytz Olsen. Søknadsfrist: 24 april 2014.

Vadsø - 908 65 279

kystogfjord.no • mai 2012, uke 24

securing longer shelf life

Personen selskapet søker skal ha meget gode samarbeidsevner og vi vil
derfor særlig vektlegge personlig egnethet.

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

Tlf. 78 98 50 80
Kjøp
og
salg17,
av fisk
og Båtsfjord
krabbe Fjordvegen
9990
Filet produksjon
Moloveien
3,
Tlf. +47 78 98 43 00
9790
Kjøllefjord,
Epost:
bjorn@baskips.no
Båtsfjord
- 917 75 290
tlf.Vardø
78 -49
8189001
976 08
www.barents-skipsservice.no

Garn, line,
NORDKYN
APOTEK

- kystens apotek



redaksjonen@kystogfjord.no

KYST OG FJORD • Side 11
Hindberggt 29, 9990 Båtsfjord,Tlf 78985700,Fax 78985720
Epost.post@baatsfjord.euronics.no

Hindberggt
29, 9990
9990 Båtsfjord
Båtsfjord
Hindberggt 29,
Tlf 78985700 •• Fax
Fax 78985720
78985720
Epost:
Epost:
post@baatsfjord.euronics.no
post@baatsfjord.euronics.no

KYST OG FJORD • Side 35

nær med minst mulig margin.
Begge er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er ST-11-RS.

Arnt Inge Nygård
i Midsund i kommune med
samme navn i Møre og Romsdal
har fått båten «Emma» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 14,98
meter som ble bygget i 1986.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Det har også kvote i fiske etter
kystmakrell for garnfartøy under
13 meter. Eieren er oppført på
blad B i fiskermanntallet. Båtens
fiskerimerke er M-27-MD.

Harry Arthur
Pedersen
Kent Are Esbensen
i Vardø i kommune med samme navn i Finnmark har fått båten «Vardøjenta» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en
plastbåt med fartøylengde på 12,99 meter som ble bygget i 2014. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har en ekstrakvote i det samme fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Eierskapet er organisert i selskapet Vardøjenta AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens
fiskerimerke er F-190-V.

Jan-Inge Nilsen
i Alta i kommune med samme
navn i Finnmark har fått båten
«Guri Marie» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 10,65 meter som
ble bygget i 2013. Eierskapet er
organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad
A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-1-A.

langs kysten

Jan Edvard Benonisen

Side 36 • KYST OG FJORD

Jens Sigvart Fagerhaug
i Rypefjord i Hammerfest kommune i Finnmark har fått båten
«Sommarøyværing» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy med ny deltakeradgang.
Det er en stålbåt med fartøylengde 27,11 meter som ble bygget i
1988, ombygget i 1999. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. Den har også adgang i fiske etter norsk vårgytende
sild. I dette fisket har den to ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten har også adgang i seinotfisket
nord for 62. breddegrad. Eierskapet er organisert i selskapet JSF
Fiskebåtrederi AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-500-H.

i Vardø i kommune med samme
navn i Finnmark har fått båten
«Anita Helen» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 10,62 meter som
ble bygget i 1977.Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei
og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-77-V.

Ryggefjord
Fiskebåtrederi AS
i Havøysund i Måsøy kommune
i Finnmark har fått båten «Voldnes» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy
med eierendring. Stålbåten som
er 33,95 meter lang, ble bygget
i 2011.

Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Den har to ekstrakvoter i dette
fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten har
også adgang i seinotfisket nord
for 62. breddegrad. Her har den
en adgang i tillegg gjennom den
nevnte strukturkvoteordningen.
Båten har videre loddetrålkonsesjon. Den har i tillegg adgang
i fiske etter norsk vårgytende
sild i kystfartøygruppen. I dette
fisket har den to adganger gjennom strukturkvoteordningen for
kystflåten.
Ryggefjord Fiskebåtrederi AS
har tre aksjonærer. Mathisen
Fiskebåtrederi AS eier nesten
90 prosent av selskapet. Dette
selskapet eies av Thorbjørn Mathisen. De to andre aksjonærene
som har like store andeler, er
Åsmund Høie og Frode Henriksen. Alle tre eierne som bor i
Havøysund, er oppført på blad B
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-80-M.

i Vanvik i Karlsøy kommune i
Troms har fått båten «Carina»
innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Det
er en plastbåt med fartøylengde
på 10,12 meter som ble bygget
i 1982, ombygget i 1991. Den
har deltakeradgang i fiske etter
torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet er organisert i et
enkeltmannsforetak. Eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
T-43-K.

Herøyfjord AS

med adresse Husbysjøen i Rissa
kommune i Sør-Trøndelag har
fått båten «Sjarke» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde 9,24 meter
som ble bygget i 1995. Det er
to eiere i selskapet, Olav Arild
Refsnes og Børge Refsnes, hvor
førstnevnte er majoritetsaksjo-

i Fosnavåg i Herøy kommune i
Møre og Romsdal har fått båten
«Herøyfjord» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med eierendring. Det er
en stålbåt med fartøylengde på
53 meter som ble bygget i 2004.
Den har pelagisk tråltillatelse
etter nordsjøsild, kolmule, tobis/
øyepål, sei (sør for 62.breddegrad) og havbrisling. Videre har
den to strukturkvoter med pelagisk tråltillatelse. Det omfatter
fiske etter makrell, nordsjøsild, lodde og norsk vårgytende
sild. Fartøyet har videre loddetrål-konsesjon, NVG-trål-konsesjon og makrelltrål-konsesjon.
Det er fem aksjonærer i selskapet. Scantech AS eier litt mer
enn en tredel av Herøyfjord
AS. Dette selskapet har adresse
i Åsgårdstrand i Horten kommune i Vestfold. Scantech AS
har tre aksjonærer, Tone Larsen, Kristin Skjold-Larsen og
Henning Skjold-Larsen. De to
førstnevnte eier en drøy tredel
hver, mens sistemann har resten
av interessene.
Nest største aksjonær er Johannes Bjarne Eggesbø som eier en
drøy firedel av selskapet.
Eros AS som er registrert i Fosnavåg, eier nøyaktig en firedel
av Herøyfjord AS. Dette sel-
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Staviking AS

skapet har syv aksjonærer, Pme
AS, Jill Mari Eggesbø, Reidun
Eggesbø, Olga Eggesbø, Paul
Reite AS, Jakob Elias Eggesbø
og Johannes Bjarne Eggesbø.
Pme AS er heleid av Per Magne
Eggesbø. Paul Reite AS er heleid av Paul Sverre Reite. Deretter følger Per Kjell Vågsholm
og Remøy Rederi Arctic AS
som begge eier drøyt seks prosent.
Remøy Rederi Arctic AS har
fire aksjonærer, Ejr Holding AS,
Eros AS, Eggesbø Eiendom AS
og Knut-Ove Øyra.
Ejr Holding AS som holder til
i Alta i Finnmark, har mer enn
to tredeler av interessene. Her
er Einar Jan Remøy og Ruben
Joackim Berge Remøy eneste
aksjonærer. Førstnevnte eier tre
firedeler av selskapet Ejr Holding AS. Eros AS som eier en
åttendedel av selskapet, er nevnt
ovenfor. Eggesbø Eiendom AS
som har like stor andel som
Eros AS, har seks aksjonærer.
Jill Mari Eggesbø er majoritetsaksjonær med en viss margin,
deretter følger Pme AS (nevnt
ovenfor), Reidun Eggesbø, Olga
Eggesbø, Jakob Eggesbø og Johannes Bjarne Eggesbø.
Båtens fiskerimerke er
M-10-HØ.

Ann Margrit Fladseth
Kjønnø
på Averøy i kommune med
samme navn i Møre og Romsdal har fått båten «Sandøysund»
innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Det
er en plastbåt med fartøylengde
på 9,25 meter som ble bygget i
1993. Eieren er oppført på blad
A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-20-AV.

Janfisk AS
i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark har fått båtene «Silje Marie», «Siljan» og
«Steve» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med ny eiersammensetning i selskapet.
Førstnevnte båt er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,25 meter som ble bygget
i 1982, ombygget i 1995. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har to ekstra
adganger i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Båten har også
adgang i fangst etter kongekrabbe i lukket gruppe. Båtens fiskerimerke er F-20-LB.
«Siljan» er en plastbåt med fartøylengde på 10,42 meter som ble bygget i 2002. Den har
deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Båten har fiskerimerke F-47-LB.
«Steve» er en plastbåt med fartøylengde på 5,10 meter som ble bygget i 1992. Båten har
fiskerimerke F-27-LB. Det er Jan Erling Akselsen som er eneeier i Janfisk AS. Han er
oppført på blad B i fiskermanntallet.

Lars Kristian Indahl
på Kvaløya i Tromsø kommune
i Troms har fått båten «Torolv»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en
trebåt med fartøylengde på 15,70
meter som ble bygget i 1966,
ombygget i 1972. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet
er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på
blad B i fiskermanntallet. Båtens
fiskerimerke er T-353-T.

Jonny Gulmælæ
i Gryllefjord i Torsken kommune i Troms har fått båten
«Viktoria» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 8,30 meter som
ble bygget i 1971. Eierskapet er
organisert i et enkeltmannsforetak. Eieren er oppført på blad A
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-68-TK.

West Atlantic AS
i Tromsø har fått båten «Axel B.» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,62 meter som ble bygget i 1987. Den
har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28 meter. Det er to aksjonærer i selskapet, Nordeng AS
og John Torstein Nilsen. Førstnevnte aksjonær har majoriteten i selskapet med liten
margin. Nordeng AS er heleid av Bjarni Sigurdsson (bildet).
Begge eierne er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-206-T.
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Dufi AS
i Spildra i Kvænangen kommune i Troms har fått båtene
«Spildraværing» og «Røstjenta»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Førstnevnte er en trebåt med
fartøylengde på 11,02 meter
som ble bygget i 1976, ombygget i 1990. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. Båtens fiskerimerke er T-27-KN.
«Røstjenta» er en plastbåt med
fartøylengde på 14,97 meter,
som ble bygget i år 2000. Den
har deltakeradgang i fiske etter
torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28
meter. Båtens fiskerimerke er
T-24-KN.
Det er to aksjonærer i selskapet, Jan Erik Pedersen og Leila
Vappu Orvokki Rossi. Førstnevnte som er oppført på blad
B i fiskermanntallet, er majoriotetsaksjonær med minst mulig
margin.

Jan Sørensen

Jim Kenneth Olsen
i Berlevåg i kommune med samme navn i Finnmark har fått båtene «Ulf Hagbart» og
«Margareth» (bildet) innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Førstnevnte er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,99 meter som ble bygget i
1997. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Båtens fiskerimerke er F-12-B.
«Margareth» er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,96 meter som ble bygget i
2014. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har to ekstrakvoter som omfatter
de tre nevnte fiskeslagene gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har en
ekstra kvote etter torsk under samme betingelser. Båten har også adgang i fangst av
kongekrabbe i lukket gruppe. Båtens fiskerimerke er F-30-B.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet.

Rune Blaschek
i Tromsø har fått båten «Svenør»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt
med fartøylengde på 21,37 meter
som ble bygget i 1982, ombygget
i 1993. Den har deltakeradgang i
fiske etter torsk med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter sør for 62. breddegrad. Formelt sett er det Fruholmen
Drift AS som eier fartøyet. Det er et
datterselskap av Fruholmen Seafood
AS som igjen eies av Blaschek. Han
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-93-T.
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på Vengsøya i Tromsø kommune i Troms har fått båten
«Jan-Kjetil» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 9,25 meter som
ble bygget i 1984. Eierskapet er
organisert i et enkeltmannsforetak. Eieren er oppført på blad B
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-28-T.

Carl Ragnar Øfeldt
i Kjøllefjord i Lebesby kommune i Finnmark har fått båten
«Kvitbjørn» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt med
fartøylengde på 9,42 meter,
som ble bygget i 1972, ombygget i 2003. 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. Eieren
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er F-78-LB.

Bjørn Åge Leknes
på Leka i kommune med samme
navn i Nord-Trøndelag har fått
båten «Leknesbuen» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 10,38
meter som ble bygget i 1976,
ombygget i 1992. Eierskapet er
organisert i et enkeltmannsforetak. Eieren er oppført på blad A
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er NT-5-LA.

Jens-Martin
Markussen
på Ballstad i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten
«Klogrunn» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en trebåt
med fartøylengde på 16,09
meter som ble bygget i 1978.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
N-151-VV.

Ole Morten Caspersen
med adresse Rebbenes i
Karlsøy kommune i Troms har
fått båten «Nystadbuen» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 14,98
meter som ble bygget i 1988,
ombygget i 1997. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet
er organisert i Rova AS, hvor
ovenfornevnte eier alle aksjene.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-72-T.

Johan Dagfinn
Robertsen
på Kvaløya i Tromsø kommune
i Troms har fått båten «Tulla»
innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Det
er en plastbåt med fartøylengde
på 5,15 meter som ble bygget i
1980. Eierskapet er organisert i
et enkeltmannsforetak og eieren
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er T-16-T.

John-Arild Hansen
og Aksel Hansen AS i Senjahopen i Berg kommune i Troms
har fått båten «Norrønna» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er
en trebåt med fartøylengde på
15,29 meter som ble bygget
i 1981. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. Eierskapet til
båten er organisert i selskapet
Tromstind II AS, hvor førstnevnte er majoritetsaksjonær
med minst mulig margin. Han
er også oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-2-BG.

Besi AS
med adresse Tomasjord i Tromsø kommune i Troms har fått båten «Haukøy» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 8,69 meter som ble bygget i 1980. Det er to aksjonærer i selskapet, Bengt Are Korneliussen og Signe Nina Helen Korneliussen (bildet).
Førstnevnte som er majoritetsaksjonær med minst mulig margin, er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-13-S.

Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter. Eierskapet er organisert i
selskapet Topas AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene. Han
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er F-7-BD.

Odd Steinar
Andersen

i Båtsfjord i Finnmark har fått
båten «Tanja» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde på 10,49
meter som ble bygget i 1978.

i Neverfjord i Kvalsund kommune i Finnmark har sammen
med to mindre medeiere fått
båten «Uma» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 10,67 meter
som ble bygget i 2008. Den
har deltakeradgang i fiske etter
torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter.
Eierskapet til båten er organisert i Andersen Fiskebåtrederi
AS, Albert Holmen og Kvalsund kommune er inne som
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Øyvind Harald Bolle

småaksjonærer. Andersen selv
er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er F-7-KD.

Edgar Olsen
i Varangerbotn i Nesseby kommune i Finnmark har fått båten
«Miss Crossby» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde på 10,66
meter som ble bygget i 2014.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter. Båten har også adgang i
fangst etter kongekrabbe i lukket gruppe. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad B
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-72-N.

Sondre Mortensen,
Bjørn Pedersen og Alf & Astri
Pedersen AS i Kvalfjord i Alta
kommune i Finnmark har fått

båten «Storm» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde på 10,55
meter som ble bygget i 1988,
ombygget i 2003. Eierskapet er
organisert i selskapet Stjernøy
Kystfiske AS, hvor førstnevnte
har aksjemajoriteten med minst
mulig margin. Bak den tredje
aksjonæren finner vi Alf Sigmund Pedersen.
Mortensen er oppført på blad B
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-333-A.

Arne Halvard
Bertheussen
i Havøysund i Måsøy kommune
i Finnmark har fått båten «Kasper» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,70 meter som ble
bygget i 1997. Eierskapet er
organisert i et enkeltmannsforetak. Eieren er oppført på blad B
i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-5-M.

Asle Sandmo AS
med postadresse Nesvalen i Roan kommune i
Sør-Trøndelag har fått båten «Gorm III» innført
i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det
er en trebåt med fartøylengde på 14,02 meter som
ble bygget i 1987, ombygget i år 2000. Den har
deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. Båten har fiskerimerke F-118-HV.
Asle Gorm Sandmo er eneste eier i selskapet. Han
er oppført på blad B i fiskermanntallet.
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Viggo Jan Olsen til minne

Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
16

15

Vi i Fiskeridirektoratet
fikk den sørgelige meldingen om at tidligere
Fiskeridirektør Viggo
Jan Olsen gikk ut av
tiden etter lengre tids
sykdom natt til tirsdag 8.
april.
Viggo Jan Olsen ble
født i Vardø 3. juli 1937.
Sønn av vognmann Viktor E. Olsen og Ingeborg
Olsen. I denne livlige og
vitale byen langt øst og
nord i landet fikk han
sitt preg. Dette preget
var todelt – omtanken og
respekten for de enkle og
arbeidsomme – jordens
salt - og forståelse og
interessen for det rause
og tøffe fiskeri- og kystlivet. Og dette var langs
kaikantene uten flytevest
i Norges mest værharde
by. Arbeid og lek - liv og
røre i en salig blanding
av stormer og skodde fra
det lunefulle Østhavet.
Dette ble en markør for
hans liv og levnet. Selv
kalte han byen sin for
gledens by eller byen med de opplyste
og åpne vinduene ut mot verden.
Så etter hvert måtte det bli formell utdanning i tillegg til livets skole. Han tok
eksamen ved Trondheim Økonomiske
Gymnas i 1962 og ble ferdig siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i
Bergen i 1965.
Yrkeskarrieren startet opp med en
treårig epoke som journalist fra 1956 til
58. Og dette med å kunne bruke pennen kommer vi tilbake til. Neste steg
gikk – heldigvis for oss – rett inn i Fiskeridirektoratet som førstesekretær ved
Kontoret for økonomiske undersøkelser
og statistikk fra 1966 til 67. Da var allerede bordet fanget og bakteppet gitt.
Han ble så salgsstyresekretær i Norges
Råfisklag i perioden 1967 til 70 og administrerende direktør i Norges Levendefisklag fra 1970 til 73. Så justerte han
litt på kompasskursen og ble administrerende direktør i Norges Fiskeriforskningsråd fra 1973 til 76 og ble deretter
generalsekretær i Norges Fiskarlag fra
1976 til 79.
Men nå var turen kommet til Fiskeridirektoratet igjen. Viggo Jan ble Assisterende Fiskeridirektør fra 1979 til 85.
Etter en mellomperiode som Fiskeriråd
ved ambassaden i London kom han
endelig tilbake for fullt som Fiskeridirektør fra 1988 til 96. Dette var en spennende og toneangivende direktørepoke
med nye regulerings- og kontrollregimer, kvantesprang for fiskeoppdrett og
akvakultur, den tiltakende kampen om
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kystsonen og et hav av internasjonale
forpliktelser. Men Viggo Jan glemte
på ingen måte at vi var et desentralisert direktorat med flere ansatte utenfor Bergen enn ute på Nordnes. På den
tiden var vår tilstedeværelse som et
slags heldekkende kystteppe med kontorsteder fra Vardø i nordøst til Fredrikstad i sørøst. Da var det å hompe
opp og ned med Twin Otter, busser og
hurtigruter langs vår langstrakte kyst
for å se til at våre folk og fiskerinæringene hadde det bra og delta på en
uendelig rekke med møter og å snakke
med folk på de utallige kaiene. Dette
var Viggo Jans desiderte komfortsone.
Da Fiskeridirektoratet anskaffet de
to hurtiggående kystoppsynsfartøyene «Hugin» og «Munin» i slutten av
80-årene var det selvsagt den meget
beleste Viggo Jan som bestemte navnene. Båtene skulle jo ut langs kystene
og øyene for å se hva som var på gang
og så rapportere tilbake – akkurat som
de to ravnene til Odin.
Viggo Jan hadde i tillegg til alt
dette også en rekke verv som styre- og
rådsmedlem. Han var bl.a. president i
NEAFC (Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon) og styreformann i Norges Fiskeriforskningsråd.
Etter at åremålene som Fiskeridirektør gikk ut ble Viggo Jan fremdeles
ved sin lest. Han avsluttet sin karriere i
Fiskeridirektoratet som seniorrådgiver
ved Kontoret for fiskeforsøk og veiledning. Og da var han virkelig i sitt ess.

Tenk å ha som jobb å få
komme ut på havet som byråkratmannskap på innleide
fiskefartøyer for å sjekke ut
teknologi, redskapshåndtering og garnopprydding.
Han var faktisk også kvalfangsinspektør på en av de
minste skutene fra Lofoten
og det var vel med mye nød
og neppe at en mann på
nesten to meter fikk plass i
køya om bord – men det er
en annen historie. Stadige
turer ut på bøljan blå med
god skipskost og muntre
historier. Dette var bulls
eye og vel så det for en
mann av hans støpning.
Viggo Jan gikk av med
pensjon høsten 2004 etter
et langt og godt virke for
fiskerinæringene og handlingsmiljøet rundt disse.
En mann som virkelig
satte sine spor. Da fikk han
også mer tid til å vie sin interesse ut i politikken. Og
det var Det Norske Arbeiderparti som gjaldt.
Men så var det den gode,
spisse og muntre pennen.
Den hadde han sannelig ikke glemt.I
en årrekke hadde han den desidert mest
leste og omtalte spalten i Fiskeribladet
hvor han kommenterte stort og smått fra
fiskeri, kystliv og politikk. Disse leserbrevene som var en slags mellomting av
Fredrik Stabels Dusteforbundet i Dagbladet og Peter Wessel Zapffes Vett og
Uvett, åpnet alltid med Ærbødigst Hr.
Redacteur og ble undertegnet av Adolph
von Snydenstrup jr. Fhv. Væreier &
Exporteur. En sann svir på oppsyltet arkaisk gammelriksmål. Og det var bare
en håndfull av oss som visste hvem som
skrev disse fantastiske innleggene. Både
Fiskeribladet og vi klarte å holde det
hemmelig.
Viggo Jan skrev mer enn som så. Han
hadde flere kortnoveller og noveletter i
skuffen. Gjerne erindringer fra Krigens
dager der oppe i fødebyen. Hadde disse
blitt samlet ville det ha blitt et lite litterært smykkeskrin.
De fleste av oss ville i omtalen og
karakteriseringen av Viggo Jan kunne
bruke ord som godt humør, både galen
og galgenhumor – ja nærmest livsforlengende humor, sosial, livsmot, engasjement og en mann som var direkte. En
mann slik som du ser han til – som de
sier i Nord-Norge.
Fiskeridirektoratet lyser fred over
Viggo Jan Olsens minne.
På vegne av kolleger og venner i Fiskeridirektoratet
Ragnar Sandbæk
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Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 3 år, hittil i år
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Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (08.04.2014)
År 		

Mill. kroner

2012 		
2013 		
2014 		

2.973
2.495
3.013

Sitter du
på en god
nyhet!

– Tips oss!
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