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Mellom biffer
og selsveiver

Har stor tro på
fangstbegrensning

side 22 og 23

side 16

Da «Meredian» hadde klappet til
kai i Tromsø etter endt selfangst,
ventet Jorunn Nordfjord og mange
andre på å sikre seg delikatesser.

www.kystogfjord.no

Jacob West har stor tro på det nye
fangstbegrensningssystemet i snurrevadfisket. – Kvaliteten på levendefanget fisk vil bli meget bra.

Klar for Mehamn

Solfrid Lorentzen

i Jektvik på Helgeland
driver museum sammen
med mannen Kolbjørn.

side 20 og 21

Roy Frode Linnes

i Hasvik i Finnmark har fått
båt innført i Fiskeridirektoratets register

side30 og 31

Hermann Pettersen (79) kan komme til å overta anlegget til Norway
Seafoods i Mehamn allerede 1. juni. – Mange brikker må falle på plass
før det, sier han til Kyst og Fjord.
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Uten fiskeriene, ville
Finnmark hatt en befolkningstetthet som
det sentrale Sahara.

side 2 og 3
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flekking og fjerning av nakkeblod
Integrert
forvask
og
børste

l Hver fisk blir målt
l Forhånds-definerte program
l System for nakkerensing
l Skånsom behandling
l Enkle og fleksible
justeringsmuligheter
l God kapasitet
l Stabil drift
l Fullt ut elektronisk styrt
l Delt prosessone og styringssone
l Hygienisk design
l Storfiskmaskin eller standardmaskin
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Kyst og fjord er en nordnorsk fiskeriavis

- en fri og uavhengig fiskeriavis Ansvarlig redaktør
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meninger

Normalisering
av det unormale

Skal nasjonen Norge styres som et storkonsern der
hensyn til økonomisk vinning veier tyngst når politiske
beslutninger skal tas? Signalene den blåblå regjeringen
jevnlig sender ut, tyder mer og mer på det. Denne uke
har regjeringens folk holdt seg på bakrommene i frykt
for å møte fredsprisvinneren Dalai Lama for ikke å støte
Kina. Samtidig har Erna Solberg slått fast at det ikke
lenger er noen selvfølge at statsministeren skal stille
seg blant gratulantene til framtidige vinnere av Nobels
fredspris. Det kan nesten virke som om det er kalkulatoren som skal være avgjørende for det.
Er det slik vi vil ha det? Nei, sier alle målinger som
er gjort de siste dagene i forhold til Norges-besøket til
fredsprisvinner Dalai Lama.
Erna Solberg er derfor på sterk kollisjonskurs med
vanlige folk og i ferd med å innføre en politikk som vi
kort og godt vil ha oss frabedt.
Vel nok har Norge en svært åpen økonomi der vi er
avhengig av goodwill ute i markedene. Men det betyr
likevel ikke at vi skal kaste alle prinsipper over bord –
slik vi er i ferd med å gjøre det i forhold til Kina.
Regjeringen forsvarer sitt standpunkter med at
de ønsker å normalisere forholdet til Kina. Men hvor
viktig er det å normalisere forholdet til et unormalt
samfunn? Skal vi slutte å snakke om brudd på menneskerettigheter? Skal vi i det hele tatt kun telle penger
i framtiden og stille oss i en slik situasjon at det kun er
konsernet Norges bunnlinje som teller?
Vi mener at regjeringen har skjemt ut nasjonen i
behandlingen av fredsprisvinner Dalai Lama. Vi hadde
forventet atskillig mer av regjeringen Solberg.
For øvrig var det Høyres nåværende kommunalminister Jan Tore Sanner og den tsjekkiske eks-presidenten
Václav Havel som var forslagsstillere da den kinesiske
opposisjonelle Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Den
gang stilte hele partiet seg i fremst rekke blant gratulantene.

– 1. mai er en dag der vanlige arbeidsfolk kan føre frem viktige saker og vi
ønsker selvfølgelig å sette fiskeripolitikk på dagsorden. Det handler om
hvem som skal eie fisken og hva vi
skal skape velferd av, hvilket samfunn
vi skal ha. Det har engasjert folk langs
hele kysten.
Trond Einar Olaussen, Kystopprøret

KOMMENTAR
Trond Antonsen

Journalist i Kyst og Fjord

Vi har i flere utgaver av Kyst
og Fjord fokusert på den rollen som Innovasjon Norge
spiller overfor fiskeriene. I
denne utgaven har vi en oversikt over bevilgete tilskudd og
lån på mer enn en million kroner i Troms de siste tre årene.
Av rene plasshensyn har
beløpene under en million
kroner blitt utelatt.
Tallene viser at den offentlige finansinstitusjonen låner
ut mye penger til fiskeriene
og er en viktig bidragsyter for
å få på plass kroner som skal
dekke kjøp av ny båt såvel
som brukt. Avdelingsleder
Gunnar Kvernenes sier i saken
at Troms er nummer to på
utlån til fiskeflåten av landets
19 fylker. Møre og Romsdal
troner øverst – ikke uventet.
Tallene som vi presenterer
nå og de som ble publisert i
forrige avis, har til dels overrasket oss og deler av næringen.
At Innovasjon Norge i
Finnmark bruker halvparten

av sine utlånskroner til fiskeflåten, er gledelig, riktig og
viktig.
Uten fiskeriene ville Finnmark hatt en befolkningstetthet som de sentrale delene av
Sahara. Tar vi med støtten til
landbruket, så gis temmelig
mye av lånene til primærnæringene i fylket. De andre primærnæringene mottar i tillegg
tilskudd noe fiskeriene ikke
får. En viktig forklaring fra
Innovasjon Norges side, er at
EØS-avtalen ikke tillater slik
støtte til næringsvirksomhet
som konkurrerer i et internasjonalt marked.
Men slik regelverket praktiseres, så slår tilskuddene svært
ulikt ut.
Har du innredet ei campinghytte til bruk i turistfisket og
er på trappene til å kjøpe deg
båt, stiller saken seg annerledes. Da kan du få tilskudd til
båtkjøpet.
Hvis logikken bak dette er
at man i turistfisket ikke konkurrerer internasjonalt, så er
ikke det et argument jeg vil ta
for god fisk uten videre.
Fisketurisme fins i flere
land og hvis vi i denne sammenhengen skal snakke om
konkurransevridning, så er
Norge trolig det eneste landet hvor turistene ikke betaler
en statlig avgift før de går på
havet.
Det er heller ingen begrensning på å etablere som turistfiskebedrift, alle kan gjøre det.
Resten av reiselivsnæringen i
Finnmark nyter også godt av
tilskuddene, og får temmelig
mye i støtte selv om dette er

en høyst sesongbetont næring,
men tilbake til utgangspunktet.
Grunnen til at vi har valgt å
se på disse tallene, er at dette
er midler som kommer fra det
offentlige og dermed er av
spesiell interesse for skattebetalerne. Det er deres penger
som forvaltes og Innovasjon
Norge har fullmakt til å gi tilskudd eller låne disse ut etter
bestemte kriterier.
En av grunnene til at dette
har vært interessant å jobbe
med og viktig å dra fram i
lyset, er at flere innen fiskeriene – uavhengig av hverandre
– har gitt tilbakemelding om at
møtet med saksbehandlerne i
systemet har vært ubehagelige
og at man har hatt en følelse
av at det er saksbehandlernes
egne penger som skal lånes
ut. Hadde dette kommet fra
en eller to, javel, men det er
mange som har uttrykt seg likt
på dette punktet. Dette er tilbakemeldinger fra Finnmark.
Det burde bekymre direktøren og styret i Innovasjon
Norge i Finnmark.
Få våger å stille opp til intervju med fullt navn og bilde
med Innovasjon som tema – i
alle fall ikke om det skulle
være i en kritisk sammenheng.
Tvert imot vet jeg at det har
vært gitt klare hentydninger
fra denne tilskudds- og långiveren til søkere at de gjerne
ser at om det kommer positive
uttalelser om dem i pressen, i
alle fall ikke negative.
De som saksbehandler og
bestemmer hvem som skal få
lån eller ei får dermed bukta

Telefon 78 49 99 00

Post@kystogfjord.no
redaksjonen@kystogfjord.no
tips@kystogfjord.no
abonnement@kystogfjord.no
annonse@kystogfjord.no
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Dag Erlandsen
Journalist
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975 81 812

906 00 270

Med EØS-avtalen er i realiteten utformingen av lovene på alle områder som gjelder
EØS-avtalen flyttet til EU. Det gjelder blant
annet markedsregler, distriktspolitikk og
veterinært regelverk. Vetoretten, som skulle
sikre at EØS ikke avgir suverenitet i strid
med Grunnloven, er bare brukt én gang; mot
EUs tredje postdirektiv.
Nei til EU

Om lånene og tilskuddene

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

- Fanesak nummer en for Venstre er rent
hav. Det er en ultraforutsetning. Vi kan
ikke kødde med kravet om at vi må ha et
rent hav. Derfor er gruveprosjekt som i
Førdefjorden helt uaktuelt for Venstre å
gå inn for. Kravet om rent hav betyr også
sterkere krav til av havbruksnæringen må
rydde opp etter seg
Pål Farstad, Venstre

Trond Antonsen
Journalist
trond@kystogfjord.no

958 27 911

Bjørn Tore Forberg
Journalist
bjorn.tore@kystogfjord.no
951 51 439

Ørjan Larssen
Markedskonsulent
orjan@kystogfjord.no
472 59 568

Tommy Sørensen
Markedssjef
tommy@kystogfjord.no
402 16 380

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

Kari Krogh
Økonomikonsulent
kari@kystogfjord.no
954 36 569

Trykk Polaris Media Nord AS
kystogfjord.no • mai 2018, uke 19

Grunnen til at vi har valgt å se på disse tallene, er at dette er midler som kommer fra det offentlige og dermed er av spesiell interesse for skattebetalerne, skriver Kyst og Fjords journalist Trond Antonsen i dette innlegget
og begge endene. I hvert fall
i Finnmark er forholdene så
små, at den som har sagt noe
kritisk lett vil bli husket. Slik
kan en offentlig debatt knebles.
Det kan være en av grunnene til at det er forbausende
lite oppmerksomhet rundt Innovasjon Norges virksomhet
i Finnmark. En annen grunn
kan selvsagt være at journalister og andre ikke har gjort
jobben sin.
Da jeg skrev de første sakene om Innovasjon
Norge i Finnmark like etter
kystogfjord.no • mai 2014, uke 19

nyttår, var fokuset at Innovasjons-systemet i Norges største og mest fiskeriavhengige
fylke ikke bidrar i særlig grad
med finansiering av større
fiskebåter. Da direktør Linda
Randal fikk spørsmål fra Kyst
og Fjord på bakgrunn av at
Innovasjon Norge i Finnmark
ikke har noe stort engasjement
i kroner og øre ved finansiering av fiskebåter på mer enn
15 meters fartøylengde som
samme finansieringsinstitusjon har i andre deler av landet, svarte hun følgende:
«Grunnen til dette er gan-

ske enkelt at vi ikke har så
mange båter av denne type i
Finnmark som i andre deler
av landet. Derfor har vi ikke
så mange å finansiere heller.
Hadde antallet vært høyere,
ville nok IN Finnmark hatt
et større engasjement. Det er
altså ikke viljen til å finansiere
det står på.»
Det er vel faktisk slik at en
del ting går hand-i-hand.
I den grad Innovasjon
Norge i Finnmark ønsker å
spille en samfunnsmessig
rolle, er det vel greit at man
har gjort seg opp noen tanker

om en differensiert flåte.
Det sitter da også toneangivende poltikere, byråkrater
og næringslivfolk i Innovasjons-styrene.
Kyst og Fjord er ikke sjarkfiskernes uvenn, men det må
være lov å ha to tanker samtidig i hodet. Det er et uttalt politisk mål at det skal være en
differensiert fiskeflåte i Norge.
Med få unntak er den ikke det
i Finnmark. Det fins
Når Randal svarte som hun
svarte blir det liksom, «ingen
vil jo ha større fiskefartøy, så
da kan vi jo heller ikke låne ut

til disse..»
Jeg har skrevet dette tidligere, samme Innovasjon
Norge i Møre og Romsdal
kvier seg ikke for å gå inn på
prosjekter i hundre-millionersklassen og støtter dermed opp
de tradisjonene man har på
Sunnmøre. I Finnmark var det
også miljø for store båter tidligere, blant annet i Havøysund.
Nå er det kun «Voldnes» som
er av noen størrelse der.
Kanskje kunne slike faktum
være et grunnlag for en diskusjon om hvor man vil i fortsettelsen.
KYST OG FJORD • Side 3

nyheter

- Regissert og planlagt

Permitterer i Mortsund

196 kaffetorsker

- Ikke grunnlag for helårlig

Krakilsk etter havari

- Et tvers igjennom regissert og planlagt opplegg. Det var
Andøy-fisker Odd Arne Mikkelsens dom over besøket av fiskeriministeren og statsministeren i hjemkommunen i forrige uke.
Sjarkfiskeren sier til Andøyposten at det virket som Aspaker var
mer interessert i å prate enn å lytte. – Jeg måtte spørre om hun
drev med styrt avvikling av kystflåten.

Tørrfisk- og lakseprodusenten Lofoten Sjøprodukter permitterer
store deler av arbeidsstokken. Årsaken er at det i fjor ble oppdaget ILA i lakseanlegget, og at bedriften ikke har klart å komme
opp med troverdige reservelokaliteter. Nylig avviste Mattilsynet
en lokalitet seks kilometer fra det infiserte området, og det er for
nært, skriver Lofotposten.

Lofotposten har notert solide 196 kaffetorsker denne sesongen,
det vil si lofottorsk på over 30 kilo. Nå håper de å nå 200, selv
om håpet svinner. Skreien er på tur ut av Lofoten, men fortsatt
står det igjen en og annen storing. Årets kaffetorsksesong er
ikke bare den beste noensinne, den er også den lengste, med
første sværing over rekka 5. januar.

Det er ikke grunnlag for helårlig drift i nordnorske fiskevær.
Det hevder fagforeningsveteran Per Helland overfor Andøyposten. – Slik det drives i dag, er det ikke grunnlag. Derfor
trengs sesongarbeiderne og derfor forstår jeg godt at lokal
ungdom ikke vil jobbe i fiskeindustrien. Skal dette ble attraktivt, må myndighetene ta grep, sier han til avisen.

En full fisker havnet i politiets varetekt, etter et motorhavari
i helga, melder Brønnøysunds Avis. I følge politiets logg var
mannen fisker og hadde fått motorhavari. Men vel på land
havnet han inne i et bolighus, og kom i klammeri med en av
beboerne. Han var for full til å bli overlatt til seg selv, og ble
kjørt til drukkenskapsarresten i Mosjøen.

Tvinges til kai

Saltfiskeksporten økte med 37 prosent i april. (Foto: Dag Erlandsen)

Går mot 75 milliarder
Røkkes aller nyeste tråler, «Gadus Neptun», må i bøyene. (Foto: Havfisk ASA)

Røkkes nyeste tråler, «Gadus Neptun», tvinges til
kai i to uker for brudd på leveringsplikten. Det har
Nærings- og fiskeridepartementet bestemt. Også
«Kongsfjord» må sone på samme måte.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Vedtaket innebærer avslutning
av en sak som har vart siden
2011, og der vi tidligere har
erkjent avvik, sier konsernsjef
Olav Holst-Dyrnes, og peker

på at det «bare» er avvik ved 18
landingssedler, av rundt 2700. Havfisk står ved sine forpliktelser og har satt i verk tiltak for å
hindre at slike avvik skjer igjen,
sier han.
Bakgrunnen er brudd på leveringsplikten for tre år siden, etter

at Fiskeridirektoratet hadde gjort
bokettersyn på landingssedlene
og funnet uregelmessigheter for
trålerne «Stamsund», «Jergul»
og «Skaidi», fartøy som nå er
solgt ut av rederiet og konsesjonene overført til de nyere
fartøyene «Gadus Neptun» og
«Kongsfjord».
«Straffen» - det vil si formelt heter det ikke straff, men
administrativ forføyning - skal
iverksettes 1. juni og er atskillig
mildere enn Fiskeridirektoratets

første vedtak i saken. Direktoratet ville holde de tre trålere borte
fra fiskefeltene i til sammen syv
måneder.
Dette godtok ikke landets
største trålerrederi, og satte advokatfirmaet Wikborg Rein &
Co på saken. 14 dager etter at
vedtaket var fattet forelå en fyldig klage, der advokatene både
hevdet at direktoratets vedtak var
ugyldig, for strengt og preget av
forskjellsbehandling.
Nå, ett og halvt år senere, er

de syv månedene redusert til
én måned, til tross for at departementet ikke har gitt selskapet
medhold på et eneste punkt. Den
eneste formidlende omstendigheten er at det har tatt 18 måneder å behandle klagen.
Rent formelt blir ervervstillatelsen tilbakekalt for to uker,
som innebærer at fartøyene ikke
kan fiske i den aktuelle perioden.
Utgangspunktet er at tiltaket skal
settes i verk 1. juni, med departementet mer enn antyder at man

vil være fleksibel, dersom det
passer å ta straffen på et annet
tidspunkt.
Begrunnelsen
- Fiskeridirektoratet har vektlagt
at landingssedler og sluttsedler er feilført i 18 tilfeller, og at
feilføringen av sluttsedlene i alle
disse tilfellene ga inntrykk av at
fangstene var landet et sted, og
mottatt og produsert et annet
sted, skriver departementet,
som anfører at «Havfisk ASA
gjentatte ganger har bidratt til at

fangst ikke ankom begunstigede
anlegg og således ikke kunne bearbeides der».
- Departementet vil fremheve
at allmennheten har behov for
tillit til at konsesjonssystemet
virker. Det er derfor viktig at
konsesjonsvilkår overholdes.
Det tilsier at myndighetene må
reagere effektivt mot overtredelser av konsesjoner og vilkår
knyttet til slike, skriver fungerende ekspedisjonssjef Yngve
Torgersen.

- Havfisk blandet kortene
Da Fiskeridirektoratet
tok en enkel bokføringskontroll på bearbeidingsplikten i 2007,
trodde Aker-ledelsen
at metoden også skulle
brukes de neste årene.
Det var en tabbe.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det går fram av Nærings- og
Fiskeridepartementets endelige
dom mot Aker Seafoods ASA,
som kom mandag i denne uka.
Selskapet, som i mellomtida har
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skiftet navn og nå heter Havfisk
ASA, blandet kystfisk og trålfisk, konstaterte at rett prosent
av fisken var bearbeidet slik
bearbeidingsplikten tilsa, og slo
seg til ro med det.
Men det er trålfisken som
er underlagt bearbeidingsplikt,
og følgelig skal ikke fisk fra
kystflåten blandes inn i dette
regnskapet, fastslår departementsledelsen.
Pikant
Det var mandag i denne uka,
halvannet år etter at selskapet
klagde på avgjørelsen, at fungerende ekspedisjonssjef Yngve

Torgersen sendte det endelige
svarbrevet til Havfisk ASA. Brevet går i korthet ut på at selskapet ikke får medhold i noe som
helst, bortsett fra at departementet har mildnet reaksjonen som
følge av den lange saksbehandlingstida.
Men brevet forteller også pikante detaljer om hvordan
selskapet har regnet på bearbeidingsprosenten, en regnemetode
som på ingen måte står i stil med
den politiske hensikten bak verken leveringsplikten, eller den
senere bearbeidingsplikten. Sistnevnte var en plikt som fulgte
opp og fylte ut den voksende

uthulingen av leveringsplikten,
som fiskerisamfunn etter fiskerisamfunn opplevde etter årtusenskiftet.
Kjøp deg fri fra plikten
La oss si at du disponerer en
tråler der minst 30 prosent av
råstoffet skal bearbeides. Du
disponerer også et mottak som
tråleren leverer til, og har følgelig full kontroll over hva som
skjer med fisken.
Men tråleren har fryseri om
bord, og frossenfisken du lander
er atskillig mer verdt som global
handelsvare på et frysehotell enn
som råstoff til den lokale filet-

produksjonen. Så du bygger et
frysehotell vegg-i-vegg med filetbedriften og kjører fisken inn
på lageret i stedet for til filetfabrikken. Dilemmaet løser du ved
å kjøpe fisk fra kystflåten tilsvarende 30 prosent av trålfisken.
Og kjører den inn i filetfabrikken, i stedet for trålfisken.
Dermed blir statistikken rett.
30 prosent av fisken går faktisk
til filet. Og filetarbeiderne, som
vet at den bearbeidingspliktige
trålfisken ikke havner hos dem,
stiller seg fullstendig uforstående til at ikke Fiskeridirektoratet klarer å avdekke hva som
faktisk skjer.
kystogfjord.no • mai 2018, uke 19

Lurt trill rundt
For mye tyder på at fiskerimyndighetene ble lurt trill rundt i
2007, at man ble oppmerksom
på forholdet og endret metoden.
Uten at selskapet oppfattet hva
som var i ferd med å skje.
- Slik direktoratet har redegjort for, meldte departementet
at direktoratet for kontrollen i
året 2007 kunne nøye seg med en
bokføringsmessig kontroll, det
vil si at direktoratet kontrollerte
at den prosentandelen som skulle
bearbeides av leveringspliktig
fangst, faktisk var bearbeidet,
uavhengig av råstoffets opprinnelse (kystfisk eller trålfisk). Dekystogfjord.no • mai 2014, uke 19

partementet presiserte imidlertid
samtidig at bearbeidelsesplikten
gjelder leveringspliktig fangst
slik det klart fremgår av regelverket, skriver Torgersen i sin
redegjørelse. Han fortsetter:
- Brevet innebar således en
særskilt ordning som var begrenset til året 2007. Havfisk ASA
har lagt til grunn at kontrollregimet også gjaldt for bearbeidelsesplikten ikke bare for 2007,
men også årene deretter. Dette
er en feiltolkning som Havfisk
ASA må bære ansvaret for.
Verken direktoratet eller departementet har gitt Havfisk ASA
grunnlag for en slik tolkning.

Eksporttallene fra Sjømatrådet fortsetter mot
himmelen. Fortsetter
det slik, ender året 2014
med 75 milliarder kroner i eksportverdi.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Det er hele 15 milliarder over
fjoråret, som endte på fantastiske 60 milliarder.
Hittil i år er det eksportert sjømat for 22,7 milliarder kroner.
Det er en økning på hele 4,6
milliarder kroner eller 26 prosent målt mot samme periode
i fjor. Holder denne prosenten
seg ut året, snakker vi altså om
en vekst på over 15 milliarder
kroner.
Apriltallene
Mandag denne uka forelå apriltallene fra Norges Sjømatråd,
som på ingen måte står tilbake
for de foregående månedene.
Norge eksporterte sjømat for
5,7 milliarder kroner i april, en
økning på 1,2 milliarder kroner
eller 27 prosent sammenlignet
med april i fjor.
- Etterspørselen etter norsk laks
er sterk i både Asia, Europa og
USA. Dette bidrar til høye laksepriser og er hovedårsaken for
verdiveksten i sjømateksporten
fra Norge, sier Egil Ove Sund-

heim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

mottaker av makrell, med en
verdi på 8 millioner kroner.

Laksevekst
Viktigste lodd på vektskåla er
selvsagt laksen. Det ble eksportert laks for 4 milliarder kroner
i april, en økning på fantastiske
973 millioner kroner eller 33
prosent sammenlignet med april
i fjor. Prisen for fersk hel laks
økte fra 41,93 kroner til 45,59
kroner per kilo. Volumet økte
fra 69 000 tonn til 82 704 tonn
for alle anvendelser av laks.
Polen, Frankrike og Russland
er største mottakere av laks fra
Norge.

Stabilt for klippfisk
Eksporten av klippfisk endte
på samme nivå som i fjor med
en eksportverdi på 175 millioner kroner. Portugal er største
marked i april med en verdi på
79 millioner kroner.

Ørretvekst
I april økte ørreteksporten med
49 millioner kroner, eller 26
prosent til totalt 239 millioner
kroner. Hittil i år er det eksportert ørret til en verdi av 868 millioner kroner. Russland var vårt
største marked for ørret i april.
Sild og makrell
Eksporten av sild endte på 204
millioner kroner i april. Det er
en økning på 54 millioner kroner eller 36 prosent fra april i
fjor. Russland og Tyskland er
de viktigste markeder for sild
i april.
Makrelleksporten økte med 21
millioner kroner eller 37 prosent i april til totalt 77 millioner kroner. Ukraina er største

Opp for saltfisk
Også på saltfisk, som er klippfisk i halvfabrikat er Portugal
fortsatt vårt største marked.
Total verdi i april var på 43
millioner kroner.
Og om klippfisken stod stille,
økte eksporten av saltfisk, inklusiv filet, med 42 millioner
kroner eller 37 prosent, til
totalt 156 millioner kroner i
april.
Vekst for rå torsk
Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 19 millioner kroner eller 10 prosent
til totalt 210 millioner kroner
i april. Med en eksportverdi
på 208 millioner kroner, er EU
det dominerende markedet for
fersk torsk fra Norge.
For fryst torsk er økningen på
22 millioner kroner eller 20
prosent til totalt 133 millioner kroner i april. EU er også
største mottaker av fryst torsk
med en verdi på 72 millioner
kroner.
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Bedre for Havfisk

Høyere torskepriser?

EU-status for tørrfisk

Har tatt tjuvfisker

I gang i Nordvågen

God forvalting er hovedårsaken til den
rekordsterke torskebestanden. Det mener
en gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet. Forskergruppa dokumenterer
at det først og fremst er det gode forvaltingsregimet i Norge og Russland som skal
ha hovedæren for at det akkurat nå befinner seg mer torsk i Barentshavet enn det
noen gang er målt tidligere.

Røkketrålerne tjener penger. Første
kvartal ga et resultat på 68 millioner kroner i Havfisk ASA. Det er
en økning på 27 millioner kroner
sammenlignet med samme periode i 2013. Omsetningen i første
kvartal var på 214 millioner kroner,
42 millioner kroner høyere enn i
første kvartal i 2013.

Både Surofi og Kontali Analyse venter
høyere torskepriser utover året. Det
kom fram på årsmøtet i Sunnmøre og
Romsdal Fiskesalslag (Surofi) før helga.
Både salgssjef i Surofi, Jon Grimstad, og
daglig leder i Kontali Analyse, Ragnar
Nystøy, forventer at prisen vil stige. Det
er blant annet mindre lager av torsk enn
på samme tid i fjor.

EU-kommisjonen har gitt tørrfisk
fra Lofoten status som «Protected
Gegraphical Indication». - Det betyr
at produktet tørrfisk fra Lofoten nå
er vernet. Det er kun i Lofotens eget
utendørstørkeri at tørrfisk fra Lofoten
kan produseres, sier daglig leder
Øyvind Arntzen ved Brødrene Arntzen
AS i Sørvågen til Lofotposten.

Tjuvfiskefartøyet «Thunder» er arrestert, etter at det i desember ble etterlyst
over hele verden. - Vi er svært glad
for at vår etterlysning og arbeid mot
tyvfiske har båret frukter, sier fiskeriog kystminister Elisabeth Aspaker (H)
til VG. Skipet ble nylig oppbrakt av
myndighetene i Indonesia. Da het det
«Ming 5».

Torskehotellet i Nordvågen er åpnet. «Hotelldirektør» André Reinholdtsen regner
med å være opp i 500 tonn før helga. Torskemerdene som skal ta imot den levende
finnmarkstorsken var på plass og operative
i slutten av forrige uke. Snurrevadbåtene
som satset på levendefangst i Vesterålen
i vinter fortsetter nå på samme måte etter
vårtorsken på Finnmarkskysten.

Rekordstart på fangsten
Optimismen kom tilbake i hvalnæringa
i fjor. Nå følger naturen selv opp, med
mye hval og gode
forhold.
Dag Erlandsen

2. mai for to år siden var det
bare skutt tre hval, og sesongen endte da også elendig. Da
var det 18 båter som var med
i fangsten.
Fjorårets hvalfangst beløp seg
til 24,7 millioner kroner, opp
fra 6,8 millioner fra året før.

dag@kystogfjord.no

Med 50 hval på to uker er fangerne en hel måned foran fjorårsskjemaet.

- 21 dyr første uka, og 29
dyr i forrige. Joda, dette ser
bra ut, sier salgskonsulent
Arvid Johansen i Norges
Råfisklag. Mandag tok han
årets andre opptelling.
- Det blir til dels en del jobb
for meg med å ringe rundt
og oppdatere fangstlistene.
Det er hektisk på feltene,
og plutselig får de los og
må hive på røret. Men det
er i grunnen bare artig, sier
Råfisklagets hvalmann dette
året.
Beste siden 2005
Med 50 hval de to første
ukene må man faktisk helt
tilbake til 2005 for å finne
noe bedre. Da var det 65
hval på dette tidspunktet, på
den annen side var det flere
hvalbåter i drift, og effektiviteten per båt i år er trolig
langt større.
- Været var veldig bra første
uka med fangst, litt dårligere
den neste. Når tallet likevel
går litt opp, skyldes det at
stadig flere av fartøyene nå
er kommet i fangst, sier Johansen.
Og når vi først er i gang
med å sammenligne tall; så
sent som 21. mai i fjor noterte vi oss at det så langt i
sesongen var skutt 37 hval,
som 15 mer enn på samme
tid året før. Likevel ble altså
fjoråret rekordartet, med
590 dyr i alt, til tross for
at det bare var 17 båter på
fangst. Mens i år passerte vi
altså 37 dyr rundt en måned
tidligere enn i fjor…

Salgskonsulent Arvid Johansen er Råfisklagets
hvalmann dette året.
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Mye kjøring
Varangerfjorden og Vestfjorden er de to viktigste områdene for fangerne akkurat nå.
22 av de 50 dyrene er tatt i
Vestfjorden, mens flesteparten av de resterende 28 er tatt
i Varangerfjorden. Båtene i
Øst-Finnmark siger nå sakte
vestover og vil ventelig lande
fangstene i slutten av denne
uka og utover i neste uke.
Per Asbjørn Wærstad på
«Uregutt» felte årets første
vågehval, og han var også
først med å lande fangsten, i
Henningsvær.
- Fangerne ser nokså mye
hval, men de er vanskelig å få
has på. Så det blir en del kjøring for å komme på skuddhold, noe som for så vidt er
helt vanlig for årstida, sier
Johansen.
Flere båter
1. april var dagen da kvalfangsten kunne ha startet,
men de første båtene gikk
ikke før 2. påskedag, altså 22.
april. Årskvota er på 1286 dyr
denne sesongen, som de foregående årene, men fangerne
har ikke vært i nærheten av å
ta kvota de siste årene.
I fjor deltok 17 båter på
hvalfangsten. I år er det 23
påmeldinger, en oppgang vi
ikke har sett maken til siden
slutten av 80-tallet. Også på
kjøpersida vokser det. To
nye kjøpere har meldt seg,
J.M. Nilsen Fisk i Andøy og
Myre Fiskemottak i Øksnes.
Dermed er vi oppe i snaut ti
mottaksanlegg, inkludert tre
sjøltilvirkere, som kjøper sin
egen fangst.
Fram til 3. juni er det fri
fangst. Etter 3. juni har båtene
kvote etter størrelse. Fram til
3. juni er minsteprisen 35 kroner. Etter denne datoen faller
prisen til 33,50.
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- Torsken er forvaltet fram

Sammen ut
på hvalfangst
Han holder ord, Bjarne
Pettersen (25) fra Ballstad. Om noen dager
bærer det på hvalfangst.
For da Kyst og Fjord møtte Bjarne
for et år siden, mer enn antydet
han at familierederiet ville satse
på hvalen, etter at de nylig hadde
erstattet gamle «Roholmen»
med den 20 år yngre hvalbåten
«Brandsholmbøen».
- Den var jo kvalbåt i sitt forrige liv, alt er på plass og på sikt
vil vi nok bruke kvalkonsesjonen, selv om det ikke blir i år,
sa Bjarne i fjor sommer. Da var
båten nettopp bygget om for linedrift og klar for blåkveita, men
Bjarne innrømte villig at det var

fristende å utnytte de gode fangstforholdene og gå rett på hvalen.
Både han og faren, Jan-Ivar Pettersen (58), har erfaring fra hvalfangst, men ikke med egen båt.
Nå forteller Bjarne til Lofotposten at de om få dager går på
hvalfeltene, at det er han som skal
være skytter, at det blant mannskapet på fem befinner seg en
svært erfaren fanger, som er gull
verdt for rederiet.
- Etter hvert så er alternativene
for drift av en båt av denne størrelsen blitt mindre. Hysekvotene
er barbert og vi får ikke fiske med
line etter seil på fjordene. Derfor
har vi bestemt oss for å prøve
hvalen, sier 25-åringen til Lofotposten.

Både Bjarne Johan (høyre) og Jan-Ivar Pettersen (midten) har erfaring fra hvalfangst allerede. Bjørn
Sturla er til vanlig lærer, men tar i et tak om bord, når han har anledning.

NR.1

i norge

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

www.trucktek.no

Den komplette
løsning – etter
ditt ønske

Vi kan kraner,
hydraulikk og vinsj

Nok en hvalfanger: Bjarne Pettersen på «Roholmen».

Nilsen satser hval
J.M. Nilsen på Nordmela satser
hval. Positive hvalsignaler og
mulighet for arbeid i en stille
periode er de viktigste årsakene.

- Vi satser på en forsiktig start
dette året, for å vinne erfaring,
sier daglig leder Ole-Johnny Nilsen. Som tar forbehold om at den
siste godkjenninga fra Mattilsynet går i boks.
Nilsen, som ellers kjøper torsk
og hyse, regner med å kjøpe et
mindre parti hvalkjøtt i slutten
av mai, for å forsyne nærmarkedet med ferskt kjøtt. – Vi ser at
det er gjort mye på markedssida
som har skapt mer etterspørsel.
Merkevarearbeidet gir tillit, det
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Kompetanse og erfaring:
20 år i bransjen
 Sakkyndig kontroll
 Nærhet til kunden
 God service


Forsiktig start: Ole-Johnny
Nilsen.
er ikke tvil om at det har skjedd
mye positivt i næringa, som gir
oss lyst til å forsøke dette.

La oss komme meD tiLbuDet!
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- Aktiv og framtidsrettet

Innovasjon Norge i
Troms har lånt ut mer
enn 900 millioner kroner
de siste tre årene. Mye
av dette har gått til finansiering av fiskeflåten.
– Bare avdelingen i Møre
og Romsdal låner ut mer
penger til fiskerinæringen enn det vi gjøre, sier
avdelingsleder Gunnar
Kvernenes.
Trond Antonsen
trond@kystogfjord.no

Det største enkeltengasjementet
som Innovasjon Norge i Troms
har gjort i perioden 2011 – 2013,
var etter det Kyst og Fjord forstår en del av en refinansiering i
Nergård-gruppen.
Selskapet fikk innvilget et lån fra
Innovasjon Norge på 140 millioner kroner i 2011.
- Vi går ikke ut med detaljer
rundt våre engasjementer i forhold til våre låntakere, sier Kvernenes til Kyst og Fjord. Han er
leder for avdelingen som har
med landbruk og fiske å gjøre.

Inntjening og rekruttering
En rekke fiskebåtselskaper i
Troms har benyttet Innovasjon
Norge for å få finansiert sine prosjekter. Du finner flere av dem
på denne siden samt i to neste
sidene i denne utgaven av Kyst
og Fjord. Her finner du tallene
for lån og/ - eller tilskudd på mer
enn en million kroner fra Innovasjons-systemet.
- Vi opplever en rekke rederier
i vårt fylke som både framtidsrettede, både når det gjelder inntjening og rekruttering til yrket.
Vårt engasjement har både vært
samfinansiering med banker,
men også en del av prosjektene
har vært realisert av oss alene,
sier Kvernenes videre.
- En annen ting som har gjort at
flere fiskeriselskap har valgt oss
som finansiell samarbeidspartner, er at bankene over tid har
vurdert fiskeriene noe ulikt etter
konjunkturer i markedet, legger
han til.

400 mill i tilskudd
I tillegg til utlån på mellom 900
millioner kroner og en milliard,
har Innovasjon Norge i Troms
gitt tilskudd på mer enn 400
millioner kroner i den samme

Lån Innovasjon Norge Troms 2011
Hermann Pettersen er på vei inn i Mehamn. Dersom de siste brikkene faller på plass, vil han overta Norway Seafoods-anlegget 1.juni.

Kan overta i juni
Umiddelbart etter at det var kjent
at den gamle saltfiskkongen er i
ferd med å inngå avtale med Norway Seafoods og Havfisk ASA,
uttrykte ordfører Inga Manndal
i Gamvik kommune glede over
at Hermann Pettersen nå overtar,
på sin Facebook-side.

Pettersen-konsernet som eiere.
Hermann Pettersen akter ikke
å gå inn på noe han ikke har
drevet med før. Derfor skal fabrikken gjennom en forholdsvis
omfattende ombygging før de er
i gang.
- Det er flere ting som både må
utbedres og avklares. Blant annet
er det ikke noe mottak her. Det
må vi få på plass, blant annet
ved at kommunen frigir arealer
til formålet, sier Pettersen.
Det er en av betingelsene for at
man kan få etablert en rask oppstart av saltfiskproduksjon i fiskeværet.

Passelig begeistret
Hermann Pettersen var på sin
side bare så passelig begeistret
over at nyheten spredde seg så
fort, og understreker overfor
Kyst og Fjord at det ennå er
brikker som må på plass før alt
er klart. Men han framholder at
de vurderer en overtakelse, som i
så fall vil skje fra og med 1. juni.

Ikke trålfisk
Trålerkonsesjonene følger ikke
med i kjøpet, og er heller ikke
satt som grunnlag for den framtidige produksjonen.
Dersom alt faller på plass, baserer Pettersen seg på ordinært
kjøp fra den frittstående fiskeflåten. Det vil si både hjemmeflåte
og fremmedflåte.

Trenger mottak
Framtidig filetproduksjon vil
være historie ved anlegget med

Stor kjøper
I 2013 kjøpte og produserte Hermann Export åtte millioner kilo

Hermann Pettersen
overtar sannsynligvis
Norway Seafoods anlegg
i Mehamn 1. juni.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no
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sei og torsk ved anlegget i Havøysund som består av både saltfiskfabrikk og klippfisktørkeri.
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.
Nå har det blitt litt bedring også

på torsk, etter flere sesonger med
lave priser. Det ventes derfor at
også saltfiskmarkedet for torsk
vil løfte seg i årene framover.
Med kjøp av anlegget i Mehamn,
har Pettersen dermed posisjonert
seg også i forhold til en eventuell
etterspørsel på salttorsk.

Ønskes velkommen
Selv om filetfabrikken
blir historie, ønskes
Hermann Pettersen velkommen til Mehamn av
primus motor i kystopprøret Trond Einar Olaussen.
- Vi er svært glad for at det nå
kommer inn en driver som vi kan
tru på, sier Trond Einar Olaussen.
Han framholder at de ikke vil
legge fram noen krav om filetproduksjon, men sier at de har
fått forståelse av at Pettersen ønsker en jevn og helårig produk-

sjon av saltfisk.
- Hermann Pettersen vil satse
på leveranser fra kystflåten og
mindre havgående fartøy. Dette
er framtidsrettet, og i så måte ligger Mehamn midt i smørøye. Vi
har derfor stor tro på at dette blir
vellykket, sier Olaussen.
Han understreker imidlertid at
dette ikke betyr at kystopprøret
opphører.
- Vi skal fortsatt kjempe for
ressursene som er gitt lokalsamfunnene for at det skal skapes
stabile arbeidsplasser. Derfor
vil vår kamp fortsette uavbrutt
framover.
Og han mener de allerede har

klart å få til store resultatet, noe
som gjenspeilet seg på landsmøtet til Frp sist helg, da de sa nei
til strukturering av sjarken.
- Framover vil vi jobbe tett
opp mot viktige spørsmål som
berører kyst-Norge og fiskeriene, sier Trond Einar Olaussen
til Kyst og Fjord.
Roger Hansen som har frontet aksjonen er mer avventende,
og utrykker forbauselse over at
Hermann Pettersen ikke har stilt
betingelser om råstoff.
Han vil imidlertid områ seg
mer om saken før han kommer
med noen kommentarer til overtakelsen.
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Totale utlån - 389 391 483 NOK

NERGÅRD AS
140 000 000 NOK 28.4.2011
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
ARNØYTIND AS
43 500 000 NOK 20.9.2011
Hav- og kystfiske og fangst
TORSKEN HAVPRODUKTER AS
15 000 000 NOK 10.5.2011
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
SKARTIND AS
12 000 000 NOK 22.2.2011
Hav- og kystfiske og fangst
SENJAHAV AS
11 000 000 NOK 20.1.2011
Hav- og kystfiske og fangst
MORTENSON INVEST AS
8 000 000 NOK 7.11.2011
Hav- og kystfiske og fangst
ESKØY AS
8 000 000 NOK
8.4.2011
Hav- og kystfiske og fangst
PROBIO ASA
7 500 000 NOK 1 5.12.2011
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
PROBIO ASA
7 500 000 NOK 15.12.2011
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
COLDWATER PRAWNS PRODUCTION AS
7 000 000 NOK
3.2.2011
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
SIV JANNE AS 6 662 000 NOK 21.3.2011
Hav- og kystfiske og fangst
KRISTOFFERSEN JAN EINAR
6 000 000 NOK 16.9.2011
Hav- og kystfiske og fangst
HEKKINGEN FISKERISELSKAP AS 6 000 000 NOK 25.2.2011
Hav- og kystfiske og fangst
BOTNHAMN SJØ AS
6 000 000 NOK 10.5.2011
Hav- og kystfiske og fangst
RØDSAND KYSTFISKE AS
5 200 000 NOK
7.2.2011
Hav- og kystfiske og fangst
BOTNHAMN SJØ AS
5 000 000 NOK 18.11.2011
Hav- og kystfiske og fangst
SENJAHAV AS 5 000 000 NOK 15.9.2011
Hav- og kystfiske og fangst
BÅRD IVAR TOLLEFSEN
4 800 000 NOK 20.10.2011
Hav- og kystfiske og fangst
HANSTAD FINN
4 800 000 NOK 15.9.2011
Melkeproduksjon på storfe
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Eskøy AS som blant annet eier «Saga K» er blant selskapene som har lånt fra Innovasjon Norge i
Troms de siste tre årene. (Foto: Dag Erlandsen)
treårsperioden.
Her troner Finnfjord AS øverst
av alle selskapene i fylket med
et tilskudd på 16 millioner kroner. Bedriften som holder til i
Finnfjordbotn, driver med produksjon av ferrolegeringer.
Av fiskebåtrederier fikk Arnøytind AS et tilskudd på mer enn

fem millioner kroner i 2011.
Selskapet fikk videre låne 43
millioner kroner samme år fra
Innovasjon Norge i Troms.
Tallene som er presentert i
denne avisa, er hentet fra en server til nettstedet www.e24.no
som igjen har hentet sine tall fra
Innovasjon Norge.

BERG KJELL ARNE
4 550 000 NOK 23.6.2011
Saue- og geitehold
JUDA BEN HUR AS
2 750 000 NOK 16.2.2011
Hav- og kystfiske og fangst
GRØNAAS PER STEINAR
2 650 000 NOK 20.9.2011
Melkeproduksjon på storfe
PARTREDERIET KASWIG DA
2 600 000 NOK
5.5.2011
Hav- og kystfiske og fangst
LØKSFJORD AS
2 569 000 NOK 11.3.2011
Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk,
skalldyr og bløtdyr
PARTREDERIET BURØYSUND DA 2 440 000 NOK
4.2.2011
Hav- og kystfiske og fangst
HANSEN LEIF ARNE
2 400 000 NOK
9.8.2011
Hav- og kystfiske og fangst
DANIEL HØISETH
2 300 000 NOK 18.7.2011
Melkeproduksjon på storfe
ALF EDVART SØRFOSBOG
2 000 000 NOK
4.7.2011
Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
PEDER-ANDRE PEDERSEN
2 000 000 NOK 9.12.2011
Saue- og geitehold
RØRLEGGER BENT GABRIELSEN
1 950 000 NOK 14.1.2011
VVS-arbeid
HÅKSTAD SVEIN ERLING
1 900 000 NOK
8.4.2011
Melkeproduksjon på storfe
GRØNAAS PER STEINAR
1850 000 NOK 20.9.2011
Melkeproduksjon på storfe
FJORDGÅRDBUEN AS
1 800 000 NOK 29.3.2011
Hav- og kystfiske og fangst
KJELL ARNE ANFELTMO
1 640 000 NOK 11.5.2011
Oppdrett av annet storfe
JAN IVAR FALUNG
1 600 000 NOK 13.5.2011
Sauehold
HÅKON RYVOLL
1 500 000 NOK 8.11.2011
Melkeproduksjon på storfe
MARIA SØBSTAD
1 500 000 NOK
8.7.2011
Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien
ØYVIND BJØRNSEN
1 500 000 NOK 20.6.2011
Melkeproduksjon på storfe
TORIL SISSEL JOHANNE BJØRKLI 1 450 000 NOK 29.6.2011
Dyrking av flerårige vekster ellers
TRULSEN MARIT
1 350 000 NOK 28.10.2011
Saue- og geitehold

Beløpene er bevilgninger som
Innovasjon Norge har gjort og
ikke utbetalinger. Det kan derfor være vedtak fra Innovasjon
Norge som ikke har blitt utbetalt.
Innovasjon Norge eies sammen
av den norske staten (51%) og
fylkeskommunene (49%).

SOLLIEN GÅRD ANS
1 350 000 NOK 25.10.2011
Dyrking av ettårige vekster ellers
KRISTOFFERSEN JAN EINAR
1 300 000 NOK
3.3.2011
Hav- og kystfiske og fangst
ØYVIND BJØRNSEN
1 200 000 NOK 20.6.2011
Melkeproduksjon på storfe
ANDERS BOLTÅS
1 100 000 NOK
4.7.2011
Melkeproduksjon på storfe
JOHANSEN KJELLRUN
1 100 000 NOK 28.2.2011
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
SJÅVIK INGE M/B TØFFE
1 100 000 NOK 22.3.2011
Hav- og kystfiske og fangst
JOHANSEN EDGAR
1 020 000 NOK 13.5.2011
Melkeproduksjon på storfe
INGE SKOGNES
1 000 000 NOK
1.7.2011
Saue- og geitehold
HÅKSTAD SVEIN ERLING
1 000 000 NOK
8.4.2011
Melkeproduksjon på storfe
ÅSTEIN HANSEN
1 000 000 NOK 16.12.2011
Avvirkning
RENATE ANDREASSEN
1 000 000 NOK
5.7.2011
Melkeproduksjon på storfe
HUSØY INVEST AS
1 000 000 NOK 28.9.2011
Hav- og kystfiske og fangst
MORTENSON INVEST AS
1 000 000 NOK 7.11.2011
Hav- og kystfiske og fangst
HEKKINGEN FISKERISELSKAP AS 1 000 000 NOK 12.5.2011
Hav- og kystfiske og fangst

Lån Innovasjon Norge Troms 2012
Totale utlån - 236 014 000 NOK

FINNFJORD AS
18 000 000 NOK 2.11.2012
Produksjon av ferrolegeringer
KJØLVA AS
15 000 000 NOK 18.10.2012
Hav- og kystfiske
PARTREDERIET STIAN ANDRE ANS 12 500 000 NOK 		 19.7.2012
Hav- og kystfiske
SARA KARIN AS
9 000 000 NOK 29.6.2012
Hav- og kystfiske
Bla
om
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ARNØY LAKS SLAKTERI AS
8 000 000 NOK
4.7.2012
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
HUSØY INVEST AS
8 000 000 NOK 17.7.2012
Hav- og kystfiske
CHITINOR AS
7 500 000 NOK
8.8.2012
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
NORDFISKEREN AS
7 000 000 NOK 19.3.2012
Hav- og kystfiske
JENSEN FISK AS
7 000 000 NOK 24.4.2012
Hav- og kystfiske
MIDNIGHT STORM AS
6 500 000 NOK 8.11.2012
Hav- og kystfiske
BÅRD IVAR TOLLEFSEN
6 500 000 NOK 3.10.2012
Hav- og kystfiske
GULLFESKEN AS
5 300 000 NOK
9.3.2012
Hav- og kystfiske
BERNT HANSENS EFTF AS
5 211 000 NOK 28.9.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
VSK HANDELSGÅRDEN AS
4 500 000 NOK 4.12.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
JUDA BEN HUR AS
4 500 000 NOK
8.2.2012
Hav- og kystfiske
SIV JANNE AS
3 800 000 NOK 10.9.2012
Hav- og kystfiske
GULLFESKEN AS
3 700 000 NOK 11.9.2012
Hav- og kystfiske
SIGURD JOHNSEN
3 500 000 NOK
5.6.2012
Svinehold
PER NORUM
3 300 000 NOK 21.5.2012
Hav- og kystfiske
ARCTIC FILET AS
3 000 000 NOK 10.9.2012
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
OLE HALLSTEIN ØSTGAARD
2 900 000 NOK 19.3.2012
Melkeproduksjon på storfe
PARTREDERIET BURØYSUND DA 2 750 000 NOK 22.3.2012
Hav- og kystfiske
WILSGÅRD EIENDOM AS
2 700 000 NOK 12.12.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
LENA FAGERTUN
2 700 000 NOK 16.10.2012
Ukjent
KARL-OSKAR LYSAKER FOSSHAUG 2 665 000 NOK 11.11.2012
Ukjent
CHITINOR AS
2 500 000 NOK
8.8.2012
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
PARTREDERIET STIAN ANDRE ANS 2 500 000 NOK 19.7.2012
Hav- og kystfiske
JOHAN MARTIN AS
2 400 000 NOK 12.12.2012
Hav- og kystfiske
HOTELL MARITIM SKJERVØY AS 2 400 000 NOK 1.11.2012
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
SENJA AS
2 350 000 NOK 26.10.2012
Hav- og kystfiske
ODDBJØRN EDGAR KARL FRANTZEN 2 100 000 NOK 4.10.2012
Ukjent
ØSTRING JAN OTTAR
2 100 000 NOK
3.7.2012
Sauehold
HELENE PEDERSEN
2 050 000 NOK 13.12.2012
Ukjent
ALBERTSEN KYRRE ROGER
2 000 000 NOK
3.7.2012
Melkeproduksjon på storfe
ARNØY LAKS SLAKTERI AS
2 000 000 NOK
4.7.2012
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
LARSENG SJØTRANSPORT AS
2 000 000 NOK 27.3.2012
Innenriks sjøfart med gods
OLE MIKAL OLSEN
1 977 000 NOK
4.7.2012
Sauehold
IRIS SOLBAKK
1 800 000 NOK 17.10.2012
Ukjent
ELVEVOLL SETTEFISK AS
1 750 000 NOK 13.12.2012
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
EVEN STEINLIEN
1 700 000 NOK 18.9.2013
Ukjent
WOLD SAMDRIFT DA
1 630 000 NOK 21.6.2012
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
MARITA ANN RYENG
1 620 000 NOK 20.3.2012
Ukjent
TORE RUUD
1 600 000 NOK
4.7.2012
Melkeproduksjon på storfe
ARON-MAT AS
1 532 000 NOK
6.7.2012
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
VSK HANDELSGÅRDEN AS
1 500 000 NOK 4.12.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
PARTREDERIET TOR-HENRIK ANS 1 500 000 NOK 20.3.2012
Hav- og kystfiske
WILSGÅRD EIENDOM AS
1 500 000 NOK 10.9.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Side 10 • KYST OG FJORD

ARNT TORLEIF JOHANSEN
1 400 000 NOK 16.12.2012
Geitehold
NIKOLAISEN JAN-ERIK
1 265 000 NOK 22.6.2012
Sauehold
GEIR LARSEN
1 240 000 NOK
8.6.2012
Geitehold
KJELL INGE FAUSA
1 100 000 NOK 10.8.2012
Hav- og kystfiske
TROMSPOTET AS
1 100 000 NOK 14.12.2012
Lagring
BJARNE JOHAN EGIL LEONHARDSEN 1 090 000 NOK
4.7.2012
Ukjent
KONGSLI ANNE-LISE
1 075 000 NOK 31.8.2012
Melkeproduksjon på storfe
INGEBORG JOHANSEN
1 026 000 NOK 28.11.2012
Melkeproduksjon på storfe
HEKKINGEN FISKERISELSKAP AS 1 000 000 NOK 12.4.2012
Hav- og kystfiske
TROPAS AS
1 000 000 NOK
9.1.2012
Hav- og kystfiske
KAY MORTEN BENDIKSEN BULL
1 000 000 NOK 21.3.2012
Ukjent
SKOGARØY PARTREDERI DA
1 000 000 NOK
7.6.2012
Hav- og kystfiske
LØKSFJORD AS
1 000 000 NOK 31.1.2012
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
HANSEN PER ARNE
1 000 000 NOK 14.5.2012
Melkeproduksjon på storfe

Lån Innovasjon Norge Troms 2013
Totale utlån - 309 159 000 NOK

ENGENES FISKERISELSKAP AS
47 500 000 NOK 28.5.2013
Hav- og kystfiske
LERØY AURORA AS
30 000 000 NOK 20.9.2013
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og
kystbasert akvakultur
JUDA BEN HUR AS
19 000 000 NOK
8.2.2013
Hav- og kystfiske
TORGHATTEN NORD AS
15 000 000 NOK
8.2.2013
Innenlandske kystruter med passasjerer
BOTNHAMN SJØ AS
10 000 000 NOK 4.11.2013
Hav- og kystfiske
VESTFISK NOR AS
10 000 000 NOK
6.5.2013
Hav- og kystfiske
FINNFJORD AS
7 500 000 NOK 19.12.2013
Produksjon av ferrolegeringer
FINNFJORD AS
7 500 000 NOK 19.12.2013
Produksjon av ferrolegeringer
GROVFJORD INDUSTRIER AS
7 000 000 NOK 21.6.2013
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk,
ikke nevnt annet sted
GROVFJORD INDUSTRIER AS
7 000 000 NOK 21.6.2013
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, i
kke nevnt annet sted
BIOARCTIC AS
6 750 000 NOK
6.9.2013
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
SKAGØYSUND AS
6 000 000 NOK 17.12.2013
Hav- og kystfiske
TORSKEN HAVPRODUKTER AS
5 000 000 NOK 17.12.2013
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
ÅRVIKBRUKET AS
5 000 000 NOK 17.12.2013
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
VENGSØYBUEN AS
4 750 000 NOK 18.7.2013
Hav- og kystfiske
ERIKSEN KARSTEIN B
3 875 000 NOK 22.3.2013
Melkeproduksjon på storfe
VEKSTHUSET GRATANGEN AS
3 750 000 NOK 14.3.2013
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
DUFI AS
3 600 000 NOK 31.10.2013
Hav- og kystfiske
HAVIKNES DA
3 100 000 NOK
5.6.2013
Hav- og kystfiske
TROMSØ MINI ZOO AS
3 050 000 NOK 2.12.2013
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
JONNY EIVIND PEDERSEN
3 000 000 NOK 23.5.2013
Geitehold
DAG IVAR HANSEN
3 000 000 NOK 10.10.2013
Ukjent
MAGNE HARALD OLSEN
3 000 000 NOK 10.9.2013
Ukjent
TROMSØ VILLMARKSSENTER AS 2 900 000 NOK
8.2.2013
Opplevelsesaktiviteter
Bjørn Inge Mo
2 700 000 NOK 22.3.2013
Melkeproduksjon på storfe

MARIT ØVERÅS
2 600 000 NOK 25.1.2013
Melkeproduksjon på storfe
AV-FUSION NORGE AS
2 500 000 NOK 4.10.2013
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
JAN I JOHANSEN LUNDE
2 500 000 NOK 23.5.2013
Dyrking av ettårige vekster ellers
ARKTISK FISK OG SKALLDYR AS
2 350 000 NOK 10.12.2013
Hav- og kystfiske
HANSTAD FINN
2 306 000 NOK
9.4.2013
Melkeproduksjon på storfe
NINA KARLSEN
2 300 000 NOK 2.12.2013
Ukjent
OLDERELV CAMPING Geir Johnsen 2 100 000 NOK 18.1.2013
Drift av campingplasser
STAKKEN GÅRD DA
2 100 000 NOK 12.6.2013
Geitehold
VESTFISK NOR AS
2 000 000 NOK
6.5.2013
Hav- og kystfiske
Kjell Ivar Lynghaug
2 000 000 NOK 16.4.2013
Ukjent
JUDA BEN HUR AS
2 000 000 NOK
8.2.2013
Hav- og kystfiske
EIDET EIENDOM AS
2 000 000 NOK 13.8.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
TORBEN UTHAUG
1 900 000 NOK 13.6.2013
Ukjent
JOHANSEN KYST- OG HAVFISKE
1 850 000 NOK 23.7.2013
Hav- og kystfiske
KRISTIAN ROGNLI
1 830 000 NOK
7.2.2013
Ukjent
EILERTSEN GÅRD Tor-Arne Eilertsen 1 800 000 NOK
6.5.2013
Melkeproduksjon på storfe
SINDRE JOHNSEN
1 600 000 NOK
7.6.2013
Ukjent
JAN ERIK OTTESTAD
1 575 000 NOK
7.3.2013
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
MARTIN NICOLAISEN BROX
1 538 000 NOK 24.9.2013
Ukjent
NORDIC PHARMA INC AS
1 500 000 NOK
2.7.2013
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
EIVIND PETTERSEN
1 500 000 NOK 31.7.2013
Hav- og kystfiske
NORDIC PHARMA INC AS
1 500 000 NOK
2.7.2013
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
PARTREDERIET STIAN ANDRE ANS 1 500 000 NOK
5.9.2013
Hav- og kystfiske
TROMSPOTET AS
1 500 000 NOK 6.12.2013
Lagring
VANNØYFISK AS
1 500 000 NOK 14.11.2013
Hav- og kystfiske
Bjørn Inge Mo
1 462 000 NOK 29.11.2013
Melkeproduksjon på storfe
HANS-JØRGEN JENSEN
1 450 000 NOK 29.5.2013
Oppføring av bygninger
JØRGEN BJØRKLI
1 384 000 NOK 7.11.2013
Sauehold
HANS ØYVIND JENSSEN
1 350 000 NOK 16.12.2013
Ukjent
TROLLSTEIN GÅRD TEIGLAND OLSEN 1 275 000 NOK 12.6.2013
Sauehold
KAROLINE JOHANSEN
1 250 000 NOK 12.11.2013
Melkeproduksjon på storfe
TROPAS AS
1 200 000 NOK 17.12.2013
Hav- og kystfiske
JON ARNE JOHANSEN
1 200 000 NOK
1.3.2013
Melkeproduksjon på storfe
NILS EINAR SAMUELSEN
1 200 000 NOK
2.7.2013
Kombinert husdyrhold og planteproduksjon
PR NORDNESFISK ANS
1 100 000 NOK 16.8.2013
Hav- og kystfiske
MATIAS JOHAN JENSSEN
1 026 000 NOK 2.10.2013
Ukjent
KAIKANTEN DELIKATESSER AS
1 000 000 NOK 15.1.2013
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
GOURMET LYNGEN AS
1 000 000 NOK 29.8.2013
Bearbeiding og konservering av kjøtt

Tilskudd Innovasjon Norge Troms 2011
Totale tilskudd - 140 490 492 NOK

KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS 6 600 000 NOK
Satellittbasert telekommunikasjon
SIVA INDUSTRIANLEGG AS
4 000 000 NOK
Utleie av egen eller leid fast eiendom

18.3.2011
28.6.2011
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ARNØYTIND AS
3 300 000 NOK 20.9.2011
Hav- og kystfiske og fangst
AYANDA AS
3 200 000 NOK 16.12.2011
Produksjon av oljer og fettstoffer
NORTHERN RESEARCH INSTITUTE
TROMSØ AS
3 000 000 NOK 20.12.2011
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen
naturvitenskap og teknikk
ARNØYTIND AS
2 100 000 NOK 20.9.2011
Hav- og kystfiske og fangst
NORDREISA KOMMUNE
2 000 000 NOK 16.12.2011
Generell offentlig administrasjon
ARCTIC CENTER AS
2 000 000 NOK 16.12.2011
Hotellvirksomhet
VINTERTROMS AS
2 000 000 NOK 15.11.2011
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
HIGHLANDS GOLD AS
1 982 000 NOK 7.11.2011
Teknisk konsulentvirksomhet
NORDNORSKE ENTREPRENØRERS
SERVICEORGANISASJON SA
1 915 000 NOK 28.7.2011
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
SØRHEIM BRYGGE AS
1 725 000 NOK 13.9.2011
Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter
GRØNAAS PER STEINAR
1 500 000 NOK 20.9.2011
Melkeproduksjon på storfe
BERG KJELL ARNE
1 500 000 NOK 23.6.2011
Saue- og geitehold
BARENTS BIOCENTRE AS
1 500 000 NOK 18.12.2011
Utleie av egen eller leid fast eiendom
VINTERTROMS AS
1 500 000 NOK 15.11.2011
Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester
CALANUS AS
1 500 000 NOK 20.12.2011
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
HÅKSTAD SVEIN ERLING
1 455 000 NOK
8.4.2011
Melkeproduksjon på storfe
INVENIA AS
1 400 000 NOK 4.10.2011
Programmeringstjenester
ØYVIND BJØRNSEN
1 388 000 NOK 20.6.2011
Melkeproduksjon på storfe
TROMS KRÅKEBOLLE AS
1 340 000 NOK 16.9.2011
Hav- og kystbasert akvakultur
HANSTAD FINN
1 300 000 NOK 15.9.2011
Melkeproduksjon på storfe
NELFO - FORENINGEN FOR EL OG
IT BEDRIFTENE
1 295 000 NOK 11.7.2011
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
TROMS KRÅKEBOLLE AS
1 280 000 NOK 22.3.2011
Hav- og kystbasert akvakultur
NOFI TROMSØ AS
1 238 000 NOK 16.9.2011
Produksjon av tauverk og nett
FINNFJORD AS
1 225 000 NOK 29.6.2011
Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer
SP-MASKIN AS
1 160 000 NOK 15.12.2011
Grunnarbeid
TORSVÅGBRUKET AS
1 125 000 NOK 23.6.2011
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
AKSEL HANSEN AS
1 034 514 NOK 2.11.2011
Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr
BIOTEC BETAGLUCANS AS
1 000 000 NOK 16.12.2011
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
DYRØYMAT AS
1 000 000 NOK 13.12.2011
Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer
CLARE (CENTER FOR LIPID AND
ANTIOXIDANT RESEARCH) AS
1 000 000 NOK 25.1.2011
Annen forskning og annet utviklingsarbeid
innen naturvitenskap og teknikk
UNILAB ANALYSE AS
1 000 000 NOK
9.2.2011
Teknisk prøving og analyse
EKSPORTUTVALGET FOR FISK AS 1 000 000 NOK
4.7.2011
PR og kommunikasjonstjenester

BIOFORSK 2 500 000 NOK 12.4.2012
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og
teknikk
HOTELL MARITIM SKJERVØY AS 2 400 000 NOK 1.11.2012
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
IN Troms
2 250 000 NOK 9.11.2012
Ukjent
PERPETUUM MILJØ AS
2 000 000 NOK 26.11.2012
Innsamling av farlig avfall
VINTERTROMS AS
2 000 000 NOK 18.12.2012
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
VSK HANDELSGÅRDEN AS
2 000 000 NOK 4.12.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
IN Troms
2 000 000 NOK 30.6.2012
Ukjent
RESIGHT AS
2 000 000 NOK 19.3.2012
Programmeringstjenester
HALVORS TRADISJONSFISK AS
1 900 000 NOK 19.3.2012
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
POLYBAIT AS 1 870 000 NOK 13.12.2012
Butikkhandel med sportsutstyr
PROPHYLIX PHARMA AS
1 790 000 NOK 12.12.2012
Produksjon av farmasøytiske preparater
VINTERTROMS AS
1 650 000 NOK 18.12.2012
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
NILSEN & HAUKLAND AS
1 625 000 NOK 12.10.2012
Oppføring av bygninger
NELFO - FORENINGEN FOR EL OG
IT BEDRIFTENE
1 620 000 NOK 11.4.2012
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
ELVEVOLL SETTEFISK AS
1 500 000 NOK 13.12.2012
Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur
SIGURD JOHNSEN
1 500 000 NOK
5.6.2012
Svinehold
OLE HALLSTEIN ØSTGAARD
1 462 000 NOK 19.3.2012
Melkeproduksjon på storfe
IN Troms
1 450 000 NOK
2.5.2012
Ukjent
NERGÅRD AS
1 410 000 NOK 1.11.2012
Hovedkontortjenester
STUDENTSAMSKIPNADEN I TROMSØ 1 350 000 NOK 12.7.2012
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
LYNGSFJORD ADVENTURE AS
1 275 000 NOK 12.12.2012
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
WILSGÅRD EIENDOM AS
1 200 000 NOK 12.12.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS 1 200 000 NOK 4.12.2012
Satellittbasert telekommunikasjon
WILSGÅRD EIENDOM AS
1 200 000 NOK 10.9.2012
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
NELFO - FORENINGEN FOR EL OG
IT BEDRIFTENE
1 160 000 NOK 24.10.2012
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
REIN-LYKKE KJØTT AS
1 120 000 NOK 25.4.2012
Bearbeiding og konservering av kjøtt
SCANDIDERMA AS
1 100 000 NOK 16.12.2012
Produksjon av farmasøytiske råvarer
STIFTELSEN TROMSØ
INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 1 053 000 NOK 19.3.2012
Filmframvisning
OLE MIKAL OLSEN
1 037 000 NOK
4.7.2012
Sauehold
SKALAND GRAPHITE AS
1 000 000 NOK 1.11.2012
Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted
BIOTEC PHARMACON ASA
1 000 000 NOK 27.2.2012
Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
BIOFORSK
1 000 000 NOK
3.5.2012
Annen forskning og annet utviklingsarbeid
innen naturvitenskap og teknikk
GOURMET LYNGEN AS
1 000 000 NOK 10.9.2012
Bearbeiding og konservering av kjøtt

Tilskudd Innovasjon Norge Troms 2012
Totale tilskudd 157 224 055 NOK

FINNFJORD AS
16 000 000 NOK 22.11.2012
Produksjon av ferrolegeringer
LYTIX BIOPHARMA AS
10 000 000 NOK 30.5.2012
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
GROVFJORD BÅTBYGGERI AS
4 000 000 NOK 12.12.2012
Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
TUIL AS
3 000 000 NOK 13.12.2012
Drift av campingplasser
ARCTIC FILET AS
2 670 000 NOK 10.9.2012
Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
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Tilskudd Innovasjon Norge Troms 2013
Totale tilskudd – 154 830 175 NOK

LYTIX BIOPHARMA AS
10 000 000 NOK 20.9.2013
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
BIOARCTIC AS 5
400 000 NOK
6.9.2013
Behandling og disponering av ikke-farlig avfall
AYANDA AS
4 000 000 NOK 24.10.2013
Produksjon av rå fiskeoljer og fett
VEKSTHUSET GRATANGEN AS
3 750 000 NOK 14.3.2013
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

TROMS KRÅKEBOLLE AS
3 750 000 NOK 12.2.2013
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og
kystbasert akvakultur
TROMSØ VILLMARKSSENTER AS 2 800 000 NOK
8.2.2013
Opplevelsesaktiviteter
IN Troms
2 324 000 NOK 28.6.2013
Ukjent
IN Troms
2 200 000 NOK
8.2.2013
Ukjent
BIOFORSK
2 125 000 NOK 28.2.2013
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen
naturvitenskap og teknikk
NORINNOVA TECHNOLOGY
TRANSFER AS
2 000 000 NOK 24.7.2013
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
VINTERTROMS AS
2 000 000 NOK 3.12.2013
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
DEMAS AS
1 975 000 NOK 24.4.2013
Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler
EIDET EIENDOM AS
1 800 000 NOK 13.8.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
VINTERTROMS AS
1 800 000 NOK 3.12.2013
Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper
NOFIMA AS
1 760 000 NOK
1.7.2013
Annen forskning og annet utviklingsarbeid
innen naturvitenskap og teknikk
ERIKSEN KARSTEIN B
1 700 000 NOK 22.3.2013
Melkeproduksjon på storfe
BRØDRENE KARLSEN AS
1 700 000 NOK 6.12.2013
Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk
NORGES LASTEBILEIERFORBUND
AVD TROMS
1 700 000 NOK 21.10.2013
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
OLDERELV CAMPING Geir Johnsen 1 600 000 NOK 18.1.2013
Drift av campingplasser
IN Troms
1 568 000 NOK
9.7.2013
Ukjent
STAKKEN GÅRD DA
1 540 000 NOK 12.6.2013
Geitehold
CALANUS AS
1 500 000 NOK 16.9.2013
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
HAV OG FJELL AS
1 500 000 NOK 19.7.2013
Opplevelsesaktiviteter
ORTHOGENICS AS
1 500 000 NOK 11.7.2013
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
CALANUS AS
1 500 000 NOK 16.9.2013
Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
TROMSØ MINI ZOO AS
1 463 000 NOK 2.12.2013
Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater
INCINE-TECH AS
1 400 000 NOK 11.3.2013
Annen teknisk konsulentvirksomhet
EILERTSEN GÅRD Tor-Arne Eilertsen 1 400 000 NOK
6.5.2013
Melkeproduksjon på storfe
SIAM CATERING AS
1 300 000 NOK 18.2.2013
Drift av restauranter og kafeer
JONNY EIVIND PEDERSEN
1 300 000 NOK 23.5.2013
Geitehold
Bjørn Inge Mo
1 280 000 NOK 22.3.2013
Melkeproduksjon på storfe
JAN I JOHANSEN LUNDE
1 200 000 NOK 23.5.2013
Dyrking av ettårige vekster ellers
KANSTAD MEKANISKE AS
1 173 000 NOK 13.12.2013
Produksjon av karosserier og tilhengere
ARCTIC PANORAMA LODGE AS
1 100 000 NOK 22.10.2013
Drift av ferieleiligheter
ECOTECH AS
1 100 000 NOK 28.6.2013
Produksjon av byggevarer av plast
NORFRA AS
1 100 000 NOK 13.9.2013
Hovedkontortjenester
MAREALIS AS
1 050 000 NOK
6.9.2013
Annen forskning og annet utviklingsarbeid
innen naturvitenskap og teknikk
NORD-NORSK ALUMINIUM AS 1 043 000 NOK 1
1.7.2013
Produksjon av dører og vinduer av metall
INVENIA AS
1 000 000 NOK 14.3.2013
Programmeringstjenester
AV-FUSION NORGE AS
1 000 000 NOK 4.10.2013
Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers
BILSKADESENTERET TROMSØ AS 1 000 000 NOK 22.3.2013
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
NORINNOVA INVEST AS
1 000 000 NOK 12.12.2012
Aktive eierfond
ARENA NORGE AS
1 000 000 NOK 23.5.2013
Utgivelse av annen programvare
LYNGEN MOUNTAIN LODGE AS
1 000 000 NOK 16.5.2013
Kjøp og salg av egen fast eiendom
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KAMPANJE DYRKORNLINE FLØYTSESONGEN 2014
(Tilbudet gjelder ut mai)
# 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

DNG JUKSA
PÅLITELIG - FUNKSJONSSTABILT - GOD ØKONOMI - MILJØVENNLIG
FORSKJELLIGE FISKEPROGRAMMER - MULIG Å LAGRE 3 EGNE JUKSAGREP
TORSK - SEI - MAKRELL - AKKAR
MAKS FANGST TIL MINIMAL KOST

Til venstre skipper Roy-Tore Pedersen og Odd Pedersen på Havbåen. De har gått over til Twain garn fordi mener de er lett å jobb med og at den gir fisken en mer skånsom behandling. (Foto: Bjørn Tore Forberg)

Uavgjort mellom Twain og Monofil
- Jeg har brukt Twaingarn i flere år, og jeg
synes at en noen bestemte trådtykkelser og
maskestørrelser av dette
garnet gir best resultat.
Men andre sverger til
Monofil, så det blir vel
uavgjort eller smak og
behag
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Det sier fisker Jon-Arild Sørensen fra Rebbenesøya i Troms
til Kyst og Fjord. Forsker Ivan
Tatone ved Norges Fiskerihøgskole har levert en forskningsrapport om forskjellen på disse
to garntypene, og såvidt Kyst
og Fjord forstår rapporten har
Twain scoret bedre på noen
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punkter i forhold til fiskekvalitet. Men også her er det mye
som kan minne om uavgjort.
Ved skreifiskets start Malangsgrunnen i vinter, var Kyst og
Fjord på reportasjetur med
båten Havbåen. Mannskapet
på denne båten var Twain-tilhengere fordi de mente denne
garntypen behandlet fisken mer
skånsomt, og at garnet var lettere å jobbe med

Trådtykkelse og maskestørrelse
- Mer enn garnmerket tror jeg
det er valget av trådtykkelse og
maskestørrelse som bestemmer
hvor godt garnet fungerer. Jeg
har kommet fram til at 3-lagt
0,5 millimeters tråd fungerer
best. Jeg har hatt disse dimensjonene med to forskjellige
maskestørrelser 100 og 105

millimeter. Det gjelder jo å få
garn som fisker størst mulig
fisk, sier Sørensen.- Jeg mener
at Twain er lettere å jobbe med .
De ligger stødig og blafrer ikke
så mye i vinden, og jeg synes
dette garnet gir fisken en skånsom behandling, sier han.
God kvalitet
Han mener at gode garn og en
god fangstbehandling de siste
årene har gitt en betydelig kvalitetsforbedring. Vi setter ikke
garn i havet uten å være sikker
på å kunne røkte bruket dagen
etter, sier han.
- Er garnfisk blitt kvalitetsmessig på høyde med line?
- Jeg vil hevde det. Jeg har hørt
mange si at de velger garnfisk
framfor linefisk når de skal ha
ei kokning. Det skyldes ikke
minst at garnfisk er «feitere»,

den er ikke så mager som linefisken, og dermed blir det også
mer smak. Sett fra en fiskers
ståsted er linefisket mye mer
kostbart på grunn av agn og
egning. Så summa summarum
så har jeg valgt garn på denne
båten som vi ror med tre mann
i sesongen, sier Jon-Arild Sørensen.

Nei til strukturering
Med sjarken «Varnes» (35 fot)
fisket han og mannskapet 195
tonn torsk rund vekt som de
sløyde sjøl. Med størrelse under
11 meter hadde de fritt fiske, ei
ordning som han mener hadde
fungert bedre om det var satt
et tak. Nå fisket noen over 500
tonn som følge av mye fisk og
mye godt vær.
- Jeg synes myndighetene heller kunne satse på samfiske-

ordningen framfor å innføre
strukturordning under 11 meter.
Struktur vil øke kvoteprisene,
samtidig som du må gi fra deg
20 prosent av kvoten ved strukturering, sier Sørensen.

Fiskerne i klemma
- Hva med forhåndsinnmelding
med mobil av fangst fra havet?
- Det fungerer greit nok. Men
jeg har bange anelser om at
dette er forløperen til elektronisk fangstdagbok også for
denne flåtegruppen. Det er rimelig håpløst å melde inn antall
kilo fangst ombord i en båt der
du ikke har mulighet til å veie.
Særlig med usløyd fisk blir det
umulig å anslå vekt som stemmer. Jeg er enig med Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag.
Han sa at uansett hva du melder
inn er det kjøperen som bestemkystogfjord.no • mai 2018, uke 19

mer hva som står på seddelen.
Fiskeren kommer i klemma.

Kvoteøkning kom for seint
- Hva synes du om de nye fiskeprisene?
- Jeg registrer at når fiske prisene går ned, så dreier det seg
om 2-3 kroner per kilo. Når de
skal gå opp er det snakk om en
femtiøring. Men jeg er glad for
de 50-øringene vi fikk på hyse
og sei. Det merkes i pengeboka.
Men om vi ser stort på det, må
vi se norsk fiskeriforvaltning i
sammenheng med hva som skjer
i markedet. Allerede da bestanden av torsk begynte å ta seg opp
for ti år siden, da burde Norge
og Russland startet opptrapping
av kvoten. Da hadde vi sluppet
kollaps i pris. På den måten
hadde vi oppnådd en balanse
mellom middels store årskvoter
kystogfjord.no • mai 2014, uke 19

DELIVERING THE DIFFERENCE™

og anstendig pris for fisken. Nå
får vi rekordkvote etter rekordkvote. Vi må bare innse at det
ikke er høyt betalende marked
for all denne torsken, sier JonArild Sørensen.

Krabbeteine sammenleggbar
m/kraftig notlin. Veil. Kr
190,- inkl mva.

Særdeles effektiv knivslipemaskin.Veil. Kr 1795,- inkl. mva.

Mørenot Dyrkorn AS
T: 70 16 08 50
www.dyrkorn.no | marked@dyrkorn.no

Barents kveite-krok 16/0

Barents Lineklips m/snuer

Store sei-rykk. Opptil 13cm.

Kontakt oss for nærmeste forhandler. Sealine Products AS ,8800 Sandnessjøen TLF: 75 04 20 20
E-post: post@seap.no www.seap.no
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Fiskerne
hektes av
angelvinsj
fra dag en
Angelvinsjen er blitt så
viktig for mange juksafiskere at dersom de får
stopp på den, blir det karakterisert som havari.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

For fiskebåten «Ørntind» som her tester ut runddorgen, kreves det for store ombygginger til å få en effektiv drift. Men for båter med bom på styrhustaket, skal det
bare små tilpasninger til. (Foto: Henry Ingilæ)

Stort potensiale,
men ikke for alle
- Runddorga har utvilsomt et stort potensiale,
men duger ikke for alle
båttyper.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Jonny Pedersen, skipper på kjøllefjordbåten «Ørntind», har i

vinter testet ut runddorgen som
Sundvald Brinckmann i Vardø
utviklet for 15 år siden og som
Sintef nå tester ut.
- På det beste og når alt fungerte, fikk vi opp i 200 kilo torsk
på ti minutter. Derfor er det
ingen tvil om at dette er et redskap som kan ha et stort potensial for den rette båttypen, sier
Pedersen til Kyst og Fjord.

FISKEREDSKAPER?
Be om tilbud fra oss!
GARN – LINE – JUKSA
Kontakt Johnny på Tlf. 480 38 634 • Mail: johnnyan@nothuset.no

8800 Sandnessjøen. Tlf 480 38 634 - 75 04 06 16
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Stort potensiale
Forsøksbåten «Ørntind» vil
imidlertid kreve så store ombygginger for å kunne bruke runddorg på en praktisk måte, at den
ikke er egnet til formålet.
- I utviklingsprosjektet er det
viktig å få til et system der man
kan være alene om å betjene
systemet. Det lar seg ikke gjøre
om bord her. Vi måtte sette en
bom i baugen som kompliserte
bruken. Men for båter med bom
på rorhustaket og som kan svinges framover, vil runddorgen
helt klart kunne bli et både spennende og innbringende redskap,
mener Pedersen.
Som line uten utgifter
I prinsippet håndteres runddorgen som linebruk, men uten ferdigegnet line. Snøret festes i en
gigg som sørger for at man får
anglene ned til ønsket dybde.
Deretter starter dorgingen. Det
vil si at snøret med krokene
hales fortløpende gjennom hele
sjøværet. Etter hvert som fisken
er tatt av krokene, sendes de fort-

løpende ut igjen bak på båten.
Og slik fortetter det helt til man
velger å avslutte fisket.
I motsetning til linedrift, vil
imidlertid runddorgen ha et helt
annet økonomisk potensial, ettersom man unngår kostnadene
ved egning og agn.
Kraver tilpasning
- Vi driftet på 70 – 80 favner
helt uten problemer og redskapet fungerte godt. Ettersom
denne typen redskap aldri var i
tankene da «Ørntind» ble bygd,
krevde det flere mann om bord
til å betjene dorgen, sier Pedersen.
For sjarker a la de gamle Viksund-modellene, mener han
at runddorgen vil være midt i
blinken. For disse fartøytypene
krever bare minimal tilpasning.
- Vi har ikke ordinær bom om
bord. Derfor vil det kreve ombygging for at «Ørntind» skal
kunne benytte runddorg slik
den skal. Det vil bli for kostbart.
Men for svært mange andre, vil
det være et ikke-problem.

Jonny Pedersen mener
runddorga har stort potensiale.
Teststadie
Foreløpig er runddorgutprøvingen fremdeles på teststadiet.
Pedersen har vært knyttet opp til
prosjektet siden Sintef startet videreutviklingen og utprøvingen
av systemet for snart ett år siden.
I løpet av våren skal de reise til
Danmark, hvor runddorgen skal
testes i basseng. Også her vil
Pedersen delta med erfaringene
han gjorde seg under vinterens
testfiske.
Runddorgen har imidlertid
vært i bruk tidligere. Dagens
modell er en videreutviklet dorg
som ble først brukt i perioden
1998–2002 av Sunvald Brinchmann i Vardø. Han fant opp en
ny type runddorg som kunne
opereres på dyp som tidligere
ikke var mulig. Runddorgen
til Brinchmann kunne operere
på dyp ned til 100 favner (185
meter).
Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond, og er en del av
satsing på helt nye fangstmetoder.
kystogfjord.no • mai 2018, uke 19

Kurt Roar Simonsen ved Havøysund Patentslipp, forteller
at tilbakemeldingene de får fra
fiskere som investerer i trommelen som holder orden på
juksasniken, er helt entydig:
Angelvinsjen har revolusjonert juksafisket. Man trenger
ikke lengre passe på at anglene
ikke vaser seg, i det man tar
om bord fangsten. Samtidig er
sikkerheten for fiskeren sterkt
forbedret.

Havøysund Patentslipp selger og monterer vinsjen. Men
oppfinnelsen ble gjort av Inge
Nærø fra Herøy for flere år
siden. Men det er først de siste
årene at interessen har skutt
fart i nord for den geniale oppfinnelsen.
Gir økt fangst
- Etter hvert som angelvinsjen
blir mer kjent, er det stadig
flere som skal ha den, forteller
Simonsen.
I tillegg til å gjøre juksafisket
lettere å håndtere, har brukerne
jevnlig opplevd at fisket blir
langt mer effektivt. De klarer
å få større fangster ettersom de
får ut bruket raskere etter å ha
tatt av fangsten. Dermed øker
de lønnsomheten.

Kurt Roar Simonsen sier at mange karakteriserer det som havari dersom de får feil på angelvinsjen.

Nye Lanka lina i
100 % Polyester

Kongekrabbeteiner
på lager

- 4-lakt 4,5/5,5 mm Rigga/Urigga
- Gode kveileegenskaper
- Høy bruddstyrke
- Ferdig spleisede endetamper

- Rustfritt stål
- Fløytlommer
- Tømming og gode priser

- Rustfri klips/svivel

Når kvalitet og eﬀektivitet
teller som mest!
Havservice Ålesund AS

- For fartøy som har hydraulikkanlegg lett tilgjengelig, er
det ikke noen stor investering.
Dermed tjenes angelvinsjen
raskt inn. Det ser vi på salget
ettersom stadig flere ringer for
å bestille anlegget, sier Kurt
Roar Simonsen.

Automatisk linehaler system (ALH) gir
deg et enklere og mer eﬀektivt ﬁskewww.havsund.no • post@havsund.no
Ta kontakt for en redskapsprat!
med line. Ingen høtting og tunge løft,
mer tid til fangstbehandling, bedre
sikkerhet og topp ﬁskekvalitet.
Når kvalitet og eﬀektivitet
teller som mest!Se info og video på:

Blir avhengig
- Faktisk er feil med angelvinsjen ensbetydende for havari
for mange fiskere. Etter at de
har tatt i bruk vinsjen, klarer
de seg bort i mot ikke uten
den, sier Simonsen.

www.delitekmarin.no

- Meld inn
tapte bruk

Automatisk linehaler system (ALH) gir
deg et enklere og mer eﬀektivt ﬁske
med line. Ingen høtting og tunge løft,
Patentert
system
mer tid til fangstbehandling,
bedre
sikkerhet og topp ﬁskekvalitet.
Se info og video på:

informasjonen fra FiskeridirekFiskarlaget
oppfordrer
www.delitekmarin.no
toratet.
fiskere om å melde fra
I meldingen vises det til at
om tapte bruk.
De støtter dermed FiskeridirektoratetPatentert
som nå system
går nå ut med
en påminnelse og oppfordring
om å melde inn tapt bruk. I et
oppslag på direktoratets nettside vises det til at alle plikter
å melde fra om tapt bruk. Slike
meldinger gis til Kystvaktsentralen eller til Fiskeridirektoratet.
Kjenner du til områder med
tapte fiskeredskaper - eller dersom du selv har mistet garnbruk, linebruk, teiner eller
annet - så meld fra, heter det i

kystogfjord.no • mai 2014, uke 19

god fangsttilgang og gode værforhold kan bidra til å redusere
tap av fiskeredskap. Faren for
tap vil imidlertid alltid være tilstede når man drifter på havet.
Kjenner du til områder med
tapte fiskeredskaper, eller dersom du har mistet garnbruk,
linebruk, teiner eller annet, så
husk at du plikter å melde fra.
-Hjelp oss å ta vare på miljøet og ressursene, oppfordrer
direktoratet, og Fiskarlaget
slutter seg til denne oppfordringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen til fiskarlaget.no.

Når kvalitet og eﬀe
teller som mest!

Automatisk linehaler system
Når kvalitet og eﬀektivitet
deg et enklere og mer eﬀekti
teller
som
mest!
Når kvalitet og eﬀektivitet
med line. Ingen høtting og tu

Automatisk linehaler system (ALH) gir
teller som mest!
mer tid til fangstbehandling,
deg et enklere og mer eﬀektivt ﬁske
Automatisk linehaler system (ALH)sikkerhet
gir
og topp ﬁskekvalite
med
line.
Ingen
høtting
og
tunge
løft,
deg et enklere og mer eﬀektivt ﬁske
Se info og video på:
mer
fangstbehandling,
med tid
line.tilIngen
høtting og tungebedre
løft,
www.delitekmarin.no
sikkerhet
og topp ﬁskekvalitet.
mer tid til fangstbehandling,
bedre
sikkerhet
topp på:
ﬁskekvalitet.
Se
info ogogvideo

www.delitekmarin.no
Se info og video på:
www.delitekmarin.no
Patentert system
Patentert system

Patentert system
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- Å drive snurrevadfiske med en så liten båt er det virkelig en utfordring når det gjelder å kunne begrense fangsten. Da vil et system som nå innføres av direktoratet
være helt topp, sier Ove Kenneth Ås på «Åssjøen».

Sikrere for levendetorsken
De nye «sikkerhetshullene» i snurrevaden
gir større overlevelse
for levendefangsten.
Overfylte nøter og neddreping er til tider en
utfordring i den fangst-

baserte oppdrettsnæringa.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Levendefangst av torsk stiller
til dels andre krav til fiskered-

skapene enn tradisjonelt fiske.
Hullene er en løsning for et av
problemene som oppstår, sier
havforsker Olafur Ingolfsson til
Kyst og Fjord.
Med to fleksible åpninger i
toppen av snurrevaden, kan fiskerne ganske nøyaktig beregne

størrelsen på fangsten, uansett
om fisket er så godt at nota fylles på et øyeblikk. En fiskelås
hindrer torsken fra å komme
framover og ut åpninga igjen.
Dermed får man en både skånsom og effektiv behandling.
- Fangster på over ti tonn blir

fort et problem i levendefangsten, men tilsvarende effekt får
vi også på frysebåter med begrenset innfrysingskapasitet. Er
kapasiteten 20 tonn i døgnet, vil
denne løsninga sørge man for at
fangstene ikke overstiger dette
kvantumet.

COASTAL HANDYMAG
- Med det nye systemet gir det fiskerne rett og slett muligheten til å velge hvor mye fisk og hvilken kvalitet du vil ha, sier Jacob West.

Glede over fangstbegrensning
- Systemet som fiskeridirektør Liv Holmefjord
foreslår som forsøksordning for fangstbegrensning i snurrevad, er en
svært god idé, sier Roger
Hansen. - Dette er kort
og godt fiskerienes «månelanding», mener fiskerkollega Jacob West.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Vi kommer til å ta i bruk
systemet med to fleksible åpninger i toppen av snurrevaden,
i alle fall før neste års torskesesong. Det vil bidra både til kvalitetsforbedring på fisken og økt
sikkerhet.
Det sier fiskebåtreder Roger
Hansen fra Skarsvåg. Han eier
og driver 50-fotingen «ThorArild» sammen med broren
Thoralf. Mya av tida fisker han
med snurrevad.
Fiskerne jubler
Det er ikke nødvendigvis alle
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utspill fra fiskerimyndighetene
som blir møtt med jubel. Men
skal vi dømme etter et tre førstereaksjoner er det rimelig bra tilslutning til den forsøksordningen
som direktoratet nå innfører for
alle snurrevadfartøyer som ønsker å melde seg på. Det handler
om å montere inn to åpninger på
toppen av snurrevaden. Disse
åpningene utvider seg gradvis etterhvert som trykket av fisk øker
slik at overskuddsfisk slipper ut.
Systemet er utviklet av Havforskningsinstituttet, finansiert av
Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF).

Ved stor fisketetthet
- Det er spesielt i perioder med
stor fisketetthet som under vintertorskefisket og under vårfiske
av torsk og hyse, at det kan være
vanskelig å begrense fangstmengden i snurrevad. Normalt
greier vi å begrense fangstmengden ved å bruke korte snurrevadtau. Men jeg må innrømme at
det i fiskerike perioder har vært
rimelig nervepirrende å stå i rorhuset å beregne tidspunktet for
når snurrevaden bør hives opp,

sier Roger Hansen.
- En ting er at kvaliteten kan bli
redusert eller ødelagt om sekken
blir for full. Enda mer alvorlig
er det om sekken blir så tung at
det røyner på utstyret ombord.
Da kan det gå på sikkerheten til
mannskapet, sier Hansen.
West-initiativ
Fisker Jacob West var blant
annet sammen med redskapsforsker Bjørnar Isaksen med på å ta
et initiativ i denne saken for tre
år siden.
- Jeg var da med i ei faggruppe
i FHF, og sammen med blant
annet Isaksen tok vi et initiativ
for at det måtte skje noe med
fangstbegrensning i snurrevad.
Jeg er veldig glad for resultatet
som foreligger. Blant annet vil
det systemet som nå innføres
være en viktig premiss for oss
som skal satse på fangst av torsk
for levendelagring. Da skal kvaliteten på fisken være den aller
beste. Det har lenge vært problematisk blant annet for Norges
Råfisklag å sette inn begrensinger med hensyn til kvalitet i fiskerike perioder, sier Jakob West

som fortsetter:
- Med det nye systemet gir det
fiskerne rett og slett muligheten
til å velge hvor mye fisk og hvilken kvalitet du vil ha. I trål har
de både skillerist som velger bort
småfisken, og sonder som måler
trykket og dermed mengden av
fisk i trålen. Slike anretninger
kan du ikke ha i snurrevad, sier
Jacob West.

Lett å lage
Han har sett video av hvordan
systemet fungerer og er overbevist. Han har også sett skissene
til hvordan åpningene i snurrevaden skal lages.
- Det er fullt mulig for fiskeren
å lage disse åpningene sjøl. Det
vil også være en bagatell å få
redskapsbedrifter til å lage til
paneler som kan monteres inn,
sier Jacob West.
I likhet med Roger Hansen vektlegger han sikkerhetsaspektet.
- Det er ikke til å stikke under
en stol at snurrevadfiske med lite
fartøy har kunnet være risikobetont når fiskemengden er stor. En
full sekk blir rimelig tung, og da
røyner det på det tekniske dekks-

utstyret. Da kan det gå galt, sier
Jacob West.
Snurrevad med 12-metring
Ove Kenneth Ås med 12 meter
lange «Åssjøen» ved Forsand
nær Stavanger driver også med
snurrevad.
- Å drive snurrevadfiske med en
så liten båt er det virkelig en utfordring når det gjelder å kunne
begrense fangsten. Da vil et system som nå innføres av direktoratet være helt topp, sier han.
Han har vært fisker i seks år og
kombinerer leppefisk-fangst i
sør kombinert med fiske etter
torsk i Lofoten og Finnmark.
- Det må være høvelig godt
vær for bruke snurrevad med
en liten båt. I tillegg fisker jeg
med korte snurrevadtau. Med
ei lita not greier jeg å ta 2,5-3
tonns fangster. Med åpninger i
sekken vil det være mye greiere,
sier Ås.
- Han har forøvrig lagt ut båten
for salg for å bytte til en juksasjark for fiskeriet i nord. Men
om jeg fortsetter med snurrevad
vil jeg tegne meg på direktoratets forsøksprogram, sier han.
kystogfjord.no • mai 2018, uke 19

Autoline utstyr på båt med begrenset plass
ombord Mer informasjon: www.mustadautoline.com
Mustad Autoline AS

PB 41 ∙ N-2801 ∙ Gjøvik ∙ tlf: 70 10 75 80
mail@mustadautoline.com ∙ service@mustadautoline.com
www.mustadautoline.com
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Nøyer du deg med toppen?

Striden står om salg av kvoter i den minste fiskeflåten.(Foto: Øystein Ingilæ)

FrP-nei til strukturering
Regjeringens ønske om
å tillate strukturering
for fiskeflåten under 11
meter, kan ha fått seg et
skudd for baugen.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

I helga sa Fremskrittspartiets
landsmøte nei til strukturering
under 11 meter. Men i regjeringserklæringa sa partiet ja.

Tirsdag for en uke siden var
statsminister Erna Solberg (H)
og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i Vesterålen, der de
slapp den lenge varslede nyheten
om at regjeringa åpner for at også
de minste kystfiskefartøyene
under 11 meter skal få lov til å
samle flere kvoter på én båt. Saka
ble samme dag sendt på høring.
For Fremskrittspartiet ble det
et raskt høringssvar. Med overveldende flertall vedtok FrPs
landsmøte allerede søndag at

partiet skal arbeide mot det forslaget, til tross for at det er forankret i Sundvollen-erklæringa
som FrP-ledelsen har forpliktet
seg til.
Frp-leder Siv Jensen innrømmer at vedtaket er i konflikt med
regjeringsplattformen, men forsøker overfor Dagbladet å avdramatisere situasjonen. - Jeg tror at
stortingsgruppa nå skal sette seg
ned å drøfte det vedtaket som
landsmøtet fattet, særlig fordi det
er i konflikt med regjeringsplatt-

formen som denne regjeringen
styrer på. Det er to vedtak som
står i konflikt med hverandre, og
det må vi finne et svar på.
Det var Finnmark Frp som
fremmet forslaget under landsmøtet. Fylkesleder Ronny Berg
sier til Dagbladet at han forventer
at FrPs statsråder gjør det de kan
for å stanse forslaget i regjering.
- Det er derfor vi har fremmet
forslaget, fordi dette kommer
opp i regjering nå. Timingen er
helt bevisst. Jeg forventer at våre

tar det i regjeringen. Nå har FrP
sagt klart og tydelig nei strukturkvoter på båter under 11 meter,
sier han.
Men statsminister Erna Solberg (H) spår kort levetid for
kravet:
- Jeg forholder meg til at vi
har framforhandlet en regjeringsplattform basert på begge partiers politikk. Den står fast. Det er
ikke sånn at enkeltpartiers vedtak
i enkeltsaker opphever avtalen
mellom to partier.

Eller vil du ha hele bildet?
Som abonnent får du mye mer
enn bruddstykkene som
presenteres på nett.
Bestill avisa
i dag!

Varsler nye og skjerpede regler
mot fiskerikriminalitet
Nærings- og fiskeridepartementet har denne
uka vedtatt en ny forskrift om landings- og
sluttsedler. – Dette skal
gi bedre kontroll og
forebygge lovbrudd,
sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Dette melder Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.
- Den siste tida har mange
vært opptatt av ulovlige forhold
ved landing av fisk. Dette viser
Side 18 • KYST OG FJORD

at det er nødvendig med effektive tiltak som også forebygger
fiskerikriminalitet, sier fiskeriministeren.
Den nye forskriften trer i
kraft 1. januar 2015, og gir
dermed de bedriftene som har
behov for det, tid til å omstille
seg. I tillegg får Fiskeridirektoratet i en overgangsfase lov til
å dispensere i inntil to år fra de
nye kravene, dersom det skulle
være nødvendig.
Her er de viktigste endringene:
- Utvidet opplysningsplikt,
blant annet ved strengere krav
til å føre journal over vareflyten
internt på fiskemottakene.

- Utvidet krav til vekt og
veiing. Det er skjerpede krav
til blant annet muligheten til å
lese av vekta og plassering av
vekta for å sikre at både fisker
og kontrollpersonell skal kunne
følge med under veiingen.
- Mottaker skal straks etter
et hvert uttak av fisk som blir
transportert fra det enkelte anlegget, føre inn opplysninger
om transporten, art, produkttilstand, størrelsessammensetning
og kvantum.
- Den nye forskriften bidrar
til å sikre mer korrekt registrering av det høstede kvantumet
og vil sørge for at vi får flere

kontrollpunkt lenger ut i verdikjeden, sier Aspaker.
For å gjøre regelverket lettere tilgjengelig, har departementet samlet alle krav som
gjelder opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk i
den nye landings- og sluttseddelforeskriften. Dette innebærer at både forskrift fra 22.
januar 2003 om opplysningsplikt ved landing og omsetning
av fisk og forskrift 13. november 1995 om oppgave og opplysningsplikt for enhver som
mottar og omsetter fangst, blir
opphevet.
Som et ledd i oppfølgingen

av møtet fiskeriministeren nylig
hadde med næringen om fiskerikriminalitet, har Nærings- og
fiskeridepartementet også bedt
Fiskeridirektoratet om å sette
i gang en høringsprosess for
å vurdere hvordan en innmeldingsordning for fartøy under
15 meter kan gjennomføres på
en mest moglig praktisk og tjenelig måte. En regner med at
dette kan sendes på høring før
sommeren. Direktoratet er også
bedt om å vurdere om erfaringene fra vintersesongen i år tilsier ytterligere regelendringer.
Slike forslag vil i så fall bli
sendt på en egen høring.
kystogfjord.no • mai 2018, uke 19
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kystfolk

Gjør det han liker

Fire millioner til verdensarvsenter

Jakter flerkulturelle gründere

Jarle Hammer i Alsvåg bruker mange timer i løpet av dagen i sitt arbeidsrom i kjelleren, der han maler og tegner. – Jeg bruker mye tid på å studere
bildene mine for å få fram de rette uttrykkene, og jeg gir meg ikke før jeg er
fornøyd, sier kunstmaleren som er blitt kjent over det meste av landet. For
øyeblikket er det portretter fra persongalleriet til Johannes Rørtveit han jobber med. Kunstneren i Alsvåg storkoser seg når han kan gjøre det han liker.
(Bladet Vesterålen)

Fylkesrådet i Nordland ønsker å bevilge fire millioner kroner til realisering av Verdensarvsenter på Vega. – Senteret skal bli verdensarvporten
på Vega, et besøks- og kunnskapssenter for Nordlands unike natur- og
kulturarv som har fått plass på UNESCOs verdensarvliste. Senteret
skal informere om områdets verdier og gi tilbud til de som vil oppleve
verdensarven, sier, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Hild-Marit
Olsen (Ap).

Innovasjon Norge ønsker flere flerkulturelle deltagere til sitt innovasjonsprogram BYKS, spesielt rettet mot flerkulturelle gründere. BYKS
er et vekstprogram der deltakerne skal ta tak i konkrete oppgaver
og satsinger i egen bedrift for å øke vekst og nyskaping. Innovasjon
Norge ønsker å ta i bruk alle ressurser for fremtidsrettet verdiskapning.
I et lærings- og utviklingsløp får deltagerne får jobbe med ledende eksperter på innovasjon.

ANKER: Ute ligger et svært anker på gårdsplassen, som et
hint til nye besøkende om hva dette dreier seg om.

et museum til.
gshuset har ekteparet
HUSGERÅD: Inne i vånin
e teknikker og
gamle håndverk, gaml
Her kan gjestene få se
kreste linduker
fra arbeidsklær til de va
redskaper for å lage alt
og barneklær.

HISTORISKE GJENSTANDER: Gjennom et langt liv har Solfrid
og Kolbjørn samlet gamle gjenstander fra kysten. Fiskeredskaper og andre martitime gjenstander henger utstilt i hele
lokalet. Hver av dem har sin egen historie, og Kolbjørn går
rundt, forklarer og forteller om hver enkelt av dem.
MOTOR: Denne glødehodemotoren
, en SABB diesel
av godt gammelt merke, står rett
innenfor døren. Jeg har en hel samling med mot
orer også, som jeg
håper å stille ut etterhvert, forklare
r Kolbjørn ivrig.

Ekteparet Kolbjørn og Solfrid Lorentzen
har samlet på gammel kysthistorie i en
mannsalder. I fjor åpnet de spisestedet
«Naustloftet» på hjemplassen
Jektvik på Helgeland.
Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

- Vi kaller dette et lokalhistorisk
spisested, der vi samtidig serverer tidsriktig mat, sier ekteparet
i 60-årene stolt. I sin egen hage,
med utsikt til havet, har de bygget opp spisestedet sitt. De arrangerer både egne temakvelder
og tar på seg familieselskaper,
bryllup, konfirmasjoner og mye
annet. Responsen fra sambygdingene har vært god.
Fiskerbondens historie
Kolbjørn og Solfrid har vært leSide 20 • KYST OG FJORD

vende opptatte av kysthistorie
hele sine voksne liv.
- Vi følger historien til fiskerbonden. Og da tenker vi både på
mannen og kvinnen. Fiskarbonden var som kjent også kona i
huset, som måtte oppdra barna,
stelle på gården og drive heimsjyen mens kallen var på Lofoten eller andre steder på fiske.
De rollene gikk som hånd i hanske, forteller de. Og stedet har
blitt helt unikt. Med spiseplass
til rundt 45 mennesker har det
blitt intimt og hjemmekoselig.
Belysningen består stort sett av
levende lys, og på vegger og i

UTSIKT: - Vi har også en stor veranda med havutsikt, der gjestene kan sitte ute og nyte fine sommerkvelder.

Driver levende museum i Jektvika
taket henger det hundrevis av
gjenstander fra dagliglivet for
50, 100 og 200 år siden. Linebruk, garn, fløyt, en gammel båtmotor og mye annet er vakkert
plassert for å skape atmosfære.
Det lukter diskret av tjære og
hamptau i lokalet.
Aktive pensjonister
Ideen om å lage et historisk spisested fikk ekteparet for noen år
siden. Både Kolbjørn og Solfrid
har levd aktive liv i hjemkommunen Rødøy. Han som mangeårig rådmann og skolesjef, hun
som kultursjef. Nå er de pen-

sjonister. De bestemte seg for at
de ønsket å lage en arena der de
kunne vise frem alle de tingene
de hadde samlet, og fortelle noe
av historien bak til kommende
generasjoner.
- Vi ønsket å synliggjøre disse
tingene. Ligger de nedpakket har
ingen glede av dem. Og hva er
vel mer hyggelig enn å spise litt
når man skal gjenoppleve gamle
tider, sier Solfrid.
Skjønt pensjonister: Etter at de
åpnet «Naustloftet», har det vært
stor pågang og travle dager og
kvelder. Når Kyst og Fjord er
på besøk, forbereder de bokna-

fiskaften for bygdefolket. Det er
bordbestilling og de fleste bordene er alt tatt.
- Dette har blitt et populært samlingssted?
- Ja, det må vi si. Arrangementene våre er godt besøkte, konstaterer ekteparet og smiler.
Ønsker helhet
Ute er det en stor veranda, som
gjestene kan nyte en pils på når
sommerkveldene blir lange og
varme.
- Vi har alle rettigheter. I tillegg
til lukkede arrangementer forsøker vi å ha åpent for alle enkelte
kystogfjord.no • mai 2018, uke 19

dager om sommeren.
Inne i våningshuset har ekteparet
en utstilling til, av ulike håndarbeider og teknikker som ble
brukt i gamle dager. Her henger
det hundre år gamle linduker,
barneklær og utstyr som de fleste
av oss ikke vet hvordan brukes
lenger.
- Det har vært viktig for oss å se
alt som en helthet. Fiskerbondens aktiviteter strakte seg som
kjent fra fjøs og fiske til spinning
og karding, avslutter de og skuer
utover, som om de forsøker å se
inn i vår nære historie med sine
egne øyne.
kystogfjord.no • mai 2014, uke 19

GAMLE OPPSKRIFTER: Gamle ukeblader med gamle håndverksoppskrifter ligger utslått rundt på arbeidsbordene.

: Denne vakre og unike
HØVEDMANNENS STOL
Harald Bjerkeli fra Bøstolen er laget av Frikk
i.
tisk kjempegod å sitte
stad i Lofoten, og er fak
Puten er av saueskinn.
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Selhandelen går jevnt og trutt.

Produksjonsansvarlig Esben Søreng frister skipper Sverre Angelsen med en god porsjon selsidekjøtt.

Tønner med kjøtt på rekke og rad.

Reder Bengt Are Korneliussen (til høyre) og skipper Sverre Angelsen er godt fornøyd med årets sesong.

Selfanger Ingar Haukanes og fornøyd kunde Jorunn Nordfjord.

Sigurdur Ragnar og Ingar Haukanes plukker kjøtt.

Sveive-fest og økonomisk mikrosuksess
- Nå blir det endelig festmat med sveiver og sidekjøtt av sel. Ei stund trodde vi de var utsolgt, men
heldigvis var det kjøtt i massevis.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Det sier en lettet Jorunn Nordfjord som møtte opp med
poser og spann på Rieber-kaia
i Tromsø etter at «Meredian»
hadde klappet til kai etter en
suksessrik selfangst i Vesterisen. Full last med 3.600 dyr og
tilbake i Tromsø rekordtidlig 6.
mai.
Sorterer kjøttet nøye
- De siste fem årene har vi utviklet oss med kvaliteten på
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kjøttet og spekket. Kundene
skal få selkjøtt av beste kvalitet, sier produksjonsansvarlig,
Esben Søreng.
- Et av produktene er ferdige
spann med en passe blanding av
sveiver og sidekjøtt. Vi sorterer
ellers kjøttet nøye. Sveiver fra
smådyr hiver vi på havet. Det
samme skjer med baksveivene.
Vi tar vare på de kjøttrike framsveivene, og mye godt sidekjøtt
med spekk, sier Søreng. Biffen
kommer i tillegg, delikat nedfyst i vakumpakker. Det meste
videreforedles av Rya.

God økonomi
- Dette ble fullklaff, både med
hensyn til fangsten og økonomien. Det var helt avgjørende
for økonomien at det ble gitt
klarsignal for tre og ikke fire
fartøyer. Nå kan vi utvikle oss
videre. I tillegg til innenlandsmarkedet er det gode markedsutsikter for selolje og skinn i
Sørøst-Asia og særlig i Kina.
Karl Angelsen har startet et bedrift sammen med kinesiske interesser. Det har som målsetting
å øke verdiene av selproduktene.
Jeg har tro på framtida for selfangstnæringa.
Det sier Bent Are Korneliussen,
administrerende direktør rederiet
Kvitbjørn AS som eier fartøyene
«Kvitbjørn» og «Meredian» .

Kan bli støttefri
Driftsansvarlig for rederiet,
Signe Korneliussen, sier at det
med fire fartøyer i fangsten,
ville blitt 700.000 kroner mindre i statsstøtte per fartøy.
- Når flåten ble redusert fra
fire til tre fartøyer, ga det oss
et overskudd som vi kan bruke
til å utvikle markedene for selprodukter. Om dette fortsetter
vil vi kunne bli uavhengig av
statsstøtte. Ikke minst er det
Sørøst-Asia og først og fremst
Kina som er spesielt interessert
i selproduktene skinn og olje.
Markedet vil ellers få en positiv
utkvikling når Mattilsynet får
sertifisert seloljen.
I tillegg er det en god utvikling
for selbiff i det norske marke-

det, sier Signe Korneliussen.
Verdifull klapmyss
Hun håper også at fangsten av
blueback (ettåringer) av selarten
klapmyss vil bli gjenåpnet om
ikke lenge. Blueback-skinnene
er spesielt verdifulle, men nå er
arten fredet
- Fangerne observerer store
mengder klappmyss i Vesterisen. Den fangsten vi driver er
på ung og voksen grønlandssel,
sier Signe Korneliussen.

da er man avhengig av sveiver
og sidekjøtt av sel, sier Jorunn
som diskuterer noen detaljer
med kjøttansvarlig Espen Søreng. Sistnevnte har følgende
anbefaling.
- Kjøttet skal stå over natta i
vann. Deretter skal det trekke
på svak varme 2-2,5 timer.
For å unngå lukt er det smart å
skjære noen skiver av en appelsin og legge i kokevannet, sier
han.

Tilbake til Jorunn
Men tilbake til Jorunn og hennes mann Tor Nordfjord som
sikret seg sveiver og sidekjøtt.
- Vi bor på Kvaløya, men er
opprinnelig fra Balsfjorden. Og

Løk eller appelsin?
- I stedet for appelsinskiver er
min metode er å skjære løk i
store biter og ha i kokevannet
sammen med laurbærblad og
hel pepper. Men jeg er åpen
for å prøve appelsinskiver. Når
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kjøttet er kokt, skjerper vi det
i stekeovnen i 10 minutter. Så
hakker vi opp løk som vi steker
i margarin og serverer til kålrotstappe og poteter.
- Og så drikker man vann til?
- Vann og øl. Det går også an
med et glass rødvin, sier Jorunn
Nordfjord som skal invitere
noen søsken fra Malangen til
festmaten.
En million sel på isen
- Jeg tipper at det var en million grønlandssel på isen der vi
drev fangst i Vesterisen. I tillegg var det et stadig tilsig av
dyr. Forskerne hadde kanskje
fått et annet bestandstall om de
foretok telling på en annen tid
av året, sier skipper Sverre An-

gelsen på «Meredian».
I tillegg til «Meridian», er det
«Kvitbjørn» (samme rederi)
og Bjørn Kvernmos «Havsel»
som har vært med på årets selfangst.
- Vi registrerte tette forekomster over 15-20 nautiske mil i
et 5-10 mils bredt belte. Bjørne
Kvernmo så det samme i fjor.
Tar ikke kvoten
- Vi hadde 3.500 dyr, mens
«Kvitbjørn» som tar mer last
kan bidra til at dette rederiet får
en fangst på 8000 dyr. Totalt
med «Havsel» kan det bli opp
mot 12.000 dyr, mens kvoten
er på 21.500 dyr. Det er med
andre ord nok kvote å ta av.
Men så lenge det er statsstøtten

som bestemmer antall fartøyer,
får vi ikke tatt kvoten, sier Angelsen.
Like mye som 1950/1960
Han sier at selfangstflåten i
storårene på 1950- og 1960-tallet kunne fylle opp båtene med
4000-5000 dyr.
- Nå oppnår vi nesten det
samme enda vi må starte seinere enn den gangen, fordi vi
ikke får fange i dieperioden.
- Så du mener at bestanden av
Grønlandsel kan være like stor
som på 1950/1960-tallet?
- Det mener jeg. Vi ser også
mye blueback av klappmyss. Vi
håper det åpnes for klappmyssfangst, da kan sesongen starte
20. mars, sier Sverre Angelsen.

Kan han lukt sel?
Han hadde sin første tur som
«jumpar» i 1971, og har fortsatt
i yrket, etter hvert som skipper.
- Jeg har vært heldig og har
ikke hatt en eneste dårlig tur.
Jeg hører over radioen at mine
kollegaer mener at jeg greier å
lukte meg til hvor selen befinner
seg. Jeg tviler på at det er sant.
Det handler om å bedømme
isforhold og værforhold. I år
bommet vi. Men ikke mer enn
med tre nautisk mil. Nær nok
til at vi så selen i kikkerten, sier
Sverre Angelsen.
- Etter selfangsten går begge
båtene til Kvitbjørn AS inn i
oppdrag som vaktbåter for seismikkfartøy, og Angelsen skifter
da over til «Kvitbjørn».
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innspill

Ring 06020 • dipper.no

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

«Vi skiftet abonnement før jul

... er det rart vi elsker Dipper?»

Kari Krogh, økonomikonsulent i Kyst og Fjord.

- Tromsø kommune er større enn 14 kommuner på vestsiden av Oslofjorden.

En velferdsreform for Nord-Norge
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Leder Finnmark Høyre

Geir-Inge Sivertsen
Leder Troms Høyre

Jonny Finstad

dig

Leder Nordland Høyre

Ring

0602
dippe gå til 0
r.no
eller

Telenordekning
og 4G-hastighet

Helsides-KogF-april.indd 1

Side 24 • KYST OG FJORD

Ingen bindingstid
fri som fuglen

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

09.04.14 09:58
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Vi må designe en kommunestruktur som ivaretar kvaliteten
på kommunale tjenester til befolkningen i fremtiden. Vi kan
ikke la kommune og fylkesgrenser være det som begrenser
Nord-Norge. Vi som fylkesledere setter derimot et krav til
en framtidig kommunereform:
Utformingen av kommunestrukturen i Nord-Norge skjer på
nordnorske premisser!
Den siste kommunereformen
kulminerte i 1964 til at en fjerdedel av alle kommuner i Norge
ble slått sammen. Siden den tid
har norske kommuner fått flere,
større og mer komplekse kommunale tjenester som befolkningen i alle norske kommuner har
lovfestede rett til. Det å gi en god
barnevernstjeneste er viktig for å
ta vare på våre barn som trenger
hjelp, det er en av de viktigste
oppgavene en kommune kan gi.
kystogfjord.no • mai 2014, uke 19

Det er veldig viktig at fagmiljøene er store nok i kommunene
for å kunne gi en god nok tjeneste. Vi viser til at innføringen
av samhandlingsreformen har
ført til mange IKS-avtaler hvor
særlig små kommuner ikke har
virkemiddelapparatet til å gi de
tjenestene som samhandlingsreformen krever. Større kommuner
som Rana har mange forskjellige
avtaler med kommuner rundt
seg, noe som viser at Rana er en
kraft i sin region, men som også
viser sårbarheten i kommunal
sektor. Vi kan ikke havne i en
situasjon hvor mye makt er tatt
ut av kommunestyresaler og inn
i IKS-styrer.
Stortinget vedtar alle lovene
som regulerer viktige velferdsoppgaver som PPT, skole, pleie
og omsorg, og lovene setter tydelige krav til gode tjenester. Noe
som alle politikere i alle partier
er for, men vi som Høyreledere i
de tre nordligste fylkene ser at vi
trenger handling for å bevare og
styrke tjenestene kommunene gir
for fremtiden.
Høyre i Nord-Norge ønsker
en kommunereform velkommen, men en kommunestruktur i Nord-Norge må skje på
nordnorske premisser. Ekspertutvalget for kommunereform
som nettopp la frem sin rapport
peker på befolkningsstørrelse

som et kriterium for å kunne
gi bedre tjenester for fremtiden. Dette må sees i sammenheng med det langstrakte landet
Norge er. Tromsø kommune er
større i areal enn Vestfold fylke,
i Vestfold fylke er det 14 kommuner. Vi minner om at Tromsø
kommune ikke er den arealmessig største kommunen i Troms.
Kautokeino kommune er den
arealmessig største kommunen

i Norge, og Båtsfjordfjellet og
Kongsfjordfjellet er to av de
mest stengte veiene om vinteren
i Norge. Nordland fylke er like
lang som avstanden fra Oslo til
Trondheim. Vi er en lang og stor
landsdel, som er lik på mange
måter, men også ulik. Vi står
sammen om at en nødvendig
kommunereform i Nord-Norge
må skje med våre geografiske
utfordringer i mente. Vi har til-

litt til at regjeringen tar, og vil ta
hensyn til dette.
Den etterlengtet kommunereformen er en velferdsreform for
kommune-Norge. Høyre skal
være konstruktiv i Nord-Norge
og lytte til befolkningen. For
det viktigste er at de velferdstjenestene som blir gitt i dag blir
sikret for fremtiden, og at nye
viktige tjenester for fremtiden
får et best mulig grunnlag.

GARN - LINER - JUKSA
Kvalitetsgarn fra Thai-Nylon (Nichimen) på lager,
vi monterer på nye og brukte telner.
Den gode gamle Lanka-Lina, seneline nå i 2,5, 2,7 og 3,0mm,
nå også med plaststoppere. Knoppet forsyn med krok fra Eagle
(Amerikansk), nå også med snuere på vinter og blåkveitkroken.
Makkangler fra Columbi.
Sperrgarn og Hauband.

Kontakt Gudmund Paulsen • Tlf 909 29 602 • E-post: gudmund@selstad.no • Selstad, avd Svolvær • Tlf 76 06 89 80
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Smått er godt og noen lever av å drive stort
innSPILL

Strukturering
under 11 meter
innSPILL

Bjørnar Sellevold

Næringssjef, Andøy kommune

Per-Roger Vikten

Kystfisket er det betydeligste
grunnlaget for vår kystkultur.
Det er helt urimelig teori at
færre fiskebåter vil bety flere
ungdommer inn i fiskerinæringen. Høringsforslaget fra
regjeringen går på at sjarker
under 35 fot kan kjøpe/selge
fiskekvoter. Dette betyr en
slags kannibalisme. Dette sier
den alltid engasjerte og for meg
inspirerende Karl Glad Nordahl
i innlegg i Bladet Vesterålen
lørdag 3. mai.
Hva skal man så tro på? Fis- - Vi vet at strukturering betyr færre kystbåter - altså de som går ut om mårran, og kommer på land med herligheten senere på
kerinæringen har alltid vært dagen, skriver næringsjef Bjørnar Sellevold i dette innlegget.
viktig for matproduksjon, arbeidsplasser, bosetting, trivsel nesenteret Andenes med 3000 funnsdelen for tur. Hvis dette
og for den seneste generasjon innbyggere.
arbeidet skal få god effekt,
Hva vil vi konkret ha ut av hadde en konsekvensutredning
velstand i slike samfunn som
jeg bor i. Vi vet at strukturering dette arbeidet? Jeg håper den om fiskeriene for kystkommubetyr færre kystbåter - altså de fiskeripolitikk som blir ført, ner, og derpå statlige politiske
som går ut om mårran, og kom- bidrar til optimisme, flere unge vedtak om hva som tjener kystmer på land med herligheten inn som båteiere/fiskere og sta- kommunene best, vært er versom torsk, sei, hyse, uer, brei- bilisering av antall fiskebåter, difullt grunnlag. Vi må huske
vært dekket av is. Det er viktig
selv om jeg dessverre tror at at det er kystflåten, som for
flabb, lange, kveite o.a.
å understreke at Polarinstituttet
Det betyr også færre trålere, Karl Glad Nordahl får rett derde fleste fiskevær, bidrar til at
ikke har brukt denne informader de som nu kontraheres kos- som det blir tillatt strukturering
det er matproduksjon på land/
sjonen til å vurdere mekanisk
ter flere hundre millioner kro- av sjarkflåten. Denne gangen
arbeidsplasser fra kaikanten og
eller operasjonell risiko. Det er
ner, og må ha enorme fangster tror jeg på at en konsekvensudet opp til andre å gjøre. Vi har
for å få økonomisk forsvarlig tredning, før fiskeripolitikken innover. Det må ikke bli slik at Direktør, Norsk Polarinstitutt
imidlertid gjort vurderinger av
drift. I et land hvor vi kan velge legges om, ville vært fornuftig. utarbeidelsen av samfunnsdefritt, er det noen som synes det Det overordnede med alt vi gjør len av kommuneplanen, bare Spesielt har Johan Petter Bar- iskantsonen som et biologisk
er helt ok å leve med 300 mill på næringsutviklingsfronten er blir et pliktløp med mange lindhaug gått hardt ut mot Po- produktivt og sårbart område,
kr i gjeld, mens jeg kjenner å stabilisere og helst øke fol- bygdemøter. Det må bli ved- larinstituttets høringsuttalelse mer om det finnes i dagens kroflere yrkesutøvere på havet som ketallet her hos oss. I Andøy tak, som er gjennomførbare, og og sagt at vår vurdering ikke nikk.
Spesielt har Johan Petter
skyr gjeld som pesten. Ande- kommune er vi i gang med å som tar høyde for at noen vil er faglig forsvarlig og at den
nes havn står fremfor en statlig utarbeide en kommuneplan. drive smått - sørge for sin egen svekker både Polarinstituttets Barlindhaug gått hardt ut mot
pengebruk på ca 500 mill kr. Arealdelen er nå ferdig - etter arbeidsplass - mens andre næ- og Norges profil. Slike utsagn Polarinstituttets høringsutog 09.02
Den
største infrastruktur
forbe- nærmere 30 års 1diskusjon
ringsdrivende
Lorentzen
hyd_ann_100x100ny_Layout
07.01.13
Side 1vil utvikle store er verken korrekte eller kon- talelse og sagt at vår vurdering
struktive.
ikke er faglig forsvarlig og at
dringene noensinde i kommu- forpostfektinger. Nå står sam- bedrifter.
Norsk Polarinstitutt har den svekker både Polarinstinylig avgitt sin høringsuttalelse tuttets og Norges profil. Slike
til 23. konsesjonsrunde. Selve utsagn er verken korrekte eller
fundamentet for vår uttalelse konstruktive.
er en systematisk kartlegging
Vår motivasjon for å kartav isforholdene i Barentsha- legge isforholdene i Barentsårs
jubile
vet. Kartleggingen er basert havet er å fremstille et nøytralt
um
på satellittovervåking av isfor- og faktabasert datasett som kan
i år!
holdene de siste tretti år. Innen inngå i samfunnets totale vurklimatologi og meteorologi er dering av aktivitet i nord. Vi
tretti år etablert som en standard håper denne informasjonen vil
tidsperiode brukt som referanse bli brukt av ulike aktører, om
og til dimensjonering.
de representerer bruk eller vern.  
• KOMBI,- BOMRIGG- OG
Alle observasjoner fra 1984Uttalelser i den offentlige
2013 har så dannet utgangs- debatt tyder på at ikke alle har
FORANKRINGSVINSJER
punktet for å lage månedlige forstått innholdet i vår hørings• GARN-, LINE-, NOT-, SNURREVADiskart som viser hvor ofte det uttalelse, derfor dette innlegget
har vært is i ulike deler av om- som jeg håper er klargjørende.
OG OPPDRETTSUTSTYR
rådet (se www.npolar.no). Sør Spesielt har Johan Petter Bari Barentshavet finner vi ytter- lindhaug gått hardt ut mot Po• CAPSTAN • HYDRAULIKK
grensen for isens utbredelse. larinstituttets høringsuttalelse
Den varierer selvfølgelig over og sagt at vår vurdering ikke
• KAIKRANER
året. Samtidig velger vi beteg- er faglig forsvarlig og at den
nelsen iskantsone i stedet for svekker både Polarinstituttets
iskanten siden det er en gradvis og Norges profil. Slike utsagn
overgang fra åpent hav til is- er verken korrekte eller konfylte farvann. Begrepet ”kant” struktive. Norske myndigheter
er misvisende.
har lagt til grunn en helhetstenFor hver måned beregner vi kende, faktabasert utvikling
sannsynligheten for at en be- for å ivareta de samlede norske
stemt lokalitet er dekket av is. interesser i nordområdene. Det
Kartene viser skalaen fra 0 til er min overbevisning at Norsk
100 %, dvs fra områdene i sør Polarinstitutt gjennom sin høhvor det aldri har vært is til ringsuttalelse har bidratt til
områdene i nord som alltid har dette.

Fiskeridepartementet, som ligger
under Næringsdepartementet har
sendt ut på høring et notat der de
foreslår å innføre strukturering
også for flåten under 11 meter.
Strukturering går kort sagt ut på
å tillate kjøp av kvoter for å sette
på et fartøy i tillegg til den kvoten
fartøyet allerede har. I dag er slik
strukturering allerede innført for
fiskebåter over 11 meter.
Kystpartiet i Nordland er skeptisk til høringsnotatet og konklusjonene som Fiskeridepartementet
er kommet frem til, og vil IKKE
gå inn for strukturering for gruppa
under 11 meter.
Erfaringen fra gruppene der
strukturering er innført viser at
overreguleringen går bort, den var
1. jan. 2014 på 40%. Det vil si at
hver båt i realiteten kunne fiske
405 mer torsk enn det gruppekvota kunne gi grunnlag for. Dette
på grunn av at mange ikke fisket
hele kvoten sin, og at noen fartøy
ikke fisket noe av kvoten i det hele
tatt. Markedskreftene vil også slå
inn her, som i de andre gruppene,
det vil si at prisene på båt og mest
mest sannsynlig dobles.
Man kan sette opp et enkelt
regnestykke:
I dag har en 35 fots båt en
kvote på 79 tonn rund torsk. En
slik båt koster rundt 2 millioner
for en ungdom å kjøpe, med et
krav fra banker om 30% egenkapital må ungdommen legge ca. kr.
600.000,- på bordet for å få finansiert båten.
Etter at strukturering er innført
vil overreguleringen forsvinne, og
samme båten vil da ha en kvote
på 47,4 tonn rund torsk, prisen på
samme båten vil mest sannsynlig
være ca. kr. 3 millioner, egenkapitalen som ungdommen må
legge på bordet da vil være ca. kr.
900.000,- .
La oss da si at en fisker som i
dag har en nedbetalt sjark opplever at han kommer til det punkt at
han må kjøpe seg en båt med kvote
for å få mer å fiske etter at strukturering er innført. Han kjøper båt
med kvote for 3 millioner, og fører
kvota over på sjarken han har, med
fratrekk av 20% «strukturtrekk».
Kvota hans vil da bli på 85,32
tonn rund torsk, 6,32 tonn mer enn
det han hadde før strukturering ble
innført.
Om man ser på pris pr. kg rund
torsk vil det tilsvare ca. kr. 25,pr. kilo i dag. Etter strukturering
vil prisen bli ca. kr. 63,- pr. kilo.
Men den kvoten fiskeren har kjøpt
for å kunne strukturere inn på
båten for å fiske ca. 6 tonn rund
torsk mer koster faktisk ca. kr. 79,pr. kilo på grunn av at han har fått
en reduksjon på 20% av kvoten i
«strukturtrekk» !
Hvordan dagens regjering kan
konkludere med at dette vil skape
lønnsomhet og rekruttering til næringa må være et mysterium for
folk flest.
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Den besværlige
iskanten
innSPILL

Jan-Gunnar Winther

Til tjeneste for

kystflåten siden 1923

90

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

Hvem vil en slik ordning egentlig bli lønnsom for ?
I dag har flesteparten av de som
eier en båt på under 11 meter lagt
opp en driftsform der de drifter
alene, og henter sin årsinntekt fra
dette.
Det skulle også vært interessant
å vite hvor mange av disse båtene,
prosentvis, som ansatte ekstra folk
i år da de hadde fritt fiske, det har
vel våre myndigheter alle muligheter for å hente inn opplysninger
om ?
Det virker også som om regjeringen helt har glemt mantraet om
å også fiske på andre fiskeslag, det
er muligheter for også sjarkflåten
å fiske på både sei, hyse, brosme,
lange, krabbe og sild bare for å
nevne noen arter.
Kystpartiet i Nordland har heller ikke registrert et overveldende
annonser om tvangsauksjoner/
tvangssalg i gruppa under 11
meter, og da synes argumentet om
dårlig lønnsomhet å være noe de
har hentet i løse luften.
Kystpartiet i Nordland vil be
Regjeringen om å dokumentere
påstandene om at lønnsomheten er
så dårlig i gruppa under 11 meter
at strukturering også der er nødvendig.
Kystpartiet i Nordland vil heller foreslå at overreguleringen for
den gruppa settes til 125%, da erfaringen viser at det er altfor lav
overregulering i den gruppa. Samtidig vil Kystpartiet i Nordland
foreslå at det opprettes en finansieringsordning for ungdom som
vil starte som båteiere der det gis
støtte og rimelige lån.
Vil til slutt si at det er flere år
siden dagens leder av Kystpartiet
i Nordland foreslo at lærlinger
kunne få x-antall tonn torsk med
seg på fartøy der han/hun gikk
som lærling, for derigjennom å
gjøre det mer attraktivt for båteiere å ta lærlinger ombord, og det er
morsomt å registrere at dagens regjering har oppdaget mitt forslag!

Mottakslinje / sløyelinje med eller uten hodekappere
Markedslederen i sløyelinjer på land
Vi demonstrerer
issørpemaskin
fra ThorIce
securing longer shelf life

securing longer shelf life

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

www.kystogfjord.no
Nor-Dan 35’ Speedsjark
Din nye båt?
Økonomiske og driftssikre
speedsjarker på 32’ og 35’
som tar deg raskt til og fra
fiskefeltet. Bra lastekapasitet
og fleksible romløsninger
med god plass til containere.

Verksvegen 26, 4735 Evje
Tel: 37 93 04 48 - E-mail: adm@ndb.no
Web: www.ndb.no

POLYESTERPRODUKTER
-fra Norpol

TJÆREPRODUKTER
- til behandling av tre

Center Plast AS N-8056 Saltstraumen
TIf/faks +47 75 56 65 00/+47 75 56 65 01
Epost: office@hansker.no
www.centerplast.no
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Kjøp og salg
Ønskes kjøpt
Servogear VD60C, vinkelgear til en 200 hk motoer.
Reduksjon ca 2,9
Tlf 911 05 276 (Werner)
913 95159 (Willy)

For 16. gang

23.-27. juli

For
deg
som
ror

Lasse Stefanz Contrazt Johnny Logan Ole Ivars
Anne Nørsti Ausekarane Ingemars Rune Rudberg Scotts
Buddy Holly–The Concert med Heine Totland & The Crickets

James Intveld Vassendgutane
STAUT Steffen Jakobsen
Sie Gubba Åsmund Åmli Band
25 topp countryband!

Daryll Worley (US) Staut Vassendgutane
Modern Earl (US) Sie Gubba Too Far Gone
Steffen Jakobsen m/Clutterbillies
Bastard Sons of Johnny Cash Danni Leigh (US)

12 timer non stop musikk hver dag.
Stor campingplass med gode fasiliteter.
Stort Right On-treff i trivelig countrymiljø.
18 års aldersgrense.

3570 Ål • Tlf. 3208 6330

Båter til salgs

«LYSBØEN» N-119-F.
53 ft. 1974.
Rigget: line/garn.
Selges m/torsk 15-16 m.
Finn: 48022029.

Den nordnorske fiskeriavisen

Selskap du har bruk for:
Juni 2013 Uke 24
April 2013 Uke 17 Nr. 16, 3. årgang

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

For eksklusive salg:
post@polarbefraktning.no
tlf.: 69314101/90570359.

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

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

av:
n og salg

salg av:

PLAST

Besøk

Får skryt
fra
fiskere

side 12 og 13

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

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

side 20 og 21

side 14 og 15

Andre Reinholdtsen
har blitt medeier i ny båt
som er innført i Fiskeridirektoratets register.

Dag Ivar Knutsen

register.

side 22

Leverandør av isoporkasser til fiskeindustrien

NORDKYN APOTEK

- kystens apotek

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

og 23

(Foto: Øystein Ingilæ)

ikke
lene, bare
i partihju
som
kjepper
av en rapport
på grunn
lest
ingen har

Side 9

feilinformert om sertifikatregler på Øystein Ingilæ
Sjøfartsdirektoratet innrømmer nå å ha
av fadesen ved at de ikke har fått
sine nettsider. Fiskere har blitt rammet
Se til Havøysund,
– Jeg er sjokkert over hvordan
hvordan Tobø-fisk
utstedt fiskeskipper klasse C-sertifikater.
løste problemene
og byråkratisk arroganse,

Vi må aldri
opptrer, med nedlatende holdning
direktoratet
glemme 1989!
har blitt forledet.
Morten Refsaas (bildet), en av de som
Da
fisker
bukket
de
sier
aller fleste fiskeribedriftene
Side
under på grunn av mangel
på fisk.

med store torske-kvanta.

4 og 5

side 2 og 3

side 2 og 3
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Tlf: 78 49 68 01
www.skjaanesbruket.no

Skr
eddersøm
Selskapkundens
du
haretterbruk for:
behov og ønsker

www.tromstrygd.no

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen
9782 Dyfjord
Telefon: 482 93 298

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
Vadsø - 908 65 279

NORDKYN APOTEK

Garn, line,
NORDKYN
APOTEK

- kystens apotek

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

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

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

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

- kystens apotek
tauverk
etc.

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

 

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

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

 

BÅTSFJORD
SENTRALFRYSELAGER

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.

Rustfritt og syrefast materiale

Telefon: 482 93 298

Garn, teiner, plastkar, etc

Boks 283, 9991 Båtsfjord

BÅTSFJORD
HAVN KF
BÅTSFJORD
HAVNEVESEN
Tlf. 78 98
55 90

Fjordvegen
30, 9990 Båtsfjord
Tlf: 78 49 68
01
Tel.
78
98
35
www.skjaanesbruket.no 00 • leif-arne.wahl@neptunror.no
Skreddersøm etter

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

kundens behov og ønsker

kundens behov og ønsker

Rustfritt og syrefast materiale
Garn, teiner, plastkar, etc



Finnesveien 30,
9550 Øksfjord
Tlf 991 58 150

TANA

side 22 og 23

Fiskekjøper Ann Kristin Kvalsvik i Akkarfjord får skryt av fiskere
for måten
hun håndterer den kaotiske markedssituasjonen. Hun holder
avtaler som
ble inngått
Lisfør man kunne ane hva som kom til å skje. – Det er svært
atlenge
Det jo klart nsen
utfordrende
beth Berg-Ha å være fiskekjøper for tiden, sier hun selv.
skal stikke

side 2 og

side 26 og 27

på Myre i Øksnes kommune
i Nordland har fått båt innført i Fiskeridirektoratets
register.

y
på Kjerringø Charlotte» inbåten «Linn rektoratets
nført i Fiskeridi

Garn, teiner, plastkar, etc



Finnesveien 30,
KNOPPA
9550 Øksfjord FORSYN

Rustfritt og syrefast materiale
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Raymond Johansen

Web: www.maritimsd.no

– en trradisjonsrik
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
maritim og landbasert industri.
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BÅTSFJORD
…og
få alt i én pakke – ukentlig papir-avis,
SENTRALFRYSELAGER
PDF-utgave og nettavis!

mehamn@norlines.no
Email: harald@gulliksen.no
991
58 150
Phone: +47 7606 69
00TlfFilet

produksjon
Web: www.gulliksen.no Tlf 784 77 800
Email: marhaug@marhaug.no
www.frydenbø.no
Web: www.marhaug.no
Postboks 343
Båtsfjord - 917 75 290
www.tromstrygd.no
Vardø - 976 08 890
9770
BÅTSFJORDMehamn
HAVNEVESEN
www.volvopenta.no forVadsø
mer- 908
informasjon
65 279



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

med flere på Senja har børstet
støvet av reders øyensten og
tilbyr cruice på Senja

Selskap du har bruk for:

Web: www.rorvikmarina.no

www.kystogfjord.no

Pensjonistbedrift
i særklasse

Ole-Henning
Fredriksen

 


SVOLVÆR
ÅLESUND

Finnesveien 30,
O. Marhaug Slip & Tlf. 78 98 50 80 J Weiberg Gulliksen
Øksfjord
Phone:
Mek.Verksted AS
Kjøp9550
og salg av
fisk og krabbe
- +47 7011 85 00

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

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

Innrømte
info-tabbe

250
til
og de drøyt får fint besøk
Husøy i Senja
en.
sommer

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

Ellen Dyveke Jenssen overtok da
familiebedriften holdt på å ende
sine dager.
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n
Inger Larse andre på
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www.volvopenta.no



salg@skipsservice.com
www.ulmatec.no

Siste 6 og

lotten
Redder

DYFJORD MASKIN
Yngve Akselsen
RØRVIK
TROMSØ
Øksfjord Slipp og
Mek
9782 Dyfjord
Rørvik Marina AS
Maritim Slip & Motor
AS 482 93 298
Telefon:
Phone: +47 7436
05trradisjonsrik
20
Phone: +47 7766 21 90
– en
adisjo
adisjonsrik bedrifft innen
Email: post@rorvikmarina.no
Email: firmapost@maritimsd.no
maritim og landbasert industri.
www.tromstrygd.no

SERVICE, OVERHALING, SALG, STORT DELELAGER

Tel. 70 08 00 70

Lotten gikk
00
ned 100.0

www.kystogfjord.no

Ordner med
gode stoler

Lisa Steen Evensen fortviler
over stansen i mottaket av
taskekrabbe. Giftmålingene er
ikke entydige.
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Øksfjord Slipp og Mek

ULMATEC SKIPSSERVICE AS
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MITSUBISHI - CUMMINS

Nr. 15, 3.

Anette vilnei
stemme

www.tromstrygd.no

BERGEN – FOSNAVÅG – TROMSØ

Uke 16



HAVØYSUND
AS Havøysund Patentslipp

Fortvilelse over
krabbe-nekt

ord.no

April 2013

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

www.festivaldrift.no

www.seljordfestivalen.no

www.kystogfjord.no

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.

«VIKBERG» N-10-F.
52 ft. 1949. Rigget: Line.
Selges m/torsk: 15-16 m.
Finn: 48076656

Tlf. 4175 4398 vigdis@festivaldrift.no

Info./bestilling tlf. 35057700

www.countryfestivalen.no
Info. bestilling tlf. 35055164

www.espegard.no

Becca Steff Nevers VON Byting
Mike and the Strangers Terje Iversen
Twang Gang Morten Vestly Band
Løiten Twang Depot Bill Booth

12 timer non stop musikk hver dag! Musikk fra tre scener!
Campingplass med gode fasiliteter! 18 års aldersgrense!
Samme campingpriser som 2013! Bruk gjerne vår nettbooking!

Nordens største countryfestival!

NYHET!

2.-6. JULI

Sannex Steinar Engelbrektson PK og Dansefolket Aristocats
Wizex Jannez Bris Norske Menn Sogns Aaslandbros Bakersfield

Dwight
Yoakam

• Milebrent tretjære
• Ovnsbrent tretjære
• Renset steinkulltjære

Farget tretjære i svart,
okergul, bonderød
og hallingbrun

For 22. gang ønsker
vi velkommen til
Country Music
Festival på Vinstra.

2. - 6. juli

SELJORD

– Naturens egen trebehandling
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For 14. gang!

www.frydenbø.no
TROMSTRYGD
SJØFORSIKRING

BÅTSFJORD HAVNEVESEN

kystogfjord.no • mai 2012, uke 24
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Tlf
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Moloveien
3,


REFA
er hovedforhandler av knoppa forsyn
og kroker
fra Mustad.
De er i dag regnet som
9790
Kjøllefjord,
www.frydenbø.no
de beste på markedet og de er i bruk over hele verden.

tlf. 78 49 81 01

6095 Bølandet

Tlf: 70 30 06 90
post@froystadas.com
www.froystadas.com
BÅTSFJORD
HAVNEVESEN
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Sitter du på en god nyhet!

– Tips oss!
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Tlf: 70 30 06 90

ALLE TYPER TRANSPORTBÅND

Tlf: 70 10 48 76 • E-mail: arild@steeltech.no • www.steeltech.no
kystogfjord.no • mai 2014, uke 19
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firmapost@slippen.no

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

tlf. 78 49 81 01

TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

TROMSTRYGD SJØFORSIKRING

6095 Bølandet

redaksjonen@kystogfjord.no
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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
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fartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 12,95 meter som
ble bygget i 2009. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk,
sei og hyse med konvensjonelle
redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har også
kvote i fiske etter kystmakrell
med garn/ snøre for garnfartøy
mellom 13 – 21,35 meter. Den
har ytterligere en adgang i fiske
etter makrell gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten for
fartøy under 13 meter. Det er to
aksjonærer i dette selskapet som
eier halvparten hver, Skorpøy AS
og Kvalskjær AS.
Skorpøy AS har to aksjonærer,
Hans Sigvald Remøy og Dag
Remøy, hvor førstnevnte som er
oppført på blad B i fiskermanntallet, har tre firedeler av selskapet og yngstemann Dag en
firedel. Kvalskjær AS er heleid
av Torstein Strandly Kvalsvik.
Begge selskapene holder til i
Fosnavåg. Båtens fiskerimerke er
M-100-HØ.

langs kysten

i Honningsvåg (bildet) i Nordkapp kommune i Finnmark har fått båten «Kamøyfjord» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy
med nytt driftsgrunnlag. Det er en aluminiumsbåt med fartøylengde på 14,95 meter. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og hyse
med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy under 28 meter. Den har tre ekstra kvoter i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den har også kvote i fangst etter kongekrabbe i lukket gruppe. Eierskapet er organisert i selskapet Vårbuen AS hvor
ovenfornevnte har alle aksjene. Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-175-NK.
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i Lebesby kommune i Finnmark har fått båten «Veidnesjenta» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en trebåt
på 13,62 meter som ble bygget i 1926, ombygget i 1950. Jan Erling
Akselsen (bildet) eier selskapet Janfisk AS alene. Han er oppført på
blad B i fiskemanntallet. Båtens fiskerimerke er F-77-LB.

Stig Henning Refvik
på Ørsta (bildet) i kommune med samme navn i Møre og Romsdal har fått båten «Bjørn Martin» innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde
på 10,07 meter som ble bygget i 1995. Den har deltakeradgang
i fiske etter torsk, sei og hyse med konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28 meter. Eierskapet er organisert
i selskapet SH Refvik AS hvor ovenfornevnte har alle aksjene.
Eieren er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er M-20-VD.

i Hasvik i kommune med samme navn
i Finnmark har fått båten «Sallan» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,20 meter som ble bygget
i 1988. Eierskapet er organisert i selskapet Fishhunter AS hvor ovenfornevnte
eier alle aksjene. Han er oppført på blad
A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-60-HV.

Robert Kristiansen

Harry Severinsen

Janfisk AS

Roy Frode Linnes

Arve Nygård

Reidar Jacobsen

i Rørvik i Vikna kommune i
Nord-Trøndelag har fått båten
«K.R.Senior» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 10,52 meter som
ble bygget i 1973. 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 NT-108-V.

med adresse Ervik i Harstad
kommune i Troms har fått båten
«Bergsvåg» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt med
fartøylengde på 9,45 meter som
ble bygget i 1982. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei
og hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak
og eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-19-H.

Jan Erik Pedersen

Espen Andre Isaksen

og Leila Vappu Orvokki Rossi i
Spildra i Kvænangen kommune i
Troms har fått båten «Røstjenta»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy med nytt
driftsgrunnlag. Det 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. Den har en
ekstra adgang i dette fisket gjennom strukturkvoteordningen for
kystflåten. Eierskapet til båten
er organisert i selskapet Dufi AS
hvor førstnevnte er majoritetsaksjonær med minst mulig margin.
Han er oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er T-24-KN.

og Hugo Isaksen på Sortland i
kommune med samme navn i
Nordland har fått båten «Celinn»
innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en
plastbåt med fartøylengde på 9,47
meter som ble bygget i 1982. Eierskapet er organisert i selskapet
Celinn Kystfisk AS hvor førstnevnte har aksjemajoriteten, dog
med liten margin. Han er oppført
på blad A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-82-SO.

Remøybuen AS
i Fosnavåg i Herøy kommune i
Møre og Romsdal har fått båten
«Notøygutt» innført i Fiskeridirektoratets register over fiske-

kystogfjord.no • mai 2018, uke 19

med adresse Tussøy i Tromsø
kommune i Troms har fått båten
«Heidi» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy.
Det er en plastbåt med fartøylengde på 5,30 meter som ble
bygget i 2002. Eieren er oppført
på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er T-154-T.

Svein Harald
Strømsnes
i Narvik i Nordland har fått
båten «Småen» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde på 6,60 meter
som ble bygget in 1980. Eieren
er oppført på blad A i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke
er N-7-TF.

Lurøyveiding AS
med adresse Lurøy i kommune
med samme navn i Nordland har
fått båten «Gullstein» innført i
Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en stålbåt med
fartøylengde 44,65 meter som ble
bygget i 1960. Den har deltakeradgang i fiske etter norsk vårgytende sild. Det har videre kvote i
seinotfisket nord for 62. breddegrad for notfartøy mellom 13 –
27,5 meter. I dette fisket har den
en ekstra kvote gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten.
Båten har loddetrålkonsesjon.
Det er fire aksjonærer i selskapet.
Thomas Selnes Johansen har mer
enn halvparten av aksjene. Videre finner vi Rose-Mari Berge,
Dag Selnes Johansen og Gunnvald Johansen. Alle bortsett fra
sistemann er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-45-L.
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Roger Olsen

i Harstad i Troms har fått båten
«Mister Olsen» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 8,38
meter som ble bygget i 2013.
Eierskapet er organisert i et enkeltmannsforetak og eieren er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er
T-200-H.

Mikal Steffensen
på Myre i Øksnes kommune i
Nordland har fått båtene «Andenesværing» og «Klotind»
innført i Fiskeridirektoratets
register over fiskefartøy med
nye driftsgrunnlag.
Førstnevnte båt er en trebåt
med fartøylengde på 20,30
meter som ble bygget i 1983.
Den har deltakeradgang i fiske
etter torsk, sei og hyse med
konvensjonelle redskap for
konvensjonelle fartøy under 28
meter. Båtens fiskerimerke er
N-81-Ø.
«Klotind» er en stålbåt med
fartøylengde på 25,07 meter
som ble bygget i 1977, ombygget i 1994. Den har deltakeradgang i fiske etter torsk, sei og
hyse med konvensjonelle redskap for konvensjonelle fartøy
under 28 meter. I det samme
fisket har den seks ekstra adganger gjennom strukturkvoteordningen for kystflåten. Den
har ytterligere en adgang som
kun omfatter hyse gjennom
den samme ordningen. Båtens
fiskerimerke er N-58-Ø.
Eierskapet til begge båtene er
organisert i selskapet Klotind
AS hvor ovenfornevnte har
alle aksjene. Han er oppført på

blad B i fiskermanntallet.

Finn Bjørnar
Johansen

på Kistrand i Porsanger kommune i Finnmark har fått
båten «Erlend Johan» innført
i Fiskeridirektoratets register
over fiskefartøy. Det er en
plastbåt med fartøylengde på
10,55 meter som ble bygget i
1986. 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-28-P.

Bjørn Amundsen
i Havøysund i Måsøy kommune i Finnmark har fått
båten «Solbris» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en trebåt
med fartøylengde på 8,47
meter som ble bygget i 1961.
Eieren er oppførtpå blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-34-M.

Frode Bakken
i Stamsund i Vestvågøy kommune i Nordland har fått båten
«Marieta» innført i Fiskeridirektoratets register over
fiskefartøy. Det er en plastbåt med fartøylengde på 7,30
meter som ble bygget i 2013.
Eieren er oppført på blad B i
fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er N-39-VV.

Karasjok Havfiske AS
med postadresse Karasjok i Karasjok kommune i
Finnmark har fått båten «Barjo» innført i Fiskeridirektoratets register over fiskefartøy. Det er en plastbåt
med fartøylengde på 9,97 meter som ble bygget i
1985, ombygget i 2001. 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. Det er to
aksjonærer i selskapet, Anders Isak Nedrejord (bildet)
og Are Nedrejord. Førstnevnte som er yngstemann, er
oppført på blad B i fiskermanntallet. Båtens fiskerimerke er F-31-P.
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Kyst og Fjord, Tlf 78 49 99 00
Postboks 45, 9790 Kjøllefjord

kystogfjord.no
Prisutvikling torsk over 2,5 kg siste 12 mnd
16

15
kr/kg

14
13
12

Juni

Juli

Aug.
Des. Feb.
Okt.
April
Mai
Sept.
Nov.
Jan. Mars
Kilde: Råfisklaget, 06.05.2014

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

2012

2013

2014

20
19
18
17
kr/kg 16
15
14
13
12
11
Jan.

Mars Mai
Juli
Sept. Nov.
Feb. April
Juni
Aug. Okt.
Des.
Kilde: Råfisklaget, 06.05.2014

Råfisklaget - totalt
kvantum og verdi
hittil i år (06.05.2014)
År 		

Mill. kroner

2012 		
2013 		
2014 		

3.666
3.070
3.578

Arne Pedersen er rasende på Alf Martin Jensen i Kiberg som satte ned prisene på torsk over natten.

Krangel om
torskeprisen
Alf Martin Jensen ved
fiskebruket i Kiberg satte
ned torskeprisene fra
og med mandag etter ei
uke med overpriser. Det
får Arne Pedersen til å se
rødt.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

- Dette er direkte useriøst av
fiskebruket i Kiberg. Først lokker de med en overpris på tre –
fire kroner for krokfanget fisk.
Så setter de prisene ned over natten og betaler ikke såpass som
linetilskuddet som andre fiskeSide 32 • KYST OG FJORD

kjøpere i Øst-Finnmark gjør, sier
Pedersen til Kyst og Fjord.

Tar opp saken
For eget vedkommende sier Pedersen at forskjellen utgjorde
8.000 kroner etter at prisreduksjonen. Han mener det er helt
uholdbart og kommer til å ta
saken opp på årsmøtet til Norges
Kystfiskarlag som gjennomføres
denne uken.
- Det er viktig for oss fiskere å
ha litt forutsigbarhet. Da kan vi
på ingen måter akseptere en slik
oppførsel som det fiskerne opplever i Kiberg.
Arne Pedersen sier at det var
opprørsstemning på kaia i Ki-

berg mandag. Flere fiskere vurderte å forlate fiskeværet og
heller levere i Vardø.
- Med et så stort prisfall, vurderer jeg å levere i Vadsø. Det vil
faktisk lønne seg for meg slik
det har utviklet seg i Kiberg, sier
Pedersen.

- Ikke opprør
Alf Martin Jensen avviser på sin
side at det er opprørsstemning i
Kiberg.
- Det er først og fremst Arne Pedersen som er i opprørsstemning.
De andre fiskerne har akseptert
prisnedsettelsen og har ingen
planer om å avslutte driften her.
Jensen forteller at han betalte

kraftig overpris rett etter påske,
men det var fordi markedet der
og da åpnet for det. Nå har situasjonen endret seg kraftig. Spesielt vanskelig er det denne uken
når de fleste fiskeriaktørene er
samlet i Brussel. De siste dagene
har fiskemarkedet vært helt flatt.
Derfor hadde det vært ensbetydende med tap for fiskebruket om
de hadde opprettholdt prisene.
- Men slik kan vi ikke ha det, sier
Arne Pedersen. Han mener det
blir helt håpløst å leve med en
prispolitikk som svinger fra uke
til uke, alt etter hva det daglige
markedet betaler for fisken.
- Noe tilsvarende har jeg aldri
opplevd ved andre fiskebruk.

Sitter du
på en god
nyhet!

– Tips oss!
Telefon

78 49 99 00
eller
redaksjonen@kystogfjord.no

www.kystogfjord.no
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