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– Jeg vil ut på plattform. Mariell Karlsen (16) fra Røst er fast bestemt
på at det er oljebransjen som gjelder for henne. Hun får stadig følge
av flere ungdommer når de skal ta sitt framtidsvalg.

MENINGER

Fiskerinæringen og petroleumsnæringen kan sameksistere på havet

Tøff konkurrent
Den største interessekonflikten mellom
fiskerinæringen og oljeselskapene de kommende årene, vil bli konkurransen om ungdommen.
Mange som normalt ville ha valgt fiskebåten som arbeidsplass, lar seg nå friste av
den stadig økende offshorevirksomheten
utenfor landsdelen. Det kan bety ekstra
store utfordringer i forhold til rekruttering til
fiskaryrket.
Vega kommune i Nordland er et godt eksempel på hvilke utfordringer fiskerinæringen i verste fall kan bli stående overfor. Etter
at oljealderen inntok Helgelandskysten har
den tradisjonsrike fiskerikommunen nærmest blitt tappet for fiskere. I dag er den yngste
fiskeren her nærmer seg 50 år, og rekrutteringen til yrket har vært helt fraværende.
Men det finnes andre eksempler i den
andre enden av skalaen. I Hammerfest har
fiskaryket klart å holde stangen tross at det
er olje- og gassnæringen som dominerer bybildet i dag. Vi tror det er viktig at fiskerikommunene tar lærdom av erfaringene som er
gjort her. Hvis ikke frykter vi at mange fiskerisamfunn kan få seg en skikkelig nesestyver
når oljenæringen for alvor inntar landsdelen.
I denne utgaven har vi ungdom som tema.
Og det er ingen tvil om at høye lønninger
og gode arbeidsforhold i oljesektoren virker
svært forlokkende. Det understreker både
Mariell fra Røst og Ørjan fra Vardø. Mens Mariell allerede har tatt sin beslutning før hun
begynner på videregående skole, har vardøværingen Ørjan valgt å satse på offshorebransjen etter fem år som yrkesaktiv fisker.
Sannsynligvis vil vi se mange slike eksempler i årene som kommer. Det betyr at fiskerinæringen må bli endra bedre dersom de
ikke skal tape kampen om den oppvoksende
generasjonen. Vi tror det er mulig, ikke minst
i en kombinasjon med begge næringene.
Oljevernsatsingen som er etablert i Finnmark
er et godt eksempel på en slik symbiose, og
som ikke minst kan bidra til at fiskebåten
ikke tappes for ressurser. Derfor er det viktig
for fiskerne å spille på lag med oljenæringen
etter hvert som den bygges opp.
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 Lufta er for alle!! Gjelder det samme for havet?

GJEST

Ivar Sagen

Daglig leder
i Fiskarlaget Nord
Yrkesfiskerne har fått
stadig større konkurranse om havet og havbunnens ressurser.
Fra å være tilnærmet enerådende
på fiskefeltene må fiskerne i dag
ta hensyn til en rekke andre brukere som påvirker fisket, havet
og havets ressurser.
Stadig flere og lengere sjøkabler legges langs kysten og
på fjorder og sund; oppdrettsanlegg, med plasskrevende og
forurensende effekt, etableres
og utvides; militære øvelser med
stenging av sikkerhetsområder
pågår; fritidsfiske/turistfiske,
med konkurranse om lokalt ressursgrunnlag og konkurranse
om plass og fasiliteter i fiskerihavnene, ekspanderer; og ulike
petroleumsaktiviteter pågår nå
stort sett i alle norske havområder.
Norges Fiskarlag har helt fra
starten av petroleumsvirksomheten i Nordsjøen hatt øynene
på næringen og dens influens på
fangstvirksomheten. De første
årene var det mye å sette fingeren på. Forurensingen var forholdsvis stor; Ikke bare i form av
utslipp av råolje og ulike kjemikalier, men også i form av dumping og misting av små og store
gjenstander, anker, kjetting m.m.
Flere fiskefelt ble ubrukbare for
bunnredskap. Rørledninger og
andre bunninstallasjoner ble
dårlig nedgravd, generelt dårlig
tilrettelagt for overtråling og for
oversetting med garn og liner.
Norges Fiskarlag sammen med
fiskerorganisasjonene på Sørog Vestlandet hadde kontakt
med petroleumsnæringen og
-myndigheten, men krav fra fiskerne ble i begrenset grad etterkommet.
Fiskarlaget Nord mener at
petroleumsaktivitet vil bli en
realitet i alle havområder der det
fins mulighet for utnyttbare ressurser; enten fiskerne liker det
eller ikke. Aktiviteten brer seg
stadig lenger nordover. Da det
ble funnet gass på Snehvit-feltet
utenfor Sørøya var også kystfiskerne i Finnmark innhentet av

Gjestekommentator Ivar Sagen mener seismikkskyting er en større utfordring for fiskerne enn sikkerhet rundt framtidig boreoperasjoner i Barentshavet. Sikkerheten er fiskerne selv med på og deltar sammen med mange lokale
redningsaktører som her fra en øvelse i Gjesvær.
petroleumsnæringen.
Finnmark Fiskarlag inntok
en pragmatisk holdning til kommende virksomhet på Snehvitfeltet, samt eventuell ytterligere
petroleumsvirksomhet utenfor
Finnmark og i Barentshavet. Det
er valgt en samarbeidslinje mellom de to næringene med fokus
på at havmiljøet og fiskerivirksomheten skal bli minst mulig
negativt berørt av petroleumsvirksomheten.
Selv om Fiskarlaget Nord
viderefører denne samarbeidslinjen, har vi en viss forståelse
for flere av elementene i de mer
ytterliggående protestene fra
både fiskere og fiskarlag lenger
sør på kysten, samt protester fra
miljøorganisasjoner, og enkelte
politiske parti i forhold til eventuell petroleumsaktivitet utenfor
Lofoten og Vesterålen, der bl.a.

en smal kontinentalsokkel vil
skape spesielt store utfordringer
for fiskeriaktiviteten.
Fiskarlaget Nord stiller seg
selvfølgelig bak de vedtak som
er fattet av Norges Fiskarlag.
Som sekretær i Finnmark
Fiskarlag uttalte jeg at petroleumsvirksomheten i nordlige farvann høyst sannsynlig ville bli
en forholdsvis liten trussel mot
fiskerivirksomheten sammenlignet med en fortsatt utvidelse av
oppdrettsvirksomheten. Dette
syn ble ikke tatt like godt imot
av alle, men utviklingen synes i
bekrefte utsagnet; i alle fall hva
angår fisket på fjordene.
Ilandføring eller direktetransport ut av området - rørtransport eller bøyelasting.
Det er mange gode argumenter for å velge ulike varianter
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av olje/gass-transport fremfor
andre; både tekniske, økonomiske og distriktspolitiske argument.
For utøvelsen av fiske og
fangst synes ikke valget av de
ulike alternativ å ha vesentlig
betydning. Dagens slettsveisede
og delvis nedgravde transportrør og styringskabler viser seg
stort sett å være uten hinder
for alle typer fiskeriaktivitet,
enten rørene går mot land eller
mellom ulike installasjoner
langs kysten. Bøyelasting og
transport til og fra installasjoner
på havflaten vil selvfølgelig
beslaglegge areal og fiskefelt,
men sannsynligvis i et omfang
som lar seg leve med for
fiskeflåten.
Finnmark Fiskarlag var i tett
dialog med Statoil da traseen
for rørledningen fra Snehvit til
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Melkøya ble bestemt, og fikk
ledningen lagt utenom de viktigste fiskefelt. Resultatet har
vært null meldinger om fiskeriproblem.
Fiskarlaget Nord har fortsatt dialogen med ENI-Norge i
forhold til installasjoner på Goliat-feltet og legging av kabel
mellom land til feltet.
Innledende samtaler har allerede vært med Statoil angående
en eventuell fremtidig rørledning fra Johan Castberg-feltet
til Veidnes i Nordkapp kommune.
Fiskeflåten i beredskapen
mot oljeforurensing.
Samtidig som Fiskarlaget Nord
langt på vei har en inkluderende
holdning til annen og konkurrerende næringsvirksomhet i våre
havområder, også petroleums-

virksomhet, ser vi at forurensingsuhell kan finne sted.
Kystfiskerne, med sin godt
lokalkunnskap om vind- og
strømforhold og erfaring med
arbeid i rom sjø, har en unik
mulighet til å bidra i arbeidet
med å minimalisere et slikt
uhell. Dette er utgangspunktet
for samarbeidet mellom Goliats
operatørselskap ENI-Norge og
Statoil og Fiskarlaget Nord om
etablering av en beredskapspool av ca. 30 kystfiskefartøy
fra kommuner i Midt- og VestFinnmark. Beredskapsflåten
administreres av NOFO (Norsk
Oljevernforening For Operatørselskap).
Seismikkskyting er den største utfordringen for fiskerivirksomheten.
Seismikkskytingen utenfor

Troms og Finnmark har foreløpig foregått langt utenfor
kystfiskeflåtens normale aktivitetsområde.
Erfaringene lenger sør på
kysten, der vi har hatt betydelige konfliktsituasjoner mellom
fiskeriaktivitet og seismikkaktiviteten i samme områder,
lover ikke godt for en eventuell kystnær petroleumsaktivitet
hos oss.
Dialogen mellom næringene
er imidlertid blitt stadig bedre
også på dette felt, bl.a. gjennom samarbeidsorganet «ETT
HAV».
Diskusjon om eierskap.
Som sakt innledningsvis har
fiskerne måttet lære seg å
eksistere sammen med flere
konkurrenter om havet og res-

sursene.
Det er den siste tiden startet
en diskusjonen om eierskap til
havet. Denne diskusjonen er
tuftet på arealavgift for bruk
av havet til fiskeoppdrett, og
spørsmålet om hvilken myndighet som skal motta avgiften.
For noen år siden (desember 2000) fikk vi en lov om
havbeite. Loven regulerer eksklusiv rett til utsetting og eksklusiv gjenfangst av marine
arter innenfor et geografisk
avgrenset område.
Verken diskusjonen om retten til å innkassere avgift eller
loven om havbeite rokker ved
prinsippet om at havet i utgangspunktet er for alle, og at
myndighetenes rolle er å regulere bruken og ressursuttaket.
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Har omlastet
2,5 millioner tonn

Harald Karlstrøm og Arctic Protection har fått en gavepakke i påvente av at Goliat skal våkne. Oljevernsselskapet forestår oljeomlastingen i Sarnesfjorden. Det har gitt høy aktivitet helt siden januar.

Siden Januar er det omlastet mer enn 2,5 millioner tonn olje ved Sarnes
i Nordkapp kommune.
Det har gitt Arctic Protection en pangstart.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Oljevernselskapet som sammen
med fiskeflåten i Finnmark skal
ha en nøkkelrolle i beredskapen
rundt Goliat, har siden januar
hatt ansvaret for all beredskap
rundt omlastingen av olje fra
Verandey-terminalen i Petsjora i
Nordvest-Russland. Så langt har
de hatt ansvaret for 29 omlastinger. Det har resultert i en kontinuerlig trafikk av tankbåter til
Sarnesfjorden.
Oljeomlastingen har sørget for en kontinuerlig trafikk av tankbåter til Sarnes. Hittil i år har det
blitt foretatt 29 omlastinger.
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Flyttet til Norge
- Dette er olje som tilhører det

russiske selskapet Lukoil. Tidligere ble den omlastet i Murmanskfjorden, men partene her
ble ikke enige om vilkårene.
Derfor ble omlastingen flyttet til
Norge, sier administrerende direktør Harald Karlstrøm.
Arctic Protection har kontrakt
fram til september. Foreløpig er
det likevel intet som tyder på at
virksomheten skal stanse ende
her.
- Vi håper selvsagt at kontrakten kan videreføres. For dette har
gitt oss en viktig aktivitet som
både gir oss en god økonomi og
viktig erfaring, sier Karlstrøm.
Høy aktivitet
Oljeomlastingen krever nemlig
et omfattende arbeid. Rundt 20
personer er involvert ved hver
omlasting. Halvparten av dem er
organisert gjennom Arctic Protection.
- For hver omlasting har vi tre
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fartøy i aktivitet. En arbeidsbåt
og to fartøyer som ligger i beredskap.
Flere fiskefartøy som er knyttet opp til oljevernberedskapen
rundt Goliat, er engasjert. Flest
oppdrag har skolefartøyet «Finnmarksfisk» hatt, som i store deler
av året har ligget i beredskap inne
i Sarnes.
- I tillegg krever hver omlasting to taubåter pluss los. Dette
har derfor gitt en stor aktivitet i
Honningsvåg med mange ringvirkninger her, forteller Karlstrøm.
Velegnet område
Tankbåtene som kommer inn fra
Russland har cirka 70.000 tonn
om bord som de pumper over
i fartøy som tar 100.000 tonn.
Selve omlastingen tar et par
døgn, og hittil har alt gått helt
etter boka.
Karlstrøm framholder at de
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har unngått dramatikk, selv om
været tidvis har vært tøft i området.
- Vi har svært dyktige folk
som tar seg av det praktiske rundt
omlastingen. Derfor har alt gått
helt smertefritt for seg uten noen
former for ubehagelige situasjoner.
Karlstrøm framholder at Sarnesfjorden er meget velegnet til
formålet, og er i arealplanen til
Nordkapp kommune satt av til
oljeomlasting.
- Dette er et område som både
har plass nok samtidig som det
ikke foregår noe fiskeri her. Derfor er Sarnes sannsynligvis det
best egnede området i hele Finnmark til denne type aktivitet, sier
Karlstrøm.
Tett samarbeid
Dersom omlastingen hadde kommet på kollisjonskurs med fiskerne, ville Arctic Protection fått

høre det med en gang. Selskapet
har et meget tett samarbeid med
fiskerne gjennom oljevernberedskapen som bygges opp i forkant
av oljeboringen på Goliat-feltet.
Selskapet jobber først og fremst
med å utvikle operative konsepter for kystnær beredskap, som
et 20-talls fiskefartøy er en del
av. Dermed har selskapet jevnlig
samarbeid med fiskerne i Finnmark og har deltatt i en rekke
øvelser sammen med dem.
Dette vil øke ytterligere etter
hvert som oljeaktiviteten tiltar
utenfor Finnmarkskysten. Og i
påvente av at Goliat skal våkne
har oljeomlastingen kommet som
bestilt – all den tid Goliat blir utsatt nok ett år.
Det er Tschudi Arctic Transit
As som har omlastningsavtalen
med russerne, og som er Arctic
Protections oppdragsgiver på omlastningsbiten, mens beredskapsvirksomheten går gjennom Nofo.

Fakta
Arctic Protection
 Arctic Protection er en operativ virksomhet som leverer et
totalkonsept innen beredskapstjenester for alle maritime operasjoner i kyst- og strandsonen.

 Selskapets hovedleveranser er operativ beredskap ved oljeomlasting (STS) og stående beredskap i form av en innsatsgruppe (IGSA) som skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen
ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk kontinentalsokkel. Selskapet utformer også beredskapspakker for
annen kystnær oljevernberedskap, basert på kompetanse i lokalmiljøet og i samarbeid med eksterne leverandører.

 Voksende aktivitet innen petroleumsnæringen utenfor kysten av Finnmark, og stor skipstrafikk som et resultat av økende
olje- og gassproduksjon i Nordvest-Russland, har resultert i
større behov for kystnær beredskap mot akutt forurensning.
Arctic Protection har som intensjon å bidra til etablering og administrasjon av en slik beredskapsstyrke
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VILJE: – Jeg må følge hjertet mitt. Og jeg vil ut på plattform, sier
Mariell Karlsen fra Røst. Sist høst begynte hun på TIP-linjen ved
Sandnessjøen videregående skole.
(Alle fotos: Rune Kr. Ellingsen)

FORGUBBING: På Røst har man i dag kun en håndfull fiskere
under 40 år.

VIL JOBBE: Østeuropeiske fremmedarbeidere har overtatt
mange av de tradisjonelle jobbene som Røstværingene før fylte.
Uten dem ville hjulene i samfunnet der ute stoppet.

DOBBELT PROBLEM: Problemet de siste sesongene, er ikke bare
at finanskrisen på kontinentet har sendt markedet til bunns. Barentshavet koker i tillegg av skrei.

VIL UT OG FREM: – Jeg synes det frister med turnusen og lønna.
Fritiden skal jeg bruke til å reise rundt og se meg omkring i verden, sier hun.

I ENDRING: – Pappa har sagt at jeg ikke må ende opp på butikk eller fiskebruk. Jeg frykter at kystfiskeriene slik vi kjenner dem, er på tur til å forsvinne, sier Mariell Karlsen.

Mariell (16) velger offshore
– Jeg vil ut på plattform.
Mariell Karlsen er fast
bestemt på at det er oljebransjen som gjelder
for henne.
Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

Mariell Karlsen (16) fra Røst tør
å velge utradisjonelt, både hva
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gjelder yrke og kjønn. Sist høst
begynte hun på TIP-linjen ved
Sandnessjøen videregående, og
målet er klart.
- Jeg skal bli bore- og vedlikeholdsoperatør, og jeg vil ut på
plattform, sier hun bestemt.
Flyttet langt hjemmefra
De fleste av hennes jevnaldrende
velger videregående utdanning
enten i Bodø eller i Vestvågøy.

Mariell måtte til Sandnessjøen
for å finne den studieretningen
hun ønsker seg.
– Til neste år vil jeg ta brønnteknikk. Den linjen finnes bare
noen få steder i Norge.
– Hvorfor velger du offshore,
og hvorfor plattform?
– For det første på grunn av
turnusen. Deretter lønna. Sist
HMS, altså fokuset på sikkerhet
og arbeidsmiljø. Og jeg liker å
jobbe sammen med gutter.
– Det er du vel vant til fra
brygga?

- Ja. Men så ville jeg prøve et
uvanlig kvinneyrke.

Kjenner livet på kaiene
Mariell valgte tidlig utradisjonelt. Alt fra 10-årsalderen trådte
hun sine sjøstøvler på tungeskjæring på bryggene på Røst,
der pappa Helge jobber. Hun
er godt kjent med livet i et fiskevær, og med fiskerinæringen.
Allikevel, det frister ikke som
yrkesvei.
– Fiskeribransjen blir ikke
bedre. Det er så mye syting! Fra

fiskerne, fra fiskekjøperne og fra
resten av næringa. Så det er ikke
noe jeg kunne tenke meg. Pappa
har sagt at jeg ikke må ende opp
på butikk eller på et fiskebruk,
ler hun og kaster med håret.
- Kystfiskeriene er vel i ferd
med å bli borte slik vi kjenner
dem. Mens oljeindustrien vokser
og vokser.
Trives veldig godt
Mariell er den av hennes kull
som har reist lengst hjemmefra
for å bo på hybel. Hun har aljuni 2014, uke 25

lerede lagt bak seg det meste av
førsteåret. Har hun gjort noen
vurderinger av valget hun har
gjort sålangt?
– Jeg angrer ikke et sekund!
Har fått veldig godt inntrykk
både av linja, skolen og plassen.
Jeg savner nok både Røst og folkene, men prøver å ikke tenke så
mye på det. Jeg fokuserer heller
på å glede meg til jeg skal hjem i
ferier og sånt. Mamma og pappa
skal komme og besøke meg, og
det gleder jeg meg veldig til.
– Dersom du havner på platt-
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form, med turnus og alt dette,
hva skal du bruke all fritiden din
til?
- Jeg har veldig lyst til å reise
og se meg rundt i verden. Da kan
jeg også besøke slekt og venner
rundt omkring. Det har jeg tenkt
masse på.
Oljeutvinning i Lo/Ve
Yrkesvalget til Mariell er ikke
ukontroversielt i hjembygda.
– Hva sier sambygdingene
dine? I Lofoten og Vesterålen
raser jo debatten om oljeutvin-

ning for fullt?
– Jeg har ikke uttalt meg så
mye om akkurat det. Enkelte
personer på Røst ville nok ha
reagert ganske kraftig da...!
Men jeg har valgt oljeindustrien,
fordi det er det jeg vil. Jeg må
følge hjertet mitt, og gjør ikke
noe fordig andre vil at jeg skal
gjøre det.
– Ser du for deg en verden
uten olje?
- Det har jeg ikke tenkt så
mye på. Jeg tror ikke det blir
med det første.

KYSTSAMFUNN: Røst har i mange år vært et kystsamfunn mot
strømmen. Nå merker også de fraflyttingsspøkelset.

USIKKERT: Kystfiskeriene har uforutsigbare kår, lønna er variabel og arbeidstidene likeså. Det får mange ungdommer i fiskeOLJE OG GASS • Side 7

Skjønner de unge

FISK FORAN OLJE: – Jeg drømmer om større båt, sier Håvard Vikedal Pedersen (17), med aner fra Herøy. Han går nå på videregående, men kjøpte i fjor vinter sin første sjark. Her får han overrakt presang fra
ordføreren ved ankomst Røst.

Valgets kval for ungdommen
Også blant guttene på Røst er det valgets kval: Olje
eller fisk.
Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

- Jeg ser ikke for meg noe annet

enn fiske som yrkesvei, sier
Håvard Vikedal Pedersen (17).
Han er i klart mindretall blant
dagens unge, som drømmer om

andre yrker enn fisket.

Skolerer seg
Håvard drev fiske i ett år etter
at han hadde fullført ungdomsskolen, og kjøpte seg egen sjark
i vinter, i en alder av 17 år. Han

har nå satt seg på skolebenken,
og skal realisere drømmen om
eget, større fartøy etterhvert.
– Jeg går på Teknikk og Industriell Produksjon i Bodø nå.
Til neste år skal jeg velge en
maritim linje, før jeg starter på
lærlingetiden min og fortsetter
på styrmannsskolen.
– Hvilken yrkesvei ser du for
deg etter det?
- Planen er å dra rett hjem
og drive fiske igjen. Jeg vil
drive både på min egen sjark,

OLJE FORAN FISK: Tungeskjærer Jonas Jørgensen (16) kommer fra en fiskerfamilie, men
velger olja. – Det er et yrke
for fremtiden, sier han. (Fotos:
Rune Kr. Ellingsen)
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og være mannskap på andre
båter, mens jeg legger meg opp
kapital til å kjøpe meg større
båt selv.

Vil være fisker
Håvard er krystallklar på hva
han ønsker seg.
– Du har ikke vurdert offshoreindustrien?
– Nei, jeg har ikke det. Det
er mulig at jeg tar lærlingetiden
mn i oljebransjen, men det er
ikke det jeg har lyst til å drive
med.
– Som fisker, hvor vil du
helst være basert?
- Det er ganske sikkert at jeg
kommer til å bosette meg på
Røst. Det er ikke mange damer
som skal greie å overtale meg
til noe annet!, ler han og rister
på hodet.

en familie av fiskere, og har
selv arbeidet på bryggene
etter skoletid i mange år
allerede. Han er imidlertid
klar på hva han ønsker seg;
– Jeg tar sikte på å
komme meg ut i Nordsjøen
og pumpe opp litt olje, ler
han.
– Hva er det ved Nordsjøen som trekker?
– Jeg har flere kompiser
som jobber der, og jeg får
høre om gode lønninger og
gode arbeidsvilkår. Nå har
de jo funnet så mye olje i
det siste også. Dette er et
yrke for fremtiden, vil jeg
si.
Men det er nettopp fiskeriene som skal finansiere
drømmen om Nordsjøen for
Jonas;

– Vil pumpe olje
16 år gamle Jonas Jørgensen er
også fra Røst, og er året yngre
enn Håvard. Jonas kommer fra

- Jeg tar sikte på å reise
hjem i alle helger og ferier
til vinteren for å skjære tunger!
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I BRANSJEN: Fiskearbeider og opposisjonspolitiker Terry Torsteinsen på Røst. (Fotos: Rune Kr. Ellingsen)

Oljemotstander og opposisjonspolitiker Terry
Torsteinsen har forståelse for at lønn og betingelser frister.
Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

- Dette er helt naturlig. Slik det
har blitt i fiskeriene, er det vanskelig for unge å starte opp for
seg selv. De få som vil det, er
avhengig av å sette seg i milliongjeld, sier oljemotstander Terry
Torsteinsen.
Kortsiktig
Han jobber selv i mottaksapparatet på land, og ser problemene på nært hold.
– Lønnsnivået i oljeindustrien
er jo helt hinsides, så jeg skjønner at de søker seg dit. Jeg unner
ungdommene gode lønninger,
men er usikker på hvor bra dette
er for økonomien og landet vårt
på lang sikt. Vi er i ferd med å
prise oss ut, slik at nordmenn
ikke er attraktiv arbeidskraft, sier
Torsteinsen.
- Oljeindustrien har blitt for
attraktiv, slik at fisket, den andre

eksportnæringen, den vi skal
leve av på lang sikt, er blitt skadelidende.
Internasjonalt ansvar
– Hva tenker du om utviklingen
fra et lokalt perspektiv?
–Jeg tror ikke denne trenden
kommer til å ha noen innvirkning på sentrale beslutninger om
oljeboring eller ikke. Norge har
et internasjonalt ansvar for å ta
vare på disse områdene for fremtiden.
– Hva med fremtidig bosetting?
- Det ser ikke bra ut akkurat
nå. Men jeg har tro på at slike
ting går i sykluser. Så lenge vi
har infrastrukturen som skal
til, vil det bli attraktivt å bo her
igjen. Fiberoptikk og gode kommunikasjoner til fastlandet er
ting som gjør at her går det an å
bo, avslutter Torsteinsen.

IKKE ATTRAKTIVT: Å bli kystfisker frister ikke ungdommen på
Røst lenger. Selv om havet er
fullt av fisk, og en dyktig fisker
kan tjene minst like mye som
en Nordsjø-arbeider.
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Etter snart 40 år i nord er vi mer sikre enn
noen gang på at fremtiden ligger her.
Siden starten i Harstad i 1976 har Statoil vært en
industribygger i Nord-Norge. Gjennom standhaftighet og
pågangsmot har vi stått på for å påvise ressurspotensialet
i nord. Vi begynner nå å få lønn for strevet.

Optimist, tross alt
IRONISK: «Skuld torsken os feyle...» Nå er det historisk mye torsk i havet, men rekrutteringsproblemer til fiskerinæringen.

– Jeg har tro på at interessen for fiskeri vil ta seg
opp igjen, sier ordfører
Tor Arne Andreassen på
Røst.
Rune Kr. Ellingsen
redaksjonen@kystogfjord.no

Andreassen konstaterer at Røstungdommen søker seg til jobber
som ikke finnes på øya.
- Dette er en kjempeutfordring.
Uforutsigbare fiskerier
Oljeindustrien og fiskeindustrien

har på mange måter motsatte forutsetninger.
– Fiskeriene er så uforutsigbare i dag, at det er mange som
ikke tør å satse på dette på helårsbasis. det er det som er problemet. Oljeindustrien kan friste
med fast jobb og høye lønninger.
Mens i fiskeriene kan det være et
sjansespill fra år til år, tror ordføreren.
Han mener allikevel at fiskeryrket er attraktivt for dem som
velger det.
– Fiskeryrket er et fint og fritt
yrke. Du kan være din egen herre

om du vil, og slipper å gå etter
klokka. I hvertfall ikke hele året.
– Er du ikke bekymret over
ungdommer som reiser ut og
ikke kommer tilbake?
- Det er noen som kommer
tilbake. Vi har noen ungdommer
akkurat nå som er kjempetente,
og det er veldig bra. Dessuten gir
jo jobb i oljeindustrien muligheter for å bo på Røst, og pendle til
jobb for dem som vil det.
Støtter som best de kan
– Hva gjør kommunen for å bøte
på problemene?

– Vi bruker næringsfondet
der vi kan. Men fondet er ikke
så stort. Så det er ikke så mye vi
kan gjøre. Så støtter vi de som
vil bygge eller kjøpe seg hus
gjennom startlånsordningen. Det
er egentlig det vi har å hjelpe oss
med.
– Så du er ikke pessimist?
- Nei, vi må være optimister.
Jeg har tro på at fiskeriene kan
bli bra igjen. det er jo mye som
spiller inn her, også med verdensøkonomien, for at dette skal
bli vellykket, avslutter Andreassen.

Med Norne, Snøhvit, Aasta Hansteen og Johan Castberg
skal vi nå skape verdier som skal komme flere
generasjoner til gode.
Dette er bare begynnelsen.

ORDFØRER: Tor Arne Andreassen er ordfører på Røst.
(Fotos: Rune Kr. Ellingsen)

Næringsliv
Kultur
Natur
Tlf. 78 40 20 00 | postmottak@hammerfest.kommune.no | www.hammerfest.no | facebook.com/hammerfest.kommune
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Ingen
borestart
i år

Savner større
engasjement

Ikke i rute: Det vil fortsatt gå over ett år før ENI-plattformen er på plass i Barentshavet.

Den planlagte oppstarten
på Goliatfeltet er utsatt i
minst ett år.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Etter fem år som fisker,
har Ørjan Soldat Fagermo bestemt seg for å
satse offshore.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

– Men jeg er skuffet over at
bransjen ikke viser større interesse for oss som utdanner oss
denne vegen, sier Fagermo som
har hjemmeadresse i Vardø.
Lite informasjon
Han har gått første år på matrosfag ved Honningsvåg maritime
fagskole, men har i løpet av
skoleåret ikke hørt et kvekk fra
oljenæringen.
- Jeg skal nå ut i en lærlingperiode på to år før jeg tar de
to siste årene på fagskolen. Det
hadde jeg håpet å få ta om bord i
et offshorefartøy her i nord. Men
vi har ikke fått noe som helst informasjon om mulighetene, sier
Fagermo.
Mye prat
Han håper å få en lærlingplass
gjennom Troms Offshore og vil
tro at han stiller sterkt ettersom
han har fem års bakgrunn som
fisker.
- Men det ser ut som om vi
må jobbe hardt for å finne oss
lærlingplass. Det som vi hører at
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oljenæringen stadig gjør framstøt mot skoleverket, det er bare
tøv. I hvert fall overfor den maritime skolen her i Honningsvåg.
Her har vi verken sett eller hørt
noe som helst fra oljesektoren.
Stabilitet
Selv om Fagermos inngang i oljealderen så langt ikke har stått
til forventningene, tror han at
han vil få en tryggere framtid her
enn om bord i fiskebåten.
- Jeg ønsker et stabilt arbeidsliv som er godt betalt og ikke
være avhengig av vær og vind.
Derfor har jeg gjort dette valget.
Men også jobben i offshorenæringen vil bli et mellomspill
for vardøværingen. På sikt ser
han nemlig for seg en jobb på
overvåkningssentralen i Vardø.
Men han regner med at det vil
kreve noen år i offshorebransjen
før han kommer så langt.
Han angrer imidlertid ikke
på årene han har hatt som yrkesfisker, og sier at han har trivdes godt om bord. Han har rodd
kystfiske med Odd Bjarne Esbensen og Kent Are Esbensen.
- Jeg har ikke hatt noe å klage
over her. Men jeg ønsker som
sagt et arbeid som er litt mer forutsigbart enn fiskeriene. Derfor
var offshore et naturlig valg ettersom jeg trives veldig godt om
bord i båt, sier Fagermo.

Ørjan Soldat Fagermo har gått på den maritime fagskolen i Honningsvåg det siste året. Men han
har verken hørt eller sett noe til representanter fra olje- og gassnæringen.

Vi kan Olex!

Service og nymonteringer

Brukermanual
versjon 7.32

Blir den første
Selv om Goliat har vært forfulgt

18/10- 2012

Olex AS
Postboks 1256, Pirsenteret
N-7462 Trondheim

Produksjonsplattformen vil ikke
være klar til å forlate Hyundaiverftet i Sør-Korea før tidligst
neste år. Dermed er prosjektet
nok en gang forsinket og denne
gangen håper ENI at produksjonen kan starte i midten av 2015.
Det betyr at beredskapsapparatet som er etablert med fiskerinæringen vil få ytterligere ett år på
seg til å samstemme oljevernberedskapen før det blir virksomhet
ute på feltet.

av problemer med byggingen av
produksjonsplattformen, blir det
første oljefeltet som kommer i
produksjon i Barentshavet. Prosjektet representerer en rekke
tekniske nyvinninger for sikker
og robust drift som er spesielt tilpasset arktiske forhold – noe som
har gjort den ekstra utfordrende å
bygge.
Sluttfase
Arbeidet er nå inne i sluttfasen:
Skroget er ferdigstilt, plattformdekket nærmer seg sluttføring
samt at uttestingen av løsningene
pågår. Men fortsatt vil det ta en
tid før den endelige uttesting som
innbefatter sjøprøver kan tas.
Men i en melding fra ENI Norge
framgår det at dette vil bli gjort
i god tid før, forventes ferdig i
god tid før avreise fra verftet. Og

tross forsinkelsene er oppdragsgiveren tilfreds med kvaliteten
på byggearbeidet og samarbeidet
med Hyundai.
Arbeidet med andre deler av
prosjektet, som boring av produksjonsbrønner og installasjonsarbeid, på feltet fortsetter i henhold
til plan.
Sentrale kontraktselementer
som understøtter den nye tidsplanen er på plass.
God lønnsomhet i prosjektet
Plan for utbygging og drift på
Goliatfeltet ble levert allerede i
2009. Da var det betydelig lavere
oljepris enn dagens og tilsvarende
lavt aktivitetsnivå i store deler av
leverandørkjeden, både nasjonalt
og globalt.
- Nytt kostnadsanslag er på
rundt 45 milliarder kroner. Men

det er en økning i tråd med trender i industrien. Siden 2009 har
industrikostnadene økt betraktelig
på grunn av høyere aktivitetsnivå.
I tillegg har Goliats spesielle karakter krevd ekstra aktiviteter og
endringer i prosjektgjennomføringen, framgår det i meldingen.
Men det vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for prosjektet.

Goliat gir i tillegg en rekke
ringvirkninger for lokalsamfunn
i Nord-Norge, og styrker spesielt
olje- og gass-satsingen i Finnmark.

Norske ringvirkninger
Investeringene i Goliatprosjektet
har gitt store ringvirkninger i
norsk petroleumsrelatert industri
og satt et helt klart preg på Hammerfest de siste årene. Om lag
60 prosent av verdiene av utbyggingskontraktene har gått til norske leverandører. Eksempelvis er
både plattformkonseptet og havbunnsinstallasjonene norske.

 Statoil er partner og eier

Fakta
Eni Norge er operatør for
Goliatfeltet og har en eierandel på 65 prosent.
35 prosent.

 Goliat skal etter planen

produsere 170 millioner fat
olje over en periode på 15
år.
 Eni Norge er del av Eni,
et italiensk integrert energiselskap med aktivitet i
mer enn 80 land.

www.olex.no

www.omronning.no
Tlf: 78411785

juni 2014, uke 25

juni 2014, uke 25

OLJE OG GASS • Side 13

Kan bli trangt om plassen
Dersom alle planene innenfor
olje- og gass som planlegges
i Sør-Varanger, lengst øst i
Norge, skal realiseres, blir det
svært trangt om plassene.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Kirkenes og Sør-Varanger har siden
2009 vært inne i en ekspansjon som
følge av store norsk/russiske relasjoner.
Dette har skutt fart knyttet til forventningene til framtidig trafikk gjennom
den nordøstarktiske seilingsruta til
Øst-Asia, og ikke minst delelinjeløsninga med betydelige forventninger
til oljegassutvinning i tidligere stengte
områder.
Arelaplanlegger Vegar Trasti i Sørvaranger kommune er svært entusiastisk
med tanke på framtiden.
Han er en av hele 18 ansatte i kommunens velfungerende plan- og utviklingsavdeling.
En av aktørene som har meldt seg
på som bruker av Sør-Varanger, er
Nordterminal AS, tilhørende gigantkonsernet Stolt-Nielsen Limited. De er
i ferd med å prosjektere en base med
lagringskapasitet for råolje på en million tonn og investeringer på 1,5 til to
milliarder kroner. Det kan det bli helt
opp 110 nye arbeidsplasser av.

Greger Mannsverk og Kimek vil flytte virksomheten til Pulkneset dersom utbyggingen realiseres.

NORDKAPP KAN SNART BLI EN DEL AV

Sentral posisjon
- Det er åpenbart at aktørene i olje/
gassnæringa ser Sør-Varangers sentrale posisjon. På russisk side er de jo i
full gang med utvinningen av olje/gass
i stor skala i Karahavet, og aktørene
der klar over at Kirkenes har ei isfri
havn å tilby, sier Trasti.

- Nordterminal AS planlegger en
etablering på Gamneset i Leirpollen. Området er på 1200 mål. Her vil
også stamruteterminalen ligge og til
sammen er det snakk om flere hundre
arbeidsplasser. I tillegg kommer det
kommunale havneanlegget i Leirpollen. sier Trasti.
Kunstig øy i Langfjorden
Han sier at det i også er omfattende
planer på Pulkneset der det skal være
en oljebase som krever 750 dekar. Hit
planlegger blant annet Kimek å etablere seg, dersom denne utbyggingen
realiseres. I dag holder Kimek til midt
i Kirkenes sentrum og har begrensede
ekspansjonsmuligheter.
I tillegg til alt dette har Kirkenes
økt sitt industriområde på den såkalte
slambanken. Her er det i Langfjorden
deponert enorme mengder masse fra
mange års stordrift ved Sydvaranger
AS. Under navnet KILA er det etablert
et industriområde på 1000 mål. Her er
det planlagt både oljebase og et stort
industrianlegg.
Plassmangel?
- Så da er det snart plassmangel i SørVaranger?
- Du kan si at det er et hyggelig press
i forespørselen etter arealer. Vi har nok
å gjøre, men vi skal nok få plass til alle
som ønsker å etablere seg, sier Trasti.
I tillegg er gruvedriften kommet i
gang igjen.
- Det var jo problematisk at driften
ved hjørnesteinsbedriften Sydvaranger
AS lå brakk fra 1996 til 2007. Men fra
2007 har et nytt selskap Sydvaranger
Gruver AS, drevet en mer moderne
form for gruvedrift med 400 ansatte,
sier Trasti.
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Det kan bli trangt om plassene rundt Kirkenes. Her er planene for Pulkneset der det
planlegges en oljebase på 750 dekar.
(Illustrasjon: Sweco Norge)

Den planlagte Nordterminal AS kan
bli lagt havneområdet som har god
beskyttelse for uvær i havområdene
i Barentshavet. I tillegg er det ei isfri
havn.
Nordterminal AS er en del av
storkonsernet Stolt-Nielsen Limited
der tankrederiet alene teller 150
skip, det største et skip på 300.000
tonn.
I en prosjektstudie for Gamneset
har Nordterminal antydet en lagringskapasitet for råolje på en million tonn råolje, og anløp av inntil
300 tankere årlig, den største på
300.000 tonn. Prosjektørene anslår
at rundt 10 millioner tonn råolje kan
bli skipet ut fra terminaler og via
skip-til-skip årlig i det aktuelle området. Ved omlastingsstedet i Kola
Bay omlastes det til eksempel årlig
ut11 millioner tonn.
Etableringen på Gamneset vil
imidlertid tidligst skje i 2016. Samtidig er det mange brikker som fortsatt må falle på plass, før de endelige
beslutningene om utbyggingen tas.

OLJEEVENTYRET

HONNINGSVÅG
HAVN ER EN AV
FYLKES STØRSTE
FISKERIHAVNER
MED LANDETS
NORDLIGSTE
LOSSTASJON

Kommunen har i tillegg til Honningsvåg,
fire aktive og attraktive fiskevær:
• Nordvågen
• Kamøyvær
• Gjesvær
• Skarsvåg - verdens nordligste fiskevær.
På fastlandet finner du tettstedet Repvåg.

Ser store
muligheter

Sør-Varanger ligger svært sentralt
til både i forhold til framtidig skipstrafikk i nordøst-passasjen mot Asia,
og i forhold til olje/gassutvinning i
grensefarvannet mellom Norge og
Russland. Gamneset i Kirkenes er
sannsynligvis den beste havn i SørVaranger for en omlastings- og
lagringsterminal for petroleumsprodukter.

Oljevernberedskap for
kyst- og strandsonen
Arctic Protection er en operativ virksomhet som
leverer et totalkonsept innen beredskapstjenester
for alle maritime operasjoner i kyst- og strandsonen.

NORDKAPP
KOMMUNE

Våre hovedleveranser er operativ beredskap ved oljeomlasting (STS)
og stående beredskap i form av en innsatsgruppe (IGSA) som skal
bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra
operasjoner på norsk kontinentalsokkel. Vi utformer også beredskapspakker for annen kystnær oljevernberedskap, basert på kompetanse
i lokalmiljøet og i samarbeid med eksterne leverandører.
Voksende aktivitet innen petroleumsnæringen utenfor kysten av
Finnmark, og stor skipstrafikk som et resultat av økende olje- og
gassproduksjon i Nordvest-Russland, har resultert i større behov for
kystnær beredskap mot akutt forurensning. Arctic Protection har
som intensjon å bidra til etablering og administrasjon av en slik
beredskapsstyrke.

arcticprotection.com
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- Trenger mer
seismikkforskning

Vi trenger mer forskning
om seismikk og skremmeeffekt. Det sier Turid
Øygard, fagsjef for konsesjonspolitikk i bransjeforeningen Norsk olje og
gass.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Bakgrunnen er seismikkseminaret i Svolvær i forrige måned,
der fiskerne på møtet unisont
kritiserte forskninga på skremmeeffekt som var gjort utenfor
Vesterålen i 2009. Forskninga
skulle kartlegge nedgangen i
fangstrater som følge av seismikk, men fiskerne tror den er
verdiløs, og er sterkt kritiske til
at forskningsresultatene i det
hele tatt brukes i fisk-/seismikkdebatten.
- Jeg vet at denne rapporten er
feil, sa Gudmund Sture Rognan
fra Myre, skipper på garnbåten
«Hersleb», som ble brukt av forskerne den gangen.
- Seismikken startet i 2008.
Da er det for seint å forske i
2009 for å kartlegge nedgangen
i fangstrater, sa skipperen, og
viste til egen fangstatistikk: - I
2007 fikk vi 125 tonn sei, i 2008
fikk vi 27 tonn. Likevel brukes
vi altså i en rapport som sier at
skremmeeffekten var lav.
Tar opp saka
Øygard, som er sekretariat for
leteutvalget i norsk olje og gass,
tok opp fiskernes forskningskritikk i et møte i forrige uke, med
Nærings- og fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet,
Olje- og energidepartementet og
Oljedirektoratet. Hun vil ikke si
dette var en direkte konsekvens
av møtet i Svolvær, men at Svolvær-møtet likevel bekreftet det
hun har hørt fra flere hold, at det
er behov for mer kunnskap.
- På den ene siden mener jeg
vi har mye kunnskap, som må
brukes. Men vi trenger også
mer. Hvordan Havforskningsinstituttet vil løse dette, kan jeg
ikke uttale meg om, det er de
som må lansere forskningsprosjekter. Men jo, vi gir signaler
om behovet.
Sier Øygard, som også merket
seg vesterålsfiskernes opplysninger om kveite som stod på lina
i nærheten av seismikkskipene,
og som var blitt rød i buken som
følge av skytinga. Om dette kan
dokumenteres på noen måte, er
hun interessert.
Også havforsker Lise Doksæther Sivle, som representerte
Havforskningsinstituttet under
Svolvær-møtet, lovet å ta med
kritikken tilbake til Bergen.
- Jeg trodde ikke det var så
liten tillit til rapporten. Det er
godt mulig dette må diskuteres
på nytt, sa hun.

- På den ene siden mener jeg vi har mye kunnskap, som må brukes. Men vi trenger også mer, sier fagsjef Turid Øygard.
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Årlige seminarer
Men samtidig som det trengs
forskning, mener Øygard det
også trengs generell faktakunnskap blant fiskerne.
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Fiskerne er livredd seismikkfartøyene. De opplever at fisken forsvinner straks seismikkaktiviteten starter.
– De har en del ulike oppfatninger om effekten av seismikk.
Jeg er litt usikker på hva som er
politikk og hva som er en faktisk oppfatning av realitetene.
Vi kan gjerne diskutere skremmeeffekt og negativ effekt på
fiskeriene, men det er ikke
faglig grunnlag for å hevde at
seismikk dreper en masse fisk,
slik noen synes å tro, sier hun. Voksen fisk kan svømme vekk
fra en skremmende lyd, det kan
ikke yngel, og larver. Det er jo
derfor det er forbud mot seismikk i gyteområder i gytetida.
I mer enn 15 år har det vært
faste fisk- og seismikkseminarer
mellom fiskeri- og oljesektoren,
der Norsk olje og gass årlig har
møtt fiskerinæringa. På nivået
under disse seminarene finner
vi programkomiteen. Komiteen
går igjennom enkeltepisoder
der det har vært tilløp til konflikt med fiskeflåten, klarlegger
hendelsesforløpet og foreslår
eventuelle forbedringer.
De to siste årene har man
dessuten hatt prosjektet «Ett
Hav», som innebærer et enda
nærmere samarbeid med særlig
Norges Fiskarlag. Og selvsagt;
i forkant av seismikkinnhenting
er det viktig med nær og tett
dialog med lokale fiskere.
- Det er viktig med en god
dialog med fiskerne. Og det er
ikke tvil om at denne dialogen
også har ført til økt fiskeriforståelse i oljenæringa, sier Øygard.
Økt letevirksomhet
Letevirksomheten på norsk
sokkel har økt de siste årene, og
totalt er det nå 50 ulike selskap
representert i leteutvalget. Flere
av dem er rene leteselskaper
som ikke selv produserer olje
og gass, men som selger andeler av funnene til oljefirmaene.
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Øygard mener man kommer
langt med den jevne dialogen,
og beklager hendelser som den
i Barentshavet for et par uker
siden, der saka ble bragt rett til
media og statsråden. Det dreide
seg om en misforståelse, der
et seismikkskip var på vei mot
land – med kablene ute – i forbindelse med mannskapsbytte.
Mens trålerne trodde at seismikkskytinga fortsatt pågikk.
Men de jevnlige møtene
foregår altså på toppen. Det aktuelle møtet i Svolvær var første
gang Norsk olje og gass møtte
grasrota i et fylkesfiskarlag.
- Det var konstruktivt og
hyggelig, med et godt og direkte språk, ikke ulikt andre organisasjoner. Å møte fiskerne
på grunnplan i et fylkeslag gir
jo litt direkte tilbakemeldinger,
med et litt annet perspektiv og
vinkling på sakene. Ledelsen
i organisasjonen må ha andre
perspektiver og ta andre hensyn.

For
deg
som
ror

EMPOWERED TO LOOK
SKILLED TO FIND
Spike Exploration vil
fortsette å styrke lisensporteføljen i Norge. Vi ser
spennende muligheter
i Barentshavet som vi tror
kan bli svært positive for
mange; befolkningen i
nord, nasjonen Norge
og oljenæringen.

—

BJØRN INGE TØNNESSEN, KONSERNSJEF

Spike Exploration er et norsk selskap
som leter etter olje og gass på norsk
kontinentalsokkel. Vi har siden oppstarten
i 2012 etablert en kompetent organisasjon,
bygget en anselig portefølje av lisenser,
samt vært med på å finne olje og gass i
flere brønner.
Vi har kontorer i Stavanger og Oslo.
Les mer om oss på

www.spike-x.com
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Fra gjest til arrangør
Marit Hansen blir ny toppsjef for Barentshavkonferansene.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Hansen – som er et kjent ansikt innenfor oppbyggingen av olje- og gassseoktoren i nord, overtar direktørstolen fra høsten av.
Kjenner konseptet
– Styret er svært tilfreds med at Marit har takket ja
til stillingen som direktør i Stiftelsen Barentshavkonferanser og ser fram til å få henne som direktør. Hun
kjenner konseptet Barentshavkonferansen gjennom
sitt flerårige styreverv i Stiftelsen, og har erfaring fra å
være samarbeidspartner gjennom Statoils engasjement
rundt konferansen , sier styreleder Gunn E. Paulsen i
en melding.

Til venstre Tor Martin Iversen sammen med Pål-Arne Mathiassen. De skifter på jobben som skipper ombord.

Kraft-plugg mot oljesøl
«Tor-Geir» er navnet
på en kraftplugg av en
katamaranbåt som ble
vist fram da den deltok
på en oljeverndemonstrasjon på Tromsøsundet nylig.
Bjørn Tore Forberg
bjorn.tore@kystogfjord.no

Romslig arbeidsdekk. Enda romsligere blir det med ny båt.

Katamaranen «Tor-Geir» er bygd for å håndtere oljesøl.
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-Vi brukte popkorn i stedet for
olje under oppsamlingen. Men
olje og popkorn oppfører seg
mye godt på samme måte. Det
var pent vær, men vanskelige
strømforhold, så demonstrasjonen ble rimelig realistisk. Vi
fikk tilbakemelding fra tilskuerne at de var imponert av det
de så.
Det sier Tor Martin Iversen
som var skipper på Tor-Geir
under øvelsen.
Effektiv buster
Han forklarer øvelsen slik: For
å samle opp popkornene var
det mindre fartøyer som gikk ut
med en såkalt buster. Dette er en
innretning med flyteelementer
laget av presenning. Den er formet som en trål som fanger opp
oljen, i dette tilfellet popkorn.
Når trålen dras framover havner
forurensningen i en oppsam-

lings-enhet. Busteren kan trekkes av to fartøyer, men i dette
tilfellet brukte vi et fartøy og en
«oter»-fjøl til å holde den andre
armen ut, sier Iversen.
Han sier at busteren blir langt
mer effektiv enn tradisjonelle
lenser. Tradisjonelle lenser kan
taues med veldig lav fart, under
en knop, før oljen går under
lensa. Dette på grunn av oljens
begrensede oppstigningsfart i
vannet. Blir det noe strøm blir
det problematisk. Busteren tåler
mellom 3 og 5 knop, sier han.
Støttefartøy
«Tor-Geirs» rolle var å skimme
eller samle opp «oljen» fra busterene som var i bruk.
Båten er 15 meter lang og
er i oljevernet støttefartøyer
som går nest nærmest kysten
sammen med innleide fiskefartøy under 15 meter. Innenfor går
mindre båter og innerst
er beredskapsfolkene
som opererer på
land.

48 timers varsel
- «Tor-Geir» eies av Boreal
Martime i Skjervøy. Rederiet har
kontrakt med NOFO om å delta
på oljevernoppdrag på 48 timers
varsel. Vi har vært med på oljevernøvelser fem ganger i år, sier
Tor Martin Iversen.
Den vanlige jobben for «TorGeir» er å utføre kai- og broreparasjoner, samt drive diverse
former for slep.
- Dette fartøyet vil om kort
tid bli byttet ut med et 23 meter
langt fartøy, også det en katamaran. Dette fartøyet vil få betydelig større kapasitet både med
tanke på hovedjobben vi gjør, og
på det vi kan gjøre i oljevernberedskapen, sier Tor Martin Iversen.

Ved oljesøl vil «Tor-Geir»
ha oppgave med å slepe
en såkalt buster som skissen viser. (Ill. Nofo)
juni 2014, uke 25

Oppbygging
Hansen har høyere utdanning fra høyskole/universitet innen økonomi, administrasjon og pedagogikk,
og er i dag leder for kommunikasjon i Statoil, hvor hun
blant annet har hatt oppgaver innen samfunnskontakt,
samt media. Hun har tidligere vært ansatt i Aibel hvor
hun var sentral i etableringen av virksomhetens kontor
i Hammerfest.  
– Jeg gleder meg til å være med å utvikle konferansen videre, spesielt med den interessen som nå har
oppstått rundt Barentshavet. Det er et umodent område
med store muligeheter, sier Marit Hansen til Petro.no
Hansen fortsetter som leder for kommunikasjon i
Statoil frem til 19. august, og overtar direktørstolen i
Stiftelsen Barentshavkonferanser 20. august.

Marit Hansen blir ny sjef for Barentshavkonferansene.

Velkommen til

Gamvik kommune i vekst

Nordkyn Storhavn
Gamvik kommune ser også
framover. Vi vil posisjonere
oss for en framtidig oljevirksomhet i Barentshavet.
- Øst for Mehamn ligger det
et område som egner seg
godt for en framtidig
forsyningbase.
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STORHAVN MED SVÆRT
STRATEGISK PLASSERING
Nordkyn er Europas nordligste punkt
på fastlandet, og Mehamn ligger like
ved. Ei storhavn for offshore-virksomhet ved Mehamn blir framskutt
og strategisk plassert i forhold til
framtidig aktivitet i Barentshavet.
På land i Norge er det neppe mulig

å plassere baser som ligger nærmere
de aktuelle virksomhetsområdene
utenfor kysten. Skipsleia utenfor
kysten ligger meget nær.
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Nøyer du deg med toppen?

Eller vil du ha hele bildet?

- Vi må få til et bedre samarbeid, sier hvalforsker Heike Vester.

Etterlyser seismikksamarbeid
I fem år har hvalforsker
Heike Vester lagret lydopptak av seismikk i
Vestfjorden, i tillegg til
hvallydene. Men hun
opplever en påfallende
lav interesse fra olje- og
fiskerimiljøene.
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

- Man uttaler seg i ulike sammenhenger om hva man mener
og tror. Men undersøker ikke
fakta. Her ligger lydloggene
med alle data, åpent for fagmiljøer som vil undersøke dette
nærmere, sier Vester, som har
hatt Henningsvær som fast base
siden 2006. I 2009 fikk hun inn
de første seismikksignalene.
Det har bare økt. I forrige uke
kom det inn signaler fra tre forSide 20 • OLJE OG GASS

skjellige seismikkfartøy – på en
gang.
- Det er ikke tvil om at aktiviteten har økt sterkt, og at
dette influerer på livet i havet på
måter vi skulle ha visst mer om.
Vi snakker mye om fisk, men
ikke om hval. Det er dessuten
ikke tvil om at lyden bærer mye
lengre enn all offisiell norsk
forskning hittil har påvist.
Nøyaktige opplysninger
Og det er dette siste som lydfilene fra Henningsvær kan
bevise. Vester farter rundt i
Vestfjorden med en rib full av
forskningsutstyr for å kartlegge
hvalenes liv og bevegelser, og
tid og sted for opptakene blir
nøyaktig nedtegnet. Hun har
tatt opp klare signaler som bare
må stamme fra seismikkfartøy helt nede på Haltenbanken
utenfor Trøndelag. Om det da

ikke finnes aktivitet som ikke
er oppført på Oljedirektoratets
oversikter.
Sammenligner man disse
opptakene med Oljedirektoratets opplysninger om seismiske
undersøkelser, samt analyserer
opptakene og gjerne sammenholder med meteorologiske data
og lignende, sitter man plutselig med et nøyaktig kartotek
om seismikkens rekkevidde
under de ulike forhold. Men så
langt har interessen vært lunken. Vester fikk et lite innsmett
under Nordland fylkes fiskarlags seismikkseminar i Svolvær
nylig, fikk mye respons der og
da, men har hørt lite siden. Hun
håper inderlig at fiskerne vil ta
kontakt, og at hun kan få til et
samarbeid.
Tysk forskning
Også internasjonal forskning

viser at lyden bærer lengre enn
tidligere antatt. I fjor offentliggjorde det tyske miljødepartementet en studie om seismikk i
Antarktis, som påviste at lyden
kan høres på 2000 kilometers
avstand. Og en samtidig amerikansk studie viser det samme.
I mellomtida prøver en av
Vesters to masterstudenter, brasilianske Felipe Matos, å finne
ut av floken. Som for eksempel
hvorfor de kunne høre seismikk
helga 3. og 4. mai, når både Oljedirektoratet, Kystverket, NGU
og Mareano har opplyst at de
ikke hadde noen undersøkelser i
denne perioden. Matos har bedt
Fiskeridirektoratet undersøke
saken, så langt uten å få svar.
300 grindhval i Tjeldsundet
Selv har Vester fulgt med hvalenes reaksjoner og mener de
helt klart endrer atferd. 250-300

grindhval samlet seg og trakk
lengre og lengre inn Vestfjorden, mens de til vanlig boltrer
seg over hele fjorden på jakt
etter mat på denne tida. Så forsvant de. Noen dager etter kunne
Vester se bilder av grindhval fra
Andfjorden, lagt ut på Facebook. Og kunne med letthet fastslå at det var de samme dyrene
hun sist så utenfor Lødingen.
- De må altså ha gått opp
Tjeldsundet, passert Harstad
og Grytøya og til sist svømt ut
i Andfjorden, en oppførsel jeg
aldri har sett tidligere, sier Vester, og lurer på om noen har sett
flokken passere Sandtorg eller
andre trange deler av Tjeldsundet.
- Folk har med kamera overalt, med høy oppløsning. Godt
samarbeid på kysten kan gi oss
mye ny kunnskap om de store
sjøpattedyrene, sier hun.
juni 2014, uke 25

Som abonnent får du mye mer
enn bruddstykkene som
presenteres på nett.
Bestill avisa
i dag!

Ring 78 49 99 00
juni 2014, uke 25
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«Barentshavet
er et meget stort
område med
enorme arealer.
Derfor kan jeg
ikke se at det
skal by på de
store utfordringene mellom fisk
og olje»

OLJE OG GASS - Magasin fra Kyst og Fjord

Bygget på
erfaring.
Drevet av
ambisjon.
Det startet for ti år siden, med en håndfull pionerer
med erfaring, visjoner og klokkertro på at norsk sokkel
skjulte flere hemmeligheter.
Historien har gitt dem rett. Lundin Norway er i dag et
av de mest vitale oljeselskaper på norsk sokkel.
Ved å tenke nytt, dristig og annerledes, har vi blant
annet bragt landet det største oljefunnet på flere tiår,
Johan Sverdrup.

“Island Innovator”
borer for tiden for
Lundin Norway en
avgrensningsbrønn
til Gohta-funnet i
Barentshavet

Og arbeidet fortsetter, mot nye mål. For ambisjonen
vår er fremdeles den samme; å finne det neste store
oljefeltet på norsk sokkel.

Spike-direktør Bjørn Inge Tønnesen ser ikke for seg noen store konflikter med fiskerinæringen i Barentshavet på grunn av de enorme arealene i området.

Høy risiko – høy gevinst
Risikoen for ikke å finne
olje i Barentshavet er
høy. Men gevinsten kan
være skyhøy for den som
finner.
Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

- Derfor er vi villige til å ta denne
risikoen, sier administrerende direktør Bjørn Inge Tønnesen i det
lille og forholdsvis ferske leteselskapet Spike xploration som nå

starter leting i Barentshavet.

Vendte nordover
Med 300 millioner dollar i risikovillig kapital fra USA har det Stavanger-baserte selskapet kastet
seg inn i kampen om Barentshavet. Opprinnelig skulle selskapet
lete etter olje i britisk område
for sine amerikanske oppdragsgivere. Men etter at delelinjen i
Barentshavet ble fastsatt, fikk de
oppdragsgiverne med nordover.
For dette er jomfruelig land som
kan by på helt unike forekomster

dersom det viser seg at antagelsene til de fleste leteselskapene
er rett.
Foreløpig har de kjøpt seg inn
i et felt ved Hopen, samt at de
skal starte letting i Nordkappbassenget.

Leteselskap
En vesentlig andel av staben til
Spike xploration består av geologer. For det er letevirksomhet
de i all hovedsak driver med.
Operatøransvar eller boring står
foreløpig ikke på programmet,

Kappløp om Barentshavet
Kappløpet oljen i den østlige
delen av Barentshavet er i gang
for fullt.
Hittil i år er antall anløp av
seismikkfarttøy til Kirkenes
fordoblet. I løpet av sommeren
forventes det rundt 250 anløp.
Dermed er havnekapasiteten i
Kirkenes sprengt for de kommende månedene.

Stor økning
Dette skjer kun fire år etter at
delelinjeavtalen mellom Norge
og Russland ble signert. Og på
begge sider av grensen er det
full kjør om å være første mann
til mølla.
– Trafikkutviklingen har vært
enorm. I fjor var det lite aktivitet i mai og juni, og det tok seg

ikke opp før i juli. I år har det
vært fullt trøkk helt siden påske,
forteller Anton Romanov, som
er skipsagent ved Henriksen
Skipping til NRK.
Fulle hoteller
Mange fartøyer benytter
Kirkenes havn til å bytte mannskap, noe som også gir fullt be-

selv om Tønnesen ikke ser bort
fra at også det kan bli en realitet i
framtiden dersom de lykkes i sine
leteoppdrag.
- Vi er et leteselskap og har
høy kompetanse på det. Men jeg
vil aldri avskrive at vi kan engasjere oss i andre virksomheter
innenfor sektoren. Det vil imidlertid bety en helt annen aktivitet
og ikke minst en etablering i nord.
Tønnesen tror for øvrig at oljeaktørene og fiskerinæringen kan
leve svært godt side om side i
Barentshavet.

- Barentshavet er et meget
stort område med enorme arealer.
Derfor kan jeg ikke se at det skal
by på de store utfordringene mellom fisk og olje.
Samtidig viser han til hvordan
man har løst seismikk-skytingene
i det sørøstlige Barentshav, der
ti-talls selskaper har gått sammen
om å leie to fartøy i stedet for å
operere på egen hånd.
- Når vi finner slike løsninger,
tror jeg vi vil klare å holde de
klassiske konfliktene borte, sier
Spike-sjefen.

«Forsyningsbasen
for Barentshavet»

legg på byens hoteller.
Det aller meste av kai-arealer utnyttes nå. I tillegg kan den
store aktiviteten også gjøre det
nødvendig å ta i bruk havnene i
Båtsfjord, Vardø og Vadsø.

Havneveien 50, 9610 Rypefjord. Tel: 784 21 700 • www.polarbase.no
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Barentshavet lokker oljeselskap fra
hele verden.

juni 2014, uke 25

juni 2014, uke 25

OLJE OG GASS • Side 23

OLJE OG GASS

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

Dag Erlandsen
Journalist
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Journalist
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Forberg
Journalist
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Ørjan Larssen
Markedskonsulent
472 59 568
orjan@kystogfjord.no

- Viktig for kysten, sier Martin Solhaug, her sammen med kona, Vibeke Cathrin Solhaug.

Bygget for oljevern
Flakstads nyeste fiskebåt, «Vibeke Cathrin», er bygget for oljevern. – Jeg ser ikke bort fra at oljevernet i
framtida vil påvirke utforminga av fiskebåtene, sier
Dag Erlandsen
dag@kystogfjord.no

Nylig var stasbåten på 14,99
meter med i en større oljevernøvelse i Tromsø havn, i regi
av NOFO, Norsk Oljevernforening for Operatørselskap. Solhaug og mannskapet gjorde seg
ferdig med blåkveitefisket på

Tromsøflaket, gikk hjem og rigget seg for hysa i Øst-Finnmark.
Og gjorde stopp i Tromsø noen
dager på vei nordover.
Da våknet jaktinstinktet
I Tromsø handlet det om jakt på
popcorn, foran 300 skuelystne
på kaia. Popcorn er nemlig det
som minner mest om olje på

De fleste fiskefartøy i oljevernet er blitt bygget om for å tilfredsstille kravene. «Vibeke Cathrin» var oljevernbåt fra starten av.
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havet, og det man ikke får samlet
opp, er selvsagt helt ufarlig om
det havner i naturen.
- Jeg merker at jaktinstinktet våkner. Å jakte fisk og jakte
popcorn har visse likhetstrekk,
du skal blant annet beregne vind,
strøm og annet, og ha et godt
håndlag med spakene, sier Solhaug. Som opplevde at tilskuere
lurte på om dette var noe fiskerne
holdt på med hele året. Men popcornjakta varer altså bare noen
dager, mellom de ordinære fiskeriene.
Det er ikke mange år siden
fiskeflåten var direkte uønsket i
oljevernet. Det skulle drives av
«profesjonelle». Før man fant at
fiskerne var den absolutt mest
profesjonelle ressursen man
hadde.

Godt egnet
«Vibeke Cathrin» kom inn i
oljevernet allerede før den var
ferdig bygget. Det betød at den
ikke trengte å bli bygget om for
å oppfylle kravene fra NOFO,
alt var på plass allerede fra
starten av. Shelterdekket over
fiskeridekket er vel egnet for
oljevernvirksomheten, og det er
lett å skille de to virksomhetene,

olm nødvendig. På et blunk kan
Solhaug og mannskapet slippe
garnene og gripe tak i oljeoppgavene, lukke igjen nede og
fortsette oppe. Og det kompakte
skroget med kraftig motor og
baugpropeller gjør båten svært
manøvrerbar, den snur på en femøring.
- En moderne kystfiskebåt av
denne typen er vel egnet, men
jeg ser ikke bort fra at framtidas
skipsdesignere vil finne løsninger som gjør oss enda mer egnet.
Det blir i neste omgang et økonomisk spørsmål, om dette gir
dyrere båter og om oljevernet
gir tilstrekkelig kompensasjon
for merutgiften, sier Solhaug,
som ikke er spesielt fokusert på
den økonomiske biten av å være
med i oljevernkorpset.
- Det er interessant, det er
lærerikt og det gir en liten medskøyt, som ikke er i nærheten
av de ordinære inntektene fra
de ulike fiskeriene. Om vi ikke
hadde dette beinet å stå på, ville
ikke økonomien i rederiet vært
veldig annerledes.
- Men det beste av alt er at vi
på denne måten er med og tar
vare på landet vårt. Dette er viktig for kysten.
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