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Tilværelsen her nord preges nå av mørke-

tida. En periode hvor vi ofte har litt blande-

de følelser. Rett nok blir mange litt trøttere 

og kanskje blir ikke dagene like effektive, 

men mørketida gir også mulighet eller 

påskudd for å være litt mer i ro inne, hvor 

man kan lese eller gå på besøk til folk man 

besøker alt for sjeldent. Noen sliter med 

tyngre tanker når dagslyset nesten helt blir 

borte, mens andre beint fram koser seg 

med innesysler, juleforbredelser og kan-

skje litt saktere fart.

Fiskerinæringa har også hatt ei skikkelig 

«mørketid». Det begynte å skjømmes alle-

rede våren  2008 – helt i utakt med årstida 

som da gikk mot lysere tider. Inn i 2009 

kan man si at mørket nærmest var totalt og 

at det var få lys i sikte. Med torskemarkeder 

nærmest i fritt fall fra et historisk godt nivå, 

har alle aktører, både på sjø og land, vært 

nødt til å tilpasse driften til en helt annen 

markedsmessig realitet enn den man har 

hatt i torskenæringen de siste årene. Slik 

omstilling er smertefull og det har også 

denne gang oppstått stor usikkerhet rundt 

driften av vitale virksomheter i sårbare 

kystsamfunn. 

Ulikt den tradisjonelle mørketida vi har 

hvert år fram mot jul, er det vanskelig å fin-

ne noen positive elementer i den markeds-

messige mørketida torskenæringa er inne i. 

For de som er rammet av den økonomiske 

nedgangen, kan det beint fram være provo-

serende å snakke om at det kan komme noe 

positivt ut av dette mørket. Det må imidler-

tid nevnes at torsken nå finner veien inn 

i nye markeder, blant annet som følge av 

lavere pris. Dette gjør at vi kan ta nye mar-

kedsandeler og få avsetning for et større 

kvantum som følge av økte torskekvoter.

Vi vet også at næringa er flinkere til å ar-

beide systematisk med kvaliteten på fisken 

når markedet er svakt. Hos Råfisklaget gir 

det seg blant annet utslag i økt etterspør-

sel etter våre kvalitetskurs. Kanskje kan vi 

komme ut av denne krisa med bedre kva-

litet på produktene våre – noe som styrker 

konkurranseevnen vår på lengre sikt. Ut-

fordringen blir å ta vare på kvalitetsgevin-

sten når det kommer bedre tider. Da har 

nemlig aktørene, både på sjø og land, en 

egen evne til å miste hodet og vende tilbake 

til gamle synder.

Andre har brukt den markedsmessige 

mørketida til å angripe minsteprissyste-

met og fiskernes rett til å organisere første-

håndsomsetninga. Dette skjer hver gang 

næringa er inne i en konjunkturnedgang. 

Talsmenn i fiskeindustrien, som har blitt 

mer og mer presis utover i 2009, har vært 

svært tydelig på at minsteprissystemet er 

selve årsaken til at torskenæringa sliter. Når 

man nå konstaterer at fiskeindustrien sleit 

med lønnsomheten både i 2007 og 2008, 

samtidig med at de betalte fiskepriser som 

lå langt over Råfisklagets minstepriser, kan 

man jo lure på hvem og hvilket system som 

skal ta ansvaret for disse årene?

Det er vanskelig å vite om vi befinner 

oss i nærheten av en bunn, men vi kan jo 

håpe at det snart går mot lysere tider i mar-

kedene. Når dette skrives og redaksjonen 

for dette nummeret av «På første hånd» av-

sluttes, er det enda noen dager til minste-

prisene for kommende sesong skal drøftes 

med fiskeindustrien. De drøftelsene vil bli 

gjennomført med en klar ambisjon om å få 

et forhandlingsresultat som muliggjør best 

mulige avsetningsforhold for fiskeflåten i 

kommende sesong. Når dette leses, kjenner 

vi resultatet. Akkurat nå kan vi bare håpe at 

det tennes noen lys i den markedsmessige 

horisonten. En ny sesong i «mørtna» har vi 

ikke råd til.     

I dette nummeret av «På første hånd» 

kan vi også lese om aktører som satser i en 

vanskelig tid: Unge fiskere som skaffer ny 

båt, og nytt mottak som åpnes. La oss holde 

fast i disse lyspunktene – og ønske hver-

andre god jul, et godt nytt år og lykke til! 

Svein Ove Haugland

Ass. direktør

Leder: Lys i mørket?
Foto: Bjørn Jørgensen, Arctic Photo
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Av: Svenn A. Nielsen

Det er som om det som skjer ikke er helt til 

å begripe, administrerende direktør i Nor-

ges Råfisklag, Trygve Myrvang, sier det slik: 

– Det er mye psykologi i dette markedet.

Sammenhengende nedtur
Her ligger mye av usikkerheten, fremhol-

der Myrvang. Han leter etter bunnen i mar-

kedet, nivået der minsteprisen kan ligge 

trygt uten å bli utsatt for ytterligere press 

med følgende usikkerhet for fiskerne.

– 2009 ble en sammenhengende ned-

tur for både flåten og industrien. Hva det 

skyldes, hvem som skal ha skylda og hvem 

som er verst rammet kan vi snakke om i 

det uendelige. For oss i torskefiskeriene 

har markedet sviktet samtidig som kon-

kurrentland har bidratt til nedturen på en 

måte vi aldri tidligere har opplevd, konsta-

terer han.

Må se fremover
Jeg møter direktøren under det første års-

møtet til Fiskarlaget Nord. Møtesalens 

tak virker, under trykket av minnene fra 

2009, for lavt. Tankene han måtte tenke før 

han svarer på spørsmål synes noen korte 

 sekunder å presse kroppen mot gulvet, før 

han retter sin lange rygg og ser på meg – 

direkte gjennom brilleglassene:

– Vi må se fremover.

– Hva ser du når du ser fremover?

Trygve Myrvang: 

Fokus mot markedet
Du kan se det på ansiktene. Enten du snakker med Råfisklagets ledere, fiskere, eller du vandrer inn på et 
fiskebruk; smilene dekker ikke ansiktene på samme måte som før, latteren sitter ikke like løst og er ikke 
like høylytt. Det er som om folk går litt stillere i dørene. 2009 ble et tøft fiskeriår.
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– Utfordringen er å etablere en bunn i 

dette tilsynelatende bunnløse markedet. 

Dernest må vi etablere et mer aktivt mar-

kedsarbeid.

– Og med det mener du?

Markedsføring
– Vi må drive en mer aktiv markedsføring. 

Vi må skaffe oss enda bedre markedskunn-

skap. Bare slik kan vi forholde oss til hvor-

dan vi skal organisere oss i møte med dette 

markedet.

– Hva er de største utfordringene?

– Vi sliter med mangel på kapital, og jeg 

håper at bankene snart begynner å oppføre 

seg normalt. I dag er det jo ikke mulig å få 

kreditt.

– Hva med minsteprisene?

Mye psykologi
– Det er jo minsteprisene som skal reflek-

tere bunnen i markedet, og det er her jeg 

føler at det også spiller inn elementer av 

psykologi.

– Frykter du ytterligere prisfall?

– Det handler om å få på plass kontrakter, 

særlig for saltfisken som jo utgjør det store 

volumet, men jeg mener det også er viktig, 

når vi nå får økte kvoter, at disse kanaliseres 

som fersk fisk og filet. Det vil gi bedre likvi-

ditet siden omløpshastigheten på fersk fisk 

er så mye større enn på salt fisk.

– Snakker du da om det innenlandske 

markedet?

Flinkere hjemme
– Vi må bli flinkere i hjemmemarkedet, og 

vi må bruke skreikampanjen for alt den er 

verdt. Men Europa er det nærmeste marke-

det, og jo mer vi kan få inn av fersk vare jo 

bedre. Jeg tenker på BeNeLux-landene, på 

Frankrike, på Tyskland og England. Det er 

jo nå vi har en pris som gjør at enda flere 

har råd til å kjøpe. Dette må vi utnytte.

Etter jubelåret 2008, var det ingen som 

tenkte en bekymret tanke. Sa du; «tenk på 

et tall», i forhold til omsetningen i Norges 

Råfisklag for 2009, ville de fleste tenkt på 

minst seks – seks milliarder kroner. Slik 

blir det ikke, og Trygve Myrvang sier de er 

glad om tallet ender på over fem.

Kraftig prisnedgang
– Flåten og fiskerne har nå tatt en kraftig 

prisnedgang, og jeg håper at industrien nå 

ser muligheten for positive marginer. Etter 

min mening skal minsteprisen nå være slik 

at alle kjøpere som driver god og rasjonell 

drift, skal klare seg.

– Og Råfisklaget skal holde på de prisene 

som nå er satt?

– Hovedregelen er at vi skal sette en pris 

som varer hele prisperioden. Det klarte vi 

ikke sist, men så kunne heller ingen for-

utse den nedturen som kom, og hvor dra-

matisk den skulle komme til å bli.

Tjente ikke penger
Et problem er at fiskerisektoren i 2007 

– jubelåret – hadde dårlig inntjening selv 

om prisene var gode. Hadde man klart og 

skape bedre inntjening i disse årene, ville 

man, selv om 2009 isolert sett har vært 

svært vanskelig, stått bedre rustet til å takle 

motgangen. Derfor understreker Trygve 

Myrvang:

– Ikke minst fordi vi ikke maktet å ruste 

oss i de gode årene, må 2010 bli et år der vi 

skaper positive resultater.

Optimisme, tross alt
Ute har mørketiden for lengst lagt sitt lokk 

over Tromsø by. Men november har vært 

utrolig klar og fin. Snart kan vi høre dun-

kene fra båter på vei mot Lofoten.  Liner 

i stamper, garn og snurrevad klargjøres, 

og spenningen murrer i magen både hos 

fiskere og kjøpere. Tomme hjeller roper 

på skrei. Og ikke en av dem som deltar i 

fisket tror annet enn at årets sesong skal 

gi overskudd – helst litt mer enn i fjor. 

Hverken på havet eller blant landfolket er 

det annet enn optimisme å spore, selv om 

den kanskje er litt mer dempet enn for ett 

år siden.
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Godt humør og mye galskap 

Av: Svein-Arne Nilsen

– Oppskriften er å være positiv og ha godt 

humør. Når vi blander dette sammen med 

litt galskap, blir arbeidsdagene som en lek. 

Vi har som mål å ha det moro sammen 

når vi er på jobb, sier guttene fra Ålesund. 

De demonstrerer gjerne litt galskap foran 

 kamera.    

Satser på breiflabb
Så langt har fisket vært preget av rimelig 

gode fangster, men lave priser. Den senere 

tid har de fått litt mer breiflabb. De håper 

på enda mer. Breiflabben gir best pris – 23 

kroner pr. kilo. Med litt større kvantum, 

blir det fort litt penger av det.

– Da vi dro hjemmefra for snart tre 

 måneder siden, var målet å fiske mest mu-

lig slik at vi kunne få et bra utbytte i løpet av 

høsten. Så langt har det blitt mest sei, hyse, 

uer og lange. Vi har hatt 500 breiflabbgarn 

og 175 seigarn i havet, men det økonomis-

ke utbyttet har ikke vært mye å skryte av, 

sier skipper Joachim Sanden.

Det har vært fritt fiske på alle fiskeslag, 

men prisen på fisken de har levert, har ikke 

vært noe særlig. Prisen på uer falt i løpet av 

kort tid til det halve, og da skal man fiske 

betydelige mengder for at det skal bli pen-

ger av det.

Ungt mannskap
Men uansett er mannskapet på fire, med 

en gjennomsnittsalder på 22 år, fortsatt 

optimister. Skipperen, Joachim Sanden, 

er med sine 21 år yngste mann om bord, 

men det øvrige mannskapet har ingen 

problemer med å respektere at det er han 

som har siste ordet. Planen de følger er at 

oppholdet i Vesterålen skal vare til slutten 

av november/begynnelsen av desember. 

Da bærer det hjem til jul i Ålesund. Etter 

nyttår er planen at de igjen drar nordover 

for å delta i torskefisket. Kvoten er på 118 

tonn torsk, som de regner med å fiske opp 

i Vesterålen. 

Det er en humoristisk gjeng som trives 

godt med å jobbe og bo tett på hverandre. 

Når vi får høre at de hadde en årsinntekt 

i fjor på opp mot 700.000, er det lett å for-

stå at det er en gjeng optimister vi her har 

møtt.

Svinger fort
– Vi vet at det kan svinge fort i fiskeri-

næringen. Nå er prisene lave, men vi har 

god tro på at det vil snu og at vi vil få bedre 

betalt for fisken vi kommer i land med. Vi 

er unge, vi har pågangsmot og vi har ingen 

problemer med å anbefale andre ungdom-

mer å satse på fiskeryrket. Dette er et spen-

nende yrke. Ingen dag er lik. Vi har ingen 

grunn til å klage, sier det unge mannskapet 

fra Møre.

Vi møtte det unge mannskapet på MK «Haug jr.» av Ålesund da de leverte dagens fangst i Vesterålen, ved 
et av fiskemottakene i Myre havn hvor de har hatt base denne høsten. Der har de vært i snart 3 måneder. 
70 tonn har de dratt opp av havet, men selv om fisket ikke har vært det aller beste, er dette et firkløver som 
trives godt med å bo og jobbe sammen på den 50 fot store båten.

Det unge mannskapet på M/K «Haug Jr.» av Ålesund. Fra venstre Ørjan Hansen, Marius Kjerstad, Joachim Sanden (skipper) og Øivind Stadnes. Foto: Svein-Arne Nilsen.

6



Av: Bjørn Hildonen

– Endelig er vi kommet til enighet med 

 eiendomsselskapet, sier en tilfreds Kjell 

Olaf Larsen.

Da det for knapt ett år siden ble kjent 

at Coop Eiendom var villig til å leie ut en 

liten del av det tidligere topp moderne 

Domstein-anlegget til fi skemottak, ble det 

skaffet fi nansiering. Vadsø kommune og 

Norges Råfi sklag avsatte totalt 500.000 kro-

ner til oppussing av et areal på omlag 250 

kvadratmeter. Coop Eiendom har gått inn 

med et tilsvarende beløp. I tillegg er det in-

vestert om lag 250.000 kroner i renovering 

av kran, kaifront og kaidekke.

Avtalen klar
I utgangspunktet var det meningen at mot-

taket skulle vært operativt fra mars/april 

måned i år, men det hele ble forsinket fordi 

leieavtalen mellom Coop Eiendom og Båts-

fjordbruket, som for øvrig har mottak også 

i Vardø og på Bugøynes, ikke ble klar.

– Nå er leieavtalen inngått. Så fra januar 

måned skal vi kunne betjene fl åten med 

base i Vadsø kommune. I første omgang vil 

det blir tilsatt en person som skal ha ansvar 

for landingene over anlegget. Leieavtalen er 

inngått for en periode på tre år, men med 

mulighet til forlengelse, sier daglig leder 

for Båtsfjordbruket, Kjell Olaf Larsen. 

Han legger til at mottaket i Vadsø også 

skal kunne ta imot krabbefangster. Hva 

Båtsfjordbruket skal betale i årlig leie vil 

ikke Larsen røpe, men tidligere har det vært 

antydet at Coop Eiendom krevde en leiepris 

på 250.000 kroner. Så mye var imidlertid 

Båtsfjordbruket ikke villig til å betale.

Større aktivitet
Leder for det lokale fi skarlaget i Vadsø, 

Halvar Thomassen, har ved fl ere anlednin-

ger gitt uttrykk for skepsis til hele motta-

ket. Nå er han imidlertid virkelig glad for 

at det endelig er blitt enighet mellom Coop 

Eiendom og Båtsfjordbruket.

– Det er virkelig en god nyhet. Jeg tror 

alle fi skerne i kommunen nå er glade for 

at de kan levere sine fangster i egen kom-

mune. Jeg antar at det også vil bety større 

aktivitet, og at kanskje fl ere unge satser på 

yrket. La meg også gratulere den unge  Kjetil 

Sivertsen (24) som nå satser på fi sker yrket. 

Også for ham vil det bety mye å kunne le-

vere i Vadsø, sier Thomassen.

I dag leverer Vadsø-fi skerne fangstene 

sine på Bugøynes eller i enkelte tilfeller 

også i Nesseby. Med levering i Vadsø vil det 

føre til sparte ressurser, både i form av min-

dre driftsutgifter og kortere arbeidsdager.

Henimot 200 tonn
I Vadsø kommune er det i dag omlag 20 

fartøyeiere. Thomassen antyder at Vadsø-

fi skerne ilandfører henimot 200 tonn, og 

med signaler om økte kvoter neste år, vil 

totalkvantumet bli betydelig høyere.

Også ordfører Svein Dragnes (Ap) er 

glad for at anlegget nå kommer i drift.

– Dette er noe vi har ventet lenge på, 

og jeg må få uttrykke glede over at Vadsø 

igjen, etter mange år uten mottak, kan 

framstå som en kommune med fi skemot-

tak. Det betyr mye for hele kommunen, og 

ikke minst for fi skerne, sier Svein Dragnes, 

som håper at mottaket blir permanent.

For øvrig er det klart at Fiskeridirek-

toratets regionkontor i Vadsø i løpet av 

 våren neste år skal fl ytte inn i det tidligere 

Domstein-anleggets administrasjonsavde-

ling, altså i samme bygg som nå er renovert 

til fi skemottak.

Det blir fi skemottak
Kjetil Sivertsen (24) satser på en fremtid som fi sker og Halvar Thomassen (62), leder av det lokale fi skarlaget, ser adskillig lysere på fremtiden han også. Foto: Bjørn Hildonen.

I begynnelsen av oktober kom gladmeldinga til fi skerne i Vadsø: Fra årsskiftet åpner Båtsfjordbruket fi ske-
mottak i lokaler tilhørende Coop Eiendom, tidligere Domstein. 

7



Av: Øystein Ingilæ

– Men vi kan for all del ikke miste motet, 

sier Jonny Pedersen i Kjøllefjord som har 

basert sin drift på lynraske sjøvær og stort 

serviceapparat i land.

Sammen med Frode Lyngedal og Thor 

Petter Krogh har han nylig investert for 

over 16 millioner kroner i tre nye båter 

pluss et eget serviceanlegg. Han er derfor 

forpliktet til å se lyst på livet uansett hvor 

tungt skyene henger.

Likevel må han forholde seg til realite-

tene. Råfi sklagets sluttsedler viser nemlig 

kaldt og kynisk at fangstkvantumet han i 

fjor høst fi kk 36.145 kroner for, i år kun be-

tales med fattige 19.469 kroner!

Falmende glansbilde
I hjertet av fi skeværet ligger de identiske 

speedsjarkene fortøyd ved ett av de vakres-

te kaianleggene på Finnmarkskysten. Man 

kommer nesten ikke nærmere et glans-

bilde av det norske fi skeryrket. Det lyser 

optimisme og pågangsmot av kystbåtrede-

riet Striptind AS. Men når lotten så og si 

halveres over natta, er det vanskelig å holde 

glansen skinnende.

– Vi er nødt til å si til oss selv at det her 

jo må snu en dag. For dagens prisnivå gjør 

fi skeriene stort sett til en fra hånd til munn-

næring, sier Jonny.

Å gløtte på fjorårets sedler gir ingen 

trøst. Det skaper snarere bare irritasjon og 

i verste fall tungsinn. Det har han i hvert 

fall ikke råd til, all den tid han vet at drifts-

mønsteret fi skebåtrederiet forsøker å få til, 

kan være redningen for fi skeværene i fram-

tiden.

Jobb til 24
Da de tre Kjøllefjordfi skerne i 2007 kontra-

herte tre identiske speedsjarker fra Island, 

lanserte de nemlig sin egen driftsmodell 

som ble en braksuksess for fi skeværet.  Etter 

hvert som båtene i tur og orden ble  levert 

det påfølgende året, først «Striptind», så 

«Vårliner» og til slutt «Ørntind», ble de satt 

direkte inn i et lukrativt fi skeri. Kombinert 

med en bifangstordning som tilnærmet ga 

dem fritt fi ske, sørget de for god gammel-

dags fi skeværstemning fram mot juletider 

Holder hardt å være optimist
Med tilnærmet halvering av fangstverdien har optimistene anstrengte smil nå til dags.

Rederiet Striptind AS i Kjøllefjord har snudd en negativ trend. De har gjort fi skaryrket attraktivt. Fra venstre Frode Jensen, Øyvind Lyngedal, Thor Petter Krogh, Frode Lyngedal, 

Daniel Lauritzen og Jonny Pedersen. Foto: Øystein Ingilæ
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i fjor. Bua var fullpakket av lineegnere og 

i land sto et eget sløyegjeng klar når de 

klappet til kai. Til sammen sysselsatte de 

tre sjarkene alene et mannskap på 24 med 

stort og smått. Samtidig forsynte de fi ske-

bruket med blodfersk torsk som ble fi letert 

for det franske kjøkken.

Eget driftsmønster
Med et stort landapparat og racerbåtfart til 

fi skefeltene utfor Nordkyn, kunne de drifte 

med rekordkorte sjøvær som ga store kvan-

tum blodfersk fi sk. I år kjøpte de Fikse-

kaia i sentrum av Kjøllefjord hvor de har 

etablert egen linegnesentral som skal sikre 

denne driftsformen.

Men med markedet i ulage har de fått 

noen tunge vaser å greie ut. Hverdagen har 

endret seg relativt dramatisk på kort tid. 

Nå holder det hardt å være ung fi sker med 

fl unkende nytt fartøy. Årets høstsesong har 

bare vært en skygge av fjorårets.

– Selv om vi har mer torsk å fi ske på i 

år, har det vært vanskelig å gjennomføre 

driftsmønsteret vi la til grunn da vi bestilte 

båtene. I år har vi ikke hatt råd til å leie 

sløyehjelp i land. Dermed har vi fått atskil-

lig lengre sjøvær, som igjen betyr redusert 

drift, sier Jonny Pedersen.

Framtidens fi skeri
Tøffe tider til tross. Pedersen vil over hodet 

ikke bidra til noen nekrolog verken for 

fi sker yrket eller rederiets driftsmønster. 

Med oppjusterte priser mener han bestemt 

at speedsjarker kombinert med et godt ser-

viceapparat på land er framtiden for norske 

fi skevær.

– Med tilstrekkelige kvoter og et fornuf-

tig prisnivå kan speedsjarkene i beste fall 

bli fi skeværenes redning. Fiskefeltene vi 

før brukte et par timer til å nå, ligger nå 

bare halvtimen unna. Dermed sparer vi en 

halv arbeidsdag bare i gangtid.

Pedersen framholder at når de i tillegg 

får fangsten sløyet i land, er det atskillig en-

klere å rekruttere fi skere. Dette er nemlig 

en drift som gjør at de to som utgjør mann-

skapet om bord, kun har som oppgave å dra 

ut om morgenen, hale lina, bløgge fi sken 

og sette ut nytt bruk før de setter kursen 

i land. Under torskesesongene vil denne 

driften kunne gi fl ere sjøvær i døgnet per 

båt og dermed dobbelt mannskap om bord, 

der hvert skift går unna på få timer. 

Stor fornying
I dag er det imidlertid ikke dobbeltsjøvær 

som står øverst på blokka. Med sand i mas-

kineriet som skal holde hjulene i gang, 

har de helt andre utfordringer. Men fel-

les skjebne er felles trøst. De tre fi skerne 

har fl ere nybyggere med seg i samme båt. 

Kjølle fjord har nemlig opplevd en aldri 

så liten ny vår på havna de to siste årene. 

Fra å være solid plassert i den tradisjonelle 

forgubbingsprosessen som ligger som en 

klam hånd over kysten, er fi skeværet tilført 

sju – åtte nye helårsbåter bare de to siste 

årene. Deriblant fem nybygg. I tillegg har 

fl ere relativt unge tatt steget om bord.

– Det hjelper helt klart på at det er fl ere 

som satser, sier Jonny Pedersen.

Sluttseddelen viser at fangstverdien nesten er halvert i løpet av et år.
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Striptind AS åpnet i høst egnesentral i Kjøl-

lefjord. 

Selv har de behov for 8.000 stamper line 

til eget bruk, men satser på at Fritz Almar 

Evensen og hans stab skal kunne forsyne 

andre linebåter med et tilsvarende antall 

ferdigegnede linestamper.

Heretter vil de imidlertid kontraktfeste 

avtaler de inngår med andre fi skebåter. 

Debuten som lineegnesentral ble nemlig 

noe helt annet enn de hadde forventet seg. 

Da høstsesongen var klar og folk var hen-

tet inn til et par hektiske førjulsmåneder, 

uteble båtene.

– Ut fra bestillingene vi fi kk tidligere i 

sommer hadde vi bare kapasitet til å betje-

ne fi re fartøy foruten våre egne båter. Men 

ingen kom. Tre hadde gått til Båtsfjord, 

mens den fjerde droppet høstfi sket.

Jonny Pedersen legger ikke skjul på at 

han er irritert og føler seg lurt. Særlig si-

den de måtte avvise mange andre henven-

delser.

– Egentlig skulle her ha vært fullt trykk, 

I stedet må vi gå på halv maskin i lineegne-

sentralen, sier Pedersen.

Fryseren full 
av line

Jonny Pedersen ønsker ikke å bære ved til 

bål et som holder fyr i omdømmet om kla-

gende fi skere. Han har likevel fl ere hjerte-

sukk til Råfi sklaget:

– Det er all grunn til å stille spørsmål når 

man opplever at hyseprisene kan variere fra 

sju- til 14 kroner kiloen avhengig av hvor i 

landet du leverer. Jeg har ingen problemer 

med å se at markedsmekanismene har en 

viss innfl ytelse, men når utslagene blir så 

store, da har Norges Råfi sklag utvilsomt en 

jobb å gjøre, sier Pedersen.

Samtidig frykter han for at Råfi sklagets 

kveitepolitikk det siste året er i ferd med å 

bli ris til egen bak.

– Vi har opplevd at prisfrislippet Råfi sk-

laget åpnet for i fjor, har presset prisene fra 

over 54 til under 34 kroner på kort tid på 

grunn av dårlig marked. Men da må det 

være bedre politikk å stanse kveitefi sket og 

la den svømme i havet til markedet bedrer 

seg. Vi må for alt i verden ikke la kveita bli 

en billigfi sk. Det har i alle år vist seg at mar-

kedet er villige å gi en god pris for kveita. 

Nå risikerer vi i stedet å venne kjøperne til 

lavere priser som neppe lar seg hente inn 

igjen like raskt som de ble redusert.

Klar melding til 
Råfi sklaget

Selv om Jonny Pedersen ikke vil stakkarsliggjøre fi skar-

yrket, sier han det er umulig å unngå hjertesukk.

Fritz Almar Evensen har frysa full av line. Utenom 

 rederiets egne båter, uteble nemlig alle som bestilte 

plass til høstfi sket.
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Bilde

Lasse Johannesen fra Sommarøy Produksjonslag er her klar med en ny forsyning med frossen lutefi sk som skal selges fra Coop Prix på Myre. Butikksjef Frank Knudsen er godt fornøyd 

med at de kan tilby dette produktet som er laget av en lokal produsent. 

Av: Svein-Arne Nilsen

Det har vært like sikkert som at jula kom-

mer i desember: Hvert år har Sommarøy 

Produksjonslag i Øksnes laget og solgt lu-

tefi sk til jul. Slik har det vært ved bedriften 

i over 30 år. Normalt har de solgt 2,5 til 3 

tonn fi sk. I år ser det ut til at det kan ende 

med 16 tonn før jula ringes inn. En formi-

dabel økning i forhold til tidligere år.

– I år har vi endret på innpakning av 

lutefi sken vår. Vi fi kk et tilbud om kjøp av 

esker med et fl ott kystmotiv på. Vi fant ut 

at det kunne være verdt å prøve og endre på 

innpakningen, og det ser ut til å ha slått an 

hos våre kunder. Det ser mer spennende ut 

med en fl ott innpakning. Tidligere solgte vi 

all lute fi sken direkte fra bedriften. I år har 

vi fått avtaler med salg fra dagligvarebutik-

ker i hele Vesterålen og Lødingen. Det har 

vist seg å være et lurt trekk som har gjort at 

salget har økt betraktelig, sier produksjons-

sjef ved bedriften, Lasse  Johannessen.

Egen oppskrift
Prosessen med å lage lutefi sk starter et 

halvt års tid før jul. Da plukker de ut den 

tørrfi sken som det skal lages lutefi sk av. 

Den ble hengt på hjell i mars og tatt inn i 

mai–juni. Den blir kuttet opp og prosessen 

med bløyting og luting starter. I septem-

ber–oktober er det første partiet med lute-

fi sk ferdig for salg.

– Vi har vår egen oppskrift. Vi har gjort 

noen små justeringer for å få lutefi sken 

så god som mulig, og det har vist seg at 

vår måte å lage den på har blitt satt pris 

på av kundene. Men oppskriften er vår 

bedriftshemmelighet, sier Johannessen 

og smiler lurt.

Betaler for kvalitet
Vi møtte Lasse Johannessen da han le-

verte et nytt parti med lutefi sk hos Coop 

Prix på Myre. Butikksjef Frank Knudsen 

fulgte nøye med at det ble nok av produk-

tet i frysedisken. Han synes det er fl ott at 

de kan tilby lutefi sk til kunder fra en lokal 

produsent.

– Jeg synes det er positivt at vi har fått 

til et så bra samarbeid med en lokal produ-

sent, som kan levere lutefi sk av god kvali-

tet. Salget har så langt gått meget bra. Når 

fi sken kommer fra en lokal produsent med 

mange års erfaring, så vet kundene hva de 

får. Og får de kvalitet, er de også villig til å 

betale for det, sier Knudsen. Nå er frysedis-

ken fylt opp, men han ser ikke bort fra at 

de må be om en ny forsyning i løpet av en 

hektisk julehandel. 

Nytt design mangedoblet salget
Sommarøy Produksjonslag AS har produsert lutefi sk for salg i over 30 
år. I år har dette produktet fått ny emballasje og fl ere utsalgssteder. 
Det har satt fart i salget.
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Av: Svenn A. Nielsen

Den er rødmalt, butikken. På en fi n som-

merdag, eller for den saks skyld i nordvest 

og regnvær, kan du også komme med båt. 

Legge til og gå opp på kaia. Da ligger butik-

ken plutselig der veien begynner. 

Veis ende
En vei som forbinder Engvik med alle an-

dre veier i verden. Veier som går innom 

alle andre butikker. Men blant alle disse 

butikkene er butikken i Engvik en av dem 

som byr på minst kjøpepress. Her må du 

ikke handle. Begrunnelsen for å komme 

hit må ikke være at du skal «ha noe». Du 

kan like godt bare sitte ned, og drikke en 

kopp kaffe inne eller ute på kaia. Er sola for 

skarp, regnet for stritt eller vinden for kald, 

kan du sitte skjermet under overbygget, og 

helt gratis får du en prat med på det vesle 

kaffekjøpet. Helt gratis er også en særegen 

følelse av tid som hviler over hus og kai. Du 

skal ikke lenger. Du kommer ikke lenger. 

Du er ved veis ende.

Pioneren Markus
– Det var faren min, Markus, som etablerte 

butikken. I 1928 begynte han med vanlig 

kolonial her ute. I tillegg drev han  jo fi ske, 

og han kjøpte også fi sk til salting og hen-

ging. Den gang var det mye liv her. Han 

hadde en fem–seks mann i arbeid, fortel-

ler Per Engvik, som ble født 10 år etter at 

faren begynte med butikk. Men Per kan 

huske hvordan det var, i alle fall fra etter 

krigen, og det gikk ganske mange år før da-

gens brygge ble ført opp. I hans barndom 

lå kaia et steinkast unna. Grunt var det så 

båtene fullastet med fi sk eller andre varer 

ikke kom inntil.

– Vi måtte føre varene til land i en dory. 

Det var litt av et arbeid, minnes han. 

Tunge tak
Tidlig måtte han hjelpe til og det var man-

ge tunge tak. Mel kom i sekker på 50 kilo, 

men det tunge arbeidet ga også krefter, og 

i 13-årsalderen var en sekk mel ikke tyngre 

enn at guttungen maktet å buksere den 

opp på kaia alene.

Faren iset også fi sk. Isen hentet de fra 

vann i nærheten. Den skulle skjæres og bæ-

res. Lå vannet nært, bar det hjem på kjelke, 

måtte de lenger unna, var det å sage, knuse 

og bære isen i sekker som ble rodd hjem.

Butikken i Engvik
Der veien stopper fi nner du butikken. Butikken i Engvik på Rebbenes-
øya. Kanskje den aller viktigste livsnerven i det lille samfunnet, ved 
siden av fi skebruket i Løksfjorden.

Kommer du hit, skal du ikke lenger. Du er ved veis ende, og kan slå deg ned og ta en kopp kaffe sammen med Per Engvik. Han har mye å fortelle.
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Glad i å arbeide
Men uansett hvilke strabaser Per forteller 

om, er det med et smil. Ryggen er kanskje 

ikke helt patent nå når han har rundet 70, 

og kanskje handler det om tunge tak i unge 

år, men armene har holdt. Det er han glad 

for, og dessuten understreker han – arbei-

det opplevdes ikke som tvang.

– Nei, vi var ikke late. Vi hadde lyst til å  

arbeide. 

15 år gammel fi kk han arbeid ved fi ske-

bruket i Løksfjord. Dit kom det saltbåter. 

20 tonn med blytungt salt skulle fra laste-

rommet om bord og inn i saltsiloen på land 

med spade og trillebår.

– Vi var to, og brukte vel en tre–fi re ti-

mer på jobben. Jeg kan huske vi var dyk-

tig slitne etterpå. Hver skuffe veide vel en 

åtte–ti kilo, klukkler han. 

18 år og båteier
Bare 18 år gammel kjøpte Per seg båt. Med 

den drev han fi ske i hjemmeområdet og i 

tillegg litt på Finnmarkskysten.

– Vi måtte kjøpe ny. Gammelbåten, en 

påbygd livbåt, sleit seg og ble knust i fjæra. 

Vi var helt avhengige av båt, og den nye 

kjøpte vi fra Bindalen. Det var en veldig god 

båt. En dryg sjark. Seksogtyve fot.

– Jeg husker godt prisen – 3.500 kroner. 

Per Engvik ler, men den gangen, i 1956 var 

det mye penger. 

Selv om han fortsatt hjelper til med drif-

ta, er det mange år siden Per overlot butik-

ken til sønnen, Jonny.

Småseimøljeloft
På loftet over butikken i Engvik står et 

langbord. Der dekker Jonny og sam-

boeren hans, Aina Olaissen, til om noen 

skulle  ønske seg en småseimøljefest. Inn-

til 20 personer kan benke seg på butikk-

loftet, og skulle de ha interesse av det, 

kan de lete mellom gamle dokumenter 

og regnskapsbøker og sjekke prisene på 

skråtobakk, kaffe, mel og sukker fra mel-

lomkrigsårene. Også Norges Råfi sklag 

har besøkt Engvik, butikken og «små-

seimøljeloftet». Ikke sjelden kommer det 

busslaster med turister, og til Engvik er 

alle velkommen.

I dag bor det ikke fl ere enn rundt 60 

mennesker fast på Rebbenesøy. Men Per 

Engvik er optimist. For ikke lenge siden 

fl yttet en familie med tre barn til øya. Slikt 

gir håp, for det er ikke til å stikke under en 

stol, medgir han, at mange hus er befolket 

med pensjonister.

Liv laga
– Når de blir borte, blir det vel bare fritids-

boliger igjen. Jeg tror likevel samfunnet 

her ute er liv laga. I alle fall så lenge vi har 

fi skebruket og butikken. Skulle butikken 

forsvinne, ja, da er jo Hansnes nærmeste 

handelssted.

Til Hansnes kommer man ikke fra Reb-

benesøy uten med bil, buss og ferge eller 

egen båt. Med buss tar handleturen hele 

dagen. 

Attåtnæring
– Da kan vi jo like godt dra til Tromsø, så 

får vi kanskje gjort fl ere ærend enn det vi 

kan få utført på Hansnes, men jeg vil ikke 

tro at butikken forsvinner.

Jonny Engvik kjører også postruta på 

øya, og med den som attåtnæring gir butik-

ken levebrødet. I Pers yngre dager var det 

fi ske og jordbruk som i tillegg til butikken 

ga inntekt. I dag er det ingen som driver 

med sauer lenger.

– Jeg synes det er litt rart. De eneste 

 dyrene vi ser i dag er rein, smiler den gam-

le handelsmannen.

Vanskelig år
2009 har vært et vanskelig år for Rebbe-

nesøy som for mange andre små fi skeri-

avhengige kystsamfunn. Fiskemottaket i 

Løksfjord ble midlertidig stengt først på 

året. Markedet for saltfi sk var borte. Pris-

ene sokk som stein mot havets bunn.

Noen fortsatte likevel fi sket. Tok den 

 ekstra turen på en til to timer til Vengsøy 

med fangsten. Andre la båten i bøya og 

gikk på land. Men helt slutt er det ikke i 

Løksfjord, og nå har Johnny Caspersen, 

tidligere fi sker, medlem av styret i Norges 

Råfi sklag og opprinnelig fra Rebbenesøy, 

i samarbeid med lokale krefter sørget for 

ei stor fl ytebrygge. Normaliserer tidene 

seg, har Rebbenesøy i alle fall et mye bedre 

 utgangspunkt for å kunne ta i mot frem-

med båter.

Butikken er viktig
Per Engvik er glad for at både fastboende 

og hyttefolk trofast gjør sine innkjøp lo-

kalt. At de ikke laster bilene fulle av varer 

når de fredags ettermiddag setter kursen 

for fritidseiendommene sine ute på øya. 

Mange kommer innom butikken og hand-

ler. Slik støtter de opp om nærbutikken. Et 

viktig bidrag til det lille lokalsamfunnet i 

Tromsøs absolutte ytterkant. Og der mange 

små nærbutikker andre steder har bukket 

under, lever butikken i Engvik ennå i beste 

velgående, mer enn 80 år etter at Markus 

Engvik etablerte den.

(V) Jonny Engvik (t.h.) driver butikk og kjører post, og så lenge både de bofaste og hyttefolket slutter opp om butikken, gir det grunnlag for drift. (M) På loftet over butikken kan du 

benke deg og i varme sommerkvelder få servert småseimølje. Du kan også snike deg til en titt i gamle regnskapsbøker. Per Engvik og Johnny Caspersen ser på prisene på tobakk, mel 

og sukker fra før krigen. (H) Per Engvik (71) har overlatt driften til sønnen, Jonny, men er stort sett hver dag å treffe på butikken.
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Av: Øystein Ingilæ

Magrere tider i Europa og et tørrfi skmarked 

som så å si har klappet sammen, har ikke 

tatt nattesøvnen fra Stein Inge Kristian sen 

(33) på Skjånes.

– Det går egentlig ikke en dag uten at jeg 

trives som fi sker, sier Kristiansen. 

Selv som såkalt sjøltilvirker av tørrfi sk.

Som penger i banken
Kvantumet av torsk som Stein Inge 

Kristian sen hang på hjell i vår, består i 

hovedsak av garnfi sk han ikke fi kk solgt 

til fi skebruket. Men det ble ikke mer enn 

to–tre tonn. Derfor er det ingen krise for 

ham at tørrfi skmarkedet er i store vansker 

for tiden. Han synes snarere at det er bedre 

å ha fi sken lagret i hus til markedet snur, 

enn at den fortsatt skulle ha svømt i sjøen. 

Da står den om ikke annet som penger i 

banken, selv om rentenivået akkurat nå er 

lite å skrive hjem om.

I mellomtiden forsøker han seg i år for 

første gang som lutefi skprodusent. Han 

har allerede sortert ut den beste tørrfi sken 

og gjort den klar til utvanning.

– Men det er ikke for salg. Det blir kun 

til eget bruk.

I år har han også tatt seg tid til å teste ut 

sine egenskaper som klippfi skprodusent. 

Resultatet er en vare som sannsynligvis 

hadde gjort mange portugisere tårevåte.

Men den serveres kun på Skjånes.

Regelens unntak
Selv om 2009 har vært et beintøft år for de 

fl este fi skerne, framstår Skjånes i Gamvik 

kommune som regelens unntak. Det lille 

fi skeværet som ligger på vestsiden av Tana-

fjorden, har mer eller mindre blitt spart 

Lykkelig med liten hjell
Liten hjell til fi sken og liten gjeld til banken. Denne fi losofi en gjør at fi skaryrket fortsatt kan være lett å 
leve – selv når markedet knaker stygt i skjøtene. 

Stein Inge Kristiansen lar fi nanskrise være fi nanskrise. På Skjånes merker de lite til at markedet er i ulage. Foto: Øystein Ingilæ
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for fi nanskrisens herjinger med fi skeri-

næringen.

– Prisene har selvsagt falt kraftig, men 

vi har stort sett bare hørt om problemene 

resten av næringen har slitt med i år, sier 

Kristiansen. 

Men de har fått god drahjelp fra naturen 

selv til å komme seg helskinnet gjennom 

de hardeste takene.  Torskeinnsiget i Tana-

fjorden kom nemlig i forkant av de største 

problemene.

– Her er mars og april de viktigste tor-

skemånedene. De fl este her var ferdig med 

torskekvoten da leveringsproblemene star-

tet, forteller Kristiansen.

Torsk er ikke alt
De årlige retildelingene av torsk som 

nærmest har blitt et leve eller dø for man-

ge i næringen, har egentlig liten betyd-

ning på Skjånes. Torsken er nemlig ute 

av fjorden når det er tid for omfordelin-

gen av torskekvoten. Når avgjørelsen tas 

er sjølaksefi sket i gang. Og senere på året 

er det tid for krabbefangst. Dermed har 

Skjånes-fi skerne stort sett aktivitet hele 

året uansett om torskekvoten er stor el-

ler liten.

Forsiktig millionsatsing
Mellom sesongene holder Stein Inge Kris-

tiansen på med å bygge seg et eget topp 

moderne sjøhus. Men han stresser ikke 

med å få det ferdig siden det vil koste ham 

over en million kroner. Da tar han det hel-

ler over fl ere år, slik at anlegget stort sett er 

nedbetalt når det står fi ks ferdig.

– Vi er forsiktige her. Kanskje det er for-

klaringen på at vi har en høy trivselsfaktor 

blant fi skerne i bygda.

Barne–boom
For Stein Inge Kristiansen er Skjånes ve og 

vel nærmest vel så viktig som egen drift. 

Etter fl ere år med frafl ytting fryktet han 

at fi skeværet skulle lide samme skjebne 

som mange andre små samfunn. Da han 

og kona i fjor fi kk sitt fjerde barn, var han 

redd for at den siste Skjånes-væringen var 

født. Men så snudde det på et blunk. Det 

ble både født fl ere og bygda fi kk i tillegg 

innfl yttere med fl ere barn.

– Her er faktisk kommet seks nye barn 

etter at vi fi kk vår yngste. Befolkningen har 

økt fra 70 til 80, kan entusiasten  fortelle.

Et synlig resultat av utviklingen er at 

Rita Moen i nærbutikken har måttet rydde 

en egen hylleseksjon til barnemat.

– Kjempeartig og et godt tegn for fram-

tiden, sier hun.

Fiskebruket viktig
Forsiktige fi skere og pen befolkningsvekst 

er likevel ikke den eneste faktoren som gjør 

fi skaryrket til en trivselsnæring i bygda.

Kristiansen mener Skjånesbruket spiller 

en viktig rolle for de 12 helårs drevne fi ske-

båtene i «værre».

– Vi har et unikt forhold til bruket. De 

hjelper oss når vi trenger en håndstrek-

ning, og vi bidrar med vårt dersom de 

trenger noe ekstra. Sånn sett har vi gode 

arbeidsforhold, sier Kristiansen.

Fiskekjøperen Sture Olsen, er enig og sier 

det er ekstra viktig for ei lita bygd at samar-

beidet mellom bruk og fi skere fungerer.

– Vi er jo alle innstilt på å bo og leve her. 

Da kan vi ikke dra i hver vår retning.

Rita Moen (t.v) og Inger Tetlie på Coopen har i år laget en egen hylle for barnemat, det tegner godt for framtiden. Fiskekjøper Sture Olsen mener at et godt samarbeid mellom bruk 

og fi skere har ekstra stor verdi for et lite fi skevær som Skjånes. Foto: Øystein Ingilæ
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Fangst Tonn Verdi USD (mill.)

Fv. Roger Hansen, Bernt Nicolaysen, Åge Jakobsen og Thor-Edgar Ripman. Foto: Tor-Edgar Ripman

Av: Svenn A. Nielsen

Siste uka i november satte ei gruppe fi ske-

re, representanter fra Norges Råfi sklag og 

industri- og eksportselskapet Cape Fish AS, 

kursen for Japan. Cape Fish AS består av 

morselskapet samt Storbukt  Fiskeindustri 

AS og Cape Fish Sales AS. Tross utfordrin-

ger i markedet, var det mange positive ting 

å rapportere etter besøket.

Ett poeng er at krabbene er blitt mindre. 

Det har gitt betydelige utfordringer for salg 

og markedsføring hos de norske ekspor-

tørene. Men et fangstnivå på over 5.000 

tonn gjør Norge til en betydelig markeds-

aktør i global sammenheng. 

– Vi ser at kvoter og fangst reduseres 

også i alle andre havområder. Dette betyr at 

prisene fremover vil holde seg stabile. I alle 

fall er det den trenden vi nå ser, og det til 

tross for at den økonomiske utviklingen i 

hovedmarkedene våre er generelt sett svak, 

sier Tor-Edgar Ripman som er Råfi sklagets 

«krabbesjef», og som var med på markeds-

turen til Japan.

Under besøket i de to japanske storbye-

ne Tokyo og Sapporo, fi kk de også informa-

sjoner om et endret forbruksmønster. Folk 

spiser mer hjemme enn før, ikke så mye 

ute på kaféer og restauranter, og de kjøper 

«billigere» krabbeprodukter.

– Samtidig med denne utviklingen ser vi 

at fi sket i Alaska er redusert med 21 pro-

sent. Fortsetter russerne med en  bedre og 

mer effektiv kontroll i sin del av Stillehavet, 

vil vi i tillegg få ytterligere begrenset svart-

fi sket. I den russiske sonen i Barentshavet 

regner vi med at fi sket vil reduseres med 

30 prosent. Alt i alt gir dette grunnlag for 

stabile og relativt gode priser, sier Ripman, 

og legger til:

– I Norge har vi også den fordelen at vi 

regnes som en stabil leverandør av konge-

krabbe, og  i Japan er det stor interesse for 

å etablere nye leverandørkontakter.

Gledelig var det også for gruppen å regi-

strere at det er interesse for alle kvaliteter 

av kongekrabbe.

– Vi ser at vi kan selge skadet krabbe, 

at det også er interesse for de små krab-

bene og ikke minst hokrabber. Variasjonen 

i produkter er også stor. Her er rom for 

hele krabber så vel som kokt, rå og levende 

krabbe.

Det siste er en utfordring. Skal Norge 

kunne levere levende krabbe til Japan, betin-

ger det rask transport, og Tor-Edgar Ripman 

sier det ikke vil være mulig før vi får ei fl y-

rute fra Lakselv, noe hele næringa ivrer for.

Det japanske markedet har imidlertid et 

sterkt fokus på kvalitet og dokumentasjon. 

Skal du hevde deg i dette fi skeelskende lan-

det, der også kunnskapen om fi sk og sjødyr 

er svært stor, må du ha produkter av høy 

kvalitet, og du må kunne dokumentere hva 

det er du selger. De norske gjestene møt-

te imidlertid stor interesse for import av 

norsk kongekrabbe og et videre samarbeid 

med CapeFish og datterselskapet Storbukt 

Fiskeindustri AS. Tor-Edgar Ripman er 

ikke i tvil:

– Japan vil være hovedmarkedet for 

norsk kongekrabbe de nærmeste årene. To 

tredjedeler av den norske produksjonen vil 

dette markedet ta unna. Sett i forhold til 

det desimeringsfi sket som foregår, vil det 

japanske markedet være av avgjørende be-

tydning. Uten et marked som er villig til å 

kjøpe alle de ulike størrelsene, kvalitetene 

og produktene, vil desimeringsfi sket neppe 

være lønnsomt.

Krabberekord tross halvert kvote
Norsk fangst av kongekrabbe vil få et nytt rekordår med over 5.000 
tonn til tross for en halvering av kvota i det regulerte fi sket. Ved 
 starten av desember har volumet passert 5.200 tonn til en første-
håndsverdi på 120 millioner kroner.
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Av: Thor E. Kalsaas

I begynnelsen av november tok Råfi skla-

get i bruk fjernvarme fra sjøvann i stedet 

for olje og elektrisitet som kilde til opp-

varming av bygget i Svolvær.  

I korte trekk virker systemet slik: I kjel-

leren på et nabohotell i Svolvær står det 

en varmepumpe som tar inn sjøvann fra 

havnebassenget. Salt skilles ut, og der-

etter blir det rene vannet varmet opp av 

en varmeveksler. Vannet blir så sendt i 

rør til Råfi sklagets bygg, til husets eget 

forgreningssystem. Temperaturen ute 

registreres med følere og danner grunn-

lag for intensiteten og varmen som til-

føres bygget. Den teknisk ansvarlige ved 

 Råfi sklagets Svolværkontor, driftsleder 

Per-Gunnar Hanssen, stiller garantert 

opp med supplerende detaljer. 

Som en kuriositet, kan På Første Hånd 

bidra med en melding Per-Gunnar skrev 

til byggets leietakere den første morge-

nen med nytt fjernvarmesystem i drift: 

«Var veldig spent på situasjonen da jeg 

kom på jobb i morges. Men alt ser ut til 

å fungere som planlagt, heldigvis. Hvis vi 

får noen fødselsplager, må dokker ta det 

som en ‹mainn›. Æ ska gjør det æ kan 

førr å slippe å dele ut varmekjeledresser.» 

(Så vidt redaksjonen i Tromsø kjenner til, 

har Per-Gunnar sluppet å anskaffe kjele-

dresser).

Tiltaket er ett i rekken av større og min-

dre miljø- og ENØK-tiltak som Råfi sk-

laget har iverksatt, og nye tiltak vurderes 

løpende. 

Av: Svenn A. Nielsen  

Vi har ikke mange rekefabrikkene  igjen. Det 

tynnes også i rekkene blant dem som kan 

rekehistorien. Læreren og narvikværingen 

som midt på 1970-tallet gjorde Skjervøy-

væring av seg, Nils Alm, har imidlertid 

tatt ansvar. Nå foreligger første del av reke-

historien i Nord-Troms, kalt «Entusiasme, 

framtidstro og vekst». Neste år kommer del 

to, som han planlegger å skrive sammen 

med Bjørn Petter Finstad.

Innledningsvis forteller Alm om sitt 

møte med regionen. Det var liksom opp-

lest og vedtatt at det sto dårlig til, og han  

beskriver det som helt frem til 1980-tallet 

var en nordnorsk følelse av underlegenhet. 

Noe som skapte en sutrekultur vi siden i 

store trekk har kommet ut av.

For i Nord-Troms var havet rikt, og den 

som ville satse skapte levebrød for mange, 

mange fl ere enn seg selv.

Nils Alm har tilegnet boka tre unge 

menn. Alle hadde en drøm om å skape seg 

et levebrød på havet, og de hadde nettopp 

avsluttet fi ske- og fangstutdanninga ved 

Skjervøy videregående skole. De fi kk aldri 

drømmene oppfylt. De omkom alle tre så 

alt for tidlig. Ikke på havet, men i trafi kk-

ulykker. En av dem var Jostein Alm, født i 

1981, Nils Alms egen sønn.

Først ble jeg litt forvirret over den følel-

sesladete inngangen på ei bok som dette. 

Men tanken slo meg, jo mer jeg leste, at 

disse ungdommene også, selv om de så 

tragisk gikk bort, varslet om en fremtids-

tro, en tro på utnyttelsen av egne ressur-

ser mer enn rop på staten og annen hjelp 

utenfra. At det faktisk ligger en kime til 

optimisme i å hente dem frem så mange 

år etter ulykkene.

I denne første boka er sentrale rekemil-

jøer som Lenangsøyra og Havnnes ikke 

omtalt i like stor grad som Nord-Lenan-

gen, Skjervøy og Reinfjord. Det kommer, 

lover Alm, i neste bok.

Boka er spekket med bilder, mange ut-

lånt fra Nord-Troms Museum, som også 

er utgiver. Det er en rik skatt av minner 

og historie som er bygget opp ved museet, 

og som gjør boka rik og mangfoldig. Kart-

materialet gjør at vi kan «se» hvor vi er og 

hvor nær vi er de rike ressursene i havet.

Det er ei viktig bok Nils Alm har skre-

vet, og det er ei god bok. Viktig fordi den 

tar vare på en så vesentlig del av kyst- og 

næringshistorien i Troms. God fordi læ-

reren skriver godt og ledig. Av og til litt i 

overkant akademisk, men når han slipper 

seg løs i historisk presens, makter han å 

skape en følelse av at også vi er med, at vi 

ser det, kjenner dekket gynge og ser trålen 

der den kommer over ripa full av fangst.

Fra olje til 
sjøvann

Driftsleder og Råfi sklagets ansvarlige for nytt miljø- og 

ENØK-vennlig sjøvannsystem, Per-Gunnar Hanssen. 

Foto Jan Olav Punsvik
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«M. Solhaug» er ombygd til en topp moderne linebåt. Foto: Bjørn Hildonen

Av: Bjørn Hildonen

– I dag, etter noen ukers drift, viser det seg 

at min satsing er riktig, sier en fornøyd Sol-

haug. 

Det mange stilte seg hoderystende til var 

at han skulle drifte med opp til 300 stam-

per line og klare to til tre sjøvær i uka. Nå 

har han overbevist skeptikerne gjennom 

sine resultater.

Nei i Finnmark
Etter at reder og skipper Mikal Solhaug 

kjøpte den 70 fot store snurrevadbåten, 

med en prislapp på 6 millioner kroner og 

en torskekvote på ca. 150 tonn, har Båts-

fjord Skipsservice stått for ombyggingen. 

Erfaringer fra Island er benyttet under 

ombyggingen. Den totale investeringen er 

kommet opp i 16 millioner kroner. 

Blant annet er det investert i en topp mo-

derne fabrikk og transportbånd for lasting 

og lossing av linestamper. Men han måtte 

ut av fylket for å skaffe fi nansiering til pro-

sjektet.

– Jeg var i kontakt med fl ere banker her i 

fylket. Alle var skeptiske og stilte seg tvilen-

de til investeringens lønnsomheten. Nord-

landsbanken hadde en annen holdning, og 

her fi kk jeg fi nansiert kjøpet og ombyggin-

gen, sier Solhaug.

Kystens mest effektive
Det var mange som var skeptiske da Mikal Solhaug (35) startet ombyggingen av det 70 fot store snurre-
vadfartøyet, bygd i 1984, til det rederen hevdet skulle bli kystens mest effektive  linefartøy.  
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Så langt har han hatt suksess, reder og skipper Mikal Solhaug. Foto: Bjørn Hildonen

Fra januar til mars skal han drifte et-

ter hyse. I juni er det blåkveite og i høst-

månedene er det torsk og bifangster det 

handler om. Fra juli til august er det 

 ferietid.

Oppsiktsvekkende
I midten av oktober kunne skipper  Mikal 

Solhaug, som for øvrig av Intrafi sh og 

 FiskeribladetFiskaren er nominert som 

kandidat til «Årets navn», og hans mann-

skap på seks, legge ut på sin første tur. Etter 

vel fi re ukers drift er resultatet oppsiktsvek-

kende godt.

– Opprinnelig var planen å gå ut med 500 

linestamper per sjøvær. Men vi har kom-

met til at det mest effektive er å gå ut med 

rundt 250. I løpet av fi re testuker har vi til 

sammen gått ut med 2200 stamper. Resul-

tatene så langt har da også vært svært gode. 

Vi har landet om lag 240 tonn førsteklasses 

råstoff. Med vår bruksform er kvaliteten før-

steklasses. Og det er nettopp kvalitet som er 

ett av våre fortrinn, sier Solhaug. 

Fra første stamp settes til halingen star-

ter tar det kun ti timer. Derfor er råstoffet 

helt ferskt når det landes.  

Nytenkende
Mannskapet på seks kommer fra Litauen, 

Island og Båtsfjord. Ken Rune Dørmænen 

(33), har rodd med Solhaug siden 2001 og 

Tommy Dalsbø (36), har vært med Solhaug 

siden 2007. 

– Vi har en reder og skipper som er 

nytenkende og på mange områder fram-

synt. Her om bord har vi modernisert og 

effektivisert en rekke prosesser. Dette gjør 

at vi har en særdeles god arbeidsplass. Ta 

eksempelvis lossing og lasting av bruket. I 

løpet av én time har vi tatt på land nærme-

re 300 linestamper, og lastingen tar knapt 

halvtimen. Alt går på transportbånd, fortel-

ler Dørmænen og Dalsbø. 

Selv sier Mikal Solhaug, som kjøper 

egnetjenesten hos Egnesentralen i Båts-

fjord, at det for ham er viktig å ha en god 

arbeidsplass for seg og mannskapet, og at 

for tjenesten i tillegg er akseptabel.

– Nå har jeg for øvrig skaffet meg en båt 

nummer to, den 80 fots store «Fjellsegga», 

bygd i 1986. Også den har en torskekvote 

tilsvarende det jeg har på «M. Solhaug». 

Prisen på fartøyet er 9 millioner kroner og 

det skal ombygges etter samme konsept 

som ble benyttet for «M. Solhaug». Etter 

planen overtar jeg fartøyet 1. februar neste 

år, og ombyggingen skal være sluttført i 

løpet av våren 2010, sier Mikal Solhaug til 

«På Første  Hånd». 
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Av: Svein-Arne Nilsen

Båtbesøk
Nylig lå fartøyet i 10 dager ved kai i Myre 

havn. Da fi kk skoler og barnehager i kom-

munen anledning til å komme på besøk 

om bord. Her ble de møtt av mannskapet 

som tok dem med på omvisning. De fi kk se 

og høre hva de jobber med om bord når de 

er ute på feltet. Besøket ble avsluttet med 

fi lm fra et av toktene.

Tobias Reinholdtsen (12) var en av elev-

ene som fi kk besøke havforskningsfartøy-

et. Han er elev i 6. klasse ved Sommarøy 

skole, og har litt kjennskap til fi skerinæ-

ringen. Sist vinter skar han tunger under 

vinterfi sket. I tillegg er både far og bestefar 

fi skere.

Interessant
– Dette var interessant. Spennende å få se 

hele båten og hvordan de jobber. Nå skjøn-

ner jeg at de gjør en viktig jobb for å be-

vare ressursene i havet og at dette derfor er 

en viktig del av fi skerinæringen, sier unge 

Reinholdtsen.

Han kan godt tenke seg en jobb om bord 

i «G.O. Sars».

Skipper på «G.O. Sars», John Johnsen, 

er selv fra Myre. Han synes at samarbeidet 

han og mannskapet har fått med hjemkom-

munen er veldig interessant. Gjennom fad-

derskapet som er etablert, kan båten kom-

me inn til Myre havn og ligge der så lenge 

den vil uten å måtte betale havneavgift.

– Vi er veldig godt fornøyd med å kunne 

vise oss frem på denne måten. Jeg håper 

at vi ved å åpne båten for publikum kan få 

vist hva vi jobber med og at vi kan oppnå 

forståelse for at vi gjør en viktig jobb når 

det gjelder forvaltning av ressursene i ha-

vet. Kanskje klarer vi også å rekruttere ung-

dom som en gang kan bli mannskap her 

om bord, sier Johnsen.

«G.O. Sars»: 
Nyttig læringsarena

Skipper på F/F «G.O. Sars», John Johnsen, er glad for samarbeidet med Øksnes kommune.

Takket være en fadderordning som er inngått mellom Øksnes kom-
mune og verdens mest moderne havforskingsfartøy F/F «G.O. Sars», 
kan barn og ungdom i skoler og barnehager i kommunen bruke far-
tøyet som en læringsarena. 
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Ønsker lab på bunnen

Drømmen er langt unna og fl ere tusen meter 

under hav overfl aten. Men Svein Winther og 

Anne A. Hageberg er nå kommet noen skritt 

nærmere.
– 70 prosent av verdens vulkanutbrudd 

skjer på havbunnen. Og det har blant 

annet store innvirkninger på klimaet. 

Skal vi forvalte planeten må vi også ha 

kjennskap til det som skjer på de store hav-

dyp, sier forsker Anne A. Hageberg ved 

CMR (Christian Michelsen Research).

For den store drømmen til Hageberg og fors-

kningsdirektør Svein Winther ved Unifob mil-

jøforskning er et observatorium 2000-3000 me-

ter under havoverfl aten i Norskehavet et sted. 

Observatoriet skal kunne måle vulkansk 

 aktivitet, strømninger, temperatur, studere 

 livet og en mengde andre ting dypt nede i 

 havet. Det er egentlig bare fantasi og teknologi 

som setter grenser for hva slags type utstyr 

som kan plasseres i et slikt observatorium. 

– Å få et observatorium vil være revolusjone-

rende og gi oss en tilstedeværelse på havbun-

nen som er helt unik, legger Hageberg til. 

(forskning.no)

Sjødyr blir miljøobservatører

Den fremtidige miljøovervåkingen i Barentshavet 

kommer delvis til å bli utført av fi sk, skjell, krepsdyr 

og andre dyr i havet.

– Dyrene er mye fl inkere enn tekniske måleap-

parater til å registrere forurensning, forklarer forsk-

ningsrådgiver Steinar Sanni ved IRIS.

Norge har allerede en av verdens best miljøover-

våkede offshoreindustrier, og det vil bli stilt enda 

strengere krav til en eventuell oljeutbygging i nord-

områdene. (forskning.no)

I dypet utenfor Nord-NorgeBlå sjøgriser, sjøliljer, krepsdyr og sjøpinnsvin er noe av det hav-forskerne observerte da de undersøkte havbunnen helt ned til 2700 meters dyp utenfor Nord-Norge tidligere i høst.Dette er de dypeste undersøkelsene som er gjort i kartleggings-programmet MAREANO.
Her er det alltid mørkt, og temperaturen ligger på mellom -0,5 og -1,1 grader. Dette, sammen med varierende strøm- og bunn-forhold, setter høye krav til utstyret som brukes i kartleggingen.På ca 2100 meters dyp ble det funnet geologiske strukturer og bakteriefi lm på steiner, noe som kan tyde på et oppkomme fra bunnen. Her fantes også svære huler som var 30-40 cm i diameter. 

Disse kan verken geologer eller biologer forklare. En uiden-tifi sert organisme (40 cm lang) ble observert fl ere ganger med videokameraet. (forskning.no)

Blir kjent med kubemaneten

Glassaktig, gåtefull og stille. Forskere har kartlagt slektskapet mellom de ofte supergiftige box jellyfi sh-

artene. Det kan gi bedre motgift.

I boka Down under, som er en reiseroman fra Australia, skriver forfatter Bill Bryson om en episode 

hvor en mann skal ha skreket i bevisstløs tilstand etter å ha fått et rapp over armen av en box jellyfi sh. 

Kubemanetene er vakre, men noen av dem er så giftige at de kan drepe et voksent menneske på få 

minutter.

Andre kan gi en gåtefull lidelse som innebærer en sterk følelse av å skulle rammes av noe grusomt, i 

følge en pressemelding fra Northeast Fisheries Science Center.

Nå har australske og amerikanske forskere gått sammen om å fi nne ut hvordan slektskapet er mellom 

de såkalte sjøvepsene, blant annet for å få oversikten over de ulike gifteffektene. (forskning.no)

Sel på tynn isØkende temperaturer i Arktis er dårlig nytt for grønlandssel 

og klappmyss, som bokstavlig talt kan havne på tynn is.
Noen arktiske dyr har en slik forkjærlighet for is at de går 

under benevnelsen pagophile – iselskende.
Klappmyss og grønlandssel er slike iselskere; de må opp 

på drivisfl ak for å føde unger, felle pelsen og hente nye kref-

ter etter lange næringsvandringer.– Grønlandsselen og klappmyssen er sårbare for endrin-

ger i isdekket, og temperaturstigningen i Arktis kan alle-

rede ha ført til problemer for de to artene, sier Tore Haug fra 

Havforskningsinstituttet. (forskning.no)

Illustrasjon: Havforskningsinstituttet



Av: Svein-Arne Nilsen

IL Morild holder til i en av landets største 

fi skerikommuner, Øksnes. Her har det 

gjennom generasjoner vært vanlig at fi ske 

og fotball har gått hand i hand. Men fotball 

er også avhenging av sponsorer som bidrar 

økonomisk. Her har Norges Råfi sklag vært 

en samarbeidspartner klubben har satt pris 

på gjennom mange år.

Keeperskole
Nylig var keepertrener Espen Isaksen og 

keeper Marcus Sahlman fra TIL (Tromsø 

IL) på Myre som instruktører på en keeper-

skole arrangert for unge talenter i Vester-

ålen. Hele 40 unge jenter og gutter var 

møtt opp i den nye fotballhallen på Myre 

for å lære mer om hvordan man kan bli en 

god burvokter.

En av de ivrigste var Tobias Bogstrand 

(13) fra Myre. Han har to hobbyer: Fisk og 

fotball. I vinterhalvåret skjærer han torske-

tunger og selger fi skeprodukter sammen 

med bestefaren. I sommerhalvåret er det 

fotball som gjelder.

– Dette var helt topp. Her har vi fått to 

keepere med lang erfaring fra fotball på 

høyt nivå som har mye å lære oss. For min 

del var treningsopplegget for reaksjons-

redninger og ballgrep svært nyttig, sier 

13-åringen. Nå tjener han penger på fi sk. 

Drømmen er å bli så god i fotball at hob-

byen kan bli levebrød.

Hyggelig å bidra
De to fra TIL har ikke noe i mot å dele sine 

kunnskaper. Da de ble forespurt om å kom-

me til Myre for å delta på keeperskolen, var 

de ikke tvil.

– Det er veldig hyggelig å kunne reise 

ut i distriktene og bidra med fotballkunn-

skaper til unge fotballspillere. Når vi møter 

så mange lærevillige elever som her, er det i 

seg selv en inspirasjon. Kanskje kan vi med 

vårt arbeid inspirere unge fotballspillere til 

å satse seriøst på fotball og utvikle sitt ta-

lent. Hvem vet, kanskje blir noen av disse 

fremtidig TIL-spillere, sier keepertrener i 

TIL, Espen Isaksen.    

Viktig samarbeidspartner
Leder i IL Morild, Stig Ole Larsen, kan for-

telle at klubben har hatt et langvarig sam-

arbeid med Norges Råfi sklag, noe som har 

gjort keeperskolen mulig.

– Vi er en kommune der sjø og land 

går hand i hand. Vi lever av det havet gir 

oss, og fl ere av våre fotballspillere har 

hatt fi skerinæringen som sitt levebrød. 

 Næringen har derfor også vært viktig som 

sponsor for det barne- og ungdomsarbei-

det som IL Morild har drevet med i kom-

munen i mange år. Det så vi da vi reali-

serte byggingen av fotballhallen som sto 

ferdig høsten 2008. Dette bygget klarte vi 

å realisere takket være et godt samarbeid 

med næringslivet, kommunen og privat-

personer, sier Larsen. At Norges Råfi sklag 

er med på laget, setter de naturligvis pris 

på. Larsen håper samarbeidet vil fortsette. 

Bidraget er viktig.

Fisk og fotball hand i hand
At fi sk og fotball kan gå hand i hand er idrettslaget Morild fra Vester-
ålen et godt eksempel på.

Tobias Bogstrand (13) har fi sk og fotball som hobby, drømmen er å bli fotballproff. Keepertrener, Espen Isaksen, i TIL i aksjon med håpefulle talenter.
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Keepertrener, Espen Isaksen, i TIL i aksjon med håpefulle talenter. Det historiske møtet, der det kanskje også var et poeng at den eneste kvinnen i salen var journalisten fra «Nordlys». Foto: Svenn A. Nielsen

To ble ett 
– fi skarlagene i Finnmark og 

Troms slått sammen

Av: Svenn A. Nielsen

Men historien fortsetter i pionerenes ånd. 

– Ordene fra den tidligere stortingspoli-

tiker, kystens og fi skernes høvedsmann, 

 Aldor Ingebrigtsen – ønsket om at fi skerne 

må slutte opp om fi skarlaget – ble gjentatt 

under årsmøtet. Ikke minst av avtroppende 

leder i Troms Fiskarfylking, Jan Engen, 

mens Roger Hansen, som ble den siste le-

der av Finnmark Fiskarlag, konstaterte at 

dagen så avgjort var historisk.

Uten sverdslag og motforestillinger har 

sammenslutningen av de to fylkeslagene 

ikke foregått. Tid har det også tatt. Finn-

mark Fiskarlag sa for bare to årsmøter 

 siden nei takk til forslaget. 

Mest vondt gjorde det nok for noen å 

se at fi skarlagskontoret forsvant fra Hon-

ningsvåg. Kontoret for det sammenslåtte 

fi skarlaget skal ligge i Tromsø.

Men siden har to enstemmige års-

møter gitt hverandre sine ja, og mandag 

23. november 2009 vil for alltid bli stående 

som datoen da Fiskarlaget Nord tok over 

stafettpinnen fra de to så markante fag-

foreningene for fi skerne lengst nord og 

øst i Norge.

– En historisk dag, og på bakrommene 

mange steder har det nok hersket en viss 

nostalgi. Jeg kan imidlertid ikke se noen 

store saker der det er uenighet mellom 

fi skerne i Troms og Finnmark, sa nyvalgt 

leder Hans Petter Rasmussen fra Hasvik til 

FiskeribladetFiskaren etter fusjonen.

Nå gjenstår det praktiske arbeidet med 

å fl ytte administrasjonen i Finnmark fra 

Honningsvåg til Tromsø. Ikke minst har 

begge foreningene som nå legges ned ar-

kiver og eiendeler av historisk og museal 

verdi som må sikres for ettertiden. Troms 

Fiskarfylking ble stiftet i 1915, mens Finn-

mark Fiskarlag kom til i 1928, men har aner 

enda lengre tilbake, ikke minst fra Vardø.

Prosessen har ikke vært enkel, og den har tatt tid. Men den 23. no-
vember ble Fiskarlaget Nord stiftet på det aller første årsmøtet. Der-
med var Troms Fiskarfylking og Finnmark Fiskarlag begge historie.
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8 Porsjoner:

2 kg kveite, helst ett 

stykke

1 sitron i skiver

4 hvitløkbåter delt i to

Olivenolje

Salt og pepper

Eple- og 
hvitvinssmørsaus med 
kardemomme og stjerneanis
3 finhakkede sjalottløk

1 grovhakket hvitløkbåt

3 stjerneanis

1 stk hel kardemomme

¾ flaske hvitvin

3 dl eplejuice

ca. 5 dl matfløte

150 g smør 

saft av 1/4 sitron

Garnityr til sausen
1 fennikel i terninger, ca 1 cm

2 røde epler i terninger, ca 1 cm

200 g sukkererter i biter på skrå

1 gren grovhakket dill

Mandelpotetpuré med 
mandelflak og timiantopping
1 kg mandelpoteter

300 g smør

5 dl matfløte

Salt og pepper 

50 g mandelflak

Olivenolje

1 ss timianblad

Slik gjør du: 
Sett stekeovnen på 180  grader. Skrap fiskeskinnet 

godt, skyll og tørk. Skjær snitt i fiskeskinnet. Legg 

halve sitronskiver, hvitløkbåter i snittene. Pensle 

godt med olivenolje og dryss over salt og pepper. 

I stedet for olivenolje kan du pensle med smeltet 

smør eller legge noen teskjesmå biter med smør 

i snittene. Stikk inn steketermometeret i den tyk-

keste delen av kveita. Stek kveita til den har ca. 53 

grader i kjernen, da er den fortsatt saftig. Husk at 

den ettersteiker noe når den kommer ut av ovnen. 

Dra av skinnet og kveita er klar til servering. Løft 

av fiskestykkene med en steikespade. Når kjøttet er 

tatt av, løfter du av hele beinet og resten av kjøttet er 

klart til servering.

Eple- og hvitvinsmørsaus med kardemomme 
og stjerneanis: 
Kok opp 2 liter vann med 3 ss salt. Kok fennikelen 

i 1 minutt, ha deretter i sukkerertene. Kok videre 

i 1 minutt. Hell av vannet og skyll grønnsakene 

i iskaldt vann til de er kalde. Dette kan gjøres på 

forhånd.

Surr løk og hvitløk 

sammen med karde-

momme og stjernea-

nis i olivenolje til løken 

er blank. Hell over en 

god eplejuice og hvitvin. 

Kok dette ned til det halve. 

Hell i fløten og kok ned til det 

halve igjen. Rør inn smøret og sil 

sausen over i en ny kjele og smak til med 

sitronsaft, salt og pepper. Bland dill sammen 

med epleterningene og grønnsakene og hell 

den varme sausen over. Nå har du grønnsaker 

og saus i ett, klart til servering.

Mandelpotetpuré med mandelflak og 
timiantopping: 
Skrell og kok mandelpoteter møre. Mos poteter 

med smør og fløte, juster mengden etter tørrhe-

ten på potetene. Smak til med salt og pepper. Legg 

mandelflak utover et brett, drypp litt olivenolje 

over og sett det i ovnen på 150 grader i ca. 10 mi-

nutter. Mandlene skal bli sprø og gylne. Ta dem ut 

av ovnen og legg dem på papir som trekker fett. 

Hakk litt frisk timian. Dryss mandelflak og timian 

over potetmosen.

Tips:
Poteter har litt ulikt innhold av tørrstoff. Vær opp-

merksom på dette hvis du bruker andre potetsor-

ter. Juster væskemengden, matfløten. Mengden 

tilsatt smør kan du også justere ned hvis du ønsker 

mindre fett.

Julekveite •
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