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Foreslår loddegebyr
Fiskarlaget
har foreslått
et påmeldingsgebyr i
kystflåten for
påmelding
til vinterens
loddefiske.
Tore
I fjor meldte Hillersøy
samtlige 171
kystnotfartøy seg på, mens

bare 61 dukket opp innen
siste påmeldingsdato.
– Så lenge vi ikke får utrykkelige forsikringer om at vi
beholder lodderettighetene
selv uten å delta et år, så vil
vi fortsette å melde oss på, sa
Tore Hillersøy fra Bulandet i
Sogn og Fjordane.
Han oppfordret myndighetene til å ta med ei slik

presisering i loddeforskriften
for neste år.
– Da vil det heller ikke være
nødvendig med noe påmeldingsgebyr, mente Hillersøy.
Ei summarisk påmelding
fra alle gjør det vanskelig
for myndighetene å fastsatte
rammene for dette fisket.
Sist vinter gikk man ut fra
at 102 av de 171 kytnotfartøy-

ene kom til å dukke opp. Ut
fra dette ble det gitt ei fartøykvote på 350 tonn til hver
enkelt.
Først 3.mars ble det fastsatt en siste utseilingsdato
10.mars, og først etter dette
igjen ble det klart at bare en
tredjedel av flåten virkelig
kom til å dukke opp.
I løpet av to hektiske uker

ble så fartøykvotene gradvis
økt, helt til de den 20.mars
endte på 1400 tonn pr. båt.
Men da tok det bare fem dager
før fisket var over.
Fiskeridirektør Liv Holmefjord gjorde det på Reguleringsmøtet klart at de for
sin del ikke ønsket å innføre
gebyr på et slikt grunnlag.

Kan få jevnere loddefiske
z loddekvote

Fakta: LoddeFisket

Det er fullt mulig med
et jevnere uttak av
lodde over år. Det mener havforsker Sigurd
Tjelmeland.

en million tonn til lange perioder
med fiskeforbud de siste 25
årene.
QQFisket ble gjenåpnet sist vinter
med ei samlet kvote på 390.000
tonn.
QQNeste års kvote er fastsatt til
360.000 tonn.
QQSamtidig er det historisk store
bestander av torsk og hyse i
Barentshavet som har lodde som
yndlingsmat.
QQDebatten går om hvor mye
man bør fiske av lodde, og om
det i det hele tatt er tilrådelig i
dagens situasjon.

Terje Jensen
Harstad
I flere tiår har
debatten vært
polarisert mellom de som vil
høste optimalt
av loddebestanden, og de
som vil fiske Sigurd
minst mulig og Tjelmeland
heller la lodda
«gjødsle økosystemet».
Per i dag er det bærekraftig
forvaltning som gjelder, basert
på en forvaltningsregel som sier
at det, etter at fisket er avsluttet,
med 95 prosents sikkerhet skal
være minst 200.000 tonn lodde
igjen som får gyte.

Justering
Spesielt i Finnmark, hvor mesteparten av lodda fiskes, er det
stor misnøye med ei såpass offensiv forvaltning. Mens den
rådende oppfatningen i havfiskeflåten er at forvaltningen i
dag er i meste laget forsiktig.
– Vi snakker ikke om noen revolusjon forvaltningsmessig.
Det er mer snakk om ei justering i retning av å se loddebestanden i en større sammenheng, forklarer Tjelmeland på
Havforskningsinstituttet.
For å få dette til, trengs det
i følge loddeforskeren, to ting.
Mer forskning på loddas biologi,
og spesielt verdien av død lodde.
Og en helt ny forvaltningsregel
hvor dette tas inn.
– Jeg tror personlig at det
er mulig å dempe mange av
de motsetningene som finnes
i næringa om hvor mye lodde
som bør fiskes ved å bruke en
annen forvaltningsregel, sier
Tjelmeland.
Prosjekt
Havforskerne er akkurat nå
ferdige med et treårig prosjekt
hvor de har prøvd å finne fram
til metoder for å måle loddebestanden underveis på innsiget
mot kysten om vinteren.
– Det vi nå håper på, er å kunne få på plass et prosjekt som
mer er rettet inn mot loddas
biologi, og da spesielt det som
går på verdien av død lodde.

QQHar svingt fra kvote på over

”

Jeg tror personlig
at det er mulig å dempe
mange av de motsetningene som finnes i
næringa om hvor mye
lodde som bør fiskes,
ved å bruke en annen
forvaltningsregel
Sigurd Tjelmeland, havforsker.

Forhåpentligvis kan vi komme
i gang med dette i 2011, forteller
Tjelmeland.

Hard beiting
På mange måter er det viktigere enn noen gang før å kunne
sette lodda inn i en større sammenheng. Det er uvanlig store
bestander av både torsk og hyse
i Barentshavet akkurat nå. Og
bestandsmålingene av lodde i
høst var definitivt en nedtur for
havforskerne.
– Mye tyder på at spesielt torsken har spist mer av lodda enn
det vi trodde på forhånd. Det
skyldes nok at de to bestandene
i stor grad har stått i det samme
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området langt nord i Barentshavet gjennom sommeren og
høsten. Dette er også en ting
vi bør finne ut mer om. Vi vet
mye nå om beitingen på lodde
vinterstid, men mindre om
beitingen på seinsommeren og
høsten, forteller Tjelmeland.

Trengs
Havforskeren er enig med de
som hevder at det nå gjelder å
være ekstremt oppmerksomme
de neste årene, og at man helst
burde hatt den ekstra kunnskapen som man nå søker etter, på

plass allerede.
– Vi kan gjøre mye ut fra det
vi allerede vet. Men for eksempel på temaet død lodde, er det
mye arbeid som gjenstår, innser Tjelmeland.

Naturlig
De siste 25 årene har lodda
kommet og gått i Barentshavet. Bare på disse årene har
det vært tre store kollapser i
bestanden. Ingen av dem forklares lenger med overfiske.
Den første på 1980-tallet
skyldtes, i følge havforskerne,

lave temperaturer og nærmest
uår i Barentshavet som ble forsterket av et uvettig fiske. Etter
den tid har sterke ungsildårsklasser jevnlig spist opp det aller meste av lodderekruttering
i nord.
– Det vil fortsatt være svingninger. Men vi mener altså at
det vil være mulig å få til et noe
jevnere fiske ved å arbeide fram
en annen forvaltningsregel, sier
Tjelmeland.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon 77 05 90 21

Welcon vil bli i Vadsø
Welcon har
tilbudt Vadsø
kommune en
pris på aksjene i
Vadsø Maritime
Næringspark.
Selskapet som
har hatt ansva- Arne Stang
ret for vedlikeholdet på sildoljefabrikken,
er i realiteten konkurs. Men
kommunen og Welcon er
fortsatt ikke enig om hvordan
selskapet skal avvikles - gjen-

nom konkurs eller ei styrt
avvikling.
Welcon har uansett innsett
at de blir nødt til å holde
stengt under vinteres loddefiske, for heller å prioritere
opprusting av fabrikken.
Kostnadene er her anslått til
i størrelsesorden 40 - 50 millioner kroner.
Mange fiskere frykter
at konflikten rundt Vadsøfabrikken til syvende og
sist vil føre til at Welcon vil

legge ned fabrikken for godt.
Det vil i tilfelle kunne skape
store problemer for kystflåten
som bare har Miljøprosess
i Båtsfjord igjen å levere til i
Øst-Finnmark. Og Miljøprosess har en svært begrenset
kapasitet.
– Når vi nå tilbyr penger for
å komme ut av en fastlåst konflikt, så ligger det i kortene
at vi ønsker å fortsette med
produksjon i Vadsø, forsikrer
styreleder Arne Stang i

Welcon. De forbeholdene han
tar, går på utvikling i bestand
og forvaltning, ikke hvordan
det konfliktfylte forholdet til
Vadsø kommune nå vil utvikle
seg.
Stang vil ikke si noe nærmere om hvilket pristilbud de
har gitt på aksjene til Vadsø
kommune.
– Tilbudet er et forsøk på å
komme ut av en fastlåst situasjon, sier han.

