4

fredag 15. januar 2010 FISKERIBLADETFISKAREN

NYHETER

Sild: Mens danske fiskere lovlig kan fiske stamsild (lat. alosa fallax), ble den
fredet i Sverige i 2004. Det fins en god bestand av den sør i Østersjøen, nær
kysten av Polen, der stamsilda blir fisket på.

Loddekvoter

betaLer
forskere
12 NYHETER

NYHETER 5

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 23. november 2009

z forskning

Havforskerne har avlyst loddeforskningen
i vinter, men beholder
forskningskvoter verdt
ti millioner kroner for
å finansiere annen
forskning.
Terje Jensen
Harstad
– Vi mener dette er legitimt
og ei god prioritering, sier
forskningsdirektør Ole Arve
Misund ved
Havforsk ningsinstituttet.
Det er ikke
fiskebåtrederne enige
i. De har bedt Ole Arve
om at kvotene Misund
nå frigis til ordinært fiske, og er skeptiske til
at man nå bruker fiskekvoter
som generell finansiering av
havforskning.

Norskehavtokt
Misund bekrefter overfor FiskeribladetFiskaren at de 5000
tonnene med lodde som det her
er snakk om, vil blir brukt til
finansiering av i hovedsak følgende tre formål:
-et merkeforsøk hvor det settes GPS-sendere på sel for å avdekke mer om selens beiting på
fiskebestandene.
-Delfinansiering av det store
økosystemtoktet nord i Norskehavet på arter som sild, makrell
og lodde ved Jan Mayen.
-delfinansiering av referanseflåten hvor kyst- og havfiskeflåten tar løpende prøver av
fisk under fiske.
Felles gevinst
–Vi mener det er presendens
for å bruke forskningskvote av
bestemte arter til mer generell
finansiering av forskning. Det
er til nasjonens og næringas
fordel at vi får best mulig innsikt i økosystemene og hvordan
de virker, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund.
Han legger likevel ikke skjul

Tok Norges største sildefangst

Fiskekompetanse

Avviser protest

RekoRd: Natt til fredag ble Norges største sildefangst tatt.
Den sikrer alle nordmenn en sild hver til middag. Og faktisk kan
noen av oss få to. Og båten tjente 11.417 kroner minuttet på
turen....
Dert er gigantbåten «Libas» fra Sotra vest av Bergen som har
vært en «liten» tur på havet, og kom hjem med 1500 tonn sild.
– Jeg er godt fornøyd med at dette er en uoffisiell Norgesrekord, men det hadde nå vært artigere om det var verdensrekord, forteller en humrende skipper Per-William Lie.

ansatt: Trond Giske får
fiskerikompetanse inn i departementet sitt. Giske har ansatt
fylkesråd Pål Julius Skogholt
(38), Tromsø, til statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Skogholt har
erfaring fra Eksportutvalget
for fisk.

Öland: Det er planer om en
større vindkraftpark ved øya
Öland i Østersjøen, like ved
fiskerihavna Kårehamn.
Den svenske Miljödomstolen avviser protestene fra
Fiskeriverket om at parken
vil skade fiskebestanden i
området.

Ekstra lodde å sloss om
z loddefiske

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.

Havfiskeflåten har tilbydd seg
å både betale og ta gevinsten
av hele bytteforholdet ved at
silda trekkes av gruppekvotene
til ringnot og trål, og lodda tillegges gruppekvotene til de
samme flåtegruppene.

DELE: Norge har byttet til seg ekstra lodde for sild fra Russland. Nå diskuteres det hvem som skal ha hva her til lands.
ARKIVFOTO: ANITA ARNTZEN

36,8 prosent av den norske sildekvota. De mener seg da berettiget til den samme andelen av
loddegevinsten, det vil si drøyt
11.000 tonn.
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag har i sin behandling av
saken vurdert selve kvotebyttet
som en fordel.
Men de forutsetter da altså at
byttet ikke gir fordelingsmessige skjevheter.

Presses
I tillegg til at de vil ha denne
fleksibiliteten til å velge lodde
eller sild for den enkelte kystnotreder, så frykter kystflåten
i tillegg at det vil bli et ekstra
press på konsumanleggene i
land dersom ringnot får hele
ekstrapotten av lodde.
Kystflåten føler seg allerede
i dag «i annen rekke» når loddefisket står på som verst. Når

lodda er av konsumkvalitet,
haster det med å få levert mest
mulig for alle sammen.

Ingen prestisje
Sør-Norges Trålerlag, som organiserer trålerne som deltar
i loddefisket, har i sitt vedtak
gjort det klart at de ikke legger noen som helst prestisje i
denne saken.
– Vi har
sluttet oss til
forslaget fra
Fiskebåt om å
ta hele kvotebyttet innenfor
havfiskegrupp e r i n g e n e . Harald
Men det er un- Østensjø
der den klare forutsetning at
kystgruppen skulle finne dette
interessant. Dette blir derfor
fullt og helt opp til kystflåten
selv og til landsstyret i Fiskar-

laget, understreker daglig leder
Harald Østensjø.

Nok til tur
Bakgrunnen for kvotebyttet
med Russland var at de russiske trålerne ikke er spesielt
egnet for å fiske lodde, og at de
dermed har slitt med å ta kvota.
For dem vil derfor silda være
mer verdifull. På norsk side er
det nærmest et spørsmål om å
ha ei samlet kvote stor nok til
at fartøykvotene for de store
fartøyene blir stor nok til at de
finner det bryet verdt å gå på
lodda. Det siste året er det også
mange kystfartøy som langt på
vei har spesialisert seg innen
de pelagiske fiskeriene og som
dermed vil ha mer bruk for ekstra lodde enn tidligere.

Fakta: loddekvota

QQTotalkvota av lodde til neste år

er på 360.000 tonn. 10.000 tonn
av dette er satt av til forskningsfiske.
QQNorge fikk da i utgangspunktet
210.000 tonn (60 prosent). I tillegg byttet Norge til seg 30.000
tonn mot å avstå 10.000 tonn
nvg-sild til Russland.
QQDet er dette siste byttet som
flåtegruppene her hjemme nå
strides om fordelingen av.

”

Dette blir fullt og
helt opp til kystflåten
selv og til landsstyret i
Fiskarlaget

FiskeribladetFiskaren 23. nov.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon 77 05 90 21

Harald Østensjø, Sør-Norges
Trålerlag.

sist sommer da det ble klart at
Fiskeridirektoratet anket påtalemyndighetenes henleggelse
av sakene inn for statsadvokaten. Det har nærmest haglet
med sympatierklæringer, og
saken som nå ligger på NRKs
hjemmesider, er kommentert
40 ganger. Ingen av innslagene
levner Fiskeridirektoratet særlig ære.

Sentralt i saken står lederen
for Fjordfiskernes Forening,
Tor Mikkola. Mikkolas to barn
på 11 og 12 år var blant de anmeldte. Både han og mora til
den jenta som nå har fått en
påtaleunnlatelse, mener hele
saken er et overgrep, og at det
nærmest er snakk om trakassering fra myndighetenes side.
Les mer på vårt nettsted.

16-åring «dømt» for fiskejuks

”

Statsadvokaten har henlagt ni
av de ti sakene mot ungdom i
Alta-området som Fiskeridirektoratet i Nordland har anmeldt
for fiskejuks. En av dem har fått
påtaleunnlatelse betinget av ei
prøvetid på to år.
De ti har alle sammen fisket
torsk på våren som de har
hengt på hjell og videresolgt
som sjøltilvirket tørrfisk til en

oppkjøper fra Lofoten. Derfor er det Fiskeridirektoratet
i Nordland som har anmeldt
forholdene til politiet.
Den ene som nå har fått påtaleunnlatelse, hadde hengt
et råfiskkvantum som ga vedkommende 50 kilo tørrfisk for
videresalg. Dette er også nivået
på de fleste andre sakene. De ti
er ikke anmeldt for å ha fisket

ulovlig, men for ikke å ha rapportert inn at de skal sjøltilvirke
tørrfisk. En rekke yrkesfiskere i
det samme området slapp i fjor
unna med en advarsel for det
samme forholdet, uten at saken
endte i rettsvesenet.
Det har vært mange og sterke
reaksjoner på disse sakene,
spesielt etter at NRK Nordnytt
hadde et innslag om forholdet

Vi mener det er
presendens for å bruke
forskningskvote av
bestemte arter til mer
generell finansiering av
forskning.
Forskningsdirektør Ole Arve Misund, Havforskningsinstituttet.

på at de helst hadde sett at de
fikk de budsjettmidlene som
skal til for å gjennomføre de
ordinære forsk ningsoppgavene. –Men
slik er det
bare ikke. Vi
har ikke disse
pengene. Og da
synes vi det er Paul Gustav
en god anven- Remøy
delse av disse pengene å endelig
få gjennomført for eksempel
dette seltoktet i Barentshavet
som vi har hatt på taptetet
lenge.

Naturalhusholdning
Paul Gustav Remøy i Fiskebåtredernes Forbund sier at de i utgangspunktet har forståelse for
at myndighetene trenger visse
kvoter av de artene de fisker på
for å utføre redskapsforsøk og
metodeforsøk.
–Men vi registrerer jo at det
blir stadig mindre sammenheng mellom de kvotene man
tar og de undersøkelsene man
gjør. Det er mer og mer snakk
om kvoter som inntektsbringende tiltak. Havforskningens
drift bærer derfor etter hvert
nærmest preg av naturalhusholdning, og minner stadig
mer om den type fordekt kom-

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

Terje Jensen
Harstad

Valg
Men det vil ikke kystflåten være
med på. De vil ha den samme
fleksibiliteten for den enkelte
reder i kystflåten til å velge seg
mer lodde som det ringnot- og
trålerrederne i tilfelle blir alene
om dersom de tar hele det ekstra kvotebyttet på sin kappe.
«Det eneste rettferdige blir å
belaste og fordele ekstrapotten
på fartøynivå», mener styret
i Nordland Fylkes Fiskarlag
som behandlet saken tidligere
denne måneden.
– Da kan hver
enkelt avgjøre
om han skal
fiske mer lodde
og mindre sild
på egen hånd.
Vedkommende
må da i tilfelle Steinar
r a p p o r t e r e Jonassen
dette inn slik at
det blir mulig for myndighetene
å holde oversikten. Det kvantumet som den enkelte velger
bort, skal da kunne komme de
øvrige i samme flåtegruppe til
gode, mener daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes
Fiskarlag.
Norge har betalt de ekstra
30.000 tonnene med lodde med
10.000 tonn sild. Kystflåten har

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

z loddekvote

Kystflåten og havfiskeflåten har et lite nappetak om 30.000 tonn
lodde som Norge har
byttet til seg fra Russland med 10.000 tonn
sild som betaling.

onsdag 2. desember 2009 FISKERIBLADETFISKAREN

Foreslår loddegebyr

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.

Fakta: LoddeFisket
QQHar svingt fra kvote på over

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.

”

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

PRESS: Loddebestanden i Barentshavet er under sterkt naturlig beitepress, og havforskerne er
usikre på om dagens forvaltning er den rette. ILLUSTRASJONSFOTO

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.

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.

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

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,

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

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

FiskeribladetFiskaren
2 des.
Welcon vil bli i Vadsø
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.

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-

Fakta: Forskning

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.

Norge har følgende forskningskvoter for 2010:
QQ7000 tonn torsk
QQ4000 tonn hyse
QQ7000 tonn lodde
QQ3090 tonn nvg-sild
QQ1220 tonn nordsjøsild
QQ3150 tonn makrell
QQ750 tonn blåkveite
QQ2500 tonn av andre arter, så
som sei, uer, steinbit etc.

mersielt fiske som vi ellers har
anklaget russerne for å bedrive,
mener Remøy. Han betegner
måten man nå bruker forskningskvotene på som ei skjult
skattelegging. Samlet trekkes
det forskningskvoter for flere
hundre millioner kroner årlig
av de nasjonale fiskekvotene.
–Og dette ser ut til å balle på seg
selv om vi trodde at vi hadde en
slags enighet om at man skulle
være forsiktig på dette området, sier Remøy.

Uakseptabelt
Steinar Jonassen i Nordland
Fylkes Fiskarlag er like kritisk
som Remøy til måten forskningskvotene nå blir brukt
på. –Havforskning er en offentlig oppgave. Det som nå skjer
er definitivt ikke akseptabelt,
mener han.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

KVOTER: Havforskerne holder fast på loddekvotene sine selv om forsknin

NYHETER 5

FISKERIBLADETFISKAREN fredag 15. januar 2010

Klima: Finske og svenske isbrytere er i full gang i Bottenviken, nord i
Østersjøen. Isen brer seg nå sørover i Østersjøen. Hittil har vinden hindret
isen i å legge seg. Når vinden pisker havflaten hindrer det vannet i å fryse.

ngen er avsluttet. ILL.FOTO:DN

Klima: Svenske forskere har funnet ut at der det fins godt med større rovfisk halveres mengden alger, og omvendt. Forsvinner rovfisken følger krepsdyr og snegler som spiser alger med. Algeoppblomstring er et stort problem.

Ser på J.M.Nilsen
Aker Seafoods og Nergårdkonsernet besøker i dag
det konkursrammende
fiskebruket til J. M. Nilsen på
Nordmela i Andøy kommune. –Vi er bare nysgjerrige,
og har ikke en gang gjort
noen vurdering, forteller
direktør Magnar Pedersen
hos Nergård.Aker har etter

2000
tonn til...

Både havforskere, myndigheter og næringa som sådan er
nå i full gang med å forberede
vinterens loddesesong. Fiskeridirektoratet har, i tillegg til
de 5000 tonnene som har vært
brukt til forskning, 2000 tonn
lodde som også går av kvota.
Dette brukes til å lete opp
lodda et stykke ut i havet nå
først på vinteren for å avgjøre
om den gytemodne lodda er i
ferd med å skille seg fra unglodda.
–Dette er forutsetningen
for at fisket skal kunne starte,
og derfor en nødvendig del av
loddeforvaltningen, påpeker
Robert Misund i Fiskeridirektoratet.
De to ringnotfartøyene som
fikk oppdraget i år, er «H. Østervold» og «Rogne». Etter planen
skal de gå nordover fra Tromsø
mandag kveld eller tirsdag
morgen for å starte jakten på
lodda.

konkursen hatt en leieavtale
med eiendomsselskapet
Nordmela A/S slik at de lokale fiskerne har fått levere
fangstene. Utfordringen for
nye drivere er at man i tillegg til å skaffe nødvendige
kreditter for kjøp, også må
påregne investeringer i størrelsesorden 15 -20 millioner.

–Bedt om å gå i land
onsdag 13.2010januar

info og påmelding:

kystavisa

Skipperen på «Slettholmen»
jagde inspektøren på land,
hevder Sjøfartsdirketoratet.
Underdirektør Lars Alvestad: – Det ble fremsatt kra
fartøyets fører at vår inspektør skulle forlate skipet hvis
vedkommende fastgoldt et av
påleggene som var gitt.
Bakgrunnen er oppslaget
i FiskerbladetFiskaren onsdag om Sjøfartdsdirektoratets
uanmeldte kontroll på «Slettholmen». Rederiet mener inspektørene opptrådte uverdig
og urimelg. Skipperen følte
seg truet av inspektøren.
Nå slår direktoratet tilbake
og hevdet det var skipperen
som truet. Inspektøren skal
ga trukket seg tilbake ettertruselen og kommet tilbake
sammen med en kollega.
–Vi beklager at informasjonen om tvangstiltak kan ha
blitt oppfattet som trusler. Det
var ikke meningen, og våre
folk kjenner seg ikke igjen i
beskrivelsen, sier Alvestad.
Han ønsker å møte rederiet.
– Vi vil oppklare eventuelle
misforståelser, sier Alvestad.

Århundrets
kjøp? side 3

Lisbeth mÅ svare
stortinget side 14

venter spent pÅ kystverket
dommen side 9 fornyer side 15

skipper
følte seg
truet av
inspektør

stoppes av kuldebølgen
Små fiskefartøy i sør stoppes av
kuldebølgen som herjer på tredje
uken. Faren er at båtene ises ned.
Side 8

spår nedtur

Ragnar Nystøyl i
Kontali Analyse spår
nedgang i lakseeksporten til USA i år.
Side 12

Håper på løsning
– Det er uverdig og urimelig å utsette skipper og mannskap for en
slik opptreden som vi opplevde fra Sjøfartsdirektoratets avdeling
i Svolvær, raser fiskebåtreder Rose-Marie Berge. Båten ble holdt
tilbake ved kai og «truet» med Kystvakten. Side 4–5

Fiskere i Sverige og Danmark
håper på en rask avklaring
mellom Norge og EU når partene
møtes igjen. Side 6

tid for storfusjon? Side 12
økt eu-skepsis på island Side 10

FiskeribladetFiskaren 13. jan

Det ble gitt totat ni pålegg
under tilsynet, hvorav åtte var
kategorisert som «før-fart»
pålegg. Slike pålegg gjør at
fartøy blir tilbakeholdt.
Skipper Kurt Kirkeland på
ønsker ikke å kommentere
saken, men reder Rose-Marie
Berge sier: – Det er vanskelig for meg å kommentere
og bekrefte alt som ble sagt
siden jeg ikke var om bord.
Det som er viktig er at dette
er et enkeltstående tilfelle.
Vi har ellers gode erfaringer
med direktoratet. Vi ser frem
til å møte direktoratet.
Fiskerinæringens årlige møteplAss – et sAmArbeid mellom:

Dropper
den nye
metoden

De tre siste årene har Havforskningsinstituttet brukt av de
5000 tonnene med forskningskvote av lodde til å gjennomføre
et metodeprosjekt som gikk ut
på å måle loddemengden om
vinteren mens lodda var på vei
inn på Finnmarks-kysten.
Dette prosjektet er nå avsluttet. Og konklusjonen er at det
er lite å vinne på ei slik måling
om vinteren i forhold til de ordinære målingene om høsten
mens lodda ennå står nord i
Barentshavet. Loddas veier er
tilsynelatende uransakelige,
noe man også etter hvert er i
ferd med å oppleve på Island
hvor ideen om denne type måling under innsiget har kommet
fra.
–Det er litt mystikk rundt
dette, noe jeg vil tro mange
loddefiskere kan si seg enige
i, sier Harald Gjøsæter som er
lodde-entusiast på Havforskningssinstituttet.
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Havgåendes autoliner MS «Fuglenes» søker

erfaren skipper
for snarlig tiltredning.
For mer info, kontakt:
Osvald Johansen
Mobiltelefon: 91828429
Søknad sendes til:
osvald@multibaat.no

