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Nye arter til skade

Vil til seismikk

Russland vil bygge seks hangarskip

BALLASTVANN: Nye, invaderende arter gjør stor skade i de
store sjøene (Great Lakes) i USA.
De kommer med ballastvannet, og
hovedproblemet er at det ikke finnes naturlige fiender som kan holde dem i sjakk. Problemet rammer
både yrkes- og fritidsfiskere, og
skadene er beregnet til én milliard
norske kroner i året.

FISKERIKYNDIGE
Fiskerne strømmer til seismikkfartøyene som fiskerikyndige. 146
fiskere søkt, og blitt godkjent som
fiskerikyndige ombord på sesimikkfartøy. Steinar Bastesen en
av disse, han er i tilegg også
grunnlegger og leder av Fiskerikyndiges Forening. Men også andre kjente fiskere står på listen.

FORSVAR: Det russiske forsvaret vil bestille seks nye hangarskip, varsler øverstkommanderende i den russiske marinen
Vladimir Vysotskij. Den russiske
admiralen opplyste søndag at
byggingen av de nye hangarskipene skal starte om fire år. I tillegg til de seks hangarskipene,
vil en rekke støtteskip også bli

bygget. – Alt skal være inkludert
i systemet, inkludert hangarskip.
De planlagte systemene vil operere i tett interaksjon med Russlands militære satellittsystemer
og flyvåpenets og luftforsvarets
ressurser, sa Vysotskij i St. Petersburg under feiringen av marinens dag, melder Moscow Times.

For knapp tid til å anbefale s
❚PRØVEFISKE Prøvefisket viser at det er grunnlag for et visst fiske
Forskerne mener
det er grunnlag for
et begrenset fiske
av sild ved kysten
av Finnmark. Men
forskerne fikk
oppdraget for
seint til å få fram
fangstanbefaling i
år.
Bjørn Tore Forberg og
Morten Vikeby
Tromsø
– Prøvefisket ga svar på at det
er en bestand over minstemå-

let som gir grunnlag for et visst
fiske.
Men vi vet ikke nok til å gi råd
om hvor mye som kan tas ut,
sier havforsker Jens Christian
Holst til Fiskeribladet Fiskaren. Han konstaterer at forskerne fikk for kort varsel.

Forstår fiskerne
Dersom fiskeriorganisasjonene hadde ønsket å komme i
gang med et fiske på sildebestanden i Finnmarksfjordene
denne sommeren, burde de
fremmet saken i rett forum sist
høst.
Da hadde vi fått bedre tid til å
bestemme bestanden og estimere bestandsstørrelsen, sier
han.
Holst forsker på pelagiske
ressurser ved Havforskningsinstituttet, og har et spesielt

ansvar for forskning på norsk
vårgytende sild (NVG).
– Fiskere i Finnmark har
lenge krevd et begrenset fiske
på silda som står på kysten,
med dispensasjon for sild like
under minstemålet. Nå reagerer de kraftig på at Havforskningsinstituttet vender tommelen ned for et begrenset fiske på en ressurs der minstemålet holder?
– Jeg har forståelse for at fiskerne er frustrerte. Men vi forskere var også frustrerte da vi
fikk oppdraget om å vurdere
denne bestanden i begynnelsen av juli, på et tidspunkt
da helt andre prioriteringer
var lagt og folk hadde avtalt feriene sine, sier Holst.

Må måles
Han sier det er to hovedgrun-

ner til at forskerne ikke vil gi en
fangstanbefaling allerede i
sommer.
– For det første vet vi ikke hva
slags bestand dette er, og hvor
stor bestanden er. Dette er helt
avgjørende for å kunne gi ei vitenskapelig basert fangstanbefaling.
Det vi vet er at det er fangstbar sild som tilfredsstiller det
fastsatte minstemålet på 25 cm
eller over, og vi ser at det er
grunnlag for et fiske, sier Holst
som klart signaliserer at det vil
bli anbefalt en kvote fangst
neste år om situasjonen ikke
endrer seg.

Forskning i høst
– Jeg anser det som sikkert at
det allerede rett over sommeren vil bli prioritert forskning
på denne bestanden, og da vil vi

kunne få nok kunnskap til å gi
en anbefaling.
Vi har nok også behov for å
snakke med fiskerne om hva
de har observert av denne sildas vandringer de siste årene,
sier Holst.
– Dere har årlige tokt for å
følge sildas utvikling både til
havs og i fjordene.
Lederen i Sildelaget Nord,
Jens Kristian Kristoffersen
stiller spørsmålstegn ved at
dere ikke har registrert at det
har utviklet seg en betydelig
bestand over minstemålet som
kommer inn fra havet og inn i
fjordene i Finnmark i overgangen mai/juni og som vandrer ut i havet igjen i løpet av
august.
Han frykter det kan være en
skjult agenda for ikke å fiske
sild som står innenfor det sper-
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Vannscooter forbudt

Fint overskudd

Mindre miljøgifter

ANNONSERER: Flere firmaer
setter inn reklame for vannscootere i aviser og på nett, der de
hevder at det er lovlig å bruke
dem i Norge.
Men det er feil, forbudet gjelder
bortsett fra i visse områder der
kommunene kan gi unntak.
Kommuner har anledning til å gi
helt eller delvis unntak fra for-

SALG: Salg av ringnotbåten
«Høststjerna» ga Odd Kjell Sjøvik
et overskudd før skatt på 155
millioner kroner i 2007. Etter
salget har konsernet 91 millioner i
kontanter og 165 millioner i
omløpsmidler. Den kortsiktige
gjelda er på 97 millioner kroner
og den langsiktige gjelda er på
125 millioner kroner.

OSLOFJORDEN: Undersøkelser
Statens Forurensningstilsyn har
gjort viser at det er mindre pcb og
kvikksølv i torsk nå enn det var for
noen år siden. Det gjelder også
miljøgifter i blåskjell rundt dypvannsdeponiet ved malmøykalven. Slike undersøkelser har sft
gjort helt siden midten av 1980tallet.

skriften. Men det er bare mulig
om det ikke er til ulempe for folk,
dyre- eller planteliv, melder Sjøfartsdirektoratet.
Forhandlerne påstår også at
scooterne kan registreres som
småbåter. Men det viser seg å
være galt. Det gjøres ingen unntak selv om de har CE-godkjenning.

FAKTA

SENT UTE: Om forskerne hadde fått oppdraget i fjor høst,
ville det i år vært anbefalt et
begrenset sildefiske, mener
sildeforsker Jens Christian
Holst ved Havforskningsinsituttet. FOTO: KETIL FALCH

sildefiske
Jeg har forståelse
for at fiskerne er frustrerte. Men vi forskere
var også frustrerte
Jens Christian Holst,havforsker

rede området øst av Sørøya i
Vestfinnmark?

Ikke skjult agenda
– Som Kristoffersen vet har det
ikke vært fisket sild i dette området på 40 år og følgelig ikke
vært prioritert å forske på voksen sild der. Vår forskning på
ungsild i fjordene er rettet inn
mot å måle rekruttering til bestanden av norsk vårgytende
sild. Denne forskningen skjer i
oktober/november, altså på et
tidspunkt etter at den større

silda ifølge fiskerne, har gått til
havs. Om det skulle være en
del av NVG-bestanden, vil det i
så fall bare være en liten andel i
forhold til den som nå har vandret lenger ut i Norskehavet.
Antydningen om en skjult
agenda for norsk havforskning
faller på sin egen urimelighet.
Som sagt ser vi klart at det her
er en fangstbar bestand. Men
vi må vite mer om hvor stor bestanden er og hva slags bestand det er, sier Holst.
FiskeribladetFiskaren får
følgende beskjed om saken i
Fiskeridepartementet
–Det jobbes med saken, og
det er uvisst om det blir tatt
noen beslutning om sildefiske i
Finnmark denne uka.
redaksjonenfbfi.no
55213300

Prøvetaking av sild juli 2008
Tot. N lengde målt

■ Fiskere i Nord-Norge har i
flere år ment at et visst kvantum sild bør kunne fiskes i
Finnmark, selv om det måtte
dispenseres fra minstemålet.
■ De siste par årene har Sildelaget Nord trappet opp innsatsen for å peke på denne muligheten for næringsutvikling
lengst nord.
■ Den norsk vårgytende silda
har strøket Vestfjorden fra si
vandringsrute og går mer direkte fra havet inn til gyting
utenfor Vestlandet før den
igjen stikker langt til havs.
■ Dette har etterlatt en kystflåte der de minste ikke får fisket
sild, samtidig som sommerinnsiget av sild til Finnmarkskysten har seget på.
■ I år ble det om sider åpnet for
et prøvefiske.
■ Resultatet var over all forventning.
■ Det vil ikke være nødvendig
å dispensere fra minstemålet
for å åpne et sommerfiske på
sild i Finnmark.
■ Men Havforskningsinstituttet ble koplet for seint inn til å
få ei anbefaling i år.
■ Nå har Fiskeridepartementet ballen. Kravet fra sjø og
land er ei forsiktig åpning for å
komme i gang med noe som vil
være interessant på sikt.
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Ligner på nesten
moden NVG-sild
Silda som ble prøvefisket fra
Sørøya til Båtsfjord i Finnmark
ligner på norsk vårgytende
sild både av utseende og opptreden i havet.
Det mener skipper og reder
Ola Sandøy fra Averøy. Med båten «Orfjord» var han med på
en vesentlig del av prøvefangsten som ble tatt i juli.
– Vi gjorde 26 eller 27 kast på
silda fra Sørøya til Båtsfjord.
Det var svært gledelig for oss å
se at det bare var i ett kast at
det var noen få sild under minstemålet på 25 centimeter. Det
var heller ikke noen som helst
innblanding av andre fiskeslag
i fangstene, sier Sandøy.
Han anslår snittstørrelsen
på silda i fangstene til 29 centimeter.
Han anslår at det dreier seg
om ungsild som står like foran

kjønnsmodning og utvandring
til Norskehavet.
– Finnmarkskysten er stor,
og ettersom vi spredte kastene
fra vest til øst, er det ikke
snakk om små mengder. Den
eneste forekomsten vi ikke våget å kaste på var i Varangerfjorden. Ut fra det vi så på loddet minnet det om småsild
som ville ha skapt problemer
med å kle nota, sier han.
– Hvordan vil du anslå forekomstene i forhold til det dere
så under fiske i Vestfjorden for
noen år siden?
– Det var ikke de konsentrasjonene som vi kunne oppleve
inne i Vestfjorden. Men det var
annerledes. På høsten fisker
du når silda går mot bunnen
når mørket siger på. Prøvefisket i Finnmark skjedde med
lys både dag og natt. Da setter

man på konsentrasjoner oppe i
havet. Når man forsker konsentrerer man seg heller ikke
der de største forekomstene
er. Man må spre kastene over
et større område, sier Sandøy.
– Vi hadde håpet på at det ble
åpnet et fiske. Men da vi skjønte det ville drøye, la vi om til sildenot, sier Sandøy som mener
mottaket må styrkes om det
skal bli noe fiske.
– Kapasiteten i Båtsfjord ble
mye brukt til fiskeavskjær,
men jeg forstår det slik at kapasiteten kan økes. Det dreier
seg om feit sild som egner seg
for mel og olje, men til konsum
har den begrenset holdbarhet.
En mulighet kunne være å organisere oppkjøp med norske
eller russiske fartøy med kort
tid mellom fangst og produksjon, sier han.

Ledig kapasitet for sild
Det er bare 14 kystnotbåter
som for tida deltar i seinotfisket på kysten av Finnmark.
Det opplyser Kjell Arne Pedersen i Norges Råfisklag.
Årsaken er blant annet at det
er lite sei i fjordene.
Fisket skjer et stykke til
havs, dermed er det dårlige
forhold for de mindre kystnot-

båtene. I 2006 var det til
sammenligning 40 båter i seinotfisket.
Det er i hovedsak kystnotbåter som kan være aktuelle for
et eventuelt sildefiske dersom
Fiskeridepartementet åpner
et fiske i år.
Prøvefisket etter sild har
foregått i kystnære strøk og i

fjordene. Siste uke er det tatt
nærmere 2.000 tonn sei, noe
som er den beste uka i årets
seifiske.
Totalt er seinotkvantumet
omtrent som i fjor da fisket var
moderat.
Det er store båter som fisker
sei, og det ble i uka som gikk
tatt store enkeltfangster.

