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13 mill. til
havner
– Vi synes forslaget er godt, og
alle bevilgningene er gitt etter
grundig vurdering av behov og
hvor aktivt fisket er på stedet,
sier ekspedisjonssjef Kirsten
Ullbæk Selvig.
Med 13 millioner flere kroner neste år får mange norske
fiskerihavner utbedringer neste år. I tillegg skal utbygging av
Stamsund i Vestvågøy startes
opp, 30 millioner kroner i første omgang.
Disse 43 millionene er friske
penger, ut over det som allerede er vedtatt brukt. Totalt blir
det brukt 380,9 millioner på
havner og farleier i Norge neste år.
Naturlig nok er det havnene i
nord som får mest penger. Utdypingen av fiskerihavna i
Havøysund vil koste 50 millioner, mens Tufjord får 8,94 millioner for å øke dybden i innseilingen. Breivikbotn får både
utdyping og flytebrygge, mens
Honningsvåg får bedre kai.
I Troms blir det molostart i
Gryllefjord og dypere farlei i
Gisundet-Ryststraumen.
Vannvåg og Senjahopen får flytebrygger, mens Oldervik får
bedre molo.
Laukvik er budsjettvinner i
Nordland, med 44 millioner
kroner til reparasjon av moloen. Fiskerihavna i Værøy får ti
millioner, mens Stamsund
som nevnt får 30 millioner til
nytt fiskerihavneanlegg. Enda
mer brukes på farleia i Svolværs vestre havn, mens en rekke mindre havner får flytebrygger, molo eller blir dypere.
I Trøndelag får Utvorda 1,7
millioner, menes Sandnesvågen får tilskudd til kommunal
fiskerihavn. I Møre og Romsdal skal farleia sluttføres i Røyrasundet, mens Nordvik og
Sandshamn får bedre fiskerikaier. For Gunhildsvågen i Flora går det med 48 millioner,
mens Bekkjarvik i Austevoll
får 4,2 millioner. Rogaland får
ingen utbedring av sine fiskerihavner neste år.

BRUTTE LØFTER: Forskning på følgen av å skyte seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen har falt ut av statsbudsjettet. ILLUSTRASJONSFOTO

Ikke noe ekstra til seismikkf
❚ STATSBUDSJETTET Seismikkforskning for gamle penger
Regjeringen
bevilger ingenting
ekstra på
budsjettene til
forskning på
konsekvensene av
seismikkskytinga
utenfor Lofoten og
Vesterålen.

Oaser i havørkenen
Side 16-17

kystavisa
Politikerne bør ikke få det
altfor lett i å fraskrive seg
ansvar. Side 2

FREDAGSLOTTEN

100 års norsk-russisk
handels-samarbeid
Dette bildet er tatt for nøyaktig 100 år
siden og viser russiske kjøpefartøy i
Hammerfest havn. Nå feirer Eksportutvalget for fisk sine ti første år med
eget kontor i Russland. Side 19–21.

Seismikkkonflikten
fortsetter

Kjenner seg ikke igjen
Audun Maråk i Fiskebåtredernes forbund
kjenner seg slett ikke
igjen i «optimisme»rapporten som ble lagt
fram onsdag. Side 3

FiskeribladetFiskaren
19. september 2008.

– Men dette skal gjøres skikkelig i 2009 uansett, forsikrer
forskningsdirektør Ole Arvid
Misund. Forskningen på følgene av å skyte seismikk i disse
havområdene falt fullstendig
bort i år selv om dette var et hovedkrav fra fiskernes side. Nå
frykter skeptikerne nye brutte
løfter i 2009. Det garanterer
nærmest Misund ikke vil skje.
– Vi kommer til å innrette aktiviteten på en slik måte at vi
får gjennomført planene på en
god måte i 2009, lover han. Finansieringen er det i all hoved-

sak Oljedirektoratet som står
for. Pengene kommer fra den
samlet potten på 200 millioner
kroner som Oljedirektoratet
har fått for å gjennomføre de
geofysiske undersøkelsene i
dette området.
– Det som skulle brukes i år,
overføres til neste år, opplyste
fiskeriminister Helga Pedersen under budsjettpresentasjonen i Tromsø tirsdag.

Sterke reaksjoner
Planen var altså å forskere på
disse tingene allerede i som-

Vi kommer til å innrette aktiviteten på en
slik måte at vi får
gjennomført planene på
en god måte
Ole Arvid Misund,
forskningsdirektør HI

mer. Men havforskerne fikk
det ikke til, og forklarte dette
med brann om bord i en båt og
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Styrker Mareano
Regjeringen styrker nå havforskningsprogrammet Mareano, der hovedmålsettingen er
å skaffe viten om bunnforhold
og fauna i de omstridte havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
Data fra programmet kan få
avgjørende betydning når Forvaltningsplanen skal revideres i 2010.Vi er fornøyd med at
det blir en reell økning i vårt
budsjett. Men selv om vi vil
greie å levere forskningsdata
fra de mest følsomme områdene, så vil vi ikke komme i
havn med hele det aktuelle
havområdet innen revisjonen
av forvaltningsplanen på høsten i 2010, sier leder for Mareano-programmet, Lene BuhlMortensen ved Havforskningsinstituttet.
I forslaget til statbudsjett pekes det på en styrkning av denne forskningen på vel 18 millioner kroner, opp til en samlet
ramme for 2009 på 51,5 millioner.
– I praksis betyr imidlertid
dette at programmet får tilført
10 millioner friske kroner. Åtte
millioner går bort i båtkostnader. Vi har ikke lenger har råd
til å dekke disse utgiftene, slik
vi har gjort til nå, sier Buhl-

Mortensen, og påpeker at også
andre kostnader ved prosjektet øker.
Motstanderne av olje- og
gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen har lenge
hevdet at Mareano-programmet er kraftig på etterskudd i
forhold til de resultater som
forventes innen revisjonen av
Forvaltningsplanen. BuhlMortensen kommenterer ikke
temaet i detalj, men understreker at et forskningsprogram
av denne typen ikke kan forseres ubegrenset, og at det nærmest uansett bevilgninger
ikke vil være mulig å rekke
over de aktuelle havområdene
fullt ut innen 2010.

Samme beredskap

forskning

Fiskeri- og kystminister Helga
Pedersen samler nå slepebåtberedskapen i budsjettet til
Fiskeri- og kystdepartementet
(FKD). FKD tar styringen med
et innleid fartøy og trekker et
kystvaktfartøy ut av beredskapen. Men hun øker ikke beredskapsnivået.
Regjeringen legger opp til
samme nivå i slepebåtberedskapen i 2009 sammenlignet
med i år. Økningen med et
halvt årsverk fra en slepebåt,
vil komme i 2010.
– Vi utreder nå beredskapen
i Sør-Norge, og vil komme tilbake til saken når denne utredningen er avsluttet. Vi er klar
over utfordringen som ligger i
Skagerrak, sier fiskeri- og
kystminister Helga Pedersen.
– Vi har konkludert med at
fiskefartøy ikke er godt egnet
til slepebåtberedskap og vurderer supplyfartøy foran fiskebåter. Det handler om tilgjengelig trekkraft, sier ekspidi-

Eget forskningsfartøy
Men i og med at det var gjort en
hel del forberedelser til følgeforskningen av seismikkskytinga i år, så har man også det
meste på plass for neste år.

– Vi har lagt inn leie av fartøy
i budsjettene, og har også hensyntatt dette prosjektet i toktplanene. Det er ganske sannsynlig at vi bruker et eget
forskningsfartøy både før,
under og etter seismikkskytingen i tillegg til at det skal
leies inn et visst antall fiskebåter i de samme periodene, forteller forskningssjef Ole Arvid
Misund. Havforskerne vil også
sikre seg en viss kontroll med
seismikkfartøyets bevegelser i
prøveperioden slik at de får optimalt utbytte av forskningen.

Det er ikke bevilget penger
over statsbudsjettet til å heve
«Murmansk», trass i at fiskeriminister Helga Pedersen har
lovet å gjøre det. Årsaken er at
de ikke vet hvor mye penger
det vil koste å heve vraket.
Kravet om heving kom etter
at det ble funnet utstyr fra vraket som inneholdt radioaktive
stoffer. Etter et voldsomt mediekjør og press fra innbyggerne
i Sørvær lovte Pedersen i sommer å heve vraket.
Jobben skal ut på internasjonalt anbud. Målet er at skipet

SMÅKRABBE: – Dette kan vi ikke
godta, det blir for trasig for næringa å leve under slike forhold.
Fra kaia i Hammerfest reagerer
fisker Jacob West på denne måten
på at det ikke er bevilget fem øre
over statsbudsjettet til destruering av småkrabbe i det frie desimeringsfisket etter kongekrabbe
West sto nylig fram som «kjeltring» hver dag fordi han og andre
fiskere i det frie krabbefisket kaster ut småkrabben som det ikke er
omsetning for.
Han får støtte fra Høyres næringspolitiske talsmann på Stortinget Torbjørn Hansen:
– Dette er enda tynnere enn jeg
hadde trodd. Regjeringen gir i
budsjettet ikke et eneste signal
om at de vil hindre utkast av småkrabbe og kriminalisering av
mange fiskere, sier Torbjørn Hansen. En samlet opposisjon foreslo
desimeringsfond i revidert nasjonalbudsjett og Hansen sier at dette forslaget vil bli gjentatt under
budsjettbehandlingen.
Helga Pedersen sier at hun nylig
har svart på denne kritikken i Stortinget.
– Allerede i neste uke vil Innovasjon Norge komme opp med sitt
forslag som kan gjøres for å skape
lønnsomhet for småkrabbe.Vi prioriterer denne saken meget høgt,
og vi ser på desimeringsfond som
en del av løsningen, men det har
aldri vært meningen at det skal gis
tilskudd til all krabbe som ikke blir
solgt, sier fiskeriminister Helga
Pedersen til Fiskeribladet Fiskaren.

Kystverksmuseum

sjonssjef Kirsten Ullbæk Selvik i FKD. Regjeringen privatiserer slepefartøyberedskapen
i Nord-Norge. Et av Kystvaktas
fartøy skal erstattes av et innleid slepefartøy med en ramme på 74 millioner kroner. Slepefartøyet skal inngå i den
statlige slepebåtberedskapen i
Nord-Norge. Kystvakta vil dermed ha et fartøy i den statlige
slepebåtberedskapen i NordNorge i 2009, mens det skal
leies inn et fartøy på helårskontrakt og ett på halvårskontrakt i 2009.

Miljøbomber tikker
ferieavvikling. Dette har fiskerne reagert meget sterkt på,
og hevder at dette bare viser
hvor lite prioritert fiskerne og
deres aktiviteter har vært i
denne prosessen. I Lofoten
fikk hele blåkveiteflåten ei uke
på seg til å snu opp ned på sine
ferieplaner i sommer.

Kraftig kritikk

skal hugges neste sommer.
Men «Murmansk» er langt
fra det farligste vraket langs
kysten. Den tyske ubåten som
ligger ved Fedje er en tikkende
miljøbombe, og ansett som det
farligste vraket vi har liggende. Ubåten ligger på 175
meters dyp og inneholder 65
tonn kvikksølv. Det befinner
seg på flasker som er spredt
over et større område, flasker
som er på vei til å ruste opp.
Skulle det bli massiv lekkasje vil det være fare for livet i
havet i vid omkrets.

ETATSMUSEUM: Fiskeri- og kystdepartementet vil øke tilskuddene
til kystkultur. I dag ligger de på tre
millioner kroner, og forslaget er å
doble beløpet neste år. Pengene
skal gå til Kystverkets etatmusum.Etatsmuseet har fire avdelinger. De fire er Lindesnes fyr,
Tungenes fyr i Rogaland, Dalsfjord
fyrmuseum og Lofotmuseet. Disse museene skal vise hele Kystverkets virkefelt, ikke bare fyrhistorien.

Ingen økning
til havforskerne
BUDSJETTET: Dette budsjettet kan bety nye
omstillinger og
omprioriteringer ved Havforskningsinstituttet, sier adminis- Tore
trerende direktør Nepstad
Tore Nepstad.
Etter å ha gått gjennom forslaget til statsbudsjett konstaterer
Nepstad at det ikke finnes marginalt med nye penger til instituttet.
– Vi må antakelig bare være glad
for at budsjettet tross alt er indeksregulert, slik tidene er nå, sier
Nepstad. I praksis gir dette forskerne samme utgangspunkt som
de har hatt de siste årene; skal
man prioritere et prosjekt, så går
det ut over et annet. Myndighetene gir sine retningslinjer for
denne prioriteringen, og overlater
til Nepstad og hans medarbeidere
å gjøre det beste ut av situasjonen. Fiskerne har de siste årene
blant annet etterlyst en reell opptrapping av forskningen på kysttorsk, og egne øremerkede midler
har lenge vært forventet.

