12 NYHETER

onsdag 9. desember 2009 FISKERIBLADETFISKAREN

Dag fikk hvalpris

Daglig flyrute

Sjekker fisk nær oppdrettsanlegg

pris: NRK-reporter Dag
Lindebjerg fikk hvalfangernes
ærespris under forrige ukes
årsmøte i Svolvær. Det fikk
han for programserien «Den
leiken ville han sjå», som i høst
har presentert fiskerinæringa
for det brede publikum. Et av
program var viet hvalfangen.

EKspOrT: Lørdag lettet en
av de virkelig store fuglene
fra Gardermoen. En Boeing
747-230f skal to ganger i uken
fly gods fra Gardermoen til
New York og Miami med stopp
i Amsterdam på hjemveien,
forteller Skybridge i en pressemelding.

arEalKOnfliKT: Forsker Hallvard Godø er i Hardangerfjorden
for å sjekke fisken som går langs oppdrettsanlegg. Godø har
ansvaret for referansegruppen for kystflåten, som samler inn
data og tar prøver for forskerne. Dette grunnlaget blir brukt i
bestandsbergeninger.Forskeren ser også etter rester av fôr i
magen på fisken. Fiskere er uenige om hvor utbredt problemet
er, og hvorvidt fôrspill fra oppdrettsnæringen er en trussel eller
ikke for villfisken. Godø har selv vært fisker i to år, og opplevde
da at fôrsprengt sei var et problem.

Sei-nedturen fortsetter
z Havforskning

Seibestanden er fortsatt
i tilbakegang – men ikke
så dramatisk som det en
stund så ut til. Og bestanden ligger ennå på
riktig side av alle grenseverdier med god margin.
Men havforskerne er
likevel litt bekymret…
Jon Eirik Olsen
Harstad
– Det skyldes
at vi ikke har
sett noen gode
årganger etter
2002. Dermed
må vi innstille
oss på videre
nedgang i to- Sigbjørn
talbestanden. Mehl
Og den nedgangen er akkurat
nå mest merkbar i nord, kan
havforsker og ansvarlig for
seien ved Havforskningsinstituttet, Sigbjørn Mehl, fortelle.

Tilbake til 2007
Mehl er nylig tilbake fra høstens sei- og kysttorsktokt, og
selv om nøyaktige tall ikke er
pumpet ut av datamaskinene
ennå, så ser havforskerne konturene av resultatet.
– Det mest gledelige er at vi så
mer sei enn man kanskje kunne
forvente etter den betydelige
nedgangen i totalindeksen som
ble målt fra 2007 til 2008. Nå
er vi tilbake i nærheten av
2007-nivået – men må fortsatt
konstatere tilbakegang, understreker Mehl.
Merkes mest i nord
– Når det gjelder utbredelsen av
seien er tendensen den samme
som tidligere. Relativt mer av
seien befinner seg sør for Lo-

TILBAKEGANG: Seibestanden er i dag på ned mot det halve av det rekordnivået den var på for en del år siden, og nedgangen
merkes mest i nord. Men gytebestanden er fortsatt godt innenfor sikre grenser, understreker havforskerne. ARKIVFOTO
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denne gangen. Om det bare
er en tilfeldighet, eller starten
på en endring i utbredelse, er
det imidlertid for tidlig for forskerne å si noe om.

Havforsker Sigbjørn Mehl

Ned mot halvparten
Fra fangststatistikkene leser
imidlertid Mehl seg til at Meløysund og hans mannskap kan
sitt yrke, og forskeren mener at
det i enda større grad vil bli de
flinkeste fiskerne som oppnår
de beste resultatene etter hvert
som bestanden går i mink.
– Det har tross alt vært nedgang siden 2004, og vi har vel
nå rundt halvparten så mye sei
som vi hadde på det meste, sier
Mehl.
Bestandsnedgangen har vært
merkbar flere steder langs
kysten.

Det var absolutt
ikke fritt for sei utenfor
Vesterålen da vi var der.
foten. Kanskje 50-60 prosent
av bestanden. Til sammenligning var 80 prosent av seien
å finne nord for Lofoten for en
del år siden. Dette vil selvfølgelig være merkbart for fiskerne,
mener Mehl.
Han har notert seg seifisker
Einar Meløysunds uttalelser
om antydninger til bedring for
notseien i nord, og ser ikke bort
fra at dette kan ha en sammenheng med at forskerne på høstens tokt fant et relativt større
innslag av to-åringer i nord

– Det var absolutt ikke fritt
for sei utenfor Vesterålen da
vi var der nå i høst. Men på hele
strekningen nedover mot Røst
sto seien ut mot eggakanten, og
til dels på dypt vann, forteller
Mehl.

Begrenset forskning
Han medgir imidlertid at det er
visse huller i kunnskapen. Det
forskes ikke rutinemessig på
gyting, gyteresultat og seiens
utvikling gjennom sine første
år helt inne i fjæresteinene hele
kysten. Man har heller ikke full
oversikt over den aller største
seien som tradisjonelt er på
vandring i dette tidsrommet.
Ingen kan gi forklaringer eller forhåpninger når det gjelder
framtida. Mehl utelukker imidlertid ikke at den mangelen på

Nye priser på abonnement i 2010!
Fra 01. 12. 2010 endres abonnementsprisen
på FiskeribladetFiskaren.
For levering i Norge er de nye prisene:

Også prisene på andre abonnementstyper endres
For levering i Norden (Sverige, Danmark, Island,
Finland, Færøyene og Grønland) blir de nye prisene:

Kvartal: kr 780,–
Halvår: kr 1.120,–
Helår: kr 2.090,–

Kvartal: kr 960,–
Halvår: kr 1.480,–
Helår: kr 2.800,–
For resten av verden vil prisen være kr 3.930,–
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Svart seihøst på Andenes
z seifiske
Andøy-fiskerne har lagt
bak seg den svarteste
seihøsten på årtier. –
Jeg kan nesten ikke
huske at det har vært
så dårlig med sei, forteller kaiformann Gunnar
Larssen på Sjøanlegget.
Terje Jensen
Harstad
Seifisket utenfor Andenes
har vært dårlig
i hele år. Men
det har gått fra
vondt til verre
nå i høst.
– Og det Sigve Larsen
gjelder for alle
brukstyper. Juksafisket var
dårlig i sommer. Og garn- og
snurrevadfisket nå i høst er
nesten enda verre, forteller
Larssen. Snurrevadbåter som
haler og drar hele natta, klarer
knapt nok 2000 kilo. –De finner
rett og slett ikke mer. Gudene
må vite hvor seien har blitt av,
undrer kaiformannen.

Bak skjema
I forhold til i fjor ligger de 1000
tonn bak skjema på Jangaardstyrte Framnes Fiskeindustri
som Sjøanlegget fungerer som
mottaksanlegg for. Men tapet
nå i høst er enda større, i og
med at det ble fisket en hel del
tidlig på året i 2008.
Dette er dramatisk for en bedrift hvor seien nærmest er alfa
og omega om høsten. Det er den
som holder arbeidsstokken i
arbeid. All seien blir saltet med
sikte på klippfiskproduksjon.
Startet i fjor
– Nedgangen i seifisket startet
allerede i fjor. Men i år har det
altså blitt enda verre. Vi kan
naturligvis bare spekulere i
årsaken. Men noen trekker jo
fram seismikkskytingen som
ei mulig forklaring, forteller
Larssen på Sjøanlegget.

DÅRLIG: Gunnar Larssen på Sjøanlegget på Andenes må langt
tilbake for å finne en like dårlig seihøst som det man har hatt
på Andenes i høst. FOTO: TERJE JENSEN
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Sett ned seikvota
og øk minstemålet. Og
skjerp fokuset på seien,
ikke bare på kysttorsken. Her er vi i ferd
med å gå på en alvorlig
smell
Sigve Larsen, Andøy-fisker

Fakta: SeiFiSke
QQNorsk kvote på 204.000 tonn.
QQOppfisket kvantum så langt:

128.980 tonn

QQEn samlet fiskeflåte har i flere

år advart for at det må være
mindre sei i havet enn det havforskerne måler.
QQHavforskernes siste prognose
er en gytebestand av sei i 2010
på 568.000 tonn. Føre var-grensa er på 220.000 tonn, og den
kritiske grensa er satt til 136.000
tonn.

Fjerning av fukt i
næringsmiddelindustrien!

FiskeribladetFiskaren 7.12.
Øk minstemålet
Sigve Larsen på «Andenesværing» er ikke blant dem. Han
frykter at seibestanden rett og
slett er i dårlig forfatning, og
at havforskerne atter en gang
kommer to skritt etter med sine
anbefalninger i forhold til utviklingen i bestanden.
Sigve Larsen har egentlig

bare ett godt råd til myndighetene:
– Sett ned seikvota og øk minstemålet. Og skjerp fokuset på
seien, ikke bare på kysttorsken.
Her er vi i ferd med å gå på en
alvorlig smell. Andøy-fiskeren
viser til at også de andre redskapsgruppene sliter med å
finne sei, inkludert trålerne

som farer vide omkring. Midt
i november hadde trålerne fortsatt 20.000 tonn igjen av gruppekvota si. Og det er slett ikke
«årlig kost». På samme tid i fjor
hadde de fisket nesten 10.000
tonn mer.

Den samme tendensen ser
man i kystflåten. Også de ligger 10.000 tonn bak fjoråret.
Restkvotene for den
konvensjonelle kystflåten er i
øyeblikket på 35.000 - 37.000
tonn. Notflåten mangler
15.000 tonn på å nå kvotetaket, slik at samla restkvoter i
øyeblikket ligger på i størrel-

sesorden 72.000 tonn.
På Andenes er det heller
ingen særlige lyspunkter i
forhold til innsig av skrei.
Garnflåten har omtrent en
tredjedel torsk i fangstene.
Men dette mener Larsen på
«Andenesværing» er kysttorsk som årvisst står inne
på små områder utenfor

Andenes, tilgjengelig bare for
garnflåten. På snurrevad får
de for tiden nærmest ingen
ting torsk.
– I fjor på denne tiden var
havforskerne her ute på Andenes. Og da var 60 - 70 prosent
av torskeinnslaget i fangstene
skrei, forteller Gunnar Larssen på Sjøanlegget.

Matvarer er sårbare med hensyn til for høy fuktighet
i løpet av prosessen fra råvarer til konsumferdig produkt.
Heller ikke bygning, maskiner, inventar og emballasje
tåler for høy fuktighet da korrosjon, råteskader og
soppvekst raskt kan oppstå. Med en avfukter fra
Dantherm Air Handling AS unngås slike
problemer på en enkel og økonomisk
måte. Vedlikeholdskostnadene synker,
kvaliteten sikres og arbeidsklimaet
forbedres.

mat som er påvist ute i Norsketil de store
pelagiske bestandene, også kan
ha innvirkning på seiens mattilgang.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon 77 05 90 21

Store
restkvoter
havet
i tilknytning

Liten innsats
gir stor gevinst!

Bredt modellvalg,
lang erfaring - hurtig levering!

Se våre nettsider: www.dantherm-air-handling.no

Dantherm Air Handling AS
Tlf: 33 35 16 00
dantherm.no@dantherm.com
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jeo@fbfi.no
telefon: 77 05 90 22

Abonnementsbetingelser:
Abonnementet forskuddsbetales, og løper til
det sies opp. Abonnementsperioden justeres
ved prisforhøyelse

Postboks 4 3101 Tønsberg
Fax: 33 38 51 91
www.dantherm-air-handling.no
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