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Ulykke: En person ble skadet da en fiskebåt og en slepebåt kolliderte i
natt midt mellom Kristiansand og Hanstholm, i Skagerrak. – Det ble mindre
skader på fiskebåten, sier Frank Solås ved Agder politidistrikt, til fvn.no.

MOT SØR: Kåre Frydenlund fikk kongekrabbe på heimehavet innerst i Balsfjorden, vel tre mil i luftlinje fra svenskegrensa. FOTO: LILL KARIN NYLAND, NYE TROMS

Krabber lenger og lenger
4 NYHETER

z krabbe
Onsdag i forrige uke
fikk Kåre Frydenlund
en forholdsvis liten
kongekrabbe på garn
like utenfor forfabrikken
til Ewos på Bergneset i
Balsfjorden - vel tre mil i
luftlinje fra Sverige.
Terje Jensen
Harstad
Balsfjorden strekker seg fra
Tromsø og innover mot svenskegrensa. Allerede i 2007 ble
det tatt kongekrabbe på garn
lenger ut i fjorden. Den uvanlige fangsten sist uke ble tatt
nærmest helt inne i fjordbotn,
på ei grunne utenfor forsiloen
til Ewos.
Kåre Frydenlund fisket i fjor
høst kongekrabbe på Vardøbåten «Arktos» i det frie fisket
utenfor Øst-Finnmark. Derfor
er han smertelig klar over hva
han nå har fått like utenfor stuedøra hjemme.

Torsvåg
Torskekvota tok han i mars for
Torsvåg på Vanna lengst nord i

Troms. 20 tonn
på fem eventyrlige dager. Også
i dette området
begynner kongekrabben å
vises. Her har
det vært tatt en
og annen ute i Jan Sundet
garnkanten i
løpet av de 2 - 3 siste årene.
–Der har det stort sett vært
snakk om stor hannkrabbe. Her
var det en relativt liten krabbe
som jeg tror er av hannkjønn,
forteller Troms-fiskeren.

Utkast?
Frydenlund har drevet heimefiske et par små uker etter at
torskekvota ble tatt, i påvente
av å komme i gang med rognkjeksfiske for Torsvåg. Han
liker ikke helt tegnene på at
kongekrabbeproblematikken
nå kryper nærmere
og nærmere.
Enn så lenge kan han trøste
seg med en viss skepsis fra kongekrabbeforsker Jan Sundet.
–Vi vet naturligvis aldri disse
tingene sikkert. Men det gikk
ganske sterke rykter rundt
2007 om at en båt med levende
kongekrabbe ikke fikk solgt
hele beholdningen ved kai i
Tromsø, og at noen av disse rett
og slett ble kastet over bord. I
denne perioden ble det tatt flere
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Færre vadefugler

Må ta kvalsabotasje på alvor

Nordnorsk Nergård-kjøp på is

Lærer lærerne

– Forskning viktig

FauNa: Antall vadefugler på
den svenske vestkysten har
gått ned med en tredjedel
det siste tiåret. Å øke ålegras
og tiltak for å gjenopprette
torskebestanden vil hjelpe på
bestanden. Økt utnytting av
strendene og 5.000 tonn søppel bidrar også til fugledød.

krim: Ivar Kristiansen (H) ber myndighetene bruke tid på å
oppklare sabotasjeforsøk mot kvalfangstnæringa.Høyres Ivar
Kristiansen vil at justisministeren skal svare på om det settes inn tilstrekkelige ressurser for å oppklare angrepene mot
kvalfangstnæringen, og sørge for at lokalt politi kan beskytte
angrepene mot næringen. – De siste årene er det senket og
forsøkt senket flere kvalfangstskuter i Lofoten. Ingen av disse
ytterst kriminelle handlinger er blitt oppklart av politiet. Sterke
krefter ønsker å stanse kvalfangstnæringen.

INDUSTRI: En nordnorsk kjøpergruppe bestående av aktive
fiskere får ikke diskutere kjøp av Nergård-aksjer, mens sørnorske Aker Seafoods og Norway Pelgic også skal være blant interessentene.Ifølge NRK skal to nordnorske grupperinger være
interesserte i å overta aksjene i Nergård AS. Advokatfirmaet
Steenstrup og Stordrange representerer en av disse –som skal
være interessert i 94 prosent av aksjene i Nergård AS. – Denne
gruppen består av flere fiskebåtrederier, samt foredlingsvirksomhet.

UTDANNING: Svensk Fisk
tilbyr svenske lærere i husstell
gratis opplæring i fisk. Hvor
kommer den fra, og hvordan
når den ut til kundene? De vil
også vise fram ulike arter, og
gi enkle tips for å tilberede
fisk. Ikke minst vil lærerne få
høre at ikke all fisk bør brukes.

FORSKNING: - Forskning og
innovasjon utgjør selve grunnlaget for å forstå og utvikle en
bærekraftig havbruksnæring,
sier Lisbeth Berg-Hansen. Hun
åpnet konferansen Havbruk
2010, og benyttet anledningen
til å understreke hvor viktig
forskning er for havbruk.

”

–Det er ikke utenkelig at de eksemplarene de har fått utenfor
Torsvåg kan ha kommet
krabbende på egne
Kongekrabbeopprør i Finnmark
bein.
Forsker Jan Sundet

z kongekrabbe

Fire kongekrabbemottak i Øst-Finnmark føler
seg fullstendig overkjørt
av FHL i spørsmålet
om en utvidelse av
området for kvotebelagt
kongekrabbefiske.
Terje Jensen
Harstad
FHL går inn for å utvide området ut til 25 nautiske mil og til å
omfatte hele Porsangerfjorden
slik Fiskeridirektoratet har
foreslått.
De fire fiskekjøperne, som
hevder de står for over halvparten av det norske kongekrabbekjøpet, mener dette ikke bare
kan bli fatalt for dem, men for
hele økosystemet i Finnmark.
De mener det frie fisket i Porsangerfjorden og utenfor 12mila er selve suksessfaktoren
i forhold til å stoppe krabbens

utbredelse vestover. Uten dette
fisket, mener de
slaget kan være
tapt.

Buffersone
«Vest for Magerøya endres kystlinja ved at det
finnes fjorder,
øyer og grun- HARD KRITIKK: Bjørn Ronald Olsen i Storner som gjør bukt Fiskeindustri med knallhard kritikk av
det vanskelig å FHL.
fange krabben.
Derfor ønsker vi å etablere en krabbe, Artic Catch i Vardø og
buffersone som skal bestå av Nordkynn Seafood i Mehamn.
hele Porsangerområdet som Talsmann Bjørn Ronald Olsen
et friområde. På denne måten på Storbukt Fiskeindustri er
kan vi ved hjelp av eksisterende svært skuffet over at FHL ikke
sjarkflåte og uten nye investe- tar hensyn til de som represenringer, klare å begrense krab- terer flertallet i organisasjoben videre vestover slik at den nen på dette området, i hvert
ikke gjør samme skade som vi fall når det gjelder produsert
blant annet har sett i Varanger- kvantum.
fjorden», heter det i høringsutHan mener ei samlet investetalelsen fra de fire.
ring på 800 millioner kroner i
produksjonsutstyr og redskaFlertallet
per de siste årene i denne inAnleggene det handler om er dustrien nå settes i fare dersom
Storbukt Fiskeindustri i Hon- grensene for det kvotebelagte
ningsvåg, Berlevåg Konge- fisket utvides.

Fakta: kongekrabbe

QQEr mangedoblet på få år, fra

700 tonn i 2007 til 5400 tonn i
2009.

QQI fjor var kvota i øst på 1000

tonn, mens det frie fisket utnfor
12-mila og vest av 26-graden
utgjorde 4400 tonn.
QQFiskerimyndighetene har
foreslått å utvide grensa for det
kvotebelagte fisket i årets fiske.
Det vil gå på bekostning av det
frie fisket.

Fri vandring
– Men en ting er økonomien
i selskapene våre. Det er likevel ikke det avgjørende for
oss. For vår del utgjør tross alt
kongekrabben bare en relativt
beskjeden del av omsetningen
sammenlignet med torsken.
Det desidert viktigste her er
at en utvidelse av kvoteområdet
i verste fall vil kunne føre til fri
vandring av krabbe vestover.
Det kan bli fatalt for både Tanafjorden, Laksefjorden og Por-

”

Det desidert viktigste her er at en utvidelse av kvoteområdet
i verste fall vil kunne
føre til fri vandring av
krabbe vestover.
Bjørn Ronald Olsen, Storbukt
Fiskeindustri.

sangerfjorden, mener Olsen.
Han refererer i den sammenheng til en fram til nå ikke
offentliggjort rapport fra flere
forskere, blant dem kongekrabbeforsker Jan Sundet, om bunnforholdene i Varangerfjorden
før og etter kongekrabbens
innmarsj. Det er skremmende
lesning.

betydelig og dramatisk effekt
på bunnfaunaen i fjorden. Det
har blitt mindre bunnfauna, og
antallet arter i økosystemet i
fjorden er kraftig redusert. Før
var det betydelige forekomster
av muslinger, sjøstjerner, haneskjell og kråkeboller. I dag er
alt dette omtrent borte.

Oversett
– FHL har gitt en høringsuttalelse hvor de over hodet ikke
har med seg dette miljøaspektet
som vi anser for å være det aller
viktigste i forhold til hvordan
vi bør forvalte kongekrabben i
årene framover, sier Olsen på
Storbukt Fiskeindustri.
– Kongekrabben utgjør
150 millioner kroner i omsetningsverdi. Torsken milliarder.
Derfor må det være hensynet
til øvrig arts- og faunaforhold
som må vektlegges tyngst i en
framtidig forvaltningsmodell,
mener Olsen. Og de tre andre
fiskekjøperne.
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noenlunde samtidig i området
rundt Tromsø.
Når det gjelder den naturlige
utbredelsen, så mener Sundet
at denå kan ha blitt grenseoverskridene i forhold til fylkesgrensa mellom Finnmark og
Troms.
–Det er ikke utenkelig at
de eksemplarene de har fått
utenfor Torsvåg kan ha kommet krabbende på egne bein.
Men, som sagt, dette blir bare
spekulasjoner. Vi har enn så
lenge ingen dokumentasjoner,
presiserer Sundet.

Takker
Kongekrabbeforskeren registrerer de fangstene som blir
gjort, og understreker betydningen av at fiskerne rapporterer inn det de får i disse
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Gode krilltall

resultat: - Positiv utvikling
i alle ledd fra fangst til kunde,
melder Aker Biomarine om
resultatet første kvartal. godt
fiskeri og forbedret resultat
sammenlignet med første
kvartal 2009. Salget av Superba Krill ble i første kvartal
27,9 tonn,

Ødeleggende
Sundet presenterte noen av
konklusjonene i et foredrag til
kongekrabbeprodusentene i
Trondheim tidligere i vinter.
Der konkluderes det med
at kongekrabben har hatt en

«frontområdene» i forhold til
kongekrabbens utbredelse.
–Det bidrar til at vi kan danne
oss et bilde av hva som skjer,
sier Sundet.

I Oslofjorden?
Han forteller om en henvendelse fra Oslofjorden nylig hvor
en person hevdet å ha fått opp
en liten kongekrabbe der nede,
ei historie han hadde gått til
Aftenposten med.
–Dette kan selvsagt også være
tilfelle, og vi kan definitivt ikke
avvise det. Det er blant annet
kommet oss for øre at en fisker
nordfra skal ha blitt så oppgitt
over den norske kongekrabbeforvaltningen at han nærmest i
sinne skal ha tatt med seg små
kongekrabbe sørover til dette
området. Så ingen ting kan av-

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

OPPRØR: Fire fiskekjøperne
i Finnmark mener reduksjon
i krabbfiske ikke bare kan bli
fatalt for dem, men for hele
økosystemet i Finnmark. Her
er Yngve Pedersen på krabbejakt. FOTO: DN
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Ulykke: I mange minusgrader i Måløy sentrum sov fiskeren godt. Men han

hadde det ikke så godt, ifølge Fjordenes Tidende. En ambulanse ble sendt for
å kjøre mannen om bord på båten hvor han hørte til.

Kritisk til krabbeforslaget
z kongekrabbe
– Null krabbe i den frie
krabbefangsten øst
for Nordkapp og i tillegg minimale kvoter i
det regulerte fisket, vil
være katastrofalt dårlig
forvaltning sett i forhold
til krabbens ulempe for
hovedfiskeriene, og i
forhold til Norges internasjonale forpliktelser.
Bjørn tore Forberg
Harstad
Det sier styremedlem
Roger Hansen
i Fiskarlaget
Nord.– Det
er utrolig at
krabbebeskatningen blir Roger
slått i revers, Hansen
samtidig som
forskerne endelig har greid å dokumentere
dramatiske skader på faunaen
og økologien, sier Roger Hansen.

Politisk skandale
Han utfordrer de parlamentariske lederne på Stortinget
må gripe denne saken for å
unngå en politisk skandale.
For fiskerne i Finnmark karakteriserer han utviklingen
i krabbeforvaltningen som en
katastrofe.
– Jeg synes det er veldig
beklagelig og lite tillitsvekkende når enkelte politikere
har insinuert at fiskerne har

Fakta: kRaBBEN
QQFra 2008 bestemte Stortinget
en delt forvaltning, bærekraftig
fangst innenfor 12 mil og fritt
fiske i deler av Porsangerfjorden,
vest av 26 grader øst og eller
nord for 12 nautiske mil.
QQI uka som kommer fastsettes
kvoter og det foreslås endrede
grenser for fritt fiske. Allerede før
departement og direktorat kommet med vedtak og forslag, er
debatten om det som kommer i
full gang i FiskeribladetFiskarens
spalter.

økonomiske motiver for å kreve
økt fangst. Fiskerne i Finnmark
har presset hardt på fra første
stund for å stoppe krabben.
Motivet har ikke vært å tjene
penger på krabbefiske. Motivet har derimot vært å trygge
forvaltningen og økonomien i
det tradisjonelle fisket, som har
mange ganger så stor verdi som
kongekrabben, sier Hansen.
Han støtter Nesseby-fisker
Torbjørn Johansens påstand
på at krabbebestanden i Finnmarks-fjordene øker i stedet
for å gå tilbake slik forskerne
hevder. Johansen uttalte i fredagens FiskeribladetFiskaren
at han for noen år siden brukte
to måneder på å ta krabbekvoten. Siden har det gått kortere
tid. I fjor tok han kvoten på to
sjøvær.

Kvoten på tre sjøvær
– Dette skjer ikke bare i Varangerfjorden. På vårt fartøy
tok vi kvoten på tre sjøvær så
langt vest som i Laksefjorden,
sier Hansen.
Han stiller seg også undrende
til at politikere og forvaltere
ikke greier å dra nytte av fiskernes svært betydelige kompetanse på livet i havet.
– Vi sitter på kunnskap om

Selvmonterende garn, telner, tau

SKANDALE: Roger Hansen utfordrer de parlamentariske lederne på Stortinget må gripe denne
saken for å unngå en politisk skandale i reguleringene av kongekrabben. Her er Yngve Pedersen
på krabbefiske. ILL.FOTO: INGUN A. MÆHLUM
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Jeg synes det er
veldig beklagelig og lite
tillitsvekkende når enkelte politikere har insinuert at fiskerne har
økonomiske motiver for
å kreve økt fangst.
Roger Hansen, styremedlem
Fiskarlaget Nord

naturen som har gått i arv fra
generasjon til generasjon. Far
min rister oppgitt på hodet når
havforsker Jan Sundet mener at
kongekrabben ikke spiser sær-

lig mye lodderogn fordi rogna
blander seg med grusmasser
på havbunnen. Far min kan
fortelle om den tida da lodda
fikk gyte i mengder. I garnfisket
under vårgytinga fikk vi opp
garnsteiner der loddeeggene
hadde klumpet seg i betydelige
klaser. Krabben er altetende,
og det skulle være merkelig om
krabben skulle ha større problemer med å ta til seg denne
næringsrike føden ved hjelp av
effektive klør, enn for eksempel
hysa med sin bløte munn, sier
Roger Hansen.

Endret adferd
Han viser til at fiskerne lenge
har rapportert om at hysa totalt

Bøteritjenester

Vårt bøteri i Honningsvåg tar imot
reparasjoner av loddenøter.
Vi har også wireverksted til produksjon
av løfteredskaper

Vi tilbyr også

Hvorfor selvmont?
1.
2.
3.
4.
5.

Spar penger ved å
montere selv
Superlett å montere
Mindre krabbe og
botnrask
Mindre slitasje ved
bunn, varer lengre
Masse mer, se h-siden

bjorn.forberg@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 82

LODDEFISKE 2010

Det er på tide på bestille vår, sommer eller høstgarn.
For garn som vi ikke har på lager, så er det 5 md
leveringstid, så vi ber om deres bestilling nå.
Vi har meget gode tilbud på flytetau/telner, dantau og
blytau, og vanlige garn.
Vi tilbyr dem ferdig
monterte garn i sekk,
levert over hele landet.
Ta kontakt for tilbud.

- Masse garn på lager.
- Også båter/kvoter til
salg, se www.vskas.no

har endret adferd på høsten, etter at krabben har fjernet store
mengder bunndyr.
– Det samme skjer med torsken. Vi blir oppfordret til å
jevne ut sesongene, men her bidrar kongekrabben negativt
Roger Hansens tips til effektive reguleringer er å sette inn
den torskeavhengige kystflåten
til å fiske regulert med 100, 150
og 200 tonn per fartøy, avhengig av fartøyenes størrelse i
økende avstand fra kysten. I
fjor var kvoten til sammenligning fire tonn per båt, uansett
størrelse.

24 t vakttelefon 917 54 868

 Reparasjoner av alle typer
redskaper
 Tauverk og trosser
 Snurpewire mantelwire
 Notlin og bøtetråd

Kontakt vårt bøteri på: 784 74606 / 909 80 904 / 78476900
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Støttes av Fiskarlaget
Høringsfristen på Fiskeridirektoratets forslag til
kongekrabbereguleringer for
inneværende år gikk ut i går.
Kvoteåret starter allerede
1.april, og sånn sett er man på
overtid. Men det er vanligvis
svært liten aktivitet på denne
tiden av året, og i departementet signaliseres det at man
heller ikke akter å forhaste
seg i den videre prosessen.
–Fiskeridirektoratet vil få den
tiden de trenger til ei grundig
behandling av innkomne forslag, forsikrer seniorrådgiver
Bernt Bertelsen.
Det er kommet en rekke
uttalelser til forslaget om å
utvide kvotefisket fra 12 til 25

nautiske mil i Øst-Finnmark.
Blant de som er imot en
uitvidelse og på linje med de
ovenfor nevnte fiskekjøpere
i Øst-Finnmark, er Norges
Fiskarlag.
Arbeidsutvalget der krever
i sin uttalelse at det straks
nedsettes et utvalg for å se om
forvaltning av kongekrabbe
er i henhold til det som er
uttalt av Stortinget.
«Her bør alle forhold knyttet til beskatning, forvaltning
og kontroll gjennomgås og
danne grunnlag for framtidig
forvaltning av økosystemet
som kongekrabben er en liten
del av», heter det fra Fiskarlaget.

Klare for makrell
MAKRELL: Sørlandsbåtene «Flander» av Flekkerøy,
«Skogsøyjenta» av Mandal og
«Sjøsprøyt» fra Lindesnes er
klare for satsing på drivgarnfisket etter makrell. – Håpet er
å ta sesongens første makrellfangst i løpet av denne uken
og bruket vil bli satt sørvest
av Mandal, sier Gunvald
Aanensen på «Skogsøyjenta».
Mandal-fiskeren var for øvrig
opptatt med å ta opp lyrgarnene mandag formiddag. – Blir
det godt vær for fiske satser
vi på å ta garnmakrell i slutten
av uken, opplyser Jan-Kjell
Jakobsen på Flekkerøy-båten
”Flander” som skal levere
fangstene til Fiskeeksperten
Reinhartsen i Kristiansand.

– De sa ja
Geir Ove
Ystmark i
FHL mener en
av bedriftene
som nå vil
beholde dagens grenser
i kongekrabGeir Ove
befisket,
Ystmark
har skiftet
standpunkt etter at FHL ga
sin høringsuttalelse i slutten av mars, og at dette har
bidratt til at det nå er snakk
om to noenlunde jevnbyrdige
grupperinger når det gjelder
syn på kongekrabbereguleringene innad i FHL.
–Da vi avga uttalelse, var det
et klart flertall for det synet
som nå framkommer. Men
selv med dette som utgangspunkt, så har vi gjort det
klart overfor medlemmene
at vi vil være tydelig overfor
departement og direktorat i
det videre oppfølgingsarbeidet på at det finnes to ulike
ståsteder i denne saken blant
våre medlemsbedrifter: De
som har investert i forhold
til et utrydningsfiske, og de
som har investert i forhold
til kvotefisket. Alle sammen
har gjort store investeringer,
og jeg forstår godt det store
engasjementer, sier Ytsmark i
en kommentar.
FHL har hatt tunge runder
om akkurat denne saken,
blant annet tre medlemsmøter og flere telefonmøter.
–Der har to bedrifter hatt et
klart standpunkt hele veien
imot en utvidelse av grensene.
De andre har vært for. Så er
det altså en bedrift som har
endret syn i ettertid. Den
fjerde bedriften som nå går
imot, har jeg personlig ikke
registrert som medlem hos
oss, sier Ystmark.

Foto: Vestlandsnytt

Dualog Fisknett AS, Alkeveien 14, 9015 TROMSØ
Telefon: 77 62 19 00
www.fisknett.no | post@fisknett.no

Fakta: kongekrabbe
QQSatt ut av russiske havforskere

på Kolakysten rundt 1970.
QQHar etablert seg i store
mengder i russiske sone og i ØstFinnmark.
QQNorsk politikk går ut på å
bremse, og helst stoppe vandringen vestover ved Nordkapp
gjennom et desimeringsfiske.
QQDet har i flere år vært fiskbare
forekomster utenfor Havøysund.
Lenger vestover er den registrert
spredt.
QQEnkeltindivider er tatt helt ned

vises som umulig, fastslår Jan
Sundet.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

