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Lave priser. Alltid.
Lisbeth Berg-Hansen gir nå fiskerne på Ballstad og andre steder lov til å fiske mer torsk.

Fiskeriminister
Lisbeth Berg-Hansen
gir nå klarsignal for
nærmest fritt fiske av
torsk for de som har
båter under 11 meter.
Valgflesk mener
fiskerne.
Kai Nikolaisen

kai.nikolaisen@lofotposten.no

Fiskeriorganisasjonene har flere
ganger krevd at den minste flåten,
det vi si båter under 11 meter i lukket
gruppe måtte få fritt fiske at torsk.

Fritt fiske
Nå har fiskeriministeren åpnet for
nettopp det.
-Vi har økt fartøykvotene for de
under 11 meter 53,4 tonn torsk rund
vekt. Det vi si at i praksis så har denne fartøygruppen fritt fiske ut året.
For fartøy opp til 21 meter så er kvotene økt med rundt ni prosent, sier
fiskeriminister Lisbeth Berg-Han-

sen til Lofotposten.
Hun sier at bakgrunnen for denne
refordelingen er at det er mye torsk
til overs.
-Det er et vanskelig puslespill å
sette sammen kvotene i desember
hvert år. Vi vet ikke hvor stort innsiget blir eller hvordan værforholdene
blir. Når vi nå ser at det gjenstår mye
av torskekvotene øker vi kvotene.
Det er også for sørge for at hvitfiskindustrien på land får nok råstoff, sier
Berg-Hansen.
Hun er klar på at det var rett å ikke
øke kvotene allerede i vinter.
-Ut fra markedssituasjonen så var
det et rett valg. Nå vil industrien ha
torsk og da valgte vi refordelingen, sier
hun.

-Smaker valgflesk
Kjell Ovesen fra Gravdal eier den
knapt 11 meter lange «Ovesen Jr».
Han drifter for Kjøllefjord og han mener denne tildelingen smaker valgflesk
lang vei.
-For meg betyr ikke denne ekstra tildelingen noen verdens ting. Jeg og de
fleste andre i denne gruppen har så
mye torsk at vi ikke har en sjanse til å få
fisket opp alt uansett. Nei, dette både

Foto: Kai Nikolaisen

lukter og smaker det valgflesk av, sier
linefiskeren som rapporterer om vel
100 kilo hyse på stampen. På fire stamper med torskeline fikk han 740 kilo
torsk.
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Mer hyse
I sommer ble hysekvoten for flåten
mellom 11 og 21 meter kraftig redusert. Nå justerer fiskeriministeren opp
hysekvoten for de i gruppen mellom
11 og 14.99 meter.
-Vi ser det var feil å redusere kvoten
for de båtene i denne størrelsen, og justerer dermed kvotene tilbake slik de
opprinnelig var, sier fiskeriministeren
til Lofotposten.
Martin Solhaug på «Vibeke Cathrin» fra Fredvang var en av fiskerne
som fikk merke kvotereduseringen.
-Vi fikk hysekvoten redusert fra 346
tonn til 186 tonn. Vi måtte derfor avslutte sesongen å gå hjem. Vi tapte
over en million kroner på det. Hysesesongen er over så at vi nå får kvoten
igjen betyr ingenting for oss i år. Det
som jeg håper kommer ut av dette er at
regjeringen lærer av denne grove feilen til et annet år, sier Solhaug som
også kjenner lukta av valgflesk.

Mydland pølser
ca 1,1 kg.
pr. kg.
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Nordnorske
poteter. 2 kg.
7,50 pr. kg.

– Smart prosjekt på Storvågan
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– Smart, sier Jan Tore Sanner etter at han har fått presentert planene for SKREI.

Fra Bakehuset:
Svalbardbrød,
Hverdagsbrød,
Grovbrød og
Familiebrød

John-Arne Storhaug

Det er det som innen 2015 skal
bli Lofotfiskets kulturarvsenter –
plassert på Storvågan og som i stor
grad vil styrke det historiske Lofoten.
Da 1.nestleder i Høyre, Jan Tore
Sanner var i Lofoten denne uka, ga
prosjektleder Audun Aanes ham
innblikk i hva SKREI er.
– Vi har fått signaler om at Kulturdepartementet vil gå inn på finansieringssiden når vi har presentert et kvalitetssikret prosjekt. Det
er det vi nå er i ferd med å gjøre, sa
prosjektets leder, Audun Aanes.
Lofotposten har fulgt SKREI
gjennom flere år. På ei anslått flate
på 6.000 kvadrat skal man fremme
identitet og stolthet rundt historien
om Lofotfisket og betydningen
verdens største torskefiskeri har
hatt for Norge.
Sanner lot seg imponere over
måten prosjektgruppen har tilnærmet seg realitetene i saken.
– Dette er spennende og fremtidsrettet. Dere har skaffet dere brede allianser der fisk, petroleum,
kunnskap, kultur og andre retninger fanges inn på et eller annet tidspunkt. Det er kort og godt smart,
sier toppolitikeren.

Prosjektleder Audun Aanes ved Storvågan AS presenterte SKREI for Jan
Tore Sanner og stortingskandidat Jonny Finstad.
Foto: John-Arne Storhaug.

Han er særlig fascinert av at man
underveis i grundige studier får planene presentert i fem departement.
– Alt legges liksom til rette før
man går inn i en sluttfase hvor økonomien har gode forutsetninger for
å komme på plass, sier Jan Tore
Sanner til Lofotposten.
– Er dette en plan Høyre støtter?
– På reiser rundt i landet får vi
presentert prosjekter, for så å bli
spurt om dette får vår uforbeholdne
støtte. Men som Audun Aanes
sier, så har vi ennå ikke sett den ferdige planen. Dermed skriver jeg

heller ikke uten noen sjekk. Jeg kan
ikke bruke penger på vegne av andre, sier han.
Selv om økonomien i et totalfinansiert prosjekt ikke er på plass,
ligger det normalt vel 30.000 kroner i investering i hver kvadratmeter, noe som tilsier at SKREI vil
lande på minimum 180 millioner
kroner.
Utenom at Kulturdepartementet
trolig punger ut for en tredjedel av
kostnadene, ligger Nordland Fylkeskommune normalt på en dekningsprosent på 20.

Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

john.arne.storhaug@lofotposten.no

1290
Banan
pr. kg.
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Jordbær 400gr
Import
47,50 pr. kg.

Bli medlem
og få og
kjøpeutbytte
Bli medlem
på allefåvarer!
Se coop.no
kjøpeutbytte
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Se coop.no

