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INorge synes det som - at hvis
man er bosatt i en by hvor noen
hoteller har over 15 etasjer - har

man automatisk utvidet sin hori-
sont. Det er ikke slik. Det vil være
en ulykke for nasjonens nordområ-
desatsing hvis vi ikke allerede nå
lykkes i å involvere den nordligste
landsdelen i framtidens industrie-
ventyr. 

Når den gode historie om Nord-
Norge fortelles, er det en historie
om reint hav, mektig natur og sto-
re hav og landområder. Kulturelt er
det historien om grenseoverskri-
dende folkeslag, kultur- og næ-
ringsliv. Framtidens næringer, det
være seg fiske, reindrift, jordbruk,
reiseliv og energi kan og må beskri-
ves med den samme historien. Det
er ikke nødvendigvis noen motset-
ning mellom reint hav, fiskeri og
olje-/gassproduksjon. Det er hvor-

dan vi utnytter ressursene og hvil-
ke hensyn vi tar som bestemmer
hvilken historie vi kan og skal for-
telle. Jordbruk, reiseliv, fiske og
reindrift har mange sammenfal-
lende interesser. 

Bildet av de fredelige flerkultu-
relle nordområdene betinger at alle
får utøve sin næring og kultur i
samspill og ikke krig med hveran-
dre. Dette kan vi bare lykkes med
hvis vi involverer lokalbefolkning-
en og lokalt næringsliv..

Nord- Norge teller ned for det
som kan bli et av nasjonens største
industrieventyr. Nå er det viktig at
vi tar ekstraordinære grep for å få ta
del i, og forme vår egen framtid. 

Næringspolitikk for landsdelen
må utformes med to helt klare mål.  

En stigende del skal skapes av
lokalt næringsliv, og landsdelens
egen arbeidsstokk skal i større grad

være delaktig i verdiskapingen. 
I løpet av de siste 10 årene er

Båtsfjord et eksempel der globali-
seringen har gitt oss store utfor-
dringer. Frossen fisk som en inter-
nasjonal handelsvare og billig
arbeidskraft i Østen rev bort grunn-
laget for mye av den industrien vi
hadde bygd opp.

Nå har industrien dreid mot
ferskt råstoff, og med dyktighet
pleier de et marked for ferske pro-
dukter. I fiskeflåten ser vi nå flere
eksempler på aktører som utvikler
nye driftsordninger for å sikre in-
dustrien leveranser hele året. 

Industri og fiskerikompetansen
vår er gründerbasert og utviklings-
villig. Leverandørindustrien har fo-
kus på utvikling og nye markeder.
Nye næringer banker også på døra.
Vi vil være med innenfor reiseliv
og energi. Reiselivsprosjektet Mot-

vind og planene om vindkraftpark
på Hamnefjellet er eksempler på
dette.

For å være med videre betinger
det at vi lykkes med et helt sentralt
prosjekt. Arbeidsstokken har kom-
petanse innenfor primærnæringene
som fiske, reindrift og jordbruk. Vi
er imidlertid et samfunn med lav
gjennomsnittlige formell utdan-
ning. Derfor trenger Båtsfjord, i
likhet med resten av landsdelen, et
kompetanseløft av dimensjoner.
Dette får vi til ved å gi alle som vil
muligheten til å ta utdanning. 

Det skal ikke gi dårligere kort å
være bosatt i en liten kommune
kontra en stor. Ny teknologi gir oss
i dag muligheten til å distribuere
studier på alle nivå, til alle som vil,
uavhengig av hvor man bor. Det er
bare viljen til å ta verktøyet i bruk
som mangler. 

Dette skjer i Båtsfjord
Kvinnelaksedøgn
24. og 25. juli kl.18:00 
Båtsfjord jeger og fisk sin kvinnegruppa arrangerer
laksefiske for kvinner. Kvinnene får fiske i Sylte-
fjordelva mellom Sorenskriveren og Tanadalsdam-
men. Menn har ikke adgang til å fiske i det området
dette døgnet. Møtested gapahuken, Adamsdalen 
kl 1800. 
Grillmat er inkl. 
NB! Statskort må tas med.
Kino
26. juli kl.18:00 
Harry Potter og halblodsprinsen
Graphic reunion på Skansen
26. juli kl. 20:00 

Båtsfjord i fest (BIF)
29. juli – 2. august 
Detaljert programmet under utarbeidelse.
Arr. Linken Radio- www.linkenradio.no
Filmen Istid
29. juli vises som gratis (ca. 1 uke etter norges-
premieren) under BIF.  Tidspunktet bestemmer 
BIF komiteen.

Åpent museum
29. juli kl.12:00-14:00 
Swingkurs i idrettshallen med Valter Jacobsen
30. 31. juli og 1. august  
Torsdag, fredag og lørdag under Båtsfjord i fest.
10-14 år alle dager fra kl 16-18. Kursavgift kr 200. 
For de over 15 år alle dager fra kl 18-20. 
Kursavgift kr 250. 
Påmelding: May Bente på tlf 789 85 317 eller
may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no

Filmen Natt på Museet 
2. august kl 1800

Åpent museum
5. august kl. 12:00-14:00 

12. august kl. 12:00-14:00 
19. august kl. 12:00-14:00 
26. august kl. 12:00-14:00 
Dette skjer hver mandag
Kl. 15:30. Helsestasjon for ungdom på bibliotek-
bygget [R1] 
Dette skjer hver torsdag
Kl. 18:00. Historie og Museumslaget har medlems-
kveld.

Båtsfjord er inne i en positiv
utvikling. – Det merker vi
blant annet i form av søkna-
der om støtte fra våre offent-
lige fond, sier rådmann Øy-
vind Hauken.

Kommunen har siden 2007 årlig fått til-
ført 2 millioner kroner i omstillingsmid-
ler fra Finnmark fylkeskommune. 2010
er siste år kommunen får tilført disse om-
stillingsmidlene.

Støtteordninger
– Vi har flere støtteordninger der sø-
kere kan få tilskudd eller rimelige lån.
Fra fiskerifondet kan det søkes om
maksimal 300.000 kroner i lån, og her
har vi en relativ sto pågang. Fra det
strategiske næringsfond kan de fleste
næringsdrivende få midler, blant annet
til kompetanseheving. Så har vi Båts-
fjord Invest AS med en kapitalbase på
10 millioner kroner. Så langt er det ikke
bevilget noe fra dette selskapet, sier
rådmannen.

Handlefrihet
Kommunen har i dag en grei økonomi
som også gir politisk handlefrihet.

– Det mest omfattende arbeidet kom-
muner har igangsatt er renovering av
Båtsfjord skole. På sikt er det mening-
en at vi kun skal ha én grunnskole og én
barnehage. Når Nordskogen skole ned-
legges vil den brukes som barnehage.
I dag har vi to barnehager. Arbeidene
med torget er også i avslutningsfasen.
Gravearbeidet i sentrum er i ferd med å
bli sluttført, sier Hauken.

I løpet av høsten kommer Kystverket
i gang med moloutbygging. Det gjøres
med midler fra regjeringens tiltakspak-
ke som kom i februar måned.

– Det kystverket nå kommer i gang med
er egentlig en gammel plan som nå reali-
seres. Det skal hentes masse fra Holmen.
Dermed blir nye arealer frigjort. Kom-
munene får også beholde overskudds-
massen. Men hva området skal brukes til
er ikke avklart, sier Hauken.

Nå håper rådmannen at vindkraftpar-
ken blir realisert. Men det er nå kommet
innsigelser mot arealet som i utgangs-
punktet var avsatt til parken.

– I store deler av det avsatte området er

det funnet spor etter samisk bosetting. I
tillegg er store deler av Båtsfjord kom-
mune innenfor nasjonalparken. Dette er
det mange som har reagert mot da store
utbyggingsarealer er båndlagt for enhver
form for inngrep. Nå vil nok en vind-
kraftpark komme i et område som ikke
er båndlagt, selv om vindkraftparken må
flyttes til et arealet som er mindre enn
det opprinnelige. Det kan begrense par-
kens størrelse, sier rådmann Øyvind
Hauken.

Hvilken historie vil vi 
fortelle om Nord-Norge?

I Båtsfjord har vi ført mange har-
de kamper for å skaffe oss den
kompetansen vi trenger. Kampen
for et videregående tilbud vi kan
være fornøyd med viser at vi ikke
er ferdig med det.
God sommer!
Frank Bakke Jensen,
ordfører Båtsfjord kommune

Støtter næringslivet

STØTTE: - Vi ser meget positivt på den utviklingen Båtsfjord er inne i, sier råd-
mann Øyvind Hauken. Foto: Bjørn Hildonen
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Linken Næringshage
(LNH) AS i Båtsfjord er et
selskap som skal være
pådriver for næringsut-
vikling i Båtsfjord kom-
mune. 

LNH, med to ansatte, daglig leder
Ronny Isaksen og prosjektleder
Morten Andersen, ble etablert 3. ja-
nuar 2006 og er den 41. næringsha-
gen i Norge. 35 medlemsbedrifter
er i dag tilknyttet næringshagen.
Disse representerer ca.312 årsverk.

I dag er 10 bedrifter lokalisert i
bygget der LNH har sine lokaler.
Omsetning var i 2008 2.600.000
kroner. LNH har ingen bransjebe-
grensning.

Kontaktpunkt
Linken Næringshage skal fungere
som et «kontaktpunkt» for henven-
delser som omhandler næringsfore-
spørsler og lignende.  

I løpet av første halvår 2009 har
det vært kontakt med en rekke in-
stitusjoner, blant andre Innovasjon
Norge, Finnmark fylkeskommune,
SIVA, Regionalt og nasjonalt næ-
ringshagenettverk, Industriinkuba-
tor, ProBarents AS i Hammerfest
og Forskningsparken i Tromsø. I
tillegg kommer henvendelser fra
forskjellige bedrifter og organisa-
sjoner som ønsker kontakt med lo-
kalt næringsliv eller som vil videre-
formidle informasjon gjennom vårt
nettverk.

Aktivitetsrapport 
Det første halvåret har vært svært
aktivt der veiledning, rådgivning
og konsultasjon har stått sentralt.
Totalt har 35 firmaer og enkeltper-
soner fått bistand. Det er utført 10
konsultasjoner, hvorav én er gitt til
fartøyeier, 11 etableringsveiled-
ning, to til fartøyeiere og det er gitt
15 bedriftsveiledninger/rådgivning
til 15 bedrifter/enkeltpersoner. Her
er det fire fartøyeiere som har søkt
bistand fra Linken Næringshage.

For to år siden ble selska-
pet Båtsfjord Invest AS
etablert. Selskapet har i
dag en kapitalbase på 10
millioner kroner. 
I selskapet er utbyttet fra Varanger
Kraft plassert. Selskapet har en in-
tensjonsavtale med Linken Næ-
ringshage AS.

Linken Næringshage AS er et
selskap som skal være pådriver for
næringsutvikling i Båtsfjord kom-
mune. For å få dette til skal selska-
pet konsentrere seg om fire kjerne-
områder: nettverksbygging,
næringsutvikling, kompetanseut-
vikling og prosjektutvikling.

Verdiskapning
Båtsfjord Invest AS skal på for-
retningsmessig grunnlag bidra til

økt utvikling og økonomisk ver-
diskaping innen næringslivet i
Båtsfjord kommune. Potensialet
for økt verdiskaping og lønnsom-
het skal realiseres gjennom å stil-
le til disposisjon risikovillig kapi-
tal. Selskapet skal også bidra til
kompetent og aktivt eierskap,
nettverksbygging og strategiske
allianser for det lokale næringsliv.
De selskaper som det investeres i
skal ha et langsiktig perspektiv for
sin virksomheten .

Risikokapital
Det er Gørhild Olsen (44) som er
styreleder for det kommunalt eide
investeringsselskapet. Siviløkono-
men fra Båtsfjord, med blant annet
bankerfaring, er i dag tilsatt som
salgs- og markedssjef for renova-
sjonsselskapet Remix KS i Trom-
sø.

To år etter etableringen av sel-

skapet har det per i dag ikke vært
investert én krone i bedrifter.

- Selv om det er to år siden sel-
skapet ble etablert, kom vi først i
drift for ett år siden. Vi har brukt ti-
den til å vurdere bedrifter vi kan
engasjere oss i. Båtsfjord Invest er
et investeringsselskap som kan gå
inn med risikokapital, slik det he-
ter i formålsparagrafen. Samtidig
stiles det krav til en positiv avkast-
ning på den kapitalen vi går inn
med i de enkelte selskaper, sier Ol-
sen.

Store muligheter
I utgangspunktet ble fire relativt
nyetablerte selskaper, med et stør-
re markedspotensiale, vurdert.

- Etter en grundig gjennomgang
av potensiell bedrifter står vi i dag
igjen med tre aktuelle selskaper.
Disse er vi i dialog med, og vil føl-
ger dem tett. Blant annet er vi opp-

AKTIVT HALVÅR: Daglig leder for Linken Næringshage, Ronny Isaksen (t.h.) og prosjektleder Morten
Andersen har hatt et aktivt halvår.

10 millioner på bok
tatt av bedriftenes
strategiske valg,
der ikke minst salg
og markedsføring
står sentralt. Det at
markedet define-
res er, slik jeg ser
det, alfa og omega
for å kunne lyk-
kes. 

Derfor er mar-
kedsundersø-
kelser svært vik-
tig for å kunne
lykkes. For øvrig
ønsker vi å gå inn
i selskaper som
har en investe-
ringshorisont på fra tre til fem år.
Og det må også defineres mulig-
heter til å gå ut av et selskap. Vik-
tig er det også at vi har en tett di-
alog med eierne, og at de
selskapene vi går inn kan vise til

positive resultater. Båtsfjord-be-
drifter har da også de beste mulig-
heter til å kunne lykkes. Og her vil
vi kunne være en viktig bidragsy-
ter gjennom investeringer, sier
styreleder Gørhild Olsen.

Aktivt halvår

Aktiv pådriver
Som aktiv pådriver i næringsarbeid/utvikling er Linken 
Næringshage representert i følgende nettverk med jevnlige møter:
• Styret i prosjektet Inkubator Nord – LNH har lederansvaret
• Nettverk Finnmark som representerer alle Næringshagene i Finnmark,

LNH har lederansvaret
• Nettverk for næringshagene i Øst-Finnmark
• NH-nett som er et nasjonalt nettverk for alle næringshagene i Norge
• Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe
• FoU-nettverksmøter
• RUP-partnerskap
• Næringsforum Finnmark (samling av næringssjefer)
• Utviklingsforum for omstillingskommuner
• Øst-Finnmark regionråd – gjennom kompetansesenterprosjektet
• Gjennom Båtsfjord Invest AS med i utviklinga av et investorforum for

Troms og Finnmark.
• Varangerhalvøya nasjonalpark – foreløpig representant 

i verdiskapningsprosjektet

Prosjekter
Noen prosjekter næringshagen deltar i kan gå over flere år. LNH arbeider (har arbeidet) 
med følgende prosjekter (direkte/indirekte):
• MOTVIND – samarbeidsprosjekt innen reiseliv med Berlevåg og Tana
• Avisbilag nr.2 i mars som omhandlet kompetanse
• Videreføring av den videregående skolen
• Arrangør av fiskerikonferanse i Båtsfjord i februar
• Har startet jobben med videreføring av NOFIMAs engasjement i Båtsfjord med utgangspunkt i forskning

på kongekrabbe
• «Kystveien i Finnmark» – deltar i arbeidsgruppen
•  Ny havneplan – skal gå i gang med lokasjonskartlegging i fjordområdene til Båtsfjord
•  Arrangør av leverandørkonferanse i Båtsfjord i mai
• Tilrettelegger for deltakelse på Lofotfishing i april 
•  Sjømat fra Finnmark – søknad fra fiskeindustrien om felles nettverk og produktutviklingsprosjekt.
• Øst-Finnmark kompetansesenter/lokalt studiesenter – se på samkjøring av kompetansetiltak med 

Øst-Finnmark regionråd og lokale leverandører som opplæringskontoret og videregående skole i Båtsfjord. 
•  Nettverkskreditt – bedriftsveiledning til et nettverksforum for kvinnelige bedriftsledere
•  Regionalt arbeid
• BMN – samarbeid med næringslivet i Berlevåg – etablering av SVARTOKSEN.
•  Nettverk (Øst-) Finnmark
•  Vi samarbeider med næringshagene i Kirkenes, Vadsø og Tana for å se på felles utfordringer 

og eventuelle samarbeidsprosjekter som «Innovasjonsteam Finnmark»
•  Videreføring av initiativet «Innovasjonsteam Finnmark» fra FFK og IN.
•  Inkubator Nord
•  Vi tilbyr spesiell oppfølging av gründere med gode ideer. Dette er et program som vi har i lag med 

næringshagene i Kirkenes, Vadsø og Hammerfest samt Origo i Alta. 
• Innovasjon Norge – kontaktpunkt for lokale henvendelser Båtsfjord kommune
• Prosjektleder for Omstillingsprogrammet i Båtsfjord
• Fondsarbeid – saksbehandling
• Fiskerifond 
• Barents Base – jobbet med etablering av et lokalt baseselskap siden sist høst – etablering ventes 

i løpet av høsten
• Planlegging og administrasjon av avisbilag til Finnmarken
• KVINNOVASJON – avsluttet i mai

Faste oppdrag:
• Daglig ledelse av Båtsfjord Invest AS
• Prosjektledelse for Båtsfjord i omstilling
• Sekretariat for Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe
• Node i Inkubator Nord (Båtsfjord/Berlevåg/Gamvik/Lebesby)
• Næringsavdeling for Båtsfjord Kommune
•  Ansvarlig for MOTVIND prosjektet (se egen sak)

Vi ønsker flere gründere!
Båtsfjord trenger flere gründere. Kom til oss og luft ideene deres,
kanskje vi kan hjelpe til med noe slik at dere kan få gjennomført de-
res gode ide og ønske, er oppfordringen fra Linken Næringshage.

INVESTERER: Gørhild Olsen er styreleder for in-
vesteringsselskapet Båtsfjord Invest. 

Foto: Bjørn Hildonen
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I løpet av høsten skal Eg-
nesentralen i Båtsfjord
øke sin arbeidsstokk fra
om lag 20 til vel 40 ansat-
te. 
– Vi er nødt til en slik økning fordi
vi blant andre skal betjene Mikal
Solhaug, sier daglig leder for sen-
tralen, Carl Fredrik Harjo (31).

Den tidligere kystfiskeren gikk på
land i 2006 for å starte egnesentral.
Han så at det kunne være behov for
en effektiv sentral fiskerne kunne
kjøpe tjenester hos. Dermed trenger
ikke fartøyeierne å tenke på det å
skaffe egnere, som ikke alltid er like
lett. Rekrutteringen til egneyrket er
svært dårlig i dag. Det er stort sett
eldre mennesker som står i buene.

Klar fordel
Det var høsten 2006 at Harjo kjøp-
te bygningen der tidligere Nils H.
Nilsen hadde sine egnebuer for om
lag 2 millioner kroner og invester-
te 500.000 kroner før anlegget kun-
ne tas i bruk.

–  I dag egner vi for rundt ti line-
fartøy. For fartøyeierne er det en
klar fordel å kunne få levert ferdig
egnet bruk. Det gir langt større ef-
fekt da de har doble bruk. De kom-
mer på land og leverer sine fang-
ster og kan deretter hente ferdig
egnet bruk, uten selv å tenke på
verken egnebuer eller å skaffe eg-
nere. Rekrutteringen til egnebua er

ARBEIDSKRAFT: Arbeidsleder Unni Ebeltoft (t.v.) er svært tilfreds med
sin litauiske egnere. Her sammen med Rasa og Renate.

Foto: Bjørn Hildonen

SATSER: Carl Fredrik Harjo satser på service overfor linefiskere.
Foto: Inge Wahl

Dobler arbeidsstokken

vanskelig. Vi har derfor rekruttert
egnere fra Litauen, selv om vi øn-
sker rekruttering fra egen kommu-
ne, sier Harjo.

De beste egnere kan klare 10-12
stamper (banklina har 300 angler
per stampe) per arbeidsdag. Snittet
ligger rundt fem-seks stamper.

Har kapasitet
Fra høsten startet Mikal Solhaug
med sitt banklinefiske. Han skal ro
med 300 til 500 (!) stamper per sjø-
vær.

–  Det er vi som skal stå for eg-
ningen. Og med den effekten han
legger opp til, vil vi ha behov for
nærmere 50 egnere, og det vil gi

jevn og forutsigbar sysselsetting. I
tillegg kan vi tilby tjenester som
lossing og sløying. Vi hadde håpet
på flere kontrakter med redere. Vi
har nemlig kapasitet til større akti-
vitet, sier Carl Fredrik Harjo, som
også ønsker å utvikle ny egnetek-
nologi.

I dag betaler fartøyeiere 345 kro-
ner per stampe ferdigegnet bruk.
Det sild og makrell som er det van-
lige egnet. 

Omsetningen i fjor var ikke som
forventet, grunnet en rekke omsten-
dingheter. Omsetningen kom like-
vel opp i 2,5 millioner kroner. Det
meste i løpet av en periode på seks
uker i slutten av året.
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post@lysoghvitevarer.no

Båtsfjord Lys og Hvitevarer

Europas største elektrokjede

– Det vi nå håper å få fi-
nansiert og realisert er
oppgradering av slippen.
I dag må kystflåten enten
til Berlevåg, Bugøynes el-
ler Havøysund for slipp-
setting. 

I første omgang vil vi sette slippen
i stand. Dette arbeidet er kostnads-
beregnet til nærmere 1,5 millioner
kroner, sier daglig leder ved Ba-
rents Skipsservice AS i Båtsfjord,
Bjørn Aarnes (45).

Allerede i 1949 startet planleg-
ging av et skipsverft i Båtsfjord.
Virksomheten kom i gang i begyn-
nelsen av1950-tallet. Det ble sei-
nere også bygd en åpen slipp. Den
har ikke vært i bruk de siste fire
årene. Årsaken er at slippvogna
ikke lenger kan brukes i den nedre
enden av slippen, delen som går i
sjøen. 

På 1980-tallet ble en moderne
slipp med en tørrdokk planlagt i
landets største fiskerikommune.
Men grunnet finansielle problemer,
og en svikt i fiskeriene, førte til at
planene fortsatt befinner seg på teg-
nebrettet.

Klart behov
Båtsfjordingen Bjørn Aarnes har
jobben ved skipsverftet siden 1990,
under flere eiere. I november 2005
kjøpte Aarnes, som overtok som
daglig leder i oktober 2007, og an-
dre investorer verftet for 5 millio-
ner kroner. Totalt er det seks per-
soner som står bak overtakelsen, tre
av den arbeider ved verftet.

– Vi ser et klart behov for en
slipp her i Båtsfjord. For kystflåte-
eierne kan det bli svært kostbart å
måtte gå herfra til ett av de tre nær-
meste slippene. Nå er det flere her
fra Båtsfjord som har skaffet seg
fartøy og behovet for en moderne
slipp er økende. Arbeidsmessig vil
det selvsagt også være en fordel for
oss å kunne arbeide under tak, ikke
minst  i vinterhalvåret. Men i før-
ste fase er det ikke beregnet over-
bygg, sier Aarnes.

Allsidig
I dag er det strenge miljøkrav til en
slipp. Kravene er det tatt høyde for
i planleggingen. 

– Blant våre 14 tilsatte, hvorav
fem er fra Russland og to fra Li-
tauen, er det fagfolk som kan ta seg

ORDREBOK: Daglig leder Bjørn Aarnes (t.h.) og arbeidsformann Vegard Pedersen kan glede seg over en god ordrebok.

– Slippen nødvendig

av slippsetting av fartøy. For øvrig
har vi godt med oppdrag. For tiden
er det største prosjektet ombyg-
gingen av linefartøyet til Mikal
Solhaug. Det arbeidet skal være
ferdig i slutten av neste måned. Ar-
beidene er beregnet til om lag 1
million kroner. Ellers påtar vi oss
alle typer fartøyoppdrag. Det være
seg motoroverhaling, motorskift,
sveiseoppdrag, det meste innenfor
hydraulikk og kontrolloppdrag
både for truck og innenfor brann-
sikring, forteller Aarnes.

300 meter kai
Barents Skipsservice ligger inne i
Neptunbukta. Her er det 300 meter
kaiplass ved flytebryggeanlegget.

– I dag har vi god ordretilgang
som vil gi oss jevn sysselsetting i
månedene som kommer. Hva som
skjer utover vinteren er usikkert.
Håper at vi kan komme i gang
med slippbyggingen i løpet av
høsten, da står vi bedre rustet til å
påta oss oppdrag i deler av vinter-
halvåret, sier daglig leder Bjørn
Aarnes.

I 2007/2008 ble det omsatt for
rundt 11 millioner kroner. Omset-
ningen inneværende år vil bli noe
høyere.

SLIPP: Slippen har ikke vært i bruk de siste årene. Den trenger oppgradering. 
Begge foto: Bjørn Hildonen



6 Fredag 24. juli 2009

morten@linken-nh.no

Hun leder et treårig reiselivsprosjekt
som skal føre til at de to kystkommu-
nene på nordsiden av Varangerhalv-
øya blir markedsført i Europa. 

Samarbeid
Prosjektet, finansiert av blant andre
Innovasjon Norge, startet 1. januar i
år.

– Det er 14 reiselivsrelaterte be-

drifter som er med i prosjektet. Vi har
allerede hatt 16 utenlandske turope-
ratører og ti reiselivsjournalister fra
Finland, Tyskland, Nederland og
England på besøk. I mars hadde vi
også en visningstur for fem finske
journalister. Dette resulterte i to 15
minutters fjernsynsprogrammer fra
Båtsfjord og Berlevåg. Turene vi har
hatt er meget godt mottatt og har gitt

oss verdifull reklame, sier Ruotsalai-
nen.

Unike opplevelser
Gjennom prosjektet, med et budsjett
på 1,6 millioner kroner per år, skal
reiserelaterte bedrifter kunne utarbei-
de og selge både sine egne «pakker»,
gjerne i samarbeid med andre aktø-
rer.

– Vi samarbeider også med Finn-
mark Reiseliv AS og reiselivsaktører
i Kirkenes. Blant annet med snøho-
tellet der turoperatører vi hadde i vin-
ter på besøk overnattet før de kom vi-
dere til oss her i Båtsfjord. Og alle er

virkelig begeistret for det de fikk
oppleve, både her og i Kongsfjord og
Berlevåg. Det vi legger opp til er tu-
ren fra fire til sju dager. En fire da-
gers tur, med full pakke og besøk i
Båtsfjord og Berlevåg, vil beløpe seg
til vel 5000 kroner, pluss flyreisen.
Da får de besøkende unike opple-
velser og har en rekke valgmulighe-
ter. Blant annet kan de besøkende
oppleve fuglefjellet Syltefjordstau-
ran, foreta fjellturer, besøke gallerier,
ta dykkerkurs, delta på krabbesafari,
fiske både i elver, vann og ikke
minst, havfiske. Og vi har noen over-
nattingssteder som både er spesielle

SATSER: Gjennom prosjektet Motvind skal Gunn-Marit Nilsen (t.v.), Sinikka Ruotsalaien og Line Leistad (t.h.) sørge for at reiselivet kan seile i medvind. Foto: Bjørn Hildonen

b.o.bfj@online.no

«Motvind» skal gi m

og spennende, sier Sinikka Ruotsa-
lainen, som i en årrekke har arbeidet
med reiselivsprosjekter, både som til-
satt i Finnmark Reiseliv og for aktø-
rer i Lappland.

Makkaur fyr
Ett av tilbudene det arbeides med er
besøk til Makkaur fyr, bygd i 1926
og bemannet fra samme årstall. Fy-
ret ble fraflyttet og automatisert i sep-
tember 2005. 

Dette er et prosjekt Line Leistad
(42) spesielt arbeider, og det er inn-
gått en femårs avtale med Kystver-
ket om leie av fyret, med mulighet til
en forlengelse på ytterlige fem år om
interessen er til stede. 

– Her er det meningen at vi skal
kunne tilby overnatting. Tross alt lig-
ger fyret kun 20 minutters båttur fra
Båtsfjord. For dem som ikke ønsker
å bruke båt vil det være mulig å gå til
fyret. Men det er en relativ lang tur.
Det arbeides nå med å tilrettelegge
for fottur til fyret. Blant annet skal
løypa merkes. Om vinteren er det
greit å nå fyret med snøskuter, sier
Line Leistad, som også arbeider med
å legge til rette for andre spennende
utfarter i kommunen.

To turer markedsføres, én om lag
tre timers vandring fra Nordfjord, til
Sandfjord, et sted som tidligere had-
de flere fiskemottak, men ikke vei-
forbindelse. Den andre turen fra
Båtsfjord til Skrovnesløkta. Også det
en tur som tar ca. tre timer. På turen

– Gjennom prosjektet Motvind skal vi klare å få reise-
livsnæringen i Båtsfjord og Berlevåg til å bli svært inter-
essant og lønnsomt. For her det meget store muligheter,
sier prosjektleder Sinikka Ruotsalainen (45).
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MAKKAUR FYR: For mange en ukjent attraksjon. Foto: Inge Wahl

EKSOTISK: Arctic Cabin ligger i et eksotisk område i det fraflyttede lil-
le fiskeværet Hamna. Foto: Bjørn Hildonen

medvind

vil Line Leistad også gi tankefelttera-
pi.

–  Dette er en terapiform som re-
duserer stress og tar om lag 15 mi-
nutter, og vil inngå som et frivillig
tilbud, sier Leistad.

Arctic Cabin
I Hamna, et fraflyttet lite fiskevær
ved Syltefjord og vel 30 minutters
biltur fra Båtsfjord sentrum, har

Gunn-Marit Nilsen (44) og hennes
familie de siste fire årene arbeider
med å bygge opp det som i dag heter
Arctic Cabin AS, et overnattings- og
opplevelsessted som må kunne be-
tegne som eksotisk.

Her er to tidligere pakkhus bygd
om til overnattingssteder med møte-
rom. 

– Vi ønsker at de besøkende skal
klare seg sjøl. Derfor er det i begge
bygningene anlagt moderne kjøkken.

Vi tillegg har vi også to hytter knyt-
tet til hovedanlegget. Til sammen har
vi 20 sengeplasser og to møterom
som hver har en kapasitet på 10 og
20 personer, forteller Gunn-Marit
Nilsen.

Hun har et nært samarbeid med
Arctic Tourist i Nordfjord i Sylte-
fjord. Selskapet kan ta turister ut på

havet for blant annet fugletitting,
krabbesafari, fiske og searafting.

- I tillegg er fjellturer meget po-
pulære – og laksefiske i Syltefjord-
elva. For 140 kroner kan den enkel-
te tilbringe ett døgn i elva, og
sjelden kommer de tomhendt tilba-
ke. Og da kan de etter turen ta sau-
na og kose seg i badestampen. Nå

håper vi at Båtsfjord kommune kla-
rer å holde veien åpen til ut i desem-
ber, da vil det blir arrangert spesi-
elle julebord. Men det betinger altså
veiåpning, sier en optimistisk
Gunn-Marit Nilsen.

For øvrig har hun også hatt noe
vinterturisme, med meget gode
tilbakemeldinger.

• Slipp og mekanisk verksted
• Volvo Penta forhandler
• Motorverksted
• Sakkyndig kontrollør – Brann
• Sakkyndig kontrollør – Truck
• Hydraulikk verksted

pskips@online.no
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Ved flytekaia i en lun ka-
nal i Nordfjord i Sylte-
fjord, om lag 30 minutters
biltur fra Båtsfjord, ligger
«Erna SM» fortøyd. Den
24 fot lange raftingbåten,
bygd i 2007 av Polarcir-
kel i Mo i Rana, har plass
til 8-10 passasjerer.

Ørjan Hansen (34), innehaver av
Arctic Tourist, ønsker oss velkom-
men til en om lag tre timers lang tur.

Innerst i Syltefjord er det hav-
blikk når vi kler på oss flytedressen
og Ørjan «fyrer» opp de 260 heste-
kreftene som kan få fartsvindundret
opp i en maks fart på 40 knop.
Lenger ute i fjorden, mot storhavet,
har vinden ført til hvitskummende
bølgetopper.

Målet for turen er Makkaursand-
fjorden. Her skal Ørjan hente et par
som i fire dager har bodd på Mak-
kaur fyr. De ble landsatt nettopp i
Makkaursandfjorden, en fjord der
også henimot 1000 laksender sam-
les i periode juli/august for fjærfel-
ling. På turen skal vi også få opple-
ve ett av landets største fuglefjell,
Syltefjordstauran.

Satser på turisme
– Etter tre år med pendling mellom
Svalbard og familien i Båtsfjord,

MÅ OPPLEVES: Syltefjordstauran må bare oppleves. Stauren midt på bildet er tilholdssted for havsulekolonien. Alle foto:Bjørn Hildonen

FYROPPHOLD: Jan Erik Nilsen og Kari Ask er hentet  av Ørjan Hansen (t.h.) i Makkaursandfjorden, etter å ha vært på Makkaur fyr.

Må bare oppleves

var det i 2007 slutt på langpendling-
en. Ville finne noe å gjøre i hjem-
kommunen. Tok sjansen og har sat-
set på turisme, med base her i
Nordfjord. Konseptet er å tilby tu-

rister og lokalbefolkningen unike
naturopplevelser, som det å opple-
ve et av landets største fuglefjell,
besøke Makkaur fyr, der langt fra
halvparten av Båtsfjord befolkning

har vært, besøke fraflyttede og vei-
løse fiskevær og prøve seg som
havfisker. Ideen om selskapet Arc-
tic Tourist ble også presentert for
tidligere fiskekjøper Hagbart Nil-

sen. Han «tente» på planen og støt-
te investeringen på vel 1 million
kroner i «Erna SM». Og Hagbart,
med 33 prosent andel i selskapet og
politisk kontakter, fikk Høyre-leder
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RAFTING: Med raftingfartøyet «Erna SM» kan Arctic Tourist gi turister unike opplevelser.

POPULÆRT: I Hamna finner vi Arctic Cabin.FORLIS: Her ligger vraket etter linebåten «Nappsværingen».

og partiets statsministerkandidat til
å komme hit for å døpe raftingbå-
ten, og det gjorde hun da også, sier
en smilende Ørjan. 

Syltefjordstauran
Med kurs mot Syltefjordstauran,
også uten full gasspådrag, føles ele-
mentene på kroppen. Farten, vinden
og det at det kun er noen desimeter
til havflaten, gi en spesielt og spen-
nende følelsen. Og når vi kommet
til storhavet kjenner vi også salt-
vannsspruten når fartøyet rir på bøl-
gene. 

Første stopp er under klippeveg-
gene i Syltefjordstauran med en høy-
de på til vel 220 meter. Her hekker
mest krykkje, men også alke, lomvi,
polarlomvi og havsule. Krykkjekolo-
nien er landets største, og bestanden
er anslått til over100 000 par. På Sto-
re Alkestauren finnes verdens nord-

ligste hekkekoloni med flere hundre
havsulepar. Og over fuglekoloniene
svever flere havørner som bare ven-
ter på et bytte,

Kursen settes så mot Makkaur-
sandfjorden. Turen til fjorden gikk
så nært land at vi kunne se vrakres-
ter etter to dramatiske forliset. Lod-
desnurperen «Lance II» gikk ned
11. februar 1974, 11 av mannska-
pet på 13 omkom. Rester av rorhu-
set ser vi på land. 14 år seinere, 11.
november 1988 led linefartøyet
«Nappsværingen» samme skjebne.
I et forrykende uvær rak fartøyet
mot land. Mannskapet tok på seg
overlevingsdrakter, klare til å hop-
pe i det frådende havet. Men skjeb-
nen var på mannskapets side. En
voldsom brottsjø slengte fartøyet
langt på land. Mannskapet forlot
fartøyet tørrskodd. 

I Makkaursandfjorden venter Jan

Erik Nilsen (57) og Kari Ask (51)
på et klippeutspring.

Fantastiske dager
–  Vi har hatt fire fantastisk dager
på Makkaur fyr. For meg var besø-
ket spesielt. Bodde nemlig her, fra
1952 til 1957. Min far, Nils M. Nil-
sen var  fyrmester og var stasjonert
på fyret i den perioden før familien
flyttet til Skjervøy. Selv har jeg
vært en gang tidligere på fyret, i
1970. Etter det besøket lovet jeg
meg selv å komme tilbake en dag.
Nå er turen realisert, sammen med
min kjærest, sier Nilsen som bor på
Stabekk.

Kari Ask har aldri tidligere vært
så langt nord, og var full av lovord
om det hun fikk oppleve i løpet av
de fire dagene.

–  Men den fire kilometers lange
turen fra Makkaursandfjorden til

fyret var tung og tidkrevende. Vi
gikk i et terreng med mye ur, og
med svært tunge ryggsekker brukte
vi nærmere åtte timer før vi var
fremme. Men turen var vært slitet,
sier en fornøyd Ask som blant annet
fikk oppleve midnattssol, store rein-
flokker og et rikt dyre- og fugleliv.

Tilpasset konsept
Ørjan Hansen har for øvrig også
skaffet seg en islandsbygd speed-
sjark av typen Cleopatra. Investe-
ringen er gjort sammen med Frank
Kristiansen og Ørjan har en liten
torskekvote. Sjarken skal også bru-
kes i turistsammenheng. 

–  Det er nødvendig med et ekstra
«bein» å stå på. Også fordi jeg har
finansiert mye av egen lomme i sel-
skapet Arctic Tourist. Har fått en
kjærkommen støtte på 130.000 kro-
ner fra kommunen. Har søkt om ut-

viklingstilsludd på vel 70.000 kro-
ner fra Innovasjon Norge. Tidligere
i vår kom avslaget, men har nå fått
beskjed om at søknaden skal opp til
ny behandling. Håper resultatet nå
blir positivt, sier Ørjan.

I den reiselivssatsingen som nå er
under utvikling i Båtsfjord kommu-
nen vil konsept til Arctic Tourist
være verdifullt.

–  Jeg ser et klart behov for tilbu-
det jeg kan tilby, både til turister og
fastboende. Men kan ikke regne
med resultatet før om ett år til to år.
Så langt er jeg fornøyd med utvik-
lingen. Regner ikke å bli rik på Arc-
tic Tourist-satsingen, men derimot
på opplevelser. Og de opplevelsene
vil Ørjan Hansen dele med flest
mulig – også den delen av lokalbe-
folkningen som egentlig ikke vet
hvilke opplevelser de kan få i sitt
nærmiljø.
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Den unge fiskeren John
Asle Andersen (30) har
tatt en beslutning verken
han eller resten av famili-
en angret på, flyttet fra
Smørfjord til Båtsfjord. 

– Båtsfjord var for meg et naturlig
valg, når vi tok beslutningen om å
flytte, sier John Asle.

Fiskeren fra Smørfjord i Porsang-
er tar med seg sin kone og datter nå
til landets mest aktive fiskevær, og
han er meget godt mottatt.

Nærmest som ny
Det var for vel tre måneder siden
har forlot sin hjembygd til fordel
for Båtsfjord.

- Jeg er imponert over den støtte
jeg har fått her i Båtsfjord. Blant
andre har fisker Mikal Solhaug
vært en mentor for meg. For øvrig
kjøpte jeg hans islandsbygde 33
fots store speedsjark, bygd i 2002.
Det har fått navnet etter min datter,
Ingrid Aleksandra, er utstyrt med
en 430 hks Cummings-motor.
Maks fart er 17 knop, men normal

arbeidsspeed er mellom 10
og 12 knop, det gir bedre
økonomi. Speedsjarken har
gjennomgått en stor reno-
vering og framstår nå som
nærmest helt ny, med blant
annet ny elektronikk. For
øvrig har jeg investert 2,4
millioner kroner i fartøy og
kvote, en god investering,
sier nyinnflytteren, som
sammen med sin ektefelle
nå er på husjakt.

Fra Samisk utviklings-
fond og Båtsfjord kommu-
ne er han tildelt støtte/lån
på 300.000 kroner. I tillegg
har Båtsfjordbruket gitt et
gunstig lån på 200.000 kro-
ner.

Måtte flytte
John Asle Andersen har hele sitt
unge yrkesaktive liv vært fisker. I
1997/98 skaffet han seg en 31 fot
stor tresjark, bygd i 1957. Og når
han ønsket å fortsette i dette yrket
var han nærmest tvunget til å flyt-
te.

– I dag er det nærmest ikke mu-
lig å drifte for Smørfjord. Her er det
ikke mottak og langt å gå til feltene.

Så det ble tidlig klart at vi nok måt-
te flytte. Og her er vi, sier John
Asle.

Hans første sjøvær med «Ingrid
Aleksandra» hadde han for 14 da-
ger siden, to dager etter at speed-
sjarken var klargjort.

– Vi er svært fornøyd med første
sjøvær. Men vi hadde ikke beregnet
å gå 60 nautiske mil til havs. Skulle
sette lina nærmere land, men da vi
kom ut på feltet ble vi anbefalt å gå
lenger ut. Rådet fulgte vi, og vi har

BESØK: Den unge fiskeren John Asle Andersen (t.h.) ble møtt på
kaia av Kjell Olaf Larsen. Alle foto: Bjørn Hildonen

FORNØYD: John Asle Andersen (foran) og Tor Åge Børresen er til-
freds med både fartøy og første sjøvær.

FLYTTET: John Asle Andersen har forlatt
Smørfjord til fordel for Båtsfjord, og dat-
ter Ingrid Aleksandra (7) gleder seg til å
begynne på en ny skole, med flere venn-
inner.

Fra Smørfjord 
til Båtsfjord

nå 4000 kilo fisk i rommet, tatt på
40 stamper. Så vi er meget godt for-
nøyd, og dette lover godt, sier den
unge fiskeren, som på kaia ble møtt
av fiskekjøper Kjell Olaf Larsen
ved Båtsfjordbruket. Og da fangsten
var levert  og fartøyet fortøyd ved

flytekaia kom en hilsen fra Båts-
fjordbruket i form av en skikkelig
marsipankake. Og tilfeldigvis fikk
John Asle samme dag besøk av sine
svigerforeldre, som dermed kunne
feire et vellykket sjøvær og nyinves-
teringen.
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Hver sommer har Båts-
fjordbruket gitt 30 og 35
ungdommer sommerjobb.
Mange av disse finansie-
rer deler en sin utdanning
på fiskebruket. – Jeg har
bare gode erfaringer med
ungdommen, sier daglig
leder for Båtsfjordbruket,
Kjell Olaf Larsen.

Mange av ungdommene som har
hatt sommerjobb på bruket vender
tilbake som fast ansatte innen fis-
keindustrien etter endt skolegang. 

God fortjeneste
– Det er gledelig at mange av våre
ansatte har hatt sommerjobb hos
oss. Vi tar inn ungdom fra 15 år og
oppover, de tjener også bra med en
timelønn fra 150 kroner og opp-
over, alt etter erfaring, sier Larsen.
Han ser optimistisk på framtiden
for industrien i Båtsfjord. Flere
ungdommer satser på fiskeindustri-
en og fiskeryrket.

– Det skjer mye positivt her i
Båtsfjord. Nå har vi også fått en eg-
nesentral, noe jeg ser på som en
klar fordel for fiskerne. Fiskere
som benytter sentralen behøver
ikke å tenke på lineegninga. Etter
levering kan de hente ferdige egnet
bruk, og kan derfor også drive mer
effektivt, sier Larsen.

Effektivt driver også de to anleg-

gene i Båtsfjord. Både Aker Seafo-
od og Båtsfjordbruket gir jevn og
stabil sysselsetting.

Ingen permitteringer
– Vi har unngått permitteringer.
Det  har  nemlig vært et  godt  fis-
ke i år, bortsett fra en kort periode
i vår da vi måtte hente råstoff fra
Vesterålen. Så langt i år har våre
om lag 65 ansatte produsert om lag
300 tonn filet, noe som er mer enn
i fjor. Og utsiktene utover året vir-

ker lovende, sier Larsen.
Han har også etablert fiskemot-

tak i Vardø, får fisk fra Bugøynes
og til høsten er det meningen at
Båtsfjordbruket også åpner mottak
i Vadsø. Men Kjell Olaf Larsen
venter fortsatt på leiekontrakten
som skal inngås med Coop Eien-
dom, som eier anlegget i Vadsø.

Studiene finansiert
En av de som i mange år har hatt
sommerjobb ved Båtsfjordbruket

er Bjørg-Inger Pedersen (27). Til
neste år er hun ferdig med sine seks
års tverrfaglige kulturstudie, med
fagretning kultur- og kjønnsstudi-
er (KKS) ved NTNU i Trondheim. 

– Dette er et studium hvor det
blant annet stilles spørsmål om hva
genteknologi betyr for forståelse av
foreldreskap? Hvordan brukes
Internett til å spre musikk? Hvor-
dan kan vi studere seksualitet og et-
nisitet som kulturelle fenomen?
Hva kreves av nye, fornybare ener-

giteknologier? Hvordan lærer
kunnskapsarbeidere? Et spennende
og svært interessant studie. Takket
være Kjell Olaf er jeg nå inne i min
11. sesong her på bruket. I løpet av
noen hektiske sommermåneder har
jeg finansiert det meste av mine
studier i Trondheim. Men dette er
nok min siste sesong.  For når jeg er
ferdig i Trondheim neste vår blir
det antagelig ikke med sommer-
jobb her på Båtsfjordbruket, sier
Bjørg-Inger Pedersen.

SYSSELSETTER: Mellom 30 og 35 ungdommer fra Båtsfjord har sommerjobb på Båtsfjordbruket.

FINANSIERT: Bjørg-Inger Pedersen, her med Kjell Olaf Larsen, har finansiert sine studier gjennom sommerjobb på Båtsfjordbruket. Begge foto: Bjørn Hildonen

Tar inn skoleungdom
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Carl Fr. Harjo, Telefon 90962249

Når Mikal Solhaug (35)
først i september forlater
Båtsfjord med sin 70 fot
store «M. Solhaug» blir det
første sjøvær med Europas
– og kanskje også verdens
mest effektive linefartøy. –
At jeg nå satser så stort har
også sammenheng med fi-
nanskrisen, sier skipper og
reder.
Det var for nærmere to måneder si-
den Mikal Solhaug la til ved kaia til
Barents Skipsservice. Han kom til
verftet for å bygge om et tidligere
snurrevadfartøy, bygd i 1984 og tid-
ligere registret i Brønnøysund til et
effektivt og høyst lønnsomt linefart-
øy.

Stor investering
Den driftige fiskeren er født i Båts-
fjord, men familien dro til Tana og
etablerte i 1995 et fiskebruk i Tor-
hop. For fem-seks år siden vendte de
tilbake til Båtsfjord.

Tidligere i vår solgte han sitt auto-
linefartøy «Cato M» for 4 millioner
kroner. Og i sommer solgte han sin
islandske speedsjark. 

Nå investerer Mikal Solhaug om
lag 16 millioner kroner, i kjøp av
fartøy og en omfattende ombygging
av «M. Solhaug». Ombyggingen blir
blant annet utført gjennom erfaring-
er fra islandske redere.

– Fartøyet framstår nå nærmest som
helt nytt. Komforten for mannskapet
er det heller ikke spart på. For her skal
alle trives og ha gode arbeidsforhold.
Vi er i ferd med å montere det mest
moderne utstyret som er å skaffe for et
linefartøy. Blant annet monters trans-
portbånd for lasting/lossing av lines-
tamper. Fiskenvil pumpes på land fra
kjøle- rommene, sier skipper og reder
Solhaug.

Torskekvoten hans er på 130 tonn
rund fisk. Men det er bankline etter
hyse som det satses på.

–  Mye tyder på at torskeprisene vil
ligge på et lavt nivå i årene som kom-
mer, samtidig tyder mye på at hyse-
prisen vil komme opp mot 10 kroner
per kilo. Derfor satser vi på et effek-
tivt hysefiske, sier Mikal.

Ut med inntil 500 stamper
- Det som er spesielt med vår drifts-
form, er at vi hver 50. time skal ut

OMBYGGING: Det foregår et omfattende ombygningsarbeid om bord i kystlinefartøyet.

SATSER: Mikal Solhaug, reder og skipper, satser stort på Europas mest effektive kystlinefartøy. Alle foto: Bjørn Hildonen

Europas mest effektive

med mellom 300 og 500 stamper
line. Det betyr at vi i løpet av vel to
døgn skal levere om lag 50.000 kilo

kvalitetsfisk. Med ca. 100 kilo per
stampe, noe som jeg anser som rea-
listisk, vil dette gi en god inntjening.

For øvrig er vi seks mann om bord
og to på land. Mannskapet består av
to erfarne fiskere fra Island, den ene

skal avløse meg som skipper, to
kommer fra Litauen og to er nord-
menn, forteller den driftige fiskeren.
Han har også kjøpt anlegget til agn-
forsyningen i Båtsfjord. Her skal det
produseres is og her skal han ha la-
gerplass.

–  Det er Egnesentralen som skal
stå for egningen. Så den delen av ar-
beidet trenger vi ikke å tenke på. Pri-
sen for hver stamp er for øvrig i ut-
gangspunktet satt til 345 kroner, men
jeg er i forhandlinger med sentralens
ledelse om en prisreduksjon, sier Sol-
haug, som starter som selvstendig
fisker 20 år gammel.

Bankene skeptisk
I løpet av de siste 20  årene har fami-
lien Solhaug hatt til sammen 15 fart-
øy. Nettopp har Solhaug senior, Cato
(61), gått til anskaffelse en av speed-
sjark, «Ny-Glimt» til 2,5 millioner
kroner. Han har nå to fartøy med til
sammen en kvote på 60 tonn torsk.

– Tidligere har jeg hatt fartøy som
har hatt begrensinger i forhold til las-
tekapasitet. Det har jeg ikke nå. «M.
Solhaug»  kan laste inn 120.000 kilo,
noe jeg regner med skal være tilstrek-
kelig, selv når det er usedvanlig godt
fiske, sier Solhaug.

Finansieringer av det topp moder-
ne kystlinefartøyet fikk han ikke i
banker med adresse i Finnmark.

–  Bankvesenet her i fylket har
nok ikke mye tro på meg. Og det er
ikke bare jeg som har erfart at bank-
vesenet i Finnmark nærmest er en
brems for utvikling. Derimot fikk
jeg finansieringen i Nordlandsban-
ken. De forsto hva det hele handler
om. La meg også få nevne at Båts-
fjord kommune har gitt med et gun-
stig lån på 500.000 kroner. Og spør
du om jeg er gjeldsslave, da vil jeg
svare kontant nei, sier Mikal Sol-
haug mens han viser oss rundt i F-
17 BD, «M. Solhaug». 



Fredag 24. juli 2009 13

Acer EMachines G725 Intel T4200
17,3"LED, 4GB, 500GB, VHP 

Kr.6.790

Acer eMachines E725 Intel 
T4200
15.6", T4200, 4GB, 320GB, VHP

Kr.5490,- 

Denver 22" LCD TV m/DVD 
1680x1050, 1000:1, Tekst-tv, VGA, Scart 

Kr.2.990,- 

Telenor Mobilt Bredbånd 
Bestill kveld og helg før 31.07.09 og få 
med fri bruk i 2mnd 

Kr.1,-

Samsung 40” lcd 

Kr.7.990,- 

Sony E

Kr.1,-  m

Acer EMachines G725 Intel T4200
17,3"LED, 4GB, 500GB, VHP

FISKERFAMILIE: I front ligger «M. Solhaug», bak «Ny-Glimt», begge tilhører Solheim-familien.

Kr 6.790,-

Kr 7.990,-
Samsung 40“

Acer eMachines E725 Intel T4200
15.6", T4200, 4GB, 320GB, VHP

Kr 5.490,-

Denver 22" LCD TV m/DVD
1680x1050, 1000:1, Tekst-tv, VGA, Scart

Kr 2.990,-
Kr 1.990,-

Mobilt bredbånd kveld og helg 
Kr.1,-
Ved bestilling før 31.07.09
Får du gratis fri bruk i 2 mnd

Telenor Mobilt Bredbånd

Sony Ericsson 
c702 
kr.1,- 
m/superpluss

Sony Ericsson w995m/friprat



14 Fredag 24. juli 2009

I noen sommeruker har
John Roger Eriksen og
Willy Jakobsen drevet
prøvefiske etter hyse med
partråling. – Dessverre, vi
har ikke fått de resulta-
tene vi hadde håpet. Men
vi forsøker med ny trålpo-
se til høsten, sier John Ro-
ger Eriksen.

Det er mange kystfiskere som er
spent på resultatet av forsøksfisket,
finansiert av blant andre Fiskeri-
høgskolen og forskningsfondsmid-
ler. Så langt har forsøksfisket kos-
tet om lag 500.000 kroner.

Hysefisket lønnsomt
– Vi har imidlertid ikke tapt peng-
er. Og det er et svært interessant
prosjekt vi deltar i, sier Eriksen.
For tiden er hyseprisen god og hå-
pet er at partrålingen kan gi gode
fangster i perioder av året da det
ikke drives torskefiske. 

I forsøket er det benyttet hysetrål
og pelagisk sildetrål. Trålposen skal
selektere fisken. Den er opprinne-
lig konstruert slik at fisk under 1,2
kilo i prinsippet skal gå gjennom
trålposen.

Det to fartøyene som benyttes til
partråling er John Roger Eriksen
sin 46 fot store «Rubin» og Willy
Jakobsens «Vesterbøen» på 50 fot.
De har et slep på om lag 400 meter
og fartøyene går mellom 90 og 240
meter fra hverandre, i en fart på 2,9
til 3 mil.

Ny tråltype
–  Det at vi bruker partråling er for-
di det er ressursbesparende i for-
hold til tradisjonell tråling. 

Men vi har hatt en del teknisk
problemer. Blant annet er trålpo-
sene vi har benytter for finmasket
og har derfor ikke silt ut vannet fort
nok. Når vi starter opp igjen til høs-
ten, blir det med en ny trålpose, ut-
viklet på Færøyene. Her har de lang
erfaring med partråling, sier Erik-
sen.

Trålposen som de skal benytte
ved oppstart til høsten er på om lag
100 meter. De første 40 metene har
en maskestørrelse på hele 8 meter. 
–  Nå vet vi hva problemene er.
Derfor ser vi fram til forsøkene som
skal igangsettes i september/okto-
ber måned. Nå skal også farten på
halene økes til fire-fem mils fart, og
jeg er meget optimistisk. For vi skal
lykkes med partråling, en fangsme-
tode som også vil gi god lønnsom-
het og som mange fartøyeiere nok
vil benytte, sier John Roger Erik-
sen.

VIL LYKKES: – Vi har hatt problemer, men vil lykkes med partråling etter hyse, sier en optimistisk kystfisker John Roger Eriksen. 
Foto: Bjørn Hildonen

Mislykket Mislykket 
prøvefiskeprøvefiske
Mislykket 
prøvefiske
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Etter fem års studier ved
Fiskerihøgskolen i Tromsø
vendte Frank Kristiansen
(31) tilbake til hjemkom-
munen Båtsfjord. Fra
mars måned 2007 har
han forsket på fangstba-
sert akvakultur. Nå startet
han på et nytt prosjekt,
forskning på biprodukter
av kongekrabbe.

Forskningsprosjektet på blant an-
net levendelagring av torsk går ut
1. september.

– Jeg fikk tilbud om å fortsette
prosjektet, men betingelsen var at
jeg da måtte flytte til Tromsø. Det
ønsker jeg ikke. Nå skal jeg, i sam-
arbeid med den nye bedriften som
skal etablere seg her, Norwegian
King Crab, arbeide med utnyttelse
av kongekrabbens biprodukter. Jeg
gleder meg til å komme i gang med
dette arbeidet. Som såkalt inkuba-
torbedrift (rugekassebedrift) under
oppstart har jeg fått tildelt et forsk-
ningsstipend på 200.000 kroner,
sier Kristiansen.

Inkubator Nord
Inkubator Nord, som Kristiansen er
knyttet til, er et tilbud til gründere

BÅTEIER: Forsker Frank Kristiansen er nå også blitt medeier i en islandsbygd speedsjark.
Foto: Bjørn Hildonen

Vil fortsette forskningen

om støtte i arbeidet med å kommer-
sialisere forretningsidèer. SIVAs
inkubatorkonsept baserer seg på en
tro på at gründere som tilknyttet et
innovativt og utviklende miljø let-

tere får realisere sine ideer. Særlig
gjelder dette ideer med innova-
sjonshøyde og stort markeds- og
lønnsomhetspotensial.

Initiativet til prosjektet kommer

fra partnerselskapene; Kirkenes
Næringshage, Hermetikken Næ-
ringshage i Vadsø, Linken Næ-
ringshage i Båtsfjord, Hammerfest
Næringshage og Origo i Alta.

Hvert av disse selskapene er vert-
skap for sin lokale inkubator. Pro-
sjekter støttes av Innovasjon Nor-
ge, Finnmark Fylkeskommune og
SIVA.

Melprodukter
Gründeren i Båtsfjord ser fram til
å komme i gang med biproduktpro-
sjektet.

– Meningen er å utnytte denne
ressursen som i dag ikke blir benyt-
tet, men betegnes som avfall. Som
kjent er det i dag kun kjøttet som
sitter i kongekrabbebeina som an-
vendes. Resten av krabben destru-
eres. Nå vil det bli forskes på mu-
ligheten til å anvende biproduktet
til blant annet høyverdige melpro-
dukter. Og det handler om store
mengder  «avfall» Norwegian King
Crab nå ønsker å anvende kommer-
sielt, sier Kristiansen.

I tillegg til at Frank Kristiansen
skal drive forskning har han sammen
med Ørjan Hansen gått til anskaf-
felse av en islandsk speedsjark av ty-
pen Cleoparta. Den er på 31 fot.

– Vi mener å ha gjort et gunstig
kjøp, midt i den islandske finans-
krisen. Det vi betalte for fartøyet,
som har fått navnet «Strømsnesjen-
ta», var nærmere 1 million kroner,
inkludert utstyr. Vi har en liten
gruppe II kvote og har også planer
om å benytte fartøyet til havfiske
med turister, forteller Frank Kristi-
ansen.

tih@haugsnes-elektro.no
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ETABLERER: De vil etablere seg i Båtsfjord, Tommy Syversen (t.v.) Nora Igloi og Geir Nordahl. Begge foto: Bjørn Hildonen

I dag er det kun krabbe-
beina som utnyttes kom-
mersielt. Mange har for-
søkt å tjene penger på
biproduktene, uten å ha
lyktes. Det nyetablerte
selskapet Norwegian
King Crab vil gjøre noe
med det. – Vi ønsker å
etablere oss i Båtsfjord.
Nå ser vi oss om etter høvelige lo-
kaler, sier en av gründerne bak sel-
skapet, Tommy Syversen.

Meningen er at Norwegian King
Crab skal produsere mel av det som
i dag ansees som avfall.

Lokaler
Syversen har vært på flere besøk i
Båtsfjord for å knytte kontakter og
se på høvelige lokaler. Tidligere i
uka var han og Nora Igloi og Geir
Nordal i Båtsfjord for å knytte yt-
terligere kontakter med miljøet i

Båtsfjord og se på lokaliteter for fa-
brikketableringen. 

Syversen er også full av lovord
til det arbeidet Linken Næringsha-
ge har gjort i forhold til den påtenk-
te etableringen.

– Det er Linken Næringshage
som har fått oss til å velge Båts-
fjord som etableringssted. De har
stått på og overbevist oss om at eta-
bleringen nettopp i Båtsfjord vil
være riktig. Og vi er overbevist. Vi
har blant annet sett på det nedlagte
Neptun-bruket, Styronor, Båtsfjord
eiendom sitt bygg og har lagt inn
bud på anlegget til det tidligere fir-
maet Nils H. Nilsen. Men det salget
blir ikke avgjort før tidligst i neste
måned. Vi har derfor inngått inten-
sjonsavtale med Båtsfjord Eien-
dom om kjøp av bygg som har frist
til 1. september i år for avklaring.
Om vi ikke kommer til enighet om
kjøpet ligger det en leieavtale i
bunnen. For øvrig har vi også inn-
gått samarbeidsavtale med Barents
Seafood om samlokalisering,
salg/markedsføring og deling av
personell.

Foreløpig er det tre personer bak

Skal tjene på krabbeavfall

Norwegian King Crab. I tillegg til
Syversen, som har lang erfaring
innenfor salg og markedsføring i ut-
landet, er også den ungarske Nora
Igloi, også hun med internasjonal

salgs- og markedsføringserfaring og
Geir Nordal med i selskapet. Sist-
nevnte har i nærmere 20 år arbeidet
med tørketeknologi.

Tommy Syversen sier at det aller-

SAMLOKALISERING: Norwegian King Crab ønsker samlokalisering med Barents Seafood i tidligere
lokaler til Nils H. Nilsen (bildet).

havnesjef@batsfjord.havn.no

Båtsfjord 
Havn K/F

Postboks 74
9991 BÅTSFJORD

Telefon: 78 98 55 10
Telefaks: 78 98 38 60

orjan@milpro.no

Miljøprosess as

ede er inngått intensjonsavtale med
to store utenlandske selskaper om le-
vering av det spesielle krabbemelet
som kan brukes i supper og sauser. 

Gode testresultater
– Vi har allerede hatt prøveproduk-
sjon og fått det testet av matprodu-
senten Fjordland. Testene er meget
positive, men Fjordland kan ikke
benytte produktet før tidligst om to
år, sier Syversen.

I startfasen er beregnet at en årlig
melproduksjon med utgangspunkt
i 500 til 1000 tonn kongekrabbeav-
fall.  

– Hvor mye vi kommer til å in-
vestere er ikke klart, men det vil
dreie seg om millionbeløpet, både i
engangsinvestering i lokaler og ut-
styr. Når utstyret er på plass, vil det
i første omgang gi tre-fire arbeids-
plasser. Går det som vi håper må
staben økes. Vi ønsker å starte for-
siktig og har tro på å kunne lykkes,
sier Tommy Syversen.




