
Økt verdiskapning i nord. 

 
Andøy Fiskarlag har tidligere gitt innspill til forvaltningsplanen for Barentshavet og til Olje- 

og Energiministeren på hans forespørselskonferanser i nord høsten 2011. Vårt lokallag har de 

siste 5 årene jevnlig gitt uttalelser i mediene og oljevirksomheter i LoVeSe og langt på vei 

dokumentert de åpenbare og erfaringsbaserte negative konsekvensene av 3 år med 

seismikkskytinger på kystnære fiskefelter utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi ser 4 

departementers initiativ til å hente inn informasjon om økt verdiskapning i nord som en mer 

eller mindre direkte følge av det store og viktige arbeidet vårt lokallag allerede har investert i 

de siste 5 årene. 

 

Styret i AF mener kystfiskeriene i nord er den viktigste forutsetningen for fortsatt vekst i 

verdiskapningen i kystdistriktene. For å kunne få til slik vekst er det nødvendig med gode og 

stabile rammevilkår, og vi vil derfor i det påfølgende peke på tiltak som på sikt og over tid vil 

gi positive utslag for økt bærekraftig verdiskapning i nordområdene. 

 

 

1. Oljenæringen må for enhver pris holdes unna de viktige fiskefeltene i nordområdene. Vårt 

lokallag har langt på vei bevist at olje i såkalt sameksistens med fiskeri er umulig. Dette har 

vi basert på våre erfaringer fra seismikkårene 2007, 2008 og 2009 og det faktum at 

oljedirektør Bente Nyland definerer at «seismikk er en viktig og mer eller mindre 

kontinuerlig del av oljevirksomheter» (Andenes, mai 2007). Viktige fiskeslag er ennå 

fraværende utenfor Vesterålen selv om det er 3 år siden skytingene ble avsluttet. 

2. Mer eller mindre kontinuerlige seismikkskytinger er i tillegg en direkte trussel for mange 

typer larver som følger kyststrømmen og senere Golfstrømmen på sin ferd mot Tromsøflaket 

og senere Barentshavet. Trykkbølgene fra seismikk utgjør derfor en stor trussel mot 

fiskebestandene. Dette fordi de rammer også matgrunnlaget til de viktigste fiskeartene fordi 

larvene som senere skal bli mat til voksen fisk rammes. I vannsøylen er det sannsynlig at 

alle formene for liv rammes av trykkbølgene– også maten til larvene.  

3. Nordland Fylkes Fiskarlag har sammen med Fiskarlaget Vest og Sogn- og Fjordane 

Fiskarlag (3 fylkesfiskarlag) krevd granskning av Oljedirektoratet og den ensidige og tildels 

villedende informasjonen de gir regjering og Storting om oljevirksomheter på norsk sokkel 

(Vedtak av 2008). Dette bør departementene som ønsker innspill om framtidige næringer i 

nord vite om, fordi vi mener virksomhetene til OD på norsk sokkel står i direkte motstrid til 

utvikling og videresatsinger på bærekraftige næringer i nord.  

4. Vi har merket oss at Nasjonal Transportplan (NTP) har definert farleder som 

hovedsatsingsområde i framtiden. Dette mener vi er et design som favoriserer tilrettelegging 

for oljeindustri i nord, og som derfor umuliggjør utbygginger og vedlikehold av 

fiskerihavner som er nødvendig for å få til økt vekst basert på reproduserbare fiskeressurser. 

Vi ser for eksempel at i en kjent og aktuell habilitetssak mellom en minister og en investor, 

favoriseres E6-oppgraderinger som ytterligere begunstiger investoren og hans oljerelaterte 

virksomheter i nordområdene. Slike prioriteringer gjør at nordområdepolitikken styres i en 

bestemt retning i framtida, noe som medfører at det kommer mindre penger på bordet til 

økte satsinger på bærekraftig utvikling og evigvarende matenergiressurser.  

 Vårt lokallag vurderer for øvrig å nedlegge et større arbeide for å få satt fokus på disse etter 

 vår mening så urimelige prioriteringene. 

5. Andøy Fiskarlag har gjennom de siste 40 årene gjentatte vedtak som krever helårlige trålfrie 

soner fra Jennegga til Malangsgrunnen. Forslaget har i alle disse årene «kokt bort» før det 



når til topps i Norges Fiskarlag hvor de store aktørene i næringen – trålerrederne inkludert - 

har mest innflytelse. Idag er det slik at store industritrålere gjennom halve året legger beslag 

på – og umuliggjør kystfiskerier på kystnære fiskefelter utenfor Vesterålen og Sør-Troms. 

Kystflåtens tilgang på disse feltene er avgjørende for å opprettholde helårlige 

fiskeriarbeidsplasser både på hav og land. Vi anmoder nå på det sterkeste om at vårt krav tas 

opp til vurdering sentralt slik at disse viktige fiskefeltene kan gjøres tilgjengelig for 

kystflåten hele året.  

6. Leveringsbetingelsene til trålerflåten må overholdes. Dersom disse forpliktelsene ikke 

overholdes så mener styret i Andøy Fiskarlag at rederiene skal fratas sine kvoter og at 

kvotene må overføres til kystflåten i nord. 

7. Industriformer som oppdrett av fisk og vindturbinutbygginger er sterkt negative for økt 

vekst i villfisknæringene. Planer om slike satsinger har avdekket store potensielle konflikter 

og negative konsekvenser for havmiljøer. I tillegg gjøres store havområder utilgjengelige  

for allerede etablerte bærekraftige næringer. Her bør departementene øke kunnskapsnivået 

betraktelig for å hindre at satsinger som havvindkraft og oppdrett av fisk på – eller nær 

viktige fiskefelter for kystflåten i praksis vil medføre utraderinger av arbeidsplasser i 

etablerte bærekraftige næringer. 

8. Vi har de senere årene sett at det har vokst fram mange små aktører hvor produksjon av både 

tradisjonelle – og nye matprodukter basert på lokalt råstoff. Styret i AF mener at 

vekstpotensialet i kystfiskeriene og tilknyttede næringsetableringer er betydelig. 

Forutsetningen for slike etableringer og arbeidsplasser er at fiskeressursene blir landet 

lokalt. 

9. AF har gjennom en tidligere uttalelse tatt til orde for at fersk villfanget fisk bør gjøres mer 

tilgjengelig i norske og svenske byer. Forslaget kom under siste fiskerikrise for noen år 

siden hvor vi innså at kystfiskeriene er meget ensidig avhengige av at tørr – og 

klippfiskmarkedene har kjøpekraft til å etterspørre disse produktene. Vi mener fortsatt at det 

er en skam at ikke fersk kvalitetsfisk fra nordområdene er godt tilgjengelig til en fornuftig 

pris først og fremst for nordmenn flest. Likeså ser vi at de mest naturlige 

ferskfiskmarkedene utenlands ligger i de nordiske landene, og mener potensialet for 

distribusjon og salg av norsk ferskfisk er stort i nærområdene. Vi mener vårt forslag absolutt 

bør vurderes i tider hvor betalingsvilligheten i fjernere markeder faller. 

 

For å underbygge våre argumenter vedlegges 9 uttalelser fra Andøy Fiskarlag. 

 

Andenes, 24. april 2012. 

 

Styret i Andøy Fiskarlag 

 

v/ Otto Bjørnar Rasmussen, formann. 

 

 


