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NYHETER

AKUAR: Verft langs heile kysten lyser no ut stillingar, meld NRK Møre og Romsdal. – I alle våre medlemsbedrifter er det ein auke
i talet på tilsette det siste året, seier adm.dir. Asle Strønen i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft til kanalen. – Det er mykje
som talar for at maritim industri har ein god periode framfor seg, legg fylkesdirektør Stein Veland ved NAV Møre og Romsdal til.

Forsker: Raudåtefiske er forsvarlig
Fiskere har ingen
grunn til å bekymre
seg for at det er satt
kvote på fiske etter
raudåte, ifølge forsker Sünnje Linnéa
Basedow ved Norges
arktiske universitet.

FISKERI
Kjersti Sandvik
Bergen

Fredag holdt hun et foredrag om
temaet på UiT – Norges arktiske universitet.
Etter at fiskeriministeren vil
åpne for å fiske 250.000 tonn
raudåte har debatten rast rundt
hvorvidt dette er forsvarlig, eller ikke. (Se også leserinnlegg
på side 16, red.anm.)
Unyansert debatt
Basedow mener debatten har
vært ensidig, for det meste belyst
ut fra fiskernes ståsted.
– Jeg synes det er flott at folk
er bekymret for raudåte-bestanden. Det er en viktig bestand for
mange fiskearter. Vi hadde ikke
hatt de store silde- og torskebestandene uten, men debatten
er tatt litt ut av proposisjon, sier
hun.
Folk flest har vanskelig for å
forestille seg hvor stor raudåte-bestanden er, tror Basedow.
Fiskere er redde for at et fiske
på raudåte skal ta mat fra annen
fisk og sjøfugl, og at det skal gi
store mengder bifangst av fiskeyngel. Men forskeren avviser
at det er grunn til bekymring.
– Litt bifangst på fiskelarver
blir det, men det er så lite at det
ikke er grunn til bekymring.
Fiskerne fisker på gytebestanden når de fisker skrei. Da tar
de ut mye mer fiskeegg enn det
som er bifangst fra raudåtefiske,

RAUDÅTE: Det finnes mange hundre dyreplanktonarter. Her behandles raudåte om bord på tråleren «Vestavind». Denne båten er for øvrig ikke lenger i
drift i Norge. ARKIVFOTO: CALAUNS / SNORRE ANGELL

mange millioner
mer.
Hun illustrerer
med et eksempel:
Hvis fiskerne hadde fisket 50 skrei
mindre, tilsvarer
det hvor mye som blir tatt ut i
bifangst.
Prøvefiske
Det er vanskelig å beregne hvor
mye raudåte som finnes i havet,
og hvor mye som blir spiste av
ulike fiskebestander.
– Det vi vet helt sikkert, er at
bestanden er på flere 10-talls
millioner tonn. Det tas ut mye
mer av bestandene høyere opp
i næringskjeden, sier Basedow.
Hun viser til at forsøksfiske
er gjort innenfor 1000 meters
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Litt bifangst på fiskelarver blir det, men det er så lite at det ikke er grunn
til bekymring. Fiskerne fisker på gytebestanden når de fisker skrei. Da tar de
ut mye mer fiskeegg enn det som er bifangst fra raudåtefiske
Sünnje Linnéa Basedow, forsker ved Norges arktiske universitet

linjen. Det vil si innenfor der fisk
gyter. Kommersielt fiske derimot vil foregå hovedsakelig
utenfor 1000 meters linjen hvor
det vil være mindre bifangst av
fiskeyngel.
– Vi oppdaget nylig at vi nå
også kan se raudåte fra satellitt.
Dette kan hjelpe de som fisker
på raudåte å finne gode forekomster utenfor 1000 meters
linjen, sier hun.

Løksfjord AS med forretningssted på Rebbenesøya utenfor Tromsø
er konkurs. Advokat Bjørn Aug. Krane er oppnevnt som bostyrer og selger
«Løksfjordbruket» i sin helhet, herunder grunneiendom med bygninger,
driftstilbehør og varelager. Anlegget er pr. idag ikke i drift. Det er foretatt
betydelige investeringer og oppgraderinger av anlegget de siste årene.
Anlegget fremstår som svært attraktivt med lokaliseringen nært de rike
fiskefeltene for både vinterfisket etter torsk og blåkveitefiske om sommeren.
21,8 da tomt. Hovedproduktene har vært fersk fisk, saltfisk og frossenfisk.
Anlegget har frem til og med 2017, levert svært gode regnskapstall hvor
omsetningen i 2017 var på nesten kr 72. mill. Gi bud!
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FAKTA

fremst finnes i Norskehavet i våre
farvann.
Den finnes også i tilgrensende
havområder og dype fjorder.
En sentral planktonorganisme i
økosystemet Norskehavet.
Raudåta beiter på
planteplankton, mens den selv er
viktig som byttedyr for fiskelarver
og voksen pelagisk fisk som sild
og makrell.
Viktige byttedyr for voksen
pelagisk fisk som sild og makrell,
spesielt for norsk vårgytende sild
utgjør den hovedføden.
Kilde: Havforskningsinstituttet

FISKEMOTTAK SELGES

Adresse:
www.finn.no
Boets representant:

SLIK SER DEN UT: Raudåte, sett i mikroskop.
FOTO: SÜNNJE LINNÉA BASEDOW
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