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Vel nok er det veiprosjekter og intercity-tog som angår folk flest, men
forslaget til NTP 2014-23 går langt i
å legge forholdene til rette for mer
transport på sjø og en mer rasjonell
bruk av sjøveiene. Det åpner også
for bruk av nye virkemidler, både på
havnesiden, for større investeringer i
farledene og for 300 millioner kroner
årlig til tiltak for å styrke nærskipsfarten.
I skrivende øyeblikk er regjeringens Stortingsmelding 26, NTP 201423, til vurdering i partiene før den
endelig skal behandles i Stortinget i
juni. Den vil da bli plandokumentet
som skal ligge til grunn for styring
og utvikling av transport og samferdsel de neste ti år.
Når NTP spiller ut en serie viktige
tiltak for sjøtransporten, så lander
ballen på vår banehalvdel. Da er det
opp til oss selv å spille ballen videre.
Det er opp til alle sjøveienes aktører
å utnytte muligheter, se vår funksjon
mer fra brukernes synsvinkel og se
hva vi kan gjøre annerledes, på en
annen måte og med nye redskaper.

Foto Bjørn Hansen

Den fjerde Nasjonale Transportplan
som regjeringen la frem 12.april har
omsider gitt sjøtransport den oppmerksomhet som næringen har argumentert for gjennom flere tiår.

Forhåpentlig mer rasjonelt og miljøvennlig.
Her ligger vår utfordring, kanskje
tidenes mulighet.

En differensiert transportpolitikk
NTP legger opp en til en differensiert transportpolitikk, hvor den
langsiktige strategien bygger på at de
enkelte transportformers fortrinn
skal utnyttes og samspillet styrkes.
Parallelt, og innenfor NTP, har regjeringen foreslått en nærskipsfartsstrategi med en ramme på 3 milliarder
kroner over planperioden. Denne
strategiplanen skal være klar senere i
år, men regjeringen har signalisert
flere utspill:
– utforme tiltak som stimulerer til
økt bruk av nærskipsfart
– utforme en tilskuddsordning for
statlig støtte til investeringer i utpekte havner
– utforme en tilskuddsordning for
havnesamarbeid og godskonsentrasjon

– styrkeforskning og utredning om
godstransport på sjø og kombinerte transportløsninger.
Hvordan vil NTP kunne stimulere til
mer sjøtransport?
I strategier for sjøtransporten (pkt
4.5.1) pekes det på fire hovedpunkter:
1 Farledene må rustes opp, både for
å møte utviklingen mot større
fartøyer og for å bedre effektivitet
og sikkerhet. På dette punkt er for
foreslått en betydelig økning i bevilgninger, fra 174 til 432 millioner kroner per år.
2 I havnestruktur vil regjeringen arbeide for færre med større logistikknutepunkt som vil kunne gi
lavere enhetskostnader for brukerne. Alle partier ønsker sterkere
statlig styring og deltakelse i investeringene.
3 Nærskipsfartsstrategien skal gi
innspill og bidrag til overføring av
mer gods til sjø, og det er stilt
midler til rådighet.
4 Fiskerihavnene skal styrkes.
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Samfunnets premisser
Fra samfunnet ligger det et sett forventninger og premisser til grunn
som det kan være klokt å ha i mente.
Det forventes at sjøtransporten
skal gi pålitelige, effektive og rimelige transporttjenester for næringslivet. Det forventes også at vi skal
komme opp med miljøgevinster, både
i utslipp og indirekte ved avlastning
av veitransporten.
Det ligger også et sett premisser
eller antagelser til grunn (NTP side
186/187):
At sjøtransporten har sin styrke ved
større volumer over lengre avstander;
det nevnes 250 km. Den ligger særlig
til rette for tank og bulk.
Det forventes en økning på 40
prosent i tonn-km i innenlands
transport innen 2030. Det antas å
være potensial for overføring av last
fra vei til sjø, og høyest for stykkgods. Det pekes på ønskelige framføringsveier på sjø og bane, med
distribusjon på vei.
Men sjøtransport skal fortsatt
være selvfinansierende.
Det vises til kutt i enkelte offentlige avgifter, til muligheter for innsparing i losing, for effektivisering av
havnene ved offentlige investeringer
og konsentrasjon av større kvanta
som vil kunne gi lavere kostnader.
Spørsmålet er om dette vil være tilstrekkelig til å lette byrden på gods
som fraktes sjøveien?

Strategiplanen
For konkrete tiltak viser regjeringer
til strategiplanen for nærskipsfart
som kystminister Lisbeth BergHansen tok initiativ til i 2011.
Strategiarbeidet er et samarbeid
mellom offentlige fagetater og myndigheter og aktørene i markedet, organisert i Sjøtransportalliansen som
omfatter havner, rederier, vareeiere,
speditører og samlastere. «En forutsetning for å lykkes …. er at alle aktørene
iverksetter tiltak innenfor sine ansvarsområder», står det i NTP på side 186.
Ut fra dette forventes at Kystverket
tar bestillingen fra næring og politikere på alvor med å utforme rasjonelle losforskrifter. «Videreutvikle
lostjenesten som en framtidsrettet,
kostnadseffektiv og brukervennlig
tjeneste», står det på side 187. Fra
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myndighetene legges det opp til investering i maritim infrastruktur,
støtte til samlokalisering av terminaler og gode koblinger mellom
transportformene.
Fra havnene vil det være nødvendig med innsats for å få ned kostnadene, siden det er her avgifter og
kostnadene tynger.
En skal ikke ha arbeidet lenge med
strategiplanen før en ser at den først
og fremst er opptatt av stykkgodstransport. Det nye i NTP er at myndighetene åpner for å spille rollen
som katalysator i tiltak som stimulerer sjøtransport.
På dette punkt henvises det til den
endelige strategiplanen som skal legges fram senere i år. Men det nevnes
mulige tiltak som øket statlig medvirkning på investeringssiden i havnene, bruk av incentivordninger som
«miljøbonus» og generelt til de 300
millioner kroner per år i tiltak for å
støtte nærskipsfarten.

«…alle aktørene
iverksetter tiltak»
Ja, hva med oss?
Hvilke tiltak kan vi gjøre, både som
enkeltrederier og som organisasjon?
Vi kan peke på at FR de senere år
har brukt nærmere 20 millioner kroner i utviklingsprosjekter, først og
fremst i NyFrakt og NyFrakt2, som
har gått på fornyelse, og i bransjeutviklingsprosjektet som vil bidra til ytterligere profesjonalisering av næringen.
Vi representerer dessuten en næring med høy kompetanse, kunnskap
og innovasjonsevne. Våre medlems-

rederier har de ti siste år gjennomført en storstilt fornyelse og sitter i
øyeblikket med nybyggingskontrakter for godt over 2 milliarder kroner.

Hva mer kan vi gjøre?
Vi må først og fremst være profesjonelle transportører og levere et godt
produkt. Utover dette vil utfordringer og problemstillinger skifte
etter oppgavene, om det er asfalt
eller slaktefisk. Generelt får kundene
hva de ønsker og vil betale for. Uansett vil våre medlemmer leve med
hva som er kommersielt forsvarlig.
Det kanskje aller viktigste med
NTP 2014-23 er nettopp den brede
dugnad for å gjøre sjøtransporten
mer konkurransedyktig.
Hvis alle aktørene trekker i samme
retning for å finne gode løsninger
som ikke går på bekostning av sikkerhet, så kunne vi få lettere rammebetingelser. Losordning, gebyrer og
avgifter i farled og havn, Sjøfartsdirektoratets gebyrer, særnorske regler
for krav til f eks maskinist som ikke
er hjemlet i STCW, fortsatt anledning til anløp av non-ISPS havn, og
så videre. Dessuten er nettolønnsordningen av stor betydning for de
fleste av våre medlemmer, og en utvidet ordning kunne skape flere arbeidsplasser.
I takt med slike forbedringer i rammevilkårene kunne sjøtransporten
også bli skarpere i kanten, i stand til å
investere i innovasjon og fornyelser.
Så får vi se hva nærskipsfartsstrategien vil komme opp med og hvordan rederiene ser sine kommersielle
muligheter.
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FRs GENERALFORSAMLING

Rikke Lind ny formann

Generalforsamlingen i Fraktefartøyenes Rederiforening
25.april valgte Rikke Lind (45) til ny formann etter
Anders Talleraas.
Rikke vil kombinere stillingen som generalsekretær i
Redningsselskapet med formannsvervet i FR. Hun vil
være kjent som tidligere statssekretær og med fortid som
leder i Maritimt Forum i en karriere som har gitt henne
stor innsikt i maritime spørsmål og med en stor politisk
kontaktflate.
Etter lærerutdanning ble hun kontorsjef i AUF, kom inn
som vararepresentant på Stortinget fra 1997 og med fast

plass fra 2000. Etter andre verv kom hun i 2002 til Norges
Rederiforbund som seksjonsleder og ble året etter ansatt
som leder i Maritimt Forum. I denne stillingen satt hun i
fire år, inntil hun i 2007 ble utnevnt til statssekretær i
Nærings- og Handelsdepartementet.
Hun overtar formannsvervet i en forening som under
Anders Talleraas ledelse er styrket og fornyet både aktivitetsmessig og finansielt og som gjennom hans aktive
medvirkning har gjennomført utviklingsprosjekter for
20millioner kroner. FR vil takke Anders Talleraas for det
store arbeid han har lagt ned for næringen.

Bransje i utvikling
Det er ellers grunn til å fremheve FRs store bredde
innen nærskipsfarten med medlemsfartøy innen et
stort spekter, med 40 prosent fra bulk og stykkgodstransport, 35 prosent som betjener havbruksnæringen,
10 prosent tankskip og resten spesial og støttefartøyer.
Som nevnt har FR siden 2007 gjennomført flere
store utviklingsprosjekter, NyFrakt og NyFrakt II på
fornyelse av flåten og siden 2011 et bransjeutviklingsprosjekt som nylig er fullført.
Bransjeutviklingsprosjektet er gjennomført i regi
av Sintef Bedriftsutvikling med støtte fra Innovasjon
Norge. Det bygget på en omdømmeundersøkelse

FRAKTEMANN NR 1 – 2013, 78. ÅRGANG

foretatt blant kunder, samarbeidspartnere, media,
finans og bransjen selv. Under prosessen ble det
trukket opp overordnete målsetninger, definert
betydningen av omdømmebygging og utarbeidet
handlingsplaner både på organisasjons- og rederinivå. Ut av prosjektet kom en håndbok i omdømmebygging for FRs medlemmer og en egen
kommunikasjonsplan.
I sum har dette skapt større bevissthet rundt
kommunikasjon og relasjonsbygging, og har derved
vært med å gjøre medlemmene dyktigere overfor
kunder og samarbeidspartnere.
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Fôrbåtene:
Havbruksnæringens transportbånd

M/S Biostar glir sakte inn mellom øyene, nærmer
seg et oppdrettsanlegg og går sakte opp mot
fôringsflåten med styrbord side og legger til.
Lukene er allerede tatt av; et øyeblikk senere
svinges lossebommen ut og røret settes ned i
siloen. Lossingen begynner, den rette kvalitet
fiskefôr blir blåst over.

•• TEKST OG FOTO: DAG BAKKA JR
Slik blir det levert fôr til oppdrettsanleggene langs kysten,
hver dag og døgnet rundt, til alle årstider og under alle
værforhold. Kvanta og leveransehyppighet varierer med
årstiden, men regularitet og pålitelighet er avgjørende viktig for produksjonen. Til sammen snakker vi om drøyt en
million tonn på årsbasis, distribuert av en flåte på vel 25
spesialutstyrte skip som seiler for de 3–4 produsentene
som dekker det norske markedet.
Biostar, med Svein Gunnar Hansen fra Henningsvær
som reder og skipper, tok oss med på en vanlig leveringsrunde for Skretting fra Hillevåg ved Stavanger med 896
tonn som ble levert i varierende kvanta og kvalitet til 21
anlegg nordover til Stad. Antall anløp, kvanta og værforhold kan variere, men leveringsrunden er typisk for innsatsen som fôrbåtene gjør i havbruksnæringen. For en generelt skipsfartskyndig skribent var det mye nytt å lære om
denne del av logistikken i næringen, og graden av fingerspisskompetanse, innsatsvilje og påpasselighet var imponerende. Og dette var en rundtur i fint vårvær i april; med
litt fantasi kan en forestille seg jobben som gjøres en mørk
novembernatt i regn og liten kuling.

6

Avansert logistikk
Biostar gjør ukentlige rundturer med over 20 lossesteder
ved små og store oppdrettsanlegg fra Ryfylke til Stad.
Tidligere holdt fôrprodusentene lager av de ulike kvaliteter; i dag produseres det etter behov som vil variere
med sesong og årstid. Fiskefôret er tilpasset fisken, hvor
yngel tar pellets på 3–4 mm, mens slaktemoden laks uten
problemer sluker 12 mm. pellets. Dette betyr at fôrbåtene
må holde styr på flere ulike kvaliteter til mange mottakere
på samme rundtur; noe som krever oversikt under lastingen
og påpasselighet i lossingen.
Pelleten bli levert i storsekker på
Ved første anløp på et
750 kg på kaien og lastes inn i riksted i mørke er vi i
tig rekkefølge; de siste lossestedene
høy beredskap, selv om
tas inn først. Sekkene løftes inn og
ut ved hjelp av rotor-fork på gravevi har forhørt oss
maskinen og plasseres opptil 7 sekgrundig på forhånd,
ker i høyden. En øvet gravemaskinsier
Bjørnulf Olsen
operatør kan laste over 200 tonn i
timen med fire sekker i hvert løft.
Lossestedene ligger gjerne avsides i fjordarmer og
mellom øyer hvor fôrbåten trenger gode manøvreringsegenskaper og dyktige folk i styrehuset. Anleggene varierer i størrelse og utstyr (fra store foringsflåter til mindre
flåter hvor båten må legge an til to flåter). Noen steder er
det for Biostar å tråkle seg inn i trange viker, enkelte steder
må den bakke inn, mens andre har grei tilkomst.
Mange steder er leveringene lagt opp som full-service»,
dvs at båten legger til og losser til siloene uten fremmøte
av folk fra anlegget.
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Utviklingen både hos Skretting og de andre produsentene går i retning av bulktransport med silobåter fra fabrikk til oppdrettsanlegg. Enn så lenge er mange mindre
anlegg ikke innrettet for bulk, og storsekk er fortsatt den
mest fleksible måten å gjøre det på.
Båten er fôrprodusentenes ansikt mot kunden, og omvendt: Produsenten blir ofte vurdert etter rederiets service.

Gode folk

Hemmeligheten er vel at Svein Gunnar Hansen har hatt
med seg en stamme av faste folk gjennom mange år.
Dette er erfarne og ansvarsbevisste problemløsere som er
supplert med yngre, blant dem også et par færøyinger. På
hvert skift er det også en lærling. Mannskapet har fire
uker på og fire uker av, slik at det er nødvendig med to
fulle besetninger hver på syv mann.
Spesialutrustet båt
Transporten er fullstendig avhengig av kompetente og
For denne farten er Biostar, som de andre fôrbåtene,
selvdrevne folk, både med hensyn til navigasjon, manøvreutstyrt med relativt kraftig maskin og baug- og hekkring og lastebehandling. Det er små marginer for slinger
thrustere for å oppnå god manøvreringsevne. Upresis
og slurv, noe som rederi og befrakter er seg bevisst.
manøvrering og avdrift i trange farvann
I en så intensiv fart med mange anløp er
kan lett føre til skader og havari med store
det
viktig med samarbeid, både for sikkerBåten er fôrkonsekvenser. Under ekstreme forhold med
het ved tilkomst og fortøyning og for riktig
produsentenes ansikt
vind og strømhender det at båten må avog effektiv levering. De aller fleste anløp er
mot kunden, og provente bedre vær .
til flåter ved oppdrettsanleggene, hvor tilBiostar er utrustet for føring av storsekk
komst kan være kronglete og hvor fortøydusenten oppfattes
som enten kan losses som sekker eller som
ningsmulighetene varierer fra sted til sted.
ikke bedre enn distribrytes og blåses gjennom lossebom til silo
Ved arbeid på dekk som fortøyning, lasting
ved hjelp av kompressorer. Fire sekker i løf- butørenes service
og lossing er folkene forskriftsmessig utstyrt
tet blir da plassert i en lossetrakt hvor de
med hjelm, vernesko, varmedress og komblir kuttet i bunnen slik at pelleten siger ned til inntaket
munikasjonsutstyr. Ved fortøyning bærer de også flytevest.
til losseapparatet. Alt dette krever god oversikt over destiRederiet er avhengig av nettolønnsordningen, og Svein
nasjoner og kvanta av de ulike kvaliteter som skal leveres.
Gunnar Hansen mener at mannskapet skal betales bra.
Med øvede folk kan det losses opp mot 140 tonn i
Dette er jo den viktigste motivasjon for god innsats.
timen.Ved noen anlegg er det også bestilt levering av dieRederiet har i mange år hatt lærlinger om bord, med
sel.
blandet erfaring. Det krever motivasjon, våkenhet og ståAlle leveringer blir tatt opp på video fra et kamera på
på-vilje for å passe inn og for å få utbytte av læretiden. Å
gravemaskinen for å kunne dokumentere kvanta og tidssørge for rekruttering av dyktig ungdom må være en av
punkt i tilfelle reklamasjoner.
næringens største utfordringer, dagens alderssammensetning tatt i betraktning.
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Skarpsindige betraktninger: Bjørnulf Olsen og Svein Gunnar Hansen i styrehuset.

Svein Gunnar og Biostar
Jeg kjøpte den første båten 22 år gammel, sier Svein Gunnar Hansen. Oppvokst i Henningsvær ble en slukt opp av
fiskerinæringen fra første dag; vi jobbet med å skjære torsketunger før vi hadde begynt på skolen.
Han begynte å seile med en lokal fraktebåt da han var
15, og etter 6-7 år ble det til at han kjøpte båten, trefartøyet Siv Marit på 80 fot. Året var 1983, og Siv Marit hadde
da den respektable alder av 77 år, bygd i 1906. Det ble all
slags lokal frakting, inklusiv fiskefôr i oppdrettsnæringens
barndom. Etter tre år var tiden inne til å kjøpe stålfartøyet
Malmøy på 250 tdw, bygd i Danmark i 1958. Med denne
kom han noe motvillig inn i fôrfarten på fast basis, først
for Skretting og deretter i mange år for BioMar.
I 1990 kom første Biostar, en nyere båt på 350 tdw,
bygd i 1969 i Flekkefjord, med bedre kubikk og fart. Etter
et mellomspill i 1994 med Bio på 470 tdw fra 1971, som
ble solgt videre til Azorene etter noen måneders fart, ble
Biostar (2) kjøpt senhøstes 1994. Den var litt eldre, bygd i
1968 som Kvarto, men større og forlenget på 660 tdw.
Denne båten skulle bli mye påkostet, med ny maskin, gravemaskin og innredning og gjorde god nytte i mange år.
Etter et mellomspill for Ewos ble det igjen fast kjøring
for Skretting som geografisk har strukket seg fra Sørlandet til Finnmark. Denne kontrakten gjorde det mulig å
investere i ny båt i 2012, den tyske Bremer Victoria fra
2001 som ble tatt til Tallinn for tilpasning til fôrfarten.
Under ombyggingen ble skroget forkortet med 12 meter,
lasterommet utstyrt med kompressor og lossetrakt, lossebom bygget på babord side og gravemaskin på travers
montert over luken. Nye Biostar ble satt i fart i august i
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fjor under kontrakt til Skretting. Så langt har skipet innfridd forventingene.
Med fartsområde kystfart er Biostar underlagt losplikt
og ISM, men går ellers fritt utenfor ISPS-havner. Det
betyr at navigatørene har farledsbevis, men at all rapportering er vesentlig lettere. Skipet melder seg inn ved trafikksentralene, men rapporterer ellers bare til mottakerne
og eventuelt til havnevakter ved anløp. Som enskipsreder
har Svein Gunnar funnet det hensiktsmessig å sette ut
ISM-ansvar til Nautilus Sjø, som er en avdeling under
Fraktefartøyenes Rederiforening.
Som jeg forlot Biostar en strålende morgen i Kristiansund kunne jeg ikke unngå å kommentere graden av profesjonalitet som preget hele operasjonen.
– Det er det her vi har holdt på med hele livet; vi kan ikkje
nåkke anna, sier Svein Gunnar Hansen.
Med utsiktene for fortsatt vekst i havbruksnæringen
skulle vel heller ikke være nødvendig.

M/S Biostar

• 1782 bt, 1795 tdw
• 69.5 /11.3 / 5.4 – 4.3m
• Caterpillar 1459 bhk
• Bygd 2001 Damen Shjipyard, Bergum
• Ombygd 2012 for fôrbåt i Tallinn
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Erfaringsoverføring:
lærling Morten Løvmo og
Kjell Petter Spjøtvold.

KUNDE

EWOS

Stor på kysten og i verden
•• TEKST: DAG BAKKA JR
– Båten er egentlig en forlengelse av
fabrikken, sier Gunnar Lidahl,
logistikksjef i fôrprodusenten Ewos.
Når vi snakker med karene i fronten, fôragenter og kunder, så dreier
mye seg om logistikken, båtene og
servicen. Valget av distributør,
rederi og folk er derfor viktig.

fôr for de ulike stadier, fra 4 mm. for
yngel til 9 mm. for voksen fisk. Med
tilpasset fôr for settefisk, medisinfôr

Av de tre store fôrprodusentene i Norge
nådde EWOS i fjor opp i 40 prosent
av markedet på 1.6 millioner tonn.
Selskapet har tre produksjonsanlegg
på kysten, i Florø, i Halsa på Nordmøre og på Bergsneset ved Tromsø.
Dessuten har EWOS produksjon i
Skottland, Canada og Chile, foruten
et nystartet anlegg i Vietnam. Selskapet regnes i dag som det ledende i
verden innen fôr for laksefisk og
pangasius.
EWOS leverer fôr for hele livssyklusen for laksefisk, fra klekking til
slakting. Dette betyr at det skal produseres og distribueres flere grader av

osv blir det et betydelig varespekter.
Dette stiller store utfordringer på distribusjonssiden.

Skipets folk må ha full styring
på kvaliteter og mottakere

Distribusjon
Til distribusjonen har selskapet leiet
inn ti fartøyer av noe ulik størrelse
som opereres ut fra fabrikkene i faste
seilingsopplegg innen sine distrikter.
Dette legger grunnen til god lokalkunnskap og grei kommunikasjon
mellom fabrikk, båt og mottaker.
Utfordringen er å utnytte båtene
optimalt med et så stort varespekter,
sier Lidahl. Med et stort antall vare-

nummer på hver kjøl krever det god
organisering fra fabrikkens side og
godt samarbeid med skipet for å sortere lasten i riktig rekkefølge. Båten er
online med lastelisten, og skipets folk
må ha full styring på kvaliteter og
mottakere.
Som logistikksjef har Gunnar Lidahl
det overordnete ansvar for å sikre
kapasitet og inngå avtaler med rederiene. I dette ligger også en overvåkning
av selve distribusjonen og fokus på
øre per kilo fôr.
Til å forestå distribusjon fra fabrikkene til oppdrettsanleggene har
EWOS knyttet til seg 4-5 leverandører
av tonnasje, altså rederier som trer inn
i verdikjeden. Det er Artic Shipping i
Førde og Bergen med fire fartøyer,
Gunnar Lande jr i Brønnøysund med
ett, Rotsund Sjøtransport i Troms
med to og Egil Ulvan rederi med ett.
Dessuten er Ulvan og Rotsund medeiere i AS Halten som har to skip på
charter.

Foto:Wim van der Moolen

EWOS-flåten
Skip
Rubin
Safir
Mali Rose
Artic Senior
Artic Ocean
Artic Fjord
Artic Lady

Feed Balsfjord
Feed Tromsø
Mikal With
Artic Fjell
tbn

tdw

kbm

bygd/ombygd

rederi

564
1140
710
925
2340
1800
1950

708
2500
2400

1968
1982/02
1992/06
1982/02
1993/11
2004
2006

Rotsund Sjøtransport AS, Rotsund
Rotsund Sjøtransport AS, Rotsund
Gunnar Lande jr, Brønnøysund
Artic Shipping AS, Bergen
Artic Fjord AS, Førde
Artic Shipping AS, Bergen
Artic Shipping AS, Bergen

1062
1725
1389

Befraktningskontraktene er inngått
på T/C av varierende lengde med
opsjoner, hvor befrakter dekker bunkers og havneutgifter og overtar den
kommersielle disponering av båten.
Naturlig nok vil nye og kostbare skip
kreve lengre certepartiperiode av
hensyn til finansieringen.
Mellom 80 og 90 prosent av fôret
leveres i bulk, men skipes enten i
tanker eller i storsekk som brytes og
losses via pneumatisk losseanlegg.
EWOS var pioner med det første
skip med DP-anlegg (dynamisk posisjonering) og lossebom med Artic
Fjord i 2004. Selv om det har vært
lærdom å hente underveis gir DPbåtene i dag muligheter for å losse uten
fortøyning. Dette er en fordel i trange
farvann hvor båten kan sette baugen
bort til flåten og losse direkte til silo.
Det ville være en betydelig forenkling og besparelse ved å frakte fôr i
tanker. Men med et stort varespekter
vil det fortsatt være nødvendig med
storsekk i mange år fremover, tror
Lidahl.
Gunnar Lidahl har lang fartstid i
fôrbransjen siden han i 1997 begynte
i NorAqua i Trondheim. Den gangen
gikk transporten med båter på 150200 tonn som losset småsekk med
bommer til anleggene.
EWOS har inngått kontrakter for
to nye båter på 4800 kbm som leveres
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fra polsk verksted til neste år. De vil
være utstyrt med tanker for bulk og
lasterom for storsekk, med en 28meters lossebom forut, konstruert av
Multi-Maritime i Førde. I lengde er
de like under 70 meter og er derved
fritatt fra losplikt og farledsbevis.

Cermaq
EWOS inngår i dag i børsnoterte Cermaq ASA som ett av to forretningsområder, sammen med oppdrettskonsernet Mainstream med anlegg i
Nord-Norge, Canada og Chile.
Selve EWOS skriver sin historie tilbake til 1935, startet i Sverige, og ble
etter hvert overtatt av Astra-Gruppen. I 1949 ble datterselskapet Norsk

Halten AS, Trondheim
Halten AS, Trondheim
Egil Ulvan Rederi AS, Trondheim
Artic Shipping AS, Bergen
Rotsund Sjøtransport AS, Rotsund

Landbrukskjemi AS etablert i Norge.
Dette selskapet kom inn i fiskefôr i
havbruksnæringens barndom og har
siden vært med i utvikling og konsolidering av næringen.
Morselskapet EWOS AB ble i 1979
kjøpt av Alfa Laval AB som solgte det
videre til finske Cultor OY i 1987.
Cultor og danske Danisco fusjonerte i
1999, og året etter ble EWOS solgt til
Statkorn Holding, som i 2001 fikk
navnet Cermaq. I regi av Cermaq ble
NorAqua samme år overtatt fra Felleskjøpet og fusjonert inn i EWOS.
EWOS har sitt hovedkontor i Bergen,
mens Cermaq er basert i Oslo, med
Staten som største aksjonær med
43,54 prosent av aksjene.

Foto: Frode Adolfsen
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Vigdis Karlsen Hokland og adm direktør Oddvar Rundereim.
Foto Andreas Isachsen

Dobbeltdåp i Harstad

Innovative Seaworks
Den 11.april kunne Helene Hokland
knuse champagneflaskene mot
baugen på søsterskipene Martin H
og Helene H II ved Kulturhuskaien i
Harstad. Dåpen markerte avslutningen på et så langt enestående
nybygningsprosjekt – verdens første
spesialkonstruerte selvlossere med
gravemaskin.
Bak prosjektet står rederiet Seaworks
i Harstad som de senere har år har seilt
opp med en betydelig virksomhet, utviklet fra bulktransport gjennom en
målbevisst og innovativ satsning. I dag
omfatter Seaworks en flåte på 18 skip
engasjert i fire hovedaktiviteter, samt
eget verksted og marina i Harstad. Bak
utviklingen står gründeren Geir Tore
Hokland som døde i 2007, hans enke
Vigdis og en organisasjon av fagfolk
på sjø og land.

Fornyelse i bulk
Seaworks nye selvlossere er noe så
sjeldent som fornyelse innen bulktransport; føring av masselaster som
sand, grus, asfalt, osv, av lav verdi. Det
er et marked med konkurranse og
prispress, dessuten med sesongmes12

sige variasjoner. Men det er samtidig
noe av basismarkedet for norsk nærsjøfart. Derfor følges nyskapningene
med stor interesse.
«Selvlosseren» – lastebåten med
grave maskin er en norsk oppfinnelse
fra midten av 70-tallet, et effektivt redskap som revolusjonerte transporten
av masselaster i Nord-Europa. Merkelig nok har norske rederier fått være
stort sett alene om selvlosserne, trolig
fordi vi har hatt et tradisjonelt sterkere
fokus på bulk enn tyske og nederlandske småskipsgrupper. Seaworks
har gått videre med konseptet og over
tid utviklet et system med transportbånd som kan levere lasten til steder
godt innenfor kaikanten.
Mens selvlosserne til nå ha vært vanlige lastebåter som er bygget om med
boksete rom, skinnegang og travers til
gravemaskin, osv, så har Seaworks også
gått til det skritt å prosjektere selvlossere fra grunnen. I samarbeid med
Nordnorsk Skipskonsult på Myre ble
det utviklet et skip på 68 meters lengde
med god kubikk, men slankt skrog og
god manøvreringsevne. Skipet ble
holdt innenfor operative grenser som
70 meter for losplikt og 750 kW for
krav til sertifisert maskinist.

Ryktene om at Seaworks forhandlet med verft i Tyrkia om bygging av
to skip begynte å bre seg våren 2011.
Kontrakten ble inngått med Cemre
Shipyard til en pris rundt 60 millioner kroner per skip, i tillegg til gravemaskinen.
Nordnorsk Skipskonsult ble startet
i 1992 og har hovedkontor på Myre i
Vesterålen og kontorer i Harstad og
Archangelsk. NSK har gjort seg bemerket med den første LNG-drevne
fôrbåten, Høydal, levert i 2012, og en
serie ferger for Torghatten Nord.
Tyrkia har seilt opp som et betydelig
skipsbyggingsland de siste 15 år, og verftet Cemre Shipyard hadde allerede levert
flere skrog for norsk regning da kontrakten ble inngått. Havyard-gruppen har
fått levert en rekke offshoreskip fra dette
verftet i Altimova ved Gebze, lengst øst i
Marmarahavet. I dette tilfellet skulle
verftet levere komplette skip etter en
spesifikasjon som spesifiserte solid og
anerkjent utstyr. Etter storslagen sjøsetting ble Martin H levert i november
2012 og ført hjem til Norge, mens
Helene H II kom etter i februar/mars.
Båtene drives med en besetning på
5–6 mann og har så langt vist seg å
fungere etter forventningene.
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Helene H II ved Kulturhuskaia, foto: Bjørnar Henningsen

MS MARTIN H / MS HELENE H II
Bulkskip med gravemaskin, 1448 bt 2350 tdw

Vekst gjennom innovasjon
Rederiet Seaworks springer ut av Hokland-slekten fra Borkenes i Kvefjord som har drevet fraktebåter i generasjoner.
Geir Tore Hokland, født i 1957, vokste opp med farens,
Peder Hoklands frakterederi. Faren falt fra tidlig, og Geir
Tore kjøpte i 1985 Bulk Viking på 1000 tdw, som ble bygd
om til selvlosser.
I forhold til de fleste kystrederier maktet Geir Tore
Hokland å gå sine egne veier. På 90-tallet så han mulighetene for å utvikle den tradisjonelle selvlosseren med et
system av transportbånd som gjorde det mulig å plassere
lasten lenger inne på land og uten bruk av kai. Dette skulle
bli en spesialitet for Hokland-rederiet og la grunnen til
nært samarbeid med entreprenørfirma.
Da Telenor i 1997 besluttet å «outsource» driften av
kabelskipet Nordkabel, slo han til og overtok skipet med dets
erfarne mannskap. Med i handelen var kontrakten til Telenor for fortsatt kabellegging. Tre år senere ble også Fjordkabel overtatt fra Nexans på samme opplegg. Siden den
gang har rederiet opparbeidet seg til landets ledende innen
legging og vedlikehold av kommunikasjons- og kraftkabler
i sjø og ferskvann; sistnevnte ved hjelp av lekter. Forretningsområdet er senere utviklet til bunnkartlegging med
Nordkabel som er utstyrt med multistråle-ekkolodd, og til
vedlikehold og reparasjoner og annet undervannsarbeid
med Fjordkabel som har åpent arbeidsdekk, DP-anlegg og
kran for operasjon av ROV (styrte undervannsfarkoster).
I takt med at virksomheten skiftet karakter ble navnet
Seaworks tatt i bruk fra 2002. Den omfattet da bulktransport med selvlossere, skipsmegling og de to kabelskipene.
Året etter kjøpte Seaworks tre landgangsbåter fra Sjøforsvaret. Disse var på 60 meters lengde, bygd i 1972 og omfattende
modernisert på 90-tallet. Tjeldsund, Maursund og Sørøysund ble nå sivilt registrert og viste seg velegnet til transport
av anleggsmaskiner, oljevernutstyr og store kolli utenfor allfarvei. Og som operasjonsbase ble Skoleveien 12–14 i Harstad, det tidligere Mathiassens Mek Verksted, overtatt i 2004.
Her fikk gruppen tilgang til egen slip for fartøyer opp til 900
tonn, organisert som Seaworks Slip, og som lot seg kombinere med utbygging av marina og service for lystbåter.
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Lasterom:
Lengde oa
Bredde
Max dypgående
Maskin:
Klasse
Levert

5469 kbm
67,95 m
12,5 m
5,74 m
Wärtsila 4-syl 739 kW, 991 bhk
V/P propell og baugthruster
Bureau Veritas
2011/12 fra
Cemre Shipyard, Altinova, Tyrkia

At Geir Tor Hokland falt fra så altfor tidlig, i 2007, skulle
ikke bremse utviklingen. Enken, Vigdis Karlsen Hokland,
kom nå sterkere inn i ledelsen for en ungdommelig organisasjon, og samme høst ble Oddvar Rundereim hentet inn
som administrerende direktør. Denne kombinasjonen av
kreativitet med struktur har gitt gode resultater, til tross
for finanskrise og vanskeligere tider.
Våren 2011 ble Arctic Shipping innlemmet i gruppen, et
rederi som tilførte et nytt forretningsområde innen ensilasje og fôrtransport, blant annet for Polarfeed i Øksfjord.
Seaworks fikk derved et nytt forretningsområde, Akva Bio,
med føring av ensilasje og nye tjenester til havbruksnæringen. Ensilasjetankeren Biotrans er utstyrt med et nyutviklet anlegg for destruksjon av syk oppdrettsfisk. Det
består av et pumpesystem med bedøvelse og kvern for
oppmaling til biomasse som kan anvendes til videre foredling.
Ut av denne bedriftskulturen var det tanken på en ny
generasjon selvlossere er blitt realisert. Omtrent samtidig
med at Helene H II kom i fart ble Seaworks tildelt Næringsprisen for Harstadregionen. Den ble gitt som utmerkelse
til en lokal bedrift som har utmerket seg som en verdiskaper for eiere og for samfunnet, for god og sunn økonomi
og for vekst, produktutvikling og innovasjon.
Det må være vel fortjent.
Dag Bakka jr
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Nautilus Sjø
ISM/ISPS
Nautilus Sjø A/S kan tilby for
lastefartøy, brønnbåter, vakt- og servicefartøy:

• utarbeide og tilpasse ISM og ISPS system
• implementering på skip og rederikontor
• utføre interne revisjoner på skip og rederikontor
• behandle systemavvik
• følge opp systemene om bord og på rederikontor
• være Utpekt Person for rederier
• ha 24 timers beredskapsvakt
• utføre pålagte beredskapsøvelser etter oppsatt program

Sjøfartsdirektoratet og blant annet klasseselskapene DNV,
GL, BV og LR har alle sertifisert skip og rederikontor basert på våre ISM- og ISPS systemer.
Systemene er enkle og brukervennlige og
kan leveres både i norsk og engelsk versjon.

Nautilus Sjø AS
www.fraktefartoyene.no
ism@fraktefartoyene.no
14
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Foto:Wim van der Moolen

Norske brønnbåter

Ledende i internasjonal nisje

Utviklingen av havbruksnæringen siden 1970-tallet har også skapt et sjøfartseventyr –
fremveksten av spesialiserte rederier som årlig håndterer 80 prosent av all oppdrettslaks i verden.
Denne flåten teller rundt 65 brønnbåter som spenner fra relativt små
fartøyer for lokale oppgaver til skip
på 2–3000 kubikkmeter som også seiler internasjonalt. Havbruksnæringen
er i dag drivkraften for mye av fornyelsen som skjer i kystfarten, både med
brønnbåter, ensilasjetankere, spesialskip for fiskefór og etter hvert servicefartøyer for flytting og vedlikehold av
oppdrettsanlegg.

Havbruksnæringens
eventyr
Havbruksnæringen bygger på innovasjoner, som da Brødrene Vik i
Sykkylven tidlig på 60-tallet fant ut at
regnbueørret gradvis kunne vennes
til sjø og vokste raskt i varmere sjøvann. I 1969 tok brødrene Grøntvedt
på Hitra sjansen å sette ut laksesmolt
i merder i sjøen. Dette gikk bra og
kom til å utløse et eventyr.
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I 1971 ble slaktet 531 tonn oppdrettsfisk i Norge, hvorav 98 tonn
laks. Etter tunge nybrottsår på 70-tallet, da erfaringer skulle vinnes med
alt fra fôring til slakting og salg, passerte slaktemengden 5000 tonn i
1978. Derfra har kurven gått rett til
værs: Til 100.000 tonn i 1989, 500.000
tonn i 2000 og 1 million tonn i 2010.
Av det totale kvantum er gode 80
prosent laks. Dette gjør norsk havbruk til verdens største lakseprodusent , fulgt av Chile. Også Storbritannia og Canada har en betydelig
oppdrett av atlantisk laks.
Fiskeoppdrett ble konsesjonsbelagt
allerede i 1973, og 12 år senere kom
Oppdrettsloven med konsesjonsplikt
for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Det er senere utviklet omfattende forskrifter.
Det er blitt store tall av det. I dag er
havbruk en av Norges største eksportnæringer med førstehånds verdi på
33 milliarder kroner og en årlig verdi-

skapning på 27 milliarder. Vi regner
21.000 årsverk medregnet ringvirkninger. Hver million i verdiskapning
gir 800.000 kroner til andre næringer.
Dette har det blitt sjøtransport og
maritime serviceoppgaver av.

Definisjonen på industriell
shipping er at den er langsiktig
og inngår i kundenes verdikjede. Det er nøyaktig hva
brønnbåtene gjør!

Brønnbåteventyret
Den rivende utviklingen av havbruksnæringen har selvsagt skapt
nye muligheter for maritime aktører. Det gjelder spesielt innen føring
av oppdrettsfisk i levende stand –
brønnbåter.
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Norske brønnbåter har i dag en
dominerende posisjon i Nord‐Eu‐
ropa og har i mange år vært enga‐
sjert i Canada, både på øst‐ og vest‐
kysten, og i Chile. Det er således
tale om en internasjonal næring, en
spesialnisje innen den norske ma‐
ritime næringsklyngen. I brønnbåt‐
segmentet inngår ikke bare båter
og transporttjenester, men også
teknologi, forskning og utvikling
rettet mot stadig bedre hygiene,
dyrehelse, miljø og – til syvende og
sist – produktivitet.

Det blir mye sjøtransport i lakse‐
næringen.
Smolten føres fra settefisk‐ til
80-tallets flaggskip, Gunnar Junior fra 1982 på 220 kbm.
oppdrettsanlegg og i sluttfasen
derfra til slakteriet, hvor fisken
gjerne plasseres i ventemerder.
Med 1 million tonn slaktefisk i året
sier det seg selv at det blir mye
brønnbåttrafikk.
Men brønnbåtene har etter
hvert også fått andre viktige opp‐
gaver. Det gjelder f eks ved avlu‐
sing og bekjempelse av lakselus og
Brønnbåtflåten
andre parasitter, hvor båtene kan
gjennomføre skånsom behandling Fartøy over 100 brt
under kontrollerte omgivelser.
Kapasitet i kubikkmeter
Brønnbåter leies også inn av
fiskerinæringen for å føre fisk fra
steng eller nøter til fiskemottak. I
slike tilfelles vil båten måtte ha
antall
kbm
RSW‐kapasitet (Refrigerated Sea
1993
30
5640en investering på 250 millioner som
Sølvtrans
nye
Ronja
Polaris
på
3000 kbm,
Water), altså anlegg for nedkjøling
1998
65
16318
leveres
fra
spansk
verft
til
sommeren
av fisken.
2004
66
32548
Tradisjonelt ble fisk transpor‐
2012
65
55929
tert i brønner med naturlig vann‐
sirkulasjon. I de senere år er det av
Fartøy over 100 brt
Brønnbåtflåten
hensyn til smittevern blitt vanlig
med føring i lukkede systemer med
kbm
resirkulasjon av vannet som blir
!"#$(kapasitet i kubikkmeter)
1993
5640
tilført oksygen og luftet ut for CO2.
1998
16318
Returvannet går tilbake i brønnen
(!!!!"
2004
32548
slik at eventuell smitte til sjøen for‐
2012
55929
'!!!!"
hindres.
Fisken lastes inn med under‐
&!!!!"
trykk slik at den faktisk svømmer
inn i brønnen. Ved lossing trenges
%!!!!"
+,-"
fisken ved bruk av skyveskott og
$!!!!"
den svømmer ut av tanken ved
bruk av overtrykk gjennom rør til
#!!!!"
mottak. Samme metode brukes
også for smolt. Brønnbåten vil være
!"
utstyrt med anlegg for telling og
#))%"
#))*"
$!!&"
$!#$"
veiing av fisk og sortering etter
størrelse.
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Langsund (730 kbm), tilhørende Rostein AS, i arbeid ved Finnsnes. Foto Wim van der Moolen.

Lakseproduksjon
L
akseproduksjon 2012
2012

Norge
Norge
Chile
UK/Irland
UK/Irland
Canada/USA
Canada/
Færøyene
Færøye
Andre
Andre
'#!!"

1000
1000 tonn
tonn
1100
350
145
125
55
50

Fra klekkeri til slaktefisk

Lakseproduksjon 2012

!"""#$%&&#

'!!!"
&!!"
%!!"
$!!"
#!!"
!"

Rengjøring og desinfisering av
brønner, rørledninger og slanger er
viktig, og her finnes effektivt utstyr.
Operasjon av brønnbåt med all be‐
handling av lasten er underlagt re‐
gelverk og kontroll fra Mattilsynet.
Med så mye pumper, kompresso‐
rer og utstyr trenger brønnbåtene
relativt stor generatorkapasitet.

Brønnbåtflåten

Brønnbåter har vi hatt lenge i
Norge, men de var tradisjonelt inn‐
rettet for føring av levende fisk
fanget i ruser til konsum i byene.
Dette var gjerne fremkommelige
motorskøyter med naturlig sirku‐
lasjon i brønnen.
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Settefisk klekkes fra fiskeegg i ferskvann. Så snart
fisken er i stand til å spise tørrfor regnes den for yngel.
Fiskefóret kommer i form av pellets og består av base
av kornprodukter tilsatt marine proteiner, marine oljer,
vegetabilske oljer, vitaminer og mineraler.
Etter ett år vil fisken ha utviklet seg til 100 gram og
regnes da som smolt og er da klar til å settes i sjøen.
Fra smoltstadiet står fisken 15 til 18 måneder i merd
og legger på seg til rundt 5 kg. Den regnes da som
slaktefisk. Slaktingen foregår som regel på spesialisert slakteri, etter at fisken er avstresset og bedøvet.

Den første generasjon brønn‐
båter som kom inn i føring for opp‐
rettsanleggene på 70‐tallet var en
blanding av eldre brønnbåter og
mindre fartøyer som ble bygd om
etter behov. De første spesialbygde
brønnbåter for oppdrettsnæringen
kom i 1982/83 med Peer Gynt og
Hedda Gabler på 275 kubikk‐
meters kapasitet fra Moen Slip og
Gunnar Junior på 226 kbm fra
Vaagland. Dette var store og avan‐
serte fartøyer for sin tid.
Så sent som midt på 90‐tallet lå
standardstørrelsen rundt 350 kbm,
før utviklingen begynte å skyte fart.
I 2002 kunne Aas Mek Verksted på
Vestnes levere Ro Chief på hele
1220 kbm. I dag bygges det brønn‐

båter som typisk er større enn
3000 kbm. Bl.a. er det i bestilling
brønnbåter på vel 3000 kbm for
Sølvtrans og Fosnavåg Shipping og
en på 4500 kbm for Rostein‐
rederiet på Sandøy.

At brønnbåtene blir større reflekte‐
rer utviklingen i havbruksnæringen
med en konsolidering på eiersiden
som åpner for stordriftsfordeler i
anlegg og på slakterisiden.
Store brønnbåter kan levere
dagsproduksjonen for slakteriene
på en last.
En lignende konsolidering ser vi
å på brønnbåtsiden, hvor de tre
største rederigruppene i dag kon‐
trollerer 56 prosent av kapasiteten
17

og de fire neste 24 prosent. Det er
også bare de største rederiene som
har investert i nye fartøyer de siste
fem årene.

Internasjonal virksomhet

Strukturen i norsk havbruk:
Store oppdrettere (20 og flere konsesjoner)
Fiskeoppdrett
Mellomstore
(10‐19 konsesjoner)
Slaktet matfisk
Små
(1‐9 konsesjoner)
Fiskeoppdrett

57 prosent
17 prosent
26 prosent

I alt
herav laks
Jan Harald Hauvik, som er styrele‐
1971
531
98
1972
924
146
der for Brønnbåteiernes Forening,
1973
1172
171
1974
2327
601
tilsluttet FR, forteller at vi forhol‐
Fiskeoppdrett
Slaktet matfisk
1975
2517
862
1976
3476
1431
der oss til et nordøst‐atlantisk
1977
3932
2137
marked som omfatter Norskekys‐
5646
3540
1978
'#!!!!!"
1979
7316
4389
ten, Skottland, Hebridene, Irland
1980
7980
4312
1981
13051
8518
og Shetland. De norske rederiene
1982
15330
10695
'!!!!!!"
1983
22712
17298
dominerer fullstendig i dette om‐
1984
25454
21881
1985
34617
29473
rådet, mye takket være kompe‐
1985
49223
44831
&!!!!!"
1987
54853
46453
tanse og teknologi. I tillegg leverer
1988
88554
78744
norskeide brønnbåter tjenester til
1989
115222
111337
%!!!!!"
()*+,-../0,1"2"345"
1990
150651
145990
chilenske og kanadiske lakseopp‐
1991
()*+,-../0,1"6,037"43+*"
1992
131149
124138
drettere.
1993
164488
155581
$!!!!!"
1994
217942
202459
Norske brønnbåter har fulgt
1995
277226
261522
1996
321332
297557
med ut i verden på ryggen av opp‐
#!!!!!"
1997
367115
332581
Største
oppdrettere
2011
S
tø
r
ste
o
ppdr
e
tte
r
e
2
0
1
1
1998
410449
360806
drettsnæringen, etter hvert som
1999
476291
425154
2000
490278
440061
norske oppdrettere har etablert
!"
2001
508497
435119
seg i Skottland og senere i Canada
2002
548718
462495
2003
582587
509544
og Chile. Men mens brønnbåter
2004
633110
563914
2005
652796
586512
fritt kan operere under norsk flagg
2006
703678
629888
2007
838856
744220
i Skottland og på Færøyene, må
846353
737694
Største 2008
oppdrettere
2011
2009
960111
862908
de underlegges nasjonale betin‐
2010
1017711
939575
2011
1142492
1065975
gelser i Canada og Chile. Det med‐
No
rsk oppdrettsstruktur
o
Norsk
!"#$%&"''(#)*$$+#,%+,#&
!"#$%&"''(#)prosent
*$$+#,%+
,#&
fører også nasjonalt flagg og sjø‐Store
(20 og flere konsesjoner):
57
Store oppdrettere
Kilde SSB
folk.
Mellomstore
(10-19 konsesjoner):
27
Melloms
Brønnbåtrederiene har i hoved‐Små
26
Små (1-9 konsesjoner):
sak bundet opp sine båter på faste
leie‐ og rammeavaler. Løsfart og
!"#$%&#''($%)%$%&*+,&#-&
!"#$%&#''($%)%$%&*+,&#-&
.%$%&/#01%12#0%$34&
.%$%&/#01%12#0%$34&
sporadisk behov utgjør rundt 15Kilde
Kilde Econ-Pöyry
Ec
prosent av markedet. Tendenser er
5%66#71"#$%&*8,98:&
5%66#71"#$%&*8,98:&
/#01%12#0%$34&
/#01%12#0%$34&
ellers at de største fartøyene er
mest ettertraktet til føring av slak‐
!7;&*89:&/#01%12#0%$34&
!7;&*89:&/#01%12#0%$34&
tefisk, mens mindre fartøy – under
650 kbm – etter hvert oppfattes
som for små og anvendes som buf‐
ferkapasitet og overfor mindre
oppdrettere.
Til tross for en bratt utviklings‐
kurve er det fortsatt utsikter til ut‐
vikling.
Havbruksnæringens Landsfor‐
ening mener det vil være grunnlag
for produksjon av 2.7 millioner tonn
laksefisk i 2025, og SINTEF regner
med muligheten av 5 millioner tonn
i 2050. Få bransjer kan vise til frem‐
tidstro av et slikt omfang.

Dag Bakka jr

Rune Viking (620 kbm) fra 1997 tilhører Norsk Fisketransport, Kolvereid.
Foto Frode Adolfsen
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– Din spesialist innen sjøforsikring
Aon har etablert gunstig P&I forsikring for flere av medlemmene til fraktefartøyene.
Vi kan også hjelpe deg med andre forsikringer som kasko, kaskointeresse, tidstap etc.
Spør oss gjerne om et uforpliktende tilbud!

ail

Bjørn Erling Steinsland
Tlf. 38124801 – E-mail: bjorn.erling.steinsland@aon.no

Kontakt
oss
på
telef eller e
on

m

Odd Arnfinn Myklebust
Tlf. 38124803 – E-mail: odd.arnfinn.myklebust@aon.no

”Alt er mulig. Også å blande olje og vann.”
“Vi fikk i oppdrag å utvikle et smøremiddel som oppfylte miljøkriteriene
til Clean Shipping. Det innebar at 90 %
av ingrediensene skulle være fornybare, og at de resterende 10 % ikke
skulle være toksiske eller bioakkumulerbare. Samtidig skulle det selvsagt

være en skikkelig god smøreolje.
Etter en lang arbeidsprosess hvor
vi måtte starte på nytt flere ganger,
hadde vi til slutt en olje som oppfylte
både miljøkravene og de minst like
strenge kvalitetskravene.
Den heter SternWay Bio, og gledelig nok brukes den av stadig flere
rederier. Mitt utgangspunkt har alltid
vært at ”alt er mulig”! Og til slutt så er
det det.”

Marika Torbacke, Project Manager
Professor at Luleå University of Technology

www.statoil.no/ecc

For veien videre

INFRASTRUKTUR

Stad Skipstunnel – viktig eller ikke?
Regjeringen har gått inn for å bevilge 1 milliard kroner til
For det første vil den være en vital del av en sjøverts
Stad Skipstunnel. Meldingen er møtt med både glede og
infrastruktur som kan stå foran en renessanse som transskepsis, avhengig av hvem som uttaler seg.
portvei om ambisjonene i NTP blir realisert. Den vil være
I betraktning av at 1 milliard kroner er mye penger, selv
en del av satsningen på en effektiv sjøvei som vil kunne ta
i Norge, kan det være nyttig å se nærmere på prosjektet og
over gods fra veitransport.
hva det innebærer, både på kort og lang sikt.
Dette er tvingende nødvendig av to grunner, minst. For
Hovedmålsetningen med skipstunnelen ved roten av
det første fordi TØI forventer en fordobling av veitransStadlandet er å bedre fremkommelighet og sikkerhet for
port i løpet av 30 år, med tilsvarende press på veinettet, insjøtransport rundt Stad. Stad er definert som et krevende
klusiv en fergefri E39. Hvis vi skal få levelige forhold i veihavområde i uvær, og passeringer fører periodevis til ventrafikken, uten økende miljøbelastning, utslipp, ulykker og
ting og forsinkelser for skipstrafikken.
ulykkespotensial, må mer last fraktes
Skipstunnelen er et vel utredet prosjøveien over lengre avstander. Og her
Skipstunnelen vil gi bedre
sjekt med ikke mindre enn 18 rapporet skipstunnelen et viktig ledd.
ter, med noe sprikende konklusjoner. regularitet og fremkommelighet
Dernest vi Stad Skipstunnel gi veDen siste rapporten, utarbeidet av – og styrker derved pålitelighet
sentlig bedre transportstandard langs
Holte Consulting og Econ Pöyry og le- og kvalitet for sjøtransporten.
en del av kysten med høy verdiskapvert i mars 2012, ga et tallmateriale
ning innen offshore, maritim teknosom viser at det er overveiende sannlogi, fiskeri, havbruk, sjømat og tusynlig at skipstunnelen vil gi en samfunnsøkonomisk netto
risme. En bedre transportstruktur til sjøs vil være en
nytteeffekt.
forutsetning for konkurranseevne og utviklingsmuligheter.
Stad Skipstunnel er også tatt med i NTP 2014-23 og innSuksess for Stad Skipstunnel avhenger av om den blir
går i den planlagte transportkorridor fra Stavanger til
brukt. Og bruken av sjøveien for gods og passasjerer avTrondheim. Prosjektet er budsjettert til 1.56 milliarder
henger igjen av de rammevilkår som myndighetene setter.
kroner, byggestart satt til 2018 og med en byggetid på fire
Hvis det under NTP kan treffes tiltak som stimulerer sjøår vil den være klar til trafikk i 2022.
transporten, vil skipstunnelen bli en suksess.
Dag Bakka jr

Vil den bli brukt?
Det springende punkt i diskusjonen om skipstunnelen er i
hvor stor grad den vil bli brukt.
Kritikerne hevder at behovet var mye større før, med
mer trafikk og mindre robuste fartøyer. Og det er klart at i
godvær vil større fartøy velge å gå på utsiden.
Dette rører dypest sett ikke ved saken. Skipstunnelen gir
muligheter for en bedre regularitet for skipstrafikken, uavhengig av værforholdene, med mindre påkjenninger for
skip og last og redusert risiko for skade og ulykker. Dessuten vil folkene om bord slippe utfordringer og usikkerhet
som følge av værforholdene.
Brønnbåtrederiet Rostein AS på Sandøy har 800–1000
passeringer av Stad årlig. Av disse blir rundt 20 prosent
påført mindre forsinkelser på grunn av dårlig vær, og 10
prosent av passeringene medfører betydelige forsinkelser.
Nytteverdien av skipstunnelen er således av strukturell
art: Den er med å gi bedre regularitet og fremkommelighet
– og styrker derved pålitelighet og kvalitet for sjøtransporten året rundt.
Skipstunnelen åpner dessuten nye muligheter. Mest
åpenbart er markedet for persontransport på strekningen
Bergen-Ålesund/Molde. Dette er et område uten direkte
veiforbindelser, hvor en «inter-city»-trafikk vil kunne bygges opp mellom befolkningssentrene. Spesielt vil tunnelen
være med å knytte Måløy og Ytre Nordfjord nærmere
Sunnmøre og Ålesund.

Stad Skipstunnel
1790 meter lang,
mellom Eide i
Moldefjorden på
vestsiden og
Kjødepollen på
østsiden.

Bredde 36 m, 26.5 m mellom fenderne
Høyde: 37 m
Dybde: 12 m

Samfunnsgevinst
I et lengre perspektiv kan vi se skipstunnelen som viktig på
to måter:
20
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Simonsen Vogt Wiig sterke relasjoner i en kommersiell kontekst

www.svw.no
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FORNYELSE PÅ 60 TALLET

MED OFFENTLIG STØTTE
til FR, noe som var utI Fraktefartøyenes Retrykk for bred tillit til
deriforenings lange hisforeningen.
torie inngår også et ekI august 1966 meldte
sempel på et vellykket
Fraktefartøyutvalget at
fornyelsesprogram med
det etter vel et halvt år
offentlig støtte. Dette
var innvilget 13 søknakom i stand under en
der om statsgaranti. Det
periode med sterk utførste fartøyet var allervikling på transportsekrede levert, ms Solfjord
toren, i en tid da fraktepå 540 tdw som 19. juli
fartøyene fortsatt spilte
1966 ble levert fra Leiren viktig rolle også i
vik Sveis på Stord til
stykkgodstransporten
Skips-AS Sol ved Bjarne
på kysten. At programKyrkjebø. Formannen i
met kom i stand skyldFollafjord av Namsos var en av serien fra Conoship levert i 1967.
FR hadde altså ikke nølt
tes først og fremst god
Den seiler fortsatt som brønnbåt Havgull. Foto Dag Bakka jr
med å forsøke garantiargumentasjon fra forordningen.
eningens side ved davæGarantiordningen satte fart i arbeidet med fornyelse av
rende direktør Kaare Hartmann, men også at samferdselsfrakteflåten, og det er ingen tvil om at den ga redere med
minister Trygve Bratteli innså det samfunnsgavnlige ved å
moderat egenkapital muligheter for å få realisert nye prohjelpe til med å effektivisere sjøtransporten.
sjekter.
Rederiforeningen fungerte som sekretariat for FrakteKondemneringsordning eller garanti?
fartøyutvalget og forberedte sakene. I dette arbeidet lå også
Den politiske kvern malte ikke så raskt på 1960-tallet
en ganske utstrakt konsulentvirksomhet, hvor medlemheller. Høsten 1961 ble det nedsatt et tremannsutvalg
mene fikk hjelp til å fremskaffe dokumentasjon og tilbud.
under Samferdselsdepartementet med oppgaven å vurdere
Utvalget hadde vanligvis 6-8 møter i året, avhengig av
fraktefartøyenes oppgaver i distriktenes og næringslivets
antall søknader. Flertallet av søknadene ble innvilget, men
transportavvikling i forhold til andre transportformer. Det
ikke alle innvilgede søknader ble benyttet. Etter hvert ble
skulle også foreslå tiltak til rasjonalisering og modernisedet også innvilget søknader om garantier til kjøp av skip
ring, eventuelt med offentlig medvirkning.
fra utlandet.
Utvalgets arbeid ble tilpasset den nye Samferdselsloven
For å oppnå fordelene ved seriebygging tok FR høsten
av 1963 og konkluderte med at det offentlige burde med1966 initiativ til en serie mindre skip på 280 tdw. Forevirke til moderniseringstiltak i en begrenset periode. Blant
spørsler ved verft i Norge, Danmark, Tyskland og Nedervirkemidlene som ble foreslått var en kondemneringsland resulterte i et tilbud fra Conoship som representerte
ordning, men som av forskjellige grunner ble forkastet til
flere små hollandske verft. Hollenderne tilbød 1 million
fordel for en garantiordning.
kroner per skip med 80 prosent finansiering over 10 år. Fra
Forslaget overlevde regjeringsskiftet høsten 1965 og saken
norsk side ble det arrangert garanti for 2. prioritetslån.
ble ført videre av den nye samferdselsminister Håkon KyllingSkipene ble bygget til gode spesifikasjoner med Caterpillar
mark (H) i Borten-regjeringen. Stortingsproposisjon nr 26
motorer, foldeluker og mye norsk utstyr. Det ble inngått
(1965/66), «Om statsgaranti for lån til bygging av nye skip
kontrakter for åtte skip, og leveringen av det første, Per
og godsterminalanlegg for fraktefartøynæringen» gikk enKnut i oktober 1967, vakte bred oppmerksomhet og gav FR
stemmig gjennom i Samferdselskomiteen og ble vedtatt i
god presse.
Stortinget 14.desember 1965.
Flertallet av skipene ble imidlertid bygget ved norske
verksteder. Ved utgangen av 1975 var det stilt garantier for
Garantiordningen
til sammen 114.9 millioner kroner fordelt på 105 fartøyer
Samferdselsdepartementet fikk fullmakt til å stille statsgamed en total investeringsramme på 1.1 milliard kroner.
ranti for et beløp av inntil 50 millioner kroner for 2. prioDette ble fordelt på landsdelene:
ritets og etterfølgende prioritetslån.
De statsgaranterte lån skulle ikke utgjøre over 40 prosent
Sør/Østlandet
19 skip
17.741.000 kroner
av skipets kostende. Rederen skulle selv skaffe minst 15
Vestlandet
40
62.414.000
prosent, unntaksvis 10 prosent, av byggesummen ved egne
Møre/Trøndelag
26
21.833.000
midler, helst uten lån. Det statsgaranterte lånet skulle
Nord-Norge
20
12.900.000
sikres ved pant. Det ble oppnevnt et rådgivende utvalg til
å bistå Samferdselsdepartementet, med samferdselsGarantiordningen virket uten tvil som en pådriver i forkonsulent Arne Sunde jr som formann. Sekretariat ble lagt
nyelsen av frakteflåten. Flåten på 105 småskip kom til å ut-
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MARITIM FRAMTID

Kampanjeåpning med lovende signaler
Hvis den norske maritime næringsklyngen skal kunne sikres og utvikles er det nødvendig med fortsatt tilgang på
maritim erfaring og kompetanse. For å kunne rekruttere og utdanne unge mennesker til sjøyrkene er det
– i en næring der sosial standard settes av utviklingsland - nødvendig med en form for støtte; hos oss i form av en
nettolønnsordning.
Den 17.april ble kampanjen Maritim Framtid åpnet av
Maritimt Forum og en rekke innbudte personer fra politikken og næringen. Målet for kampanjen er å skape sikkerhet om nettolønn og bidra til at
ordningen kan føres videre i en
noe spissere form.
Argumentasjonen for nettolønn
er enkel.
Vi vet at personer med maritim
erfaring og kompetanse etter noen
år går i land og får gode jobber i
næringen, i rederier og sjøfartsadministrasjon til skipsindustri og
servicenæringer. Det enestående
ved den norske maritime gruppen er den nære kontakt
mellom rederi og leverandør, mellom sjømann, designer
og skipsbygger. Enkel kommunikasjon gir god erfaringsspredning og borger for innovasjon og funksjonelle
løsninger. Denne faktoren er grunnleggende viktig for en
næring som teller 100.000 ansatte og med en årlig verdiskapning på 150 milliarder.
Uten det maritime element vil næringsklyngen miste
konkurransekraft og forvitre over tid. Satsning på maritim
utdanning, rekruttering og arbeidsplasser er derfor av
strategisk betydning for Norge.

Ønskemål
Nettolønnsordningen, som ble innført etter forbilde fra
Sverige og Danmark, omfatter i sikkerhetsbemanning på
NOR-skip for arbeidstakere fra Norge og EØS-land som er
skatte-og trygdepliktige i Norge. I prinsippet blir skattetrekket beholdt i rederiet og sjømannen får utbetalt sin
nettolønn, men i praksis settes refusjonsandelen etter
Stortingets bevilgninger. Provenyet – statens inntektstap –
beløper seg til rundt 1.6 milliarder kroner per år.
Maritimt Forum ønsker å styrke ordningen på flere
måter. For det første ved lovfesting for å gjøre den mer robust og ved å oppgradere satsene fra 1998-nivå. Dernest
ved å utvide den til norske sjøfolk på både NOR- og NISskip og la den følge personen, ikke skipet.
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Valgår
For Maritimt Forum er det viktig å sikre bred politisk
støtte for en fortsatt nettolønnsordning.
Det har i mange år vært delte
meninger, hvor ordningen er sikret med støtte fra regjeringspartiene og Fremskrittspartiet,
mens Høyre og Kristelig Folkeparti har holdt på en annen ordning, «kompetansemodellen» som
har tilgodesett utdanningsløp til
offiserer. De siste månedene har
H og KrF endret standpunkt og
går nå inn for nettolønn.
Dette burde bety at en nettolønnsordning skulle være sikret uansett valgresultat og ny
regjering. Spørsmålet er likevel hvor omfattende ordningen
vil bli. Signaler fra Høyre under Haugesundkonferansen i
februar indikerte at cateringpersonale ikke burde gjøre seg
store forhåpninger. Dette kan nok bli endret under eventuelle forhandlinger med FrP. Det samme gjelder saker som
lovfesting og eventuell utvidelse fra NOR-skip til å gjelde
person uansett register.

Betydning
For medlemmene i Fraktefartøyenes Rederiforening er
nettolønnsordningen av stor betydning, idet rundt ¾ av
flåten seiler med overveiende norsk eller EØS-besetning.
Det er likevel viktig å se at ordningen ikke er noen subsidiering av rederiet, men en støtte til norske sjøfolk.
Nettolønn gjør det mulig for grupper av fartøyer som
brønnbåter, fôrbåter og andre skip i ren kystfart å bruke norske sjøfolk og tilby opplæringsstillinger. Uten ordningen ville
mange rederier ha valgt å bruke utenlandsk underordnet
mannskap på ITF-vilkår. Derved ville den lokale forankring og
verdiskapning falle bort, med en rekke uønskede virkninger.
Medlemmene i Fraktefartøyenes Rederiforening med
rundt 275 fartøyer med rundt 2200 ansatte er i dag blant
de største arbeidsgivere for norske sjøfolk og med et godt
antall lærlinger. Vi anser nærheten mellom rederi, mannskap og kystnæringer som selve fundamentet for medlemmenes virksomhet. Om norske sjøfolk og maritim kompetansebygging skulle bli ofret i en misforstått liberalisme vil
det være en tragedie, ikke bare for våre medlemmer, men
dypest sett for all verdiskapning langs kysten.
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LOV & RETT

Ny skipsarbeiderlov
I november 2012 ble forslag til ny Skipsarbeiderlov avgitt ved NOU 2012:18 Rett om bord. Loven skal erstatte
dagens Sjømannslov fra 1975. Forslaget har vært ute på høring og høringsfristen gikk ut 1. februar 2013.
Bakgrunnen for den nye loven er lovgivers ønske om at arbeidstakervernet i skipsfart skal opp på samme nivå som
vernet etter Arbeidsmiljøloven. Samtidig viderefører den
nye Skipsarbeiderloven regler som er særegne for skipsfarten. Formålet med loven har også vært å modernisere
loven og språkbruken, slik at den er tilpasset dagens samfunn og enklere for brukerne å forholde seg til.
Artikkelen vil i det følgende peke på noen av de viktigste
endringene i forslaget til ny lov.

HVEM ER ANSVARLIG FOR OPPFYLLELSE
AV KRAVENE I NY SKIPSRBEIDERLOV?
Ansvarsplasseringen er et av de sentrale spørsmålene i forarbeidene, og har ifølge utvalget reist vanskelige spørsmål.
Etter dagens Sjømannslov ansettes sjømannen i rederiets
tjeneste, jf. Sjømannsloven § 3. Denne regelen er i utgangspunktet forstått slik at arbeidsgiveransvaret ligger hos det
selskapet som har inngått arbeidsavtalen med arbeidstaker.
Rederibegrepet er dermed brukt i betydningen arbeidsgiver.
Sjømannsloven ble i 2008 endret ved at det ble inntatt en
ny definisjon av rederibegrepet. Bestemmelsen er imidlertid ikke trådt i kraft. Den nye bestemmelsen viser til
definisjonen av rederi i Skipssikkerhetsloven. Etter Skipssikkerhetsloven §4 er rederiet den som i sikkerhetsstyringssertifikatet er opplyst å være driftsansvarlig selskap
(ISM-selskap). I de tilfeller hvor det ikke er krav til slikt
sikkerhetsstyringssertifikat eller sertifikatet er ugyldig eller
trukket tilbake, regnes skipets eier som rederiet.
I forslaget til ny Skipsarbeiderlov er det fremdeles det
selskapet som er motpart i ansettelsesavtalen som er ansvarlig for oppfyllelse av kravene i loven. Selskapet som har
inngått arbeidsavtalen med arbeidstaker blir definert som
arbeidsgiver. Ansvaret gjelder for alle lovens bestemmelser,
med unntak av de tilfeller hvor pliktene er lagt til rederiet.
Rederiet blir i forslaget til ny lov definert i samsvar med
Skipssikkerhetsloven som det driftsansvarlige selskap.
Også rederiet ilegges plikter i forslaget til ny lov. I de tilfeller hvor det driftsansvarlige selskapet er det samme selskap
som er motpart i ansettelsesavtalen, vil skillet ikke ha noen
betydning. I de tilfeller hvor driftsansvarlig selskap ikke er
arbeidsgiver i ansettelsesavtalen, vil det være 2 selskaper
som får plikter etter loven.
Flertallet i utvalget foreslår at rederiets medansvar omfatter en overordnet påse-plikt, et solidaransvar for økonomiske krav i tillegg til visse mer spesifikke plikter. Dette
innebærer en styrking av arbeidstakernes vern.
Påse-plikten innebærer at rederiet har ansvar for å påse
at arbeidstakers rettigheter ivaretas, både etter loven og ansettelsesavtalen. Utvalget uttaler at plikten «innebærer et
krav om systemer og rutiner for å undersøke og følge opp
at rettighetene til arbeidstakerne på skipet ivaretas».
Når det gjelder rederiets solidaransvar foreslår utvalgets
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flertall et solidaransvar som er begrenset til lønn og de
økonomiske rettighetene som er inntatt i lovforslaget kap.
IV, som lønn, feriepenger, økonomiske rettigheter knyttet
til sykdom, skade, skipsforlis og hjemreise. Mindretallet
foreslår et mer omfattende solidaransvar som innebærer
medansvar for alle økonomiske krav.
I tillegg er plikten til å sørge for at lovens krav oppfylles
i enkelte tilfeller lagt direkte på rederiet. Utvalget «har gått
inn for at rederiets sørge for-plikt omfatter bestemmelser
om omsorg for personer og eiendeler som befinner seg om
bord, om organiseringen av arbeid på skipet og om ivaretakelse av individets rett til ikke å bli diskriminert […]
Rederiet skal følgelig sørge for oppfyllelse av visse omsorgsplikter ved skade, sykdom eller dødsfall og ansvar for
eiendeler om bord (kap. VIII), visse plikter knyttet til
skipstjenesten (kap. IX), plikt til ikke-diskriminering (kap.
X) og garantiplikten i § 4-7».

HEVING AV ALDERSGRENSEN
I dagens Sjømannslov er aldersgrensen 62 år for når arbeidsgiver kan bringe arbeidsforholdet til opphør grunnet
alder. Det innebærer at arbeidsgiver, når arbeidstaker fyller
62 år, har saklig grunn til å si opp vedkommende.
I Skipsarbeiderloven § 5-12 er det foreslått å heve aldersgrensen for når et arbeidsforhold kan bringes til opphør av
arbeidsgiver som følge av alder, fra 62 år til 70 år. I bestemmelsens andre ledd er det åpnet for unntak fra hovedregelen
dersom lavere aldersgrense er saklig begrunnet og ikke
uforholdsmessig inngripende.
Hovedhensynet bak endringen er å holde flere i arbeid,
samt etablere tilsvarende regler for sjømenn som for arbeidstakere på land hvor aldersgrensen i dag er 70 år.
Utvalget er av den oppfatning at de forhold som tidligere tilsa en redusert aldersgrense innen skipsfart, dvs. at
sjømannsyrket innebar særlige krav til fysisk og psykisk utrustning, ikke gjør seg gjeldende i tilsvarende grad i dag
som da Sjømannsloven ble vedtatt i 1975. Dette blir begrunnet med at båtene har mer moderne utstyr om bord,
som skal lette arbeidsbyrden for den enkelte arbeidstaker. I
tillegg er det lagt stor vekt på at det i Norge er innført et
direktiv som forbyr aldersdiskriminering, og utvalget har i
stor grad forsøkt å etterleve dette ved å heve aldersgrensen.
Undertegnede er kjent med at flere rederier uttrykker
skepsis til heving av aldersgrensen og mener at den ikke i
tilstrekkelig grad reflekterer over de fysiske og mentale
svekkelsene som naturlig medføres fra 62 til 70 år.

RETT TIL Å STÅ I STILLING?
Tidligere har arbeidstaker etter Sjømannsloven ikke hatt
rett til å stå i sin stilling ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør. I forslaget til ny lov er det i § 5-10
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inntatt en rett for arbeidstaker til å stå i stilling «så lenge
forhandlinger pågår». Med dette menes en rett til å fortsette i arbeidsforholdet selv om oppsigelsen er utløpt. Forhandlinger mellom partene etter at oppsigelse er gitt, kan
kreves av arbeidstaker innen 14 dager etter oppsigelsen er
gitt. Hvor lenge forhandlingene pågår kan bero på tilfeldigheter. Det er også foreslått en rett til å stå i stilling når
saken behandles av retten, forutsatt at det fremstår som
klart urimelig at arbeidsforholdet ikke opprettholdes i
tidsrommet.
Ved avgjørelsen av om det skulle innføres en rett til å stå
i stilling delte utvalget seg i et flertall og et mindretall. Flertallet var av den oppfatning at arbeidstakers behov for
kontinuitet og stillingsvern gjør seg like sterkt gjeldende i
skipsfart som ellers i arbeidslivet, og således at det bør være
en rett til å stå i stilling. Samtidig ser flertallet at en slik
bestemmelse vil by på praktiske utfordringer, spesielt med
tanke på de særlige forhold som gjør seg gjeldende ved
arbeid om bord på skip. Flertallet forslår derfor en modifisert rett til å fortsette i stillingen.
Som en konsekvens av bestemmelsen om retten til å stå
i stilling, oppstår det spørsmål om en slik rettighet faktisk
vil kunne gjøre seg gjeldende i praksis. Etter forslaget er
retten til å stå i stilling begrenset til 6 uker og knyttes opp
til adgangen til forhandlinger. Det vil således bero på tilfeldigheter hvor lenge arbeidstakeren faktisk kan stå i stillingen, noe som avhenger av hvilke turnus som gjelder for
vedkommende fartøy, samt geografiske begrensninger i
forhold til gjennomføringen av forhandlingsmøte.

LØNN VED SYKDOM/SKADE
Etter dagens ordning har en sjømann som er arbeidsufør
på grunn av sykdom eller skade, rett til lønn så lenge
ansettelsesforholdet består, jf. Sjømannsloven § 28 nr. 2.
Regelen gir arbeidstakere på skip et vesentlig sterkere
vern ved sykdom og skade enn arbeidstakere ellers. Flertallet i utvalget har foretatt en avveining av de hensyn som
gjør seg gjeldende, og kommet til, som en kompromissløsning, at lønnsplikten skal begrenses til 12 måneder.
Flertallet foreslår en slik bestemmelse:

UTVIDELSE AV
PERMISJONSRETTIGHETER
Lovutkastet kap. VII gir bestemmelser om permisjon, og
omfatter rett til permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon, barn og barnepassers sykdom, pleie av pårørende, utdanning, militærtjeneste og offentlige verv.
I forslaget til ny Skipsarbeiderlov tar utvalget utgangspunkt i at permisjonsrettighetene i skipsfart så langt som
mulig bør tilsvare rettighetene i arbeidslivet på land. Rett
til permisjon er regnet som et viktig gode i et moderne
arbeidsliv. Det er imidlertid retten til fri som blir foreslått
regulert i den nye Skipsarbeiderloven. Retten til økonomiske ytelser under permisjonen reguleres normalt av
andre regelsett.
Utvalget går inn for å utvide permisjonsrettighetene
innen skipsfart slik at de harmoniserer med reglene etter
Arbeidsmiljøloven. Imidlertid vil særlige forhold til sjøs
begrunne særlige regler på enkelte punkter. Permisjoner på
kort varsel eller med kort varighet kan være ekstra vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette momentet vil bli ekstra
fremtredende på skip som er på lengre utfarter langt fra
hjemstedet.
Ved utarbeidelsen av permisjonsrettighetene er det forsøkt å ta høyde for de praktiske utfordringer et arbeidsforhold til sjøs medfører. Det innebærer at det ved påberopelse av permisjon kan være satt som vilkår at
fraværet skal arrangeres slik at det ikke er til vesentlig
ulempe for skipets drift. Dette har blant annet medført at
ikke alle permisjonsrettighetene etter Arbeidsmiljøloven er
tatt med i den nye Skipsarbeiderloven. For eksempel har
utvalget vurdert det slik at en rett til ammefri vil være
uforenelig med arbeid om bord på båt.

AVSLUTNING
Den nye loven innebærer flere endringer fra dagens rettstilstand. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS tar sikte
på å avholde seminar i den nye Skipsarbeiderloven i løpet
av høsten 2013, hvor de viktigste foreslåtte endringene vil
bli gjennomgått.

§ 4-4 Lønn ved sykdom og skade
(1) Arbeidstaker som er arbeidsufør som følge av sykdom eller
skade, har rett til lønn så lenge arbeidsforholdet består.
(2) Retten til lønn faller bort i den utstrekning arbeidstaker har
rett til sykepenger etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 8 eller tilsvarende ytelse etter
utenlandsk trygdeordning. Retten til lønn faller under enhver
omstendighet bort 12 måneder fra uførheten oppstod. For
arbeidstaker som ikke omfattes av reglene om rett til sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 og som heller ikke
mottar tilsvarende ytelse fra trygdeordning i sitt hjemland,
faller retten til lønn bort 16 uker fra arbeidsuførheten oppstod.
(3) Retten til lønn faller bort dersom skaden eller sykdommen er
svikaktig fortiet ved ansettelsen, eller er pådratt forsettlig
etter ansettelsen.
(4) Denne bestemmelsen får ikke anvendelse for arbeidstaker på
fiske- og fangstfartøy med mindre det er avtalt løpende tidslønn.
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Advokatfullmektig Silje Færevåg Stokland (til venstre)
Advokatfullmektig Tonje Tvilde (til høyre)
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MENNENE BAK
Dette bildet av styret i Fraktefartøyenes Rederiforening i 1965 forteller
om en annen generasjons frakte redere. Syv trauste karer valgt inn fra
hele kysten. Vi fornemmer værbitte
fjes og sterke never som hadde tatt
mangt et tungt tak og slått seg
gjennom mang en uværsnatt. Det
forteller også noe om sterke og sindige forgjengere i fraktenæringen,
folk med erfaring og kunnskap som
strakte seg langt tilbake.
Karene rundt bordet er i fremste
rekke Bernt Sandøy fra Romsdal,
Harald Meland fra Sør-Trøndelag,
formann Bjarne Kyrkjebø fra Bergen
og ytterst til høyre direktøren, Kaare
Hartmann. I bakre rekke ser vi Kasper
Kristensen fra Finnmark, Bernt Høie
fra Langesund, Eilif H Slotvik fra
Helgeland og Samuel B Olsen fra
Lista. I alder var Eilif Slotvik den
eldste på 68 år, nedover til Bjarne
Kyrkjebø som den yngste på 36, som
også var formann.
Fra styremedlemmene får vi også
et inntrykk av sammensetningen av
frakteflåten ved midten av 1960-tallet. På denne tid gikk ikke styret ut
med informasjon av antall medlemsfartøyer, men vi mener det må ha
vært mellom 500 og 600. FR mistet
oppslutning på denne tid, først og
fremst fordi mange av de minste og
eldste trefartøyene nå gikk ut, mens
tonnasjen holdt seg opp og viste
framgang.
De to representantene for Sør-og
Østlandet drev med småfartøyer.

Bernt Høie (1916–2000) fra Ekstrand
ved Langesund kom fra et nokså uttynnet fraktemiljø i Nedre Telemark,
som omfattet Grenland og Kragerø.
Vi kjenner dessverre ikke til hvilket
fartøy Høie representerte, men han
satt i styret i to år, fra 1964 til 1966.
Med Samuel Borhaug Olsen (1914–
2001) fra Lista kommer vi til en velkjent frakteskipper i Lista-flåten. I
Vest-Agder hørte det hjemme rundt
50 mindre trefartøyer i størrelsen
80–150 tdw. Olsen hadde overtatt
skøyten Vestby på 75 fot etter sin far
Adolf, som hadde fått den bygd av
Julius Tjørve på Lista i 1920. FR
hadde i mange år egen lokalforening
på Lista, men miljøet her døde ut
med byggingen av aluminiumsverket
ved Farsund rundt 1970, samtidig
med at lastegrunnlaget forsvant.
Vestby, 1920
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Bjarne Kyrkjebø (1929–2004), som
ble inn i FRs styre i 1962 og ble formann året etter, hadde en helt annen
bakgrunn. Han kom fra Kyrkjebø på
nordsiden av Sognefjorden, der faren
drev gård og fraktefart og var blant de
første som anskaffet stålbåt, de velkjente John (250 tdw) og Lilly I (450
tdw). Bjarne gikk til sjøs og ble skipsfører, kom til å seile i Jacob Kjødes rederi – hvor han møtte befrakter Wollert
Hvide. I 1962 tok han skrittet og anskaffet stålbåten Perny (360 tdw) med
faren som medeier. Han drev hardt
og påpasselig og klarte å få i stand et
nybygg i regi av garantiordningen
som FR arbeidet fram. Det ble shelterdekkeren Solfjord (540 tdw på 199
brt) levert i 1966, av det mest konkurransedyktige vi hadde på kysten. Vel
kjent er samarbeidet med Hvide om
gjødningkontrakten med Norsk
Perny, 1945
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Hydro som resulterte i pallebåter og
etableringen av Seatrans. Bjarne Kyrkjebø fremhevet senere den store erfaring som styrearbeidet i FR hadde
gitt for hans videre karriere.
Bernt Sandøy (1912–1986)
fra Sandøy i Romsdal kom
fra et dynasti som hadde drevet fiske og føring gjennom
generasjoner fra Sandøya og
Bud. Han hadde et søskenbarn
ved samme navn som vi ettertid kan ha lett for å blande
sammen. «Vår» Bernt var
sønn av Paul Sandøy som kom
bort med kutteren Neptun III i
1925, men sammen med broren Peder kom han med som eier av
treskipet Hirma (250 tdw) fra 1933.
Denne forliste i 1946, men ble erstattet
av stadig større fartøyer ved samme
navn, til sist to av FRs største medlemsfartøy i 1965/66, Horsa og Hirma på
rundt 1000 tdw som gikk i nordsjøfart.
Harald Meland (1913–2000) var innvalgt i FR-styret for Trøndelag. Han var
fra Lensvik i Agdenes kommune, på
vestsiden av Trondheimsfjorden. Det
første fartøyet vi finner at han eide var
Fremtid II, en trebåt på 70 tdw fra 1926.
I 1955 overtok han motorjakt Aurora
(130 tdw) fra 1879, men omfattende
ombygd. Dette var typisk for de mange
båtene i farten fra Trondheim og nordover med stykkgods og partivarer.
Rundt 1970 nærmet gamle Aurora seg
veis ende, og tre år senere slo rederen
til og kjøpte den ganske nye Wiger
(320 tdw) fra 1969. To år senere ble
den byttet ut med Vermland (380
tdw) fra 1970, som hadde gått med
leca og var spesielt egnet for palletert

last. Mens de mange småfartøyene i
Trondheim-nord farten gradvis forsvant, så fortsatte Meland med Vermland. Båten ble etter hvert forlenget,

Wiger, 1969

forsterket til dypere nedlasting, fikk
ny motor osv, og ble til slutt på 700
tdw. De senere år var det sønnen
Hans Petter Meland som drev, inntil
båten ble solgt i 1998 til Per Eidsvaag
på Frøya som en av hans første båter.
Med Eilif H Slotvik, Brønnøysund,
kommer vi til den eldste i styret, på
68 år, men også en av de store frakterederne på kysten. Han kom fra en
slekt som i generasjoner hadde drevet
fiskeri, fiskehandel og jordbruk på
Vågsodden lengst nord på Hamnøya i
Vevelstad nord for Brønnøysund.
Faren, Peder Hansen, står i folketellingen som eier av jekt og skøyte, og
Eilif Schønning Hansen, som han var
døpt, vokste opp i dette miljøet.
Vi finner unge Eilif som reder for
kutteren Magnus fra 1921 og deretter
flere. I 1946 kjøpte han den gamle
skonnerten Lizzie Griffin fra 1891
som fikk navnet Hamnfjell (170 tdw),
fulgt av trebåten Snertholm (300 tdw)
i 1954. Derfra gikk han over til stål,
med det første nybygg i 1960, Snert-

Horsa, 1965
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holm (325 tdw) fra Sandnessjøen Slip.
Rederen bosatte seg etter hvert i
Brønnøysund. Høydepunktet ble vel
nådd med levering av nye Snertholm
på 570 tdw fra Frengen
Slip i 1971 og kjøp av
søsterskipet Fevåg to år
senere. Flåten ble solgt i
1977–80, men sønnen
Petter A Slotvik drev en
tid med fraktebåtene
Tanja og Lisa.
Styremedlemmet
fra
Troms og Finnmark var
Kasper M Kristensen
(1919–1982) fra Hammerfest. Han kom fra Altneset i Seiland litt lenger sør, men bosatte seg i Rypefjord. Vi finner ham på
60-tallet som eier av Fremtid II (70
tdw) fra 1926. Han var del av et mer beskjedent fraktemiljø i Vest-Finnmark og
Nord-Troms som i 1965 talte et 20-talls
båter. I 1967 lyktes det Kasper og broren
Raymond å ta skrittet over i moderne
tonnasje med kjøp av den første Straumfoss (200 tdw) i 1967. To år senere ble
den byttet ut med en ny Straumfoss (278
tdw), av Conoship-typen fra Nederland
som det var flere av.
I 1976 kjøpte brødrene en båt til,
Wiger (320 tdw) fra Harald Meland i
Lensvik, og hadde en tid to båter i
fart. Kristensen-brødrene solgte seg
til slutt ut av Straumfoss i 1988, da
Kasper var 69 år gammel.
De syv styremedlemmene fra 1965
hadde selv vært med på utviklingen
fra «gamle dager» på kysten med trefartøyer, hjelpeseil og hardt slit. Men
de hadde også fått ta del i utviklingen
og investert i nye og mer effektive
fartøyer, spesielt i årene rundt 1970.
Slik sett var de framskrittets menn.
Hamnfjell, 1891
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7500 STJØRDAL
7500
StjørdalSTJØRDAL
Sjøtransport AS

Stjørdal
Sjøtransport AS
Havneveien
Havneveien
Tlf. 74 40 52 50 Fax 74 40 52 52
Tlf.
74 40
52 50 Fax 74 40 52 52
E-mail:
firmapost@stjordal-sjotransport.no
E-mail: firmapost@stjordal-sjotransport.no
www.stjordal-sjotransport.no
www.stjordal-sjotransport.no

7000 TRONDHEIM
TRONDHEIM
7000
Nidaros Shipbroker A/S

Nidaros Shipbroker A/S
Boks 2591, 7414 Trondheim
Boks 2591, 7414 Trondheim
Tlf. 73 50 93 55 Fax 73 51 74 85
Tlf. 73 50 93 55 Fax 73 51 74 85
E-post: johavig@c2i.net
E-post: johavig@c2i.net
Mobil 90 54 16 44
Mobil 90 54 16 44
Aoh: 73
73 93
93 96
96 31
31
Aoh:

RimshipA/S
A/S
Rimship
Pir
II
13
Pir II - 13 BB
Boks 2251,
2251,7412
7412Trondheim
Trondheim
Boks
Tlf.
73
99
12
40
Fax
7399
9912
1245
45
Tlf. 73 99 12 40 Fax 73
Mobil 900
900 18
18 666
666
Mobil
E-post:rimship@rimship.no
rimship@rimship.no
E-post:

5588 ØLEN
ØLEN
5588

SandfraktAS
AS
Sandfrakt
Postboks
133,
5588Ølen
Ølen
Postboks 133, 5588
Tlf.
53
76
60
00
Fax
5376
7660
6010
10
Tlf. 53 76 60 00 Fax 53
E-post:
chartering@sandfrakt.no
E-post: chartering@sandfrakt.no
www.sandfrakt.no
www.sandfrakt.no

