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I Norge er den nasjonale infrastruktur for transport
statlig styrt. Statens vegvesen styrer og  forvalter
 hovedveier og ferger, Bane Nord jernbanenettet og
Avinor flyplassene.

I sjøtransporten finner vi at Kystverket er ansvarlig for far-
ledene, mens havnene – som er de kritiske for transport-
flyten – er kommunale og styres av kommunale havnesty-
rer og lokale perspektiver.

Denne mangelen på helhetlig og overordnet transportsty-
ring er hovedårsaken til at sjøtransporten fortsatt taper
andel av innenlands godstransport, stikk i strid med poli-
tiske målsetninger.
    Som Riksrevisjonen anbefalte i sin rapport fra desem-
ber 2014: Kystverket bør videreutvikle rollen som trans-
portetat slik at sjøtransportens konkurransekra styrkes i
samsvar med nasjonale transportprioriteringer. 
    Men det er ikke Kystverkets feil, for de handler på opp-
drag fra Stortinget. 

Se til Avinor…
Problemet med de Nasjonale transportplaner (NTP) når
det kommer til sjøtransport er at Samferdselsdeparte -
mentet mangler virkemidler på havnesiden. Det er urealis-
tisk at staten skulle overta trafikkhavnene, og heller ikke
nødvendig. For det finnes en annen løsning: Se til Avinor!
    Avinor styrer virksomheten ved norske flyplasser,
 uavhengig av eierskap. Samfunnsoppdraget er å drive og
utvikle et landsomfattende nett av luhavner for sivil
 sektor, samt en samlet flysikringstjeneste for sivil og mili-
tær sektor. De fleste flyplasser er også statlig eiet, men ikke
alle. Med system og retningslinjer gjelder for dem alle.

La Kystverket få rollen som et «havinor» på sjøsiden! 
    Med ansvar for farledene like til havneområdet og med
myndighet til å sette rammer og utøve kontroll med den
kommersielle havnedrien. Vi ser store fordeler ved å
standardisere praksis som forutsetning for miljøvennlige
og effektive tran sportløsninger, dessuten koordinere  tekniske
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løsninger som landstrøm og utstyr for gods behandling.
Overfor brukerne burde dette resultere i enhetlig avgis-
beregning, samme ISPS-system osv. 

Hvordan
Den pågående revisjon av Havne- og farvannsloven vil
kunne gi Kystverket den nødvendige lovhjemmel til ster-
kere styring av sjøområder og havnevirksomhet.
    Her ligger den politiske mulighet til å etablere en
 «Havinor-løsning» som gir Samferdselsdepartementet det
nødvendige spillerom og Kystverket et utvidet samfunns-
ansvar til også å medvirke til effektive transportløsninger
til sjøs. Dette vil være i tråd med Riksrevisjonens anbefa-
ling fra 2014.
    Vi kan se for oss at Kystverket eta-
blerer en ny avdeling spesielt for trans-
port som bemannes med nødvendig
kompetanse. 

En felles visjon for sjøtransport
Vi trenger en samlet visjon for sjøtransport i et grønt skie.
Målsetningen ligger i NTP, og elementene finnes allerede. 
    Vi ser for oss en hensiktsmessig ansvarsfordeling
mellom Kystverket og kommunene, standardiserte havne-
tjenester, fleksible og effektive haver, utvikling av nye
havne anlegg etter overordnete regionale prioriteringer,
 finansiert på linje med annen transportstruktur. 

    Vi har et velfungerende SafeSeaNet som en dynamisk
database for all rapportering av skip, mannskap og laste-
dokumentasjon, en fleksibel losordning med farledsbevis
for sikkerheten på kysten. Så la oss få et Kystverk som også
kan fylle rollen som transportetat!
    Med en statlig styring av havnedrien vil det være
mulig å gjennomføre helhetlige tiltak for integrerte trans-
portløsninger over sjø og land basert på miljøvennlig tek-
nologi. Slike tjenester må være kommersielt og miljømes-
sig forsvarlige, og realisere målet om rimelige og effektive
tjenester for næringsliv og brukere. Og dessuten gi sam-
funnsgevinst ved mindre belastning av trailere med veisli-
tasje, ulykker, forurensning og ulykker.
    Mye er oppnådd siden trafikkhavene i 1991 ble flyttet
fra fiskeri- til samferdselskomiteen. I 2014 ble Kystverket

flyttet fra Fiskeri- til Samferdselsde-
partementet. Nå gjenstår å ta konse-
kvensen av at Kystverket faktisk er en
transport etat. La oss få et «Havinor»
på kysten!

Visjonen
En av føringene i de nyere NTP’er at hver transportform
skal kunne hevde seg på sine egne forutsetninger. Sjø-
transport er den mest miljøvennlige fremføring per laste-
enhet eller tonn, spesielt over lengre avstander
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Kommunale anløpsavgifter
Kystrederiene ser med uro på utviklingen hvor stadig flere kommuner innfører

egne avgifter for anløp innen kommunens sjøområde. 

Avgiftene skal gå til å dekke kommunens kostnader ved
utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Havne-
og farvannsloven, men bærer mer preg av en ren fiskal
avgift som budsjetteres inn i havneregnskapene.
Spesielt problematisk er det når Trondheim Havn IKS

fra 2018 ønsker å innføre avgift for anløp i sjøområ-
dene i Orkanger, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta,
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran, Leksvik,
Frøya og Namsos kommuner. Dette vil si hele Trond-
heimsfjorden innenfor Agdenes. 

Avgiften beregnet til kr 0,57 per bruttotonn, altså
1710 kroner per anløp for et skip på 3000 bt. Det regnes
bare en avgiftsbelastning per døgn, men f eks en brønn-
båt som driver hygienebehandling ved merd vil kunne
belastes med avgift per døgn for oppdragets varighet. 

I de nåværende lover og forskrifter er grenseopp-
gangen mellom havneområde og farled/bi-led uklar.
En skal ikke langt ut fra kai i Trondheimsfjorden før en
befinner seg i en farled. Kystrederiene har i hørings-
svaret til Trondheim Havn IKS tatt opp dette spørs -
målet spesielt. 

Vi mener generelt at Kystverket skal ha ansvaret for
sikkerhet og fremkommeligheter i farledene og at be-
grepet havneområde skal defineres til sjøområdet
umiddelbart ved havneanlegg som brukes til kommer-
siell trafikk. 

At havnene på denne måten legger nye avgifter på
brukerne er definitivt skritt i feil retning, stikk i strid
med de nasjonale føringer i transportpolitikken. 

La Kystverket få rollen som 
et «havinor» på sjøsiden! 
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Kjære medlemmer 
og samarbeidspartnere

SHORT SEA SHIPPING & AQUA SHIPPING

STYRELEDER HAR ORDET
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2017 har vært et spennende og hektisk år der foreningen
fortsatt arbeider etter faste linjer hvor næringspolitikk med
rammebetingelser, statsbudsjett, høringsuttalelser, tarif-
forhandlinger og medlemsservice er sentrale fokusområder.
Mye er innarbeidet i foreningens «årshjul», men det er
også rom for å spisse strategien i takt med endringer i sam-
funnet og bransjen spesielt.

Kystrederiene har dette året hatt direktør skie der Tor
Arne Borge har overtatt roret etter Siri Hatland som er gått
av med pensjon. Jeg ønsker å benytte anledningen til å
takke Siri for et langt og godt samarbeid der hun, gjennom
mange år, har vært sentral i utviklingen av foreningen.
Forenin gen fremstår i dag som en solid og god arbeidsgiver-
og interesseorganisasjon. Tor Arne vil med sin kompe-
tanse og erfaring ta denne arven videre og sammen med
Styret, medlemmer og administrasjon løe Kystrederiene
ytterligere.

Foreningen er fortsatt i vekst og i skrivende stund har
Kystrederiene 319 medlemsfartøyer. Styret og administra-
sjon er optimistiske i forhold til fremtiden da det er gode
signaler om ytterligere medlemstilvekst. Økte myndighets
krav innenfor Service og flerbruksfartøy vil i tillegg med-
føre at dette segment må operere innenfor sjøfartsloven
som ramme. Dette gir muligheter for Kystrederiene og
 organisasjonen skal posisjonere seg til å være den naturlige
arbeidsgiverorganisasjon for denne sektoren.

Kystrederiene er til for medlemmene og nærskipsfart
står sterkt i organisasjonen. Utvikling med bakgrunn i
bransje glidninger skaper behov for at Kystrederiene eta-
blerer en skarpere profil som den foretrukne arbeidsgiver-
organisasjon på havbrukssiden. Konkret så vil dette skje ved
at organisasjonen kommuniserer og fremstår både internt
og eksternt med to fokusområder, Short Sea Shipping og
Aqua Shipping. Foreningen vil i tillegg forsterke kompe-
tansen innen Aqua Shipping slik at administrasjonen kan
yte bedre medlemsservice i og oppnå høyere aktivitet i det
offentlige rom. 

Sjøtransport har politisk oppmerksomhet og medvind.
Vi ser imidlertid på statsbudsjettet for 2018 som et «hvile-
skjer» der viktige ordninger videreføres selv om noen for-
hold gir kostnadsøkning for næringen.  Året som er i ferd
med å avsluttes har vært et begivenhetsrikt år. Vi møter
2018 med stor motivasjon for å håndtere de muligheter og
utfordringer som kommer.

Takk for samarbeid og engasjement gjennom 2017 og
med ønsker om en God Jul og et Godt Nytt År til dere
alle.



NY DIREKTØR
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Det har ikke vært noen myk start denne høsten. Direktø-
ren var knapt nok varm i stolen før sakene kom haglende:
revisjon av Havne- og farvannsloven, CO2-fond, statsbud-
sjett, høringer, tariffsaker, medlemsmøter og strategiske
utfordringer. Og slik vil det fortsette. 

Åpen og uformell har den nye direktøren gjort seg kjent
med styre, medlemmer og ansatte, med stortingskomiteer
og samarbeidspartnere. Mye av jobben er å være til stede,
bygge relasjoner og målbære medlemmenes interesser. 

Styret i Kystrederiene samlet seg om Tor Arne Borge som
ny direktør etter Siri Hatland. De valgte en kandidat med
bred erfaring fra både medisinsk industri, fra lufart, pro-
duksjonsbedrier, logistikk og næringsutvikling. Han har
en MBA fra Norges Handelshøyskole og lederskolering fra
Insead, men først og fremst forstår han næringen og ser
utfordringene.

Han har stor respekt for forgjengeren, Siri Hatland, som
gikk i pensjon etter å ha vært leder siden 2000. På Siris
vakt ble Fraktefartøyenes Rederiforening løet fra 90-tal-
lets stagnasjon gjennom samarbeid, profesjonalisering og
bransjeutvikling. Det var riktig tid for vaktskie.

Ny vakt settes
– Vi står – slik jeg ser det – overfor to store utfordringer,
ved siden av alle de løpende saken vi skal medvirke i, sier
Tor Arne.

Det går på utvikling av organisasjonen, spesielt med
tanke på at nøkkelmedarbeidere vil gå av med pensjon i løpet
av noen år. Og det er den strategiske; å beskytte foreningen
og Nautilus Sjø i en tid med forandringer i tilpasning og or-
ganisasjonstilhørighet blant våre medlemmer. Kystrederiene

Siden juli har Tor Arne Borge tatt seg til rette på direktørkontoret i Kystrederiene. Han har hatt det travelt;
ikke engang byttet ut bildene på veggene. Og slik ser det ut til å fortsette.

•• TEKST: DAG BAKKA JR

Ny direktør:
TOR ARNE BORGE TAR OVER 



skal være en sterk interesseorganisasjon og arbeids -
giverforening for sjøtransport og maritime tjenester.

Dette krever tiltak, og det utfordrer oss på de tjenester
og service vi skal levere.

Dobbelt fokus
Utviklingen i næringen har allerede ført til sektorspissing
innen organisasjonen, hvor styret nå er sammensatt etter
seks sektorgrupper. 

Av de første store saker den nye direktøren måtte gripe
fatt i var behovet for å styrke Kystrederiene som den fore-
trukne arbeidsgiverorganisasjon på havbrukssiden. Når
planen nå er vedtatt i styret vil foreningen få to fokusom-
råder: Shortsea shipping og Aqua shipping. Shortsea vil
omfatte sektorene stykkgods, tank og bulk, mens Aqua
favner om brønnbåter, havbruks og spesialfartøyer. Det er
nødvendig å styrke Aqua shipping med en egen nærings-
politisk konsulent. Denne stillingen er nå utlyst og vil til-
føre Kystrederiene både kompetanse og nærvær i hav-
bruksmiljøet.

Tor Arne Borge har også startet arbeidet med handlings-
planer for de enkelte avdelinger som skal munne ut i bedre
kunnskapsdeling og bedre tjenester mot medlemmene.
Dessuten er det startet arbeid med en ny kommunika-
sjonsplan som sikter mot å gjøre Kystrederiene skarpere
profilert både i næringsmiljøene og politisk. 

Leder for sin tid 
En ny leder skal bringe inn friske perspektiver både på
 næringen, markedet og organisasjonen. Det meste ligger
fast, mye er innarbeidet, men det er også rom for spissere
strategier etter hvert som det skjer endringer i bransjen. 

Slik sett er det en fordel at den nye direktøren har en
bred erfaring både som leder og fra andre bransjer. Med
en grunnutdanning fra lufarten forstår han betydningen
av system og struktur, fra produksjonsbedrier både stra-
tegi, verdikjede og samarbeid, fra Nor Lines også rederi og
logistikk og som bedrisleder også små ting som å få på
plass avtaler med hotellkjeder og leiebilfirmaer. 

Tor Arne Borge kommer opprinnelig fra Fredrikstad,
født i 1964, men har for mange år siden havnet i Stavanger
sammen med sin lektorkone og familie. Han vil fortsatt bli
boende der, men bruker i uken sin pendlerleilighet i
samme bygning som kontoret. 

– Vi har erfaring, kompetanse, nettverk og tariffavtaler
som skal sikre våre medlemmers interesser i en tid med
krav til både grønnere og mer effektive løsninger for kyst-
næringene og samfunnet, sier Tor Arne Borge med
tyngde.

NY DIREKTØR

I omgang med gode relasjoner, Tor Arne i passiar med
Endre Ytreland fra Redningsselskapet og Jan Vablum fra
SimonsenVogtWiig.

Tor Arne Borge og næringspolitisk rådgiver Kenneth Erdal
på komitéhøring i Stortinget

Den nye direktøren takker den utgående under styrets middag
22.juni på Corneliusholmen
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At Stortingets ønske om overføring av gods fra vei til sjø
og jernbane blir fulgt opp av økning i mineraloljeavgien
for kystfart – men ikke for veitransport – er både forvir-
rende og inkonsekvent. Det sår tvil om føringene i trans-
portpolitikken.
    Også økningen i avgien på naturgass vil ha negativ ef-
fekt, men først og fremst for den langsiktige satsning på
teknologi som bidrar til kutt i klimagas-
sutslipp. Den rammer også en sterk
norsk industriell posisjon i en fase med
økende internasjonale investeringer i
gassdri av store skip. Og avgisøk-
ningen går direkte løs på rederier som
virkelig har satset i et grønt skie og som
nå finner at premissene blir endret.

Når fundamentalistene overtar
Norge står overfor miljøforpliktelser, der bl a CO2-utslip-
pet fra transportsektoren skal halveres innen 2030. 
    Vi har ligget langt fremme i miljøsatsning til sjøs ved
utvikling av gassdri av ferger og etter hvert fôrbåter,
tank- og supplyskip. Flytende naturgass kutter CO2-ut-
slipp med 15–35 prosent og NOx med over 90, mens SOx

og partikkelutslipp blir nærmest borte. Forskningsprosjekter
viser at hybrid - altså gassdri og batteri – vil gi  ytter ligere
kutt, 4 prosent i CO2 alene. 
    Det argumenteres med store utslipp av metan som en
skadevirkning ved bruk av naturgass. Dette er ikke noe
argu ment; metan forbrennes i motoren.

På en merkelig måter er LNG plutselig blitt borte i de po-
litiske ambisjoner. Det holder ikke
lenger med lavutslipp; nå skal det være
nullutslipp. Zero.

Dette kunne være greit nok om det
fantes anvendelig teknologi, når vi ser
bort fra seil. Alle er enige i målet, men vi
er ikke kommet dit ennå. For private re-
derier med kommersiell dri vil

gass+batteri gi den beste miljøeffekt, men krever ekstra in-
vesteringer på anslagsvis 20 prosent av nybyggingspris i
forhold til konvensjonell framdri. 
    Stortingets økning i avgien på naturgass går rett inn i
denne problemstillingen. For en gassdrevet fôrbåt på 3000
tdw vil økningen gi en merkostnad på 2-3 millioner kro-
ner per år. Dette er en avgi som går direkte på bunnlinjen
og kutter dypt i drisoverskuddet som skulle gå til dek-
ning av de ekstra kapitalkostnader. 

MILJØSATSNING
MED POLITISK RISIKO

Statsbudsjettet med økt avgift på naturgass og økt mineraloljeavgift på sjøtransport bærer 
begge deler bud om manglende sammenheng mellom politiske mål og virkemidler.

•• AV: DAG BAKKA JR

Det miljøvennlige alternativ: gassdrevet fôrbåt Høydal tilhørende Nordnorsk Shipping AS, Myre, 
på vei tilbake til Biomars anlegg etter ny last. Foto Frode Adolfsen

Metan-utslipp er ikke
noe argument –

metan forbrennes i
motoren! 



MILJØ

    Når premissene for gassdri endres på denne måten
blir det lite incentiv til miljøsatsning. Og heller ingen ut-
slippskutt med det første. Zero kutt.

Feil signal
Det foreligger flere prosjekter for innovative transportløs-
ninger med klare miljøgevinster. 
    Fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) er det utarbei-
det miljøregnskap og samfunnsøkonomisk utredning for
transportkjeden Trøndelag til Padborg med skip til Hirts-
hals som alternativ til trailertransport (TØI-rapport
1562/2017). Her er det skip med gassdri som kommer
best ut i CO2-utslipp, og skip kommer uansett best ut i
samfunnsøkonomiske beregninger. 
    En samfunnsøkonomisk analyse under Grønt kystfarts-
program utført av DNV GL og Menon Economics av fisk
fra Hitra/Frøya til Cuxhaven viser betydelige gevinster i
forhold til trailertransport. Og igjen er grunnlaget skip
med gass/batteri hybrid-fremdri.
    Andre utredninger som TØI-rapport 1590/2017 ser på
marginale eksterne kostnader ved havnedri og finner at
sjøtransport er mer miljøvennlig enn andre transport -
former for et gitt scenario mellom Oslo og Rotterdam. 
    Hvis en ønsker å oppnå denne type miljøgevinster for
samfunnet – utslipp og lokale belastninger – så må pre-
missene ligge fast. Det krever langsiktige løsninger og føl-
gelig langsiktige og forutsigbare forutsetninger.
    Vi står nå ved valget mellom å gå for teknologi for lav-
utslipp eller å satse på velprøvd diesel. Så lenge transport

skal være en kommersiell tjeneste må den bygge på bære-
kraige løsninger, ikke politiske fantasier.
    Av denne grunn er tukling med avgisnivået på natur-
gass i et utviklingsskie til stor skade. Nullutslipp er et
godt mål, men ikke noe alternativ på kort sikt.  La oss satse
på sjøtransport og hybridløsninger og ta de kutt som er
mulig å få til. 

«Lean burn» gassmotorer, som Rolls-Royce Bergens, gir lavere metanutslipp enn «dual fuel»-motorer.

Det er et vitenskapelig faktum at LNG reduserer
klimagassutslipp med 25–30% på utslippskilden,
hvis man ser bort fra metanslipp.
Omfang av metanslipp avhenger av type motor -
teknologi og alderen på denne.

• Høytrykk, slow speed gassmotorer har tilnærmet
null metanslipp.

• Lean burn motorer (ren LNG, f.eks. Rolls Royce-
Bergen Engines) har lave metanslipp som gir en
klimagevinst på 10–20%.

• Dual fuel motorer har alt fra høye til middels lave
metanslipp som gir en klimagevinst på 0–10%.

Utredet av Sintef Ocean for NOx-fondet, så langt vi
kjenner til finnes det ikke noe bedre datagrunnlag
enn dette.

Fakta



Hans Daniel Falkeid heiser med stolthet norsk flagg om bord i nyanskaffelsen Falksea, 
som med sine 5000 tdw er rederiets største skip.
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STORE INVESTERINGER 
I 2017

Til tross for offshorekrise som rammer våre
kolleger synes Kystrederienes medlemmer å ha hatt
et rimelig bra år, både i på shortsea- og akva-siden.  

•• AV: DAG BAKKA JR

Det er levert hele 13 nybygg, dominert av store brønnbåter,
og bestilt ni nye fartøyer til en samlet verdi av rundt 2 mil-
liarder kroner. Dessuten er det omsatt rundt 50 fartøyer i
våre tonnasjesegment; mange for medlemmenes regning. 

Det er ingen tvil om at det er havbrukssektoren som
fortsatt er driveren i markedet, både med brønnbåter, ar-
beidsbåter og andre støttefartøyer for hygienebehandling,
notvask osv. Men også på shortsea-siden har det vært stor
aktivitet med kjøp av 14 nye og jevnt over større skip, sam-
tidig som eldre enheter fases ut og går til hogging. 

Nybygg
Vi har i årets løp registrert 13 leveringer av nye skip i våre
segmenter. Av dette er 9 brønnbåter med samlet kapasitet
på 29250 kbm, en stor arbeidsbåt og en gassdrevet fôrbåt,

ved siden av en ny bunkerstanker og en 2500-tonner fra
China til Wilson til samme pris som for en velutstyrt 15-
meters arbeidsbåt fra norsk verksted.  

Det er en oppfatning i næringen at byggeboomen for
brønnbåter er i ferd med å ebbe ut, men det er likevel be-

Ny tankbåt Kystbunker II levert fra verft i Tyrkia til Kystbunker
AS, Ålesund. Foto Marcel Koster



stilt 9 nye fartøyer med en samlet kapasitet på 23850 kbm,
dominert av Sølvtrans og DESS Aquaculture. Samlet kapa-
sitet vil da være kommet opp i vel 150.000 kbm, fordoblet
siden 2014. 

Åpning for GIEK-finansiering for den type skip som våre
medlemmer driver er etterlengtet og positivt. Dessverre
stikker regjeringens forslag om økt avgift på naturgass
kjepper i hjulene for de mest lovende miljøprosjekter som
gass+hybrid-løsninger. 

navn                            type                lengde      kbm           lev         verksted           rederi

Øystrand                    brønnbåt       79.80         3600          1.17      Aas MV            Bømlo Brønnbåtservice AS, Stord
Ronja Ocean             brønnbåt       80m          3200          3.17      Myklebust        Sølvtrans AS, Ålesund
Gåsø Jarl                     brønnbåt       84.6m       3500          5.17      Fiskerstrand    Frøy Rederi AS, Frøya
Gåsø Freyja               brønnbåt       84.6m       3500          9.17      Fiskerstrand    Frøy Rederi AS, Frøya
Ro West                      brønnbåt       82.1           3600          4.17      Larsnes MV    Rostein AS, Ålesund
Steinar Olaisen         brønnbåt       77.1m       3600          6.17      Aas MV           Nova Sea AS, Lovund
Steigen                        brønnbåt       84.6           3250          5.17      Havyard          Norsk Fisketransport AS, Kolvereid
Ronia Diamond       brønnbåt       79.9m       3200          9.17      Myklebust       Sølvtrans AS, Ålesund
Kirsti H                      brønnbåt       69.99         1800          2.17      Solund Ver   Erko Seatrans AS, Bergen
Frøy Harvest             arbeidsbåt     25m kat                      7.17      Sletta Ver      Frøy Vest Rederi AS, Hovdebygda
Nyksund                    fôrbåt             81.5m                          10.17    Tersan              Nordnorsk Shipping AS, Myre
Kystbunker II           tankbåt          45.5m       750            9.17      Akdeniz            Bunker Oil AS, Ålesund
Wilson Rotterdam   dry cargo       88m          2529 tdw   5.17      Wuxue Janda  Shannon AS, Haugesund

Nybygg levert 2017

STATISTIKK

Arbeidsbåten Seisund innkjøpt fra Nederland av Seisund AS,
Austevoll. Foto Alf Kåre Aasebø
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bestilt type           lengde  kbm       levering    verft                  rederi                           sted              kommentar

8.16    brønnbåt     75.7    3000      3q17          Crist SA           DESS Aquaculture    Grimstad    NOK 225m
3.17    brønnbåt     75.7    3000      18              Crist SA           DESS Aquaculture    Grimstad    NOK 225m
4.17    brønnbåt     75m    1400      3q18          Vard Aukra     Intership AS               Ålesund      
4.17    brønnbåt     116m    7450      6.19           Havyard           Sølvtrans AS              Ålesund      for Tasmania
6.17    brønnbåt     69.99   2500      4.19           Aas MV           Sølvtrans AS              Ålesund      
12.17  brønnbåt     69.99   2500      8.19           Aas MV           Sølvtrans AS              Ålesund      
7.17    brønnbåt                   3500      19              Sefine               DESS Aquaculture    Grimstad    5 år tc Marine Harvest
7.17    brønnbåt                   3500      19              Sefine               DESS Aquaculture    Grimstad    5 år tc Marine Harvest
8.16    slaktebåt      59.2m                  1q18          Myklebust       DESS Aquaculture    Grimstad    400t slaktebåt
8.17    prosessbåt   43m                     1q18          Fitjar MV        Napier AS                   Bømlo         300t slaktefisk
5.17    arbeidsbåt   25.5m                  1q18          Grovfjord MVCermaq Nordland    Steigen        NOK 55m

Aqua shipping i ordre
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Transaksjoner
Vi ser at av de 48 registrerte transaksjoner av fartøyer i
våre segmenter er 22 innkjøpt til landet, 10 er solgt innen-
lands og 16 solgt ut, hvorav halvparten til opphogging.  Av

de 32 salg av seilende tonnasje er 20 for regning av Kyst -
rederienes medlemmer. Av disse er to moderne fryse/
containerskip for stykkgodstransport og tre 5000-tonnere
for ombygging til selvlossere. I tillegg kommer to 7000-
tonnere til Aasen shipping.

tid      skip                      tdw/bt*     bygd      type              fra                                      pris                  til                                            nytt navn            

1.17  Forsa 25               238*      2016     offshore         Turkey                                 NOK 29.5m      Firda Seafood, Byrknesøy          Firda Fighter
2.17  Slottheim              180        1957     frakt             Øytank, Ålesund                                          Fosen Gjenvinning, Stoksund
         Kryssholm             1066         1975     fôrbåt            Bio Feeder AS, Austevoll                               opphogging Danmark                
         Bouga                   5065         1999     > selvlosser    Mureta Naviera, Spania         EUR 1.8m        Berge Rederi, Frøya                  Tifjord
         BBS Sky                3171         2000     dry cargo       BBS Bulk III KS, Bgn                                    Tyskland                                  
         BBS Surf               3171         2000     dry cargo       BBS Bulk III KS, Bergen                               Tyskland                                  
3.17  Navo                     869        1970     > selvlosser    Danmark                                                    AS Roslagen, Lindås                  Sandtroll
         Parida                   5750         1999     roro/cont      Harren Ship Mngm, Bremen  USD 4.0m        Base Martine AS, Oslo               Hannah Kristina
         Jago                     2179         1988     selvlosser       Berge Rederi, Frøya               bareboat-leie     Bergen Shipping, Bergen           Havbris
         SP Venture            4966         1999     dry cargo       BBS Bulk VII, Bergen                                   Misje Bulk AS, Bergen               
         Liv Kristin              2348         1984     dry cargo       Vaagebulk 1  KS,, Bergen      USD 0.5m        Tyrkia                                      
4.17  CSL Clyde              7182         1996     >selvlosser     CSL Norway, Bergen                                    Aasen Shipping, Mosterhamn     Aasnes
         Havblik                 1700         1969     selvlosser       Bergen Shipping, Bergen                              Torhus Shipping, Molde             Tornes
         Island Trader         400        1982     arbeidsbåt      GAC Marine, Dubai                                       Aquakultur & Marine Service
         Wilson Split           5913         1977     bulk              Wilson ASA, Bergen                                     opphogging Aliaga                    
5.17  Aasvik                   4319         1986     selvlosser       Aasen Shipping, Mosterhamn                        Kanariøyene                             
         Minerva                3725         1992     selvlosser       Hagland Shipping, Haugesund                       Vestfrakt Shipping, Austevoll        Imperator
         Pacific Server        1371*       1999     supply           Swire Offshore,                    EUR 1.696m    Haugaland Shipping, Haugesund
         Ametysth              2500         1991     tank              Unibaltic Sp, Polen                USD 2.05m      Hordafor, Austevoll                    Hordafor VI
         Seacor Master       497*      2002     supply           Seacor Offshore, US                                     M Hjorteseth Sh, Bgn                MH Master
         Seacor Merchant   497*      2002     supply           Seacor Offshore, US                                     M Hjorteseth Sh, Bgn                MH Merchant
         Seacor Mariner      495*      2002     supply           Seacor Offshore, US              USD 0.7m        Steinsvik AS, Haugesund           Norcon Bjorn
         Hedda                   570 kbm  1984     brønnbåt        Frøy Rederi AS, Frøya                                  Øytank Shipping, Valderøy         
         Lifjell                    900 kbm  1998     brønnbåt        Brønnbåt Nord AS, Harstad                           Viking Atlantic AS, Bergen          Viking Saga
6.17  Arion                    2460         1999     dry cargo       Lauterjung, Leer                    EUR 3.5m        Wilson ASA, Bergen                  Wilson Mersey
         Hestia                   2460         2000     dry cargo       Lauterjung, Leer                    en bloc             Wilson ASA, Bergen                  Wilson Thames
         Scan Master          1250         1972     ensilasje        Grøntvedt Shipping, Bjugn                            Fosen Gjenvinning BU               
         Offshore Beaver    856*      1991     entreprenør    Nederland                            EUR 1.685m    Seisund AS, Austevoll                Seisund
7.17  Lady Magda          3289         1993     dry cargo       Wijnne & Barents                                        Norbroker, Flekkefjord               Atlas
8.17  Bomar Moon         2800         2010     > selvlosser    BM Shortsea, UK                                         Seaworks, Harstad                    Geir Tore H
         Arklow Ranger      5215         2002     > selvlosser    Arklow Sh Ltd, Arklow           EUR 3.5m        Misje Rederi, Bergen                 Famita
         Pluto                     2324         1984     selvlosser       SeaGB Ltd, UK                                            Skagerak Shipping, Kristiansand    Baltica Hav         
         Bergen Nordic       3535         2003     tank              Bergen Tankers, Bergen         NOK 39.5m      Norvarg AS, Tromsø                  Norsel
         Ocean Sun            600           1970     dry cargo       Kvernhusvik                                                Fosen Gjenvinning, Stoksund
9.17  Arklow Rambler    5065         2002     > selvlosser    Arklow Sh Ltd, Arklow           EUR 3.3m        Falkeid Shipping, Finnøy            Falksea
         Nordkinn              2713         2006     sideport/kjøl  Nor Lines, Stavanger                                    Norsk Fisketransport, Namsos
         Heide                    801        1986     tank              Tyskland                              EUR 385.000   Haltbakk Bunkers, Krs N            Haltbakk Bergen
10.17Arklow Rock          4933         2004     > selvlosser    Arklow Sh Ltd, Arklow           EUR 3.6m        AS Halten, Trondheim                
         Frydholm              975        1965     selvlosser       Kongsfjord Frakt, Haugesund                         Sjuve Skipsbrukt, Arendal          
         Vestfjord               2280         1993     dry cargo       Fonnes Shipping, Austrheim                          Latvia                                      
11.17Silver River           2532         2007     sideport/kjøl  Atlantica Shipping AS, Oslo                           Egil Ulvan Rederi, Trondheim
         Viktoria Lady        1000 kbm  2006     brønnbåt        Norsk Fisketransport AS         NOK 115m       Akvaprins AS, Senja                  
         Nyksund II            1130         1980     fôrbåt            Nordnorsk Shipping Myre                              Huon Seafoods, Australia           
         Arklow Bridge       7500         2004     > selvlosser    Arklow Sh Ltd, Arklow                                Aasen Shipping, Mosterhamn     Aasvik
         Stig Halle              800        1967     selvlosser       BioTrål AS, Bjugn                                         Fosen Gjenvinning, Stoksund
         Biosea                   780        1968     selvlosser       BioTrål AS, Bjugn                                         Fosen Gjenvinning, Stoksund
12.17Optimar                2800         1983     selvlosser       Berge Rederi, Frøya                                     Vestfrakt Shipping, Austevoll      Vestvind
         Arundo                 2800         1985     dry cargo       Norbroker, Flekkefjord                                  Bulgaria                                   
         Wilson Tyne           7106         1980     bulk              Wilson ASA, Bergen              USD 830.000   Syria
         Frieda                   6080         1005     > selvlosser    HS Schifffahrt, Haren                                   Berge Rederi, Frøya                  

Omsetning av småskip 2017

STATISTIKK
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Det dreier seg om Arklow Bridge
på 7588 tdw, bygd i 2011 på Royal
Bodewes i Hoogezand. Skipet har to
lasterom på til sammen 9473 kbm
med to store luker og 6-syl MaK på
4022 bhk. Med Hitachi ZX890 grav-
maskin vil skipet kunne losse 600-
900 tonn per time, avhengig av last og
mottak. 

    Aasvik bli den største selvlosser
med gravemaskin i markedet, i klasse
med Aasnes på 7000 tdw som ble
innkjøpt og bygd om våren 2017. Til
sammen vil rederiet ha syv selvlossere
i størrelsen 4700-7500 tdw. 
    Aasen Shipping AS ble startet i
1981 av Hans Martin Torkelsen som
var oppvokst med familierederi. Han

stod selv om bord den første tiden før
administrasjonen ble organisert i
Mosterhamn. Herfra ivaretas både
befraktning, mannskap og teknisk
dri. Hovedfokus er langsiktige rela-
sjoner med industrikunder der rede-
riets selvlossere kan tilby kostnads -
effektive operasjoner. 

KYSTREDERIENES STØRSTE 
Aasen Shipping AS i Mosterhamn har nylig overtatt sitt største skip som nå ligger i 

Szczecin for montering av gravemaskin under navnet Aasvik. 

•• AV: DAG BAKKA

Motorkurs for Wichmann motorer
Norsk Veteranmotor AS på Rubbestadneset vil arrangere
motorkurs for maskinister på Wichmann motorer av typen
AC-ACA-ACAT, AX, og DC-serien.

Kurset blir holdt i Norsk Veteranmotor AS sine lokaler på
Rubbestadneset i månedsskiftet februar-mars 2018. 

Kurset vil gå over to dager og ta for seg motorene sin
konstruksjon og oppbygging, drift og vedlikehold og de
mest vanlige driftsproblemer.

En 6ACAT motor er tilgjengelig for praktisk undervisning. 
Instruktører blir pensjonerte reisereparatører og

 ingeniører som har 40 års erfaring med disse motortypene.

Interesserte kan henvende seg til Norsk Veteranmotor AS
på jaki@haugnett.no eller telefon 95 23 2238 for nær mere
opplysninger.

Nye Aasvik (7588 tdw) innkjøpt fra Nederland i desember er Kystrederienes største
medlemsfartøy. Den bygges nå om til selvlosser. Foto i Kaliningrad av Cheslav
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Det er feil å si at det var en epoke for
organisasjonen som tok slutt, for Siri
hadde vært med å skape en nye epoke
i sin tid som direktør. Hun overlot en
organisasjon med rekordmange med -
lemmer, ordnet økonomi, mange
samarbeidspartnere og politisk good-
will til sin etterfølger, Tor Arne Borge.

Siri hadde startet sin karriere i Frakte -
 fartøyenes Rederiforening 33 år
 gammel, i 1983 og ble etter hvert den
fremste av fire likeverdige jenter som

i en mannsalder skulle være rygg -
raden i foreningen og frakte næringen.
Da Foreningens direktør trakk seg fra
stillingen på nyåret 2001 ble Siri
 ansatt som administrasjons leder 1.fe-
bruar 2001. Det skulle ta litt tid for en
mannsdominert forening å forsone
seg med tanken på en kvinnelig direk-
tør, men hun fikk tittelen i mars året
etter.

Utviklingen for næringen hadde ut-
over 90-tallet vært vanskelig, både
markedsmessig og politisk, selv om en

hadde fått på plass refusjons ordningen
sjømannsskatt i 1993. Resultatet var et
mismot som bredte seg blant medlem-
mene og som blant annet førte til at FR
trakk seg fra Mari timt Forum. 

Siri tiltrådte på et tidspunkt da
Foreningen også fikk ny styrefor-
mann i Einar Eidshaug. Sammen
med Einar og det nye styret kom Siri
til å legge grunnen for en snuopera-
sjon. Nullskatteordningen for norske
sjøfolk ble en viktig drahjelp, og et
nytt og konstruktivt samarbeid i

Med taler, skåler, klemmer, takksigelser og gode ønsker ble Siri Hatland sendt ut i
pensjonisttilværelsen i månedsskiftet juni/juli. Takksigelsene hadde vært mange, fra

Kystrederienes generalforsamling 14. mai til avskjedsmiddag på Corneliusholmen 20. juni
før det uvirkelige skjedde at Siri ryddet kontoret og sa takk for seg. 

Siri Hatland går av som Foreningens gallionsfigur, 
men får med seg en i liten utgave fra styreleder Lawrence Falkeid. 

Takk til Siri
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Mari timt Forum, hvor FR fikk fast
plass fra 2003, og med andre organi-
sasjoner i «Sjøtransportalliansen» var
med å bygge politiske kontakter og
allianser.

Den nye tid meldte seg ubønnhørlig
med ISM fra 2001. Krav til systemer
for sikkerhetsstyring stilte mindre
 rederier overfor store ut fordringer,
og dette ga nye muligheter for FR.
Nautilus Sjø ble etablert som datter-
selskap i juni 2002 for å utarbeide og
drive ISM/ISPS-systemer for med-
lemmer som ønsket dette. Derved
fikk også organisasjonen en operativ
gren. 

Valget av Anders Talleraas som
styreformann fra 2005 skulle bli av
stor betydning, både ved formannens
politiske innsikt og forbindelser og
ved utviklingsprosjektet NyFrakt som
ble startet opp i 2007. Her ble det gjort
et stort arbeid sammen med Marintek,
Rolls-Royce og Høgskolen i Molde
for å samle data som ga bedre forstå-
else for næringens produksjon og
muligheter. Det ble snakket åpent om
nybyggingsprosjekter blant medlem-
mene. 

Deretter kom Miljø- og omdøm-
meprosjektet høsten 2011 i regi av
Sintef Bedriftsutvikling som skulle gå
på omdømmeutvikling, miljøplan-
legging og kommunikasjonsplaner.
Prosjektet tilførte profesjonalisering
for rederiene som deltok, og to slike
prosjekter ble kjørt med til sammen
17 rederier.

Siri var med å skape den nye tid i
FR og Kystrederiene, med sin inklu-
derende væremåte, klar uten å være
avskjærende, med et engasjement
som gav troverdighet og tillit i vide
kretser. 

Takk for taket, Siri. For dette var –
når alt kommer til alt – dine rikeste
år….

TAKK TIL SIRI

I blesten sammen med kystdirektør Kirsti L.Slotsvik. Foto Thomas Førde

Ute i representasjonsærend på Siholmen, Frøya, som gjest under dåpen av
 Eidvaag Pioner. Ingen kjenner så mange medlemmer og støttespillere som Siri.  
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