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Kystrederiene – kystfartens pådriver
Kystrederiene er den ledende interesse- og arbeids giver organisasjon
for rederier innen Short sea shipping og Aqua shipping. Siden 1935
har foreningen arbeidet for å legge til rette for sjøtransport og
maritime tjenester. 
     Våre medlemsrederier er engasjert over hele spekteret fra bulk-,
stykkgods- og tankskip til brønnbåter, service og spesialfartøyer. 
Vi tilbyr tariffavtaler og mann skapsforsikring for alle skipstyper
under norsk og utenlandske flagg, også for fartøyer under 15 meter.
Vårt datterselskap Nautilus Sjø tilbyr ISM/ISPS-systemer for alle
fartøystyper og størrelser.  
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EN ORGANISASJON I UTVIKLING
Jeg har nå vært i stillingen som adm.
direktør i Kystrederiene i ett år, siden
jeg startet i mai og tok over 1.juni i fjor. 

Alle – styre, administrasjon og
mange av medlemmene - var klar
over at mye ville komme til å skje som
et resultat av raske endringer i sam -
funnet rundt oss. En endringsprosess
var allerede på gang i foreningen, med
navneendring til Kystrederiene i 2016,
med omorganisering av styret fra
geografisk til virksomhetsmessig re-
presentasjon. Nautilus Sjø hadde be-
gynt å arbeide med digitalisering av
sine systemer. Samtidig var det tunge
politiske saker under oppseiling som
trengte full oppfølging.

I tiden med overlapping med min
forgjenger fikk jeg anledning til å
sette meg inn i foreningen og land-
skapet rundt, forstå Kystrederienes
posisjon, nettverk og interesser, ut-
fordringer og muligheter. Min
vurdering var at det hastet, både
strategisk og markedsmessig. Gjen-
nom samtaler tok en strategiplan
form, ble presentert for styret, dis-
kutert og vedtatt. Styret delte min be-
kymring, men ville også ha en
grundig prosess.

Derfor har Kystrederiene dette
siste året vært i forandring. Vi verner
om det sentrale, som interesse-
organisasjon og arbeidsgiverforening.
Næringspolitisk har vi hatt en klar
posisjon i forhold NTP og lovsaker,
men vi trenger større tyngde og en
klarere linje. Det krever større
kapasitet, både til oppfølging og til
kommunikasjon med medlemmene.

Våre medlemmer driver rederi -
virksomhet  i hovedsak rettet mot to
markeder: Shortsea shipping (nær-
skipsfart) og Aqua shipping (rettet
mot havbrukssektoren), men har i
stor grad samme regelverk å forholde
seg til, maritimt og arbeidsrettslig.
Det betyr å ha et godt forhold til
Sjøfartsdirektoratet og arbeidstaker-

organisasjonene. I kystforvaltning og
havnespørsmål ønsker vi at Kyst-
verket skal spille rollen som vår stat-
lige transportetat. De kommunale
havnene er avgjørende viktige i sjø-
transporten, så derfor bør de styres
etter felles rammer og standarder. En
slik endring medfører at Kystverket
må forsterkes med tilstrekkelig
resurs og kompetanse for å håndtere
et utvidet ansvar.

På havbrukssiden opplevde vi en ny
organisering på langs av verdikjeden.
Som rederiorganisasjon trengte også
Kystrederiene å finne et bredere nett-
verk for å ivareta medlemmenes in-
teresser og kommunisere med større
tyngde. I en allianse med Norske
Sjømatbedrifters Landsforening
(NSL), nå sjømatbedriftene, mener vi
å ha funnet den rette partner, sam -
tidig som vi har gode relasjoner til
uavhengige aktører som Salmon
Group og de etablerte rederiorganisa-
sjonene. Vi har forsterket vår posisjon

i havbrukssektoren og fulgt opp med å
knytte til oss en næringspolitisk råd -
giver som sikrer større kompetanse
internt. 

Flåten av støttefartøyer til hav-
bruksnæringen har økt sterkt de siste
år, og også arbeidsbåter under 15
meter får nå krav til system for
sikkerhetsstyring mv. For å kunne
styrke vår posisjon på dette område
er det viktig at Nautilus Sjø snarest
får på plass en digital plattform.

Dette første året har vært travelt og
utfordrende, men også med et godt
og fruktbart samarbeid i styret og i
møte med medlemmer. Vi har tatt
grep, styrket relasjoner og sikret vår
stilling. Og i denne prosessen er hele
administrasjonen brakt nærmere
sammen med et felles fokus. 

Jeg takker for samarbeidet så langt
og ønsker dere alle en god sommer.

Tor Arne Borge
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FOTO: JOHAN WILDHAGEN/
NORGES SJØMATRÅD 

Kystrederiene tar posisjon
– I en tid med nye myndighetskrav og organisatorisk samling i havbruksnæringen er det nødvendig
med større kompetanse, sterkere røst og bredere nettverk, sier Tor Arne Borge, adm.dir. i Kystrederiene.

•••  Av Dag Bakka jr.  dag@kystrederiene.no

Kystrederiene har organisert fartøyer i
havbruksnæringen siden næringens
oppstart og har gjennom Brønnbåt-
eiernes Forening hatt nær kontakt
med denne del av bransjen. 
Men i løpet av vinteren og våren er 
det tatt en serie nye grep som vil
 spisse og styrke Kystrederiene på

 havbrukssektoren til beste for våre
med lemmer.
     Det er flere forhold som har utløst
satsningen.
     Innføring av krav til sikkerhets-
styring og kommende sertifisering av
skipsfører for fartøyer under 15 meter
øker foreningens interesseområde.

Nautilus Sjø satte i gang arbeid med
sikkerhetsstyringssystemer for små -
fartøyer under 15 meter, med opplegg
for kursing og kompetanseheving for 
å møte myndighetskravene. Kyst -
rederiene var også først ute med å få
på plass tariffavtaler for ansatte på
servicefartøy. 
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     Som rederiorganisasjon har Kyst -
rederiene mye å fare med når det
gjelder å ta i bruk nye fartøystyper som
slaktebåter og prosessfartøyer. 
     Samtidig ser vi behov for større
kompetanse internt i organisasjonen og
en sterkere røst  Derfor har vi ansatt en
næringspolitisk rådgiver innenfor Aqua
Shipping, Linn-Therese Skår Hos-
teland, som er nærmere presentert
annetsteds i bladet. Det er også etab-
lert nærmere kontakt med Salmon
Group, et nettverk av små og mellom-
store oppdrettere, som primært til-
rettelegger innkjøpsavtaler og felles-
løsninger for medlemmene.

SJØMATBEDRIFTENE
Den trolig viktigste posisjon er likevel
kommet på plass gjennom en allianse
med Sjømatbedriftene (tidligere Nor -
ske Sjømatbedrifters Landsforening). 
     Sjømatbedriftene er en arbeids-
giverforening for fiskeri og havbruk som
omfatter aktører i hele verdikjeden fra
oppdrettere, til slakterier, fiskemottak,
foredlingsbedrifter, grossister, eks-
portører og detaljister. Foreningen
arbeider med både næringspolitiske
spørsmål og økonomiske og faglige
saksområder. Administrasjonen ligger i
Trondheim med Robert Eriksson som
adm direktør og Håvard Høgstad som

styreleder og en administrasjon med
bred kompetanse. Sjømatbedriftene er
startet i 1965, og medlemsbedriftene
har 5000 direkte ansatte og en årlig
omsetning på 33 milliarder kroner.
     Styrene i Sjømatbedriftene og
Kystrederiene har begge gitt sin til-
slutning til en allianse som vil gi
begge organisasjoner og deres
medlemmer tilgang til verdifull
 kompetanse, og dessuten gi dem en
betydelig styrke og sterkere røst i
samfunnsdebatten. Alliansen skal
også arbeid med omdømmebygging av
næringen, organisasjonene og
medlemmene. 
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Fokus på grønn fornyelse: LNG-drevet fôrbåt Nyksund, foto Ole-Jakob Dingen
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WHAT’S IN IT FOR ME?
Det er åpenbart at en allianse mellom
Sjømatbedriftene og Kystrederiene vil
gi en sterkere posisjon rent nærings-
politisk. Vi har mye av de samme in-
teresser for kystnæring og utvikling/
forvaltning av kystområdene. 
     Noen hovedlinjer er merket ut i
samarbeidsavtalen, men mye vil
likevel være opp til organisasjonenes
videre håndtering.
Noen hovedpunkter er:

Medlemskap i organisasjonene er
basert på frivillighet. Sjømatbedriftene
vil anmode sine medlemsbedrifter
om å melde sine fartøyer inn i Kyst -
rederiene, og Kystrederiene vil an -
befale medlemsbedrifter innen Aqua
Shipping om å melde seg inn i
Sjømat bedriftene. Det skal ut-
arbeides egen struktur for kontingent
for slike dobbeltmedlemmer.
     Begge organisasjoners medlemmer
gis full tilgang til administrative res-

surser og organisatorisk kompetanse.
Det vil bli arrangert felles seminarer
og temamøter hvor det faller naturlig,
samt felles kurs ut fra medlemmenes
behov.
     Innen næringspolitikk vil det bli
utarbeidet en definert målsetning
med en felles politikk hvor dette er
naturlig, som f eks i politiske kon-
takter, relevante høringssvar og NOU-
arbeid.
     Meningen er å forsterke innkjøps-
samarbeidet ut fra medlemmenes
behov.
     Organisasjonene er enige om at
alliansen også omfatter samarbeid
innen følgende områder: Juridiske
områder som arbeidsgiverspørsmål,
regulatoriske krav til rederi, nærings-
middel, fiskehelse og fiskevelferd.
Kvalitetssystemer som sikkerhets-
styring, risikovurderinger og avviks-
behandling. Samt tariffsamarbeid
innenfor de relevante områder.

VÅR STEMME OG FOKUS
Det er vel ingen tvil om at sam-
arbeidet vil gi en viktig organisatorisk
tilknytning på havbrukssiden. Målt i
ansatte og omsetning blir
Kystrederiene den minste partner,
men det betyr også at vår stemme
blir sterkere næringspolitisk sett. 

Kystrederienes styrking av kunnskap
og nettverk er et naturlig svar på en
strategisk utfordring. Internt er også
vår foreningen naturlig delt i en
Shortsea- og en Aqua-del, men som
har de samme grunnleggende inter-
esser innen skipsdrift, transport-
politikk, havn og farvann og arbeids-
giverspørsmål. 
     Og det er en påminnelse om at
vi, når alt kommer til alt, driver en
service- og transportnæring på
kysten og de nære havområder. 

Kystrederiene:
Vekst i medlemsmassen
Kystrederiene opplever gledelig vekst i
 medlems massen i flere ulike sektorer.  
Per utgangen  av mai er det flest antall  
fartøy registrerte inne bulk, etterfulgt 
av brønnbåt, stykkgods og servicebåter.

Brønnbåt
21 %

Fòrbåt 8 %

Service
17%Bulk, 

24 %

Stykkgods 14 %

Tank,
8 %

Spesial
8%
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Ny styreleder i Kystrederiene har

KLARE AMBISJONER 
FOR NÆRSKIPSFARTEN
Med kjærlighet til kysten og lang politisk erfaring er Oskar Grimstad beredt for å fronte
medlemmene og styrke både sjøtransporten og nærskipsfarten.

•••  Av Linn Therese Skår Hosteland, linn@kystrederiene.no

Det viser seg i dagens samfunn at
nettverk er veldig viktig. Det er også
viktig at en kjenner til de politiske
systemene og ordningene for
næringsvirksomhet. Jeg tror at min
bakgrunn, erfaring og bekjentskaper
kan bidra til å få mer gods over på
kjøl. Mer gods fra vei til sjø er noe de
fleste politikere vil ha, men lite har
skjedd på området. Det vil jeg ha en
endring på. Her må vi fortsette å
jobbe politisk. 

Det er næringen selv som kan
komme med de beste forslagene til
løsninger, så vil jeg formidler hvordan
man i praksis kan få til det alle vil.
Jeg kjenner godt samferdsels-
minister Ketil Soldal Olsen. Han er
veldig opptatt av å redusere mennes-
keskapte utslipp og vil få det til i
 dialog med næringen. 

MILJØ, ENERGI OG NÆRING
Grimstad overtok i april styreleder-
roret etter Lawrence Falkeid, og har
blant annet tidligere vært stortings-
representant for FRP med fokus på
miljø, energi og næringssaker. 

Gjennom flere år i energi og miljø
har jeg vært med på internasjonale
klimaforhandlinger, i Afrika, Peru og
Paris. Det er ingen tvil om at
menneskeskapt forurensing påvirker
klima. I hvilken grad det påvirker kan
jo diskuteres. Men det som er et
 poeng i denne debatten er at gods-
frakt er en viktig del av alle velferds-
samfunn, og å gjennomføre det på den
mest mulig skånsom- og hensikts -
messig måten er noe alle ønsker,
både i Norge og globalt. Skipstrans-
port med nye grønne løsninger, vet vi
er bedre enn frakt på vei. Mye gods er
heller ikke egnet for å frakte på vei.
Derfor vet vi at sjøtransporten og
nær skipsfarten er viktige, også i
fremtiden. Den generelle gods-
mengden vil bare øke fremover, og

målet må være at mye av økningen
skjer sjøveien. 

At man har ulike sektorer fra
stykkgods til fiskefrakt organiserte i
Kystrederiene drar han frem som en
styrke.

En av fellesnevneren for alle
sektorer enten det er snakk om bulk
eller stykkgods, er at fartøyene er
energibrukere. Å samarbeide om det
grønne skiftet, og å få på plass
materiell som er energieffektivt vil
gagne alle, og det er en styrke i at en
på tvers av sektorene kan jobbe mot
samme mål.

Det påpekes videre at den Norske
skipsnæringen er i førersetet når det
gjelder utvikling av ny teknologi.

Samtidig vet jeg at en del av flåten er
gammel og at økonomien kan være ut-
fordrende. Å få på plass løsninger som
gjør at den eldste flåten blir fornyet,
gjerne med LNG, som jeg for  øvrig
synes er betydelig undervurdert, kan
dette bli teknologi som er interessant
for hele verden. Vi vet LNG  reduserer
utslippene markant, så videre utvikles
maskineriet tilpasset dette videre, kan
det være en løsning som også gir nye
arbeidsplasser langs kysten.

CO2-FOND
Grimstad legger videre til at han er
svært glad i kysten og aktiviteten i
kystsamfunnene.

Jeg har selv hatt båt i alle år, og
 feriert langs kysten i flere tiår. Ett år
kjøpte jeg et halvfabrikat, bygget
båten ferdig og seilte til Shetland for
å sjekke om det virket. Det gjorde den
heldigvis. Vi har en fantastisk kyst,
reflekterer han. 

For å opprettholde den fantastiske
kysten og kystsamfunnene påpekes
det at en reduksjon i utslipp fra kyst-
flåten og utvikling av en «grønnere
flåte» er veldig viktig.

Det er helt klart at utslipp vil bli

 ytterligere avgiftsbelagt, og at «for-
urenser betaler- prinsippet» blir
gjeldende. Co2-problematikken som
man forsøker å løse med avgifter er
ett eksempel på dette, og et eksem -
pel hvor jeg mener politikerne fore -
slår feil medisin. Man bør tilstrebe å
bygge opp et Co2-fond likt NOx-fondet.
Erfaringene her viser at det er svært
vellykket. Drar politikerne avgifter inn
i statskassen uten å skape løsninger
for næringen, lager man heller nye
problemer.

ØNSKER FLERE KYSTALLIANSER
Tidligere i år ble det klart at Kyst -
rederiene med Sjømatbedriftene
etablerer Kystalliansen. Nye sam-
arbeid og allianser påpeker Grimstad
også er viktig for fremtiden.

Jo flere man er som samarbeider
om felles utfordringer, jo enklere blir
det å nå fram til de høyeste organene,
jo større trykk legger man på beslut-
ningstakere. 

Han poengterer videre at kystflåten
er synlig i ulike sammenhenger hver
eneste dag. At organisasjonen og
medlemmer klarer å syne frem or-
ganisasjonen på en hensiktsmessig
måte, samt skape forståelse for be-
hovene til næringen vil bli viktige
fremover.

Vi er mange, og i felleskap kan vi
møte utfordringene gjennom en sterk
organisasjon. I strategien fremover bør
man i stor grad få inn medlemmene og
jobbe med det som opptar dem. Tiden
strekker ikke til, og alle kan ikke
«toge» mot statsråder og departement.

Medlemmene i Kystrederiene ut-
fører en tjeneste som samfunnet er
helt avhengige av, og vi kan lamme
viktige samfunnsfunksjoner om man
stanser virksomheten. Slik bøndene
gjør når de fyller Karl Johans gate
med traktorer, kan vi fylle Oslofjorden
med skip. For et syn det hadde vært! 



Oskar Grimstad er klar på at
en reduksjon i utslipp fra
kystflåten og utvikling av en
«grønnere flåte» er viktig for
nærskipsfarten.

FOTO LINN-THERESE SKÅR HOSTELAND
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Når man tenker på den
ledende industrien man har
klart å fremskaffe og utvikle
globalt innen brønnbåt …
er det ganske imponerende,
sier Bente Lund Jacobsen.

FOTO: TONY HALL ©
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Brønnbåteiernes Forening:

KVINNE VED RORET
Bente Lund Jacobsen (55) trådte inn som styreleder i Brønnbåteiernes Forening (BREF) i april. Med
store ambisjoner for utvikling i næringen er hun på plass for å fronte medlemmenes interesser.

•••  Av Linn Therese Skår Hosteland, linn@kystrederiene.no

– Jeg synes brønnbåt og alt som skjer
rundt havbruk for tiden er veldig inter-
essant. Det er mye spennende ut-
vikling i denne delen av næringen,
som jeg har lyst å bli med på videre. Å
bli bedre kjent med en ny del av
leverandør næringen til havbruk ser
jeg virkelig frem til, forteller Jacobsen.

Gjennom årene har den nye styre -
lederen studert blant annet arbeids og
organisasjonspsykologi, samt markeds -
føring og salgsledelse. Hun har også
fulgt den teknologiske utviklingen i
havbruksnæringen tett de siste 10
årene, da hun har jobbet hos utstyrs-
leverandøren Mørenot, samt hatt
mange ulike styreverv gjennom tidene.

– Jeg liker å ta del i nærings-
utvikling, å lære fra andre og snakke
med representanter fra næring og
politikk. Å presentere næringsvirk-
somhet er noe av det jeg liker best,
og jeg har fått anledning til å
presentere både næring og innova-
sjonstanker i tidligere roller. Det er en
egenskap jeg håper og tror kan være
et godt bidrag til BREF. Jeg er også
stolt av å fremme en spesiell, god og
sammensatt  næring som det hav -
bruks næringen er, summerer hun.

VIKTIG FOR KYSTEN OG 
VIKTIG FOR NORGE
Gjennom styreverv i Norsk Industri
har hun tidligere også fremmet
leverandør industrien til havbruk, som
brønnbåtsektoren er en del av. Til
daglig nå er hun tett på næringslivet
da hun arbeider som administrerende
direktør i Næringsforeningen Ålesund -
regionen.

At brønnbåt er viktig både i hjembyen
og nasjonalt sår hun ingen tvil om.

– Når man tenker på den ledende
industrien man har klart å fremskaffe
og utvikle globalt innen brønnbåt -

faget, ikke bare ved frakt av levende
fisk og de ulike operasjonene til knyttet
dette, men som total leverandør av
tjenester, er det ganske imponerende.
Måten man tenker på innen utvikling
av næringen er rett og slett veldig
 interessant.

På bakgrunn av det har hun
allerede en liten plan på hva som bør
 jobbes med fremover.

– Jeg ønsker å sørge for at jobben
næringen gjør og det de bidrar med
er mer synlig, og bidra til at man får
inn flere medlemmer og står enda
sterkere. Å være tilstede og fremme
utfordringer og ikke minst muligheter
for å sette næringen på kartet na-
sjonalt og internasjonalt, og ikke
minst bidra til politisk innvirkning på
de viktigste områdene fremover. 

Hvilke områder tenker du vil være
viktige fremover?

– Den teknologiske utviklingen
innen havbruksnæringen vi ser om
dagen, vil være et viktig tema frem-
over, og hvilke tanker våre medlems-
bedrifter har i den sammenheng er
noe som opptar meg. Hvor kan
brønnbåt fortsatt være i førersetet for
denne utviklingen sammen med sine
kunder? Det å være et hestehode
foran i teknologisk utvikling tror jeg
er veldig viktig. 

NÆRINGENS TALERØR
Jacobsen viser til at man gjennom
 utviklingstillatelser vil få flere ulike
metoder for å produsere laks på
langs kysten. 

– Hvordan skal man håndtere
 fisken ved nye oppdrettskonstruk-
sjoner som Salmars Havmerd, Nord-
laks sitt skipslignende anlegg, Marine
Harvest sitt lukkede egg, og Midt
Norsk Havbruk sin semilukket løs-
ning, er noe næringen må tenke på. Å

kunne håndtere dette og videreutvikle
teknologien vil fortsette å styrke
 konkurransefortrinnet til brønnbåt,
og kan sikre sysselsettingen i kyst -
samfunnene fremover. 

Hun er videre klar på at samhold
blant medlemmer er viktig, om man
skal nå frem med de sakene som
betyr mest for brønnbåt.

– Jeg har stor tro på kommunika-
sjon og informasjon, og håper vi kan
ha samlinger hvor man treffes og kan
sette oss ned og diskutere hva som er
viktig i veien videre. Så kan jeg være
informasjonssamler og talerør. Jeg vil
prøve å lytte til alle og dra med alle
på råd, når vi skal mene noe. Det er
medlemmene som har ekspertisen
på feltet, så skal jeg formidle det.

ØNSKER MER KONTAKT 
Utfordringer hun oppfatter fremover,
kan være lovverk som hindrer
medlemmene i å benytte tekniske
løs ninger de har utviklet.

– En annen sak kan være at
næringen ikke følger med i timen og
at havbruksnæringen utvikler seg
kjappere enn brønnbåt. Kanskje kan
det komme leverandører fra andre
områder og konkurrere på samme
plattformer. Eksempelvis har man
sett en enorm teknologisk utvikling
innen servicebåter den siste tiden. 

De første månedene har Bente fått
et lite overblikk over det som skjer i
brønnbåt, og hos enkelte medlemmer.

– Jeg har snakket litt med ulike
medlemmer og prøvd å sette meg inn
i hva medlemsmassen representerer
og bli litt kjent med noen, men her er
det enda en jobb å gjøre. Fremover
håper jeg flere kontakter meg for en
prat. Jeg vil gjerne høre fra
medlemmene, og bli enda bedre
kjent. Bare ring, oppfordrer hun. 



Knut Sætre & Sønner, Mastrevik

Fra Kystrederienes sjel
– Vi tok den første lasta til Mo i Rana i 1947, utstyr til kraftstasjonen som var under bygging,
 forteller Knut Sætre, 88 år gammel. Siden har det blitt veldig mange turer til Mo i Rana, både for
Knut Sætre selv, og fortsatt – etter 71 år – går Rana Frakt på kontrakt til Celsa med armerings-
stål fra Mo og skrapjern tilbake. 

••• Av Dag Bakka jr.  dag@kystrederiene.no

Austerheim ligger midt i leden . Foto: Helge Sunde.
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Rederiet Knut Sætre & Sønner i
Mastrevik, Austrheim i Nordhordland,
hører til Kystrederienes ryggmarg
eller frakte næringens sjel. Knut var
yngste sønn av Martin Sætre (1893–
1984) som kjøpte kutteren Solundir i
1914 og senere grunnla et dynasti av
frakterederier sammen med sine
seks sønner. I dag er Knut Sætre &
Sønner alene tilbake, med sønnene
Frode og Åge som redere og med
fjerde generasjon på vei inn. 

Fra kontoret i den tidligere dis-
ponentboligen til den for lengst ned-
lagte Mastrevik Sardinfabrikk driver

Frode og Åge Sætre i dag fire skip, tre
rimelig nye 4500-tonnere og 1300-
tonneren Rana Frakt. Begge har er-
faring fra sjøen, Frode som skipsfører
og Åge som maskinsjef. Begge er
oppvokst med båtene, seilte fra unge
år i feriene og gikk etter hvert
sammen om farens rederi. I 1985 ble
de medeiere i Knut Sætre & Sønner. 

KYSTEN OG EUROPA
Sætres 4500-tonere hører til de nyeste
i flåten, bygd i 2008–10. Frakt Fjord er
ombygd med gravemaskin, mens
Frakt Sund og Frakt Vik seiler som

vanlige lastebåter med ett stort laste -
rom med full lukeåpning og god kubikk.
Disse to drives befrakt nings  messig av
Strand Shipping i Mo i Rana, mens
rederier selv i det vesen tlige driver
Frakt Fjord, dels på faste kontrakter. 

Alle tre seiler under Kypros-flagg,
men har norsk skipsfører og grave-
maskinkjører og dels norske styr -
menn og maskinister, mens resten av
bemanningen kommer fra Litauen.
Det er nesten bare faste folk som har
seilt lenge i rederiet. På Rana Frakt,
som seiler i NOR, er det full norsk
bemanning og lærlinger. 
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Det er Frode som tar seg av det
kommersielle med befraktning og
operasjon, mens Åge tar seg av det
tekniske. De har god hjelp av Vegar
Sætre som alternerer mellom
skipper jobb og kontor, og Ørjan
Haukeland som på samme måte
altererer mellom maskin og kontor.
Og Irene Helen Foss som er mann -
skaps koordinator, tar seg av regn-
skapet og holder «guttene i ørene».  

TIME-OUT OG NY START
– Vi har vært forsiktige, sier Frode
Sætre (60). Vi driver med det vi kan,
vi har seilt selv og vet hva det går i.
Vi tar hånd om ISM’en selv. Det blir en
livsstil på mange måter.

Men de har faktisk hatt et valg. 
Vinteren 1989 solgte rederiet sine to

skip, Frakt (1490 tdw) og Frakto (1554
tdw), Det var gode tider; de fikk 18–20
pro sent rente på pengene de satte i
banken. Det var nok med vemod at
Knut og sønnene leverte skipene til
nye eiere, men 80-tallet hadde vært
vanskelig. Frode ble skipper på en av
taubåtene på Sture, mens Åge tok
chief-skolen og fortsatte å seile i
Knutsen OAS Shipping. 

Frode kjedet seg på Sture, og etter
fem år var det nok. Med faren og

broren på laget ble Knut Sætre &
Sønner startet opp igjen.

– Eg rekna jo med at dette skulle
være en yrkesveg, så det var heilt
 naturleg, sier Knut, som den gangen
var 65. 

De kjøpte en hollandsk singel -
dekker på 3700 tdw fra 1973, som ble
bygd om med gravemaskin og dykket
ned til 4550 tdw. Den kom i fart i
 august 1974 som Tri-Frakt, med be-
fraktning hos Marcussen-Fjeld i Oslo.
En god og lykkelig båt med Frode som
skipper og Åge som maskinsjef.
Tre år senere fikk de kontrakt med
 Fundia for stålfarten fra Mo i Rana.
Knut Sætre var tilbake i manesjen
med nyinnkjøpte Rana Frakt.

DYNASTIET
Austrheim var i mange år et øy -
samfunn som levde av fiske og frakt -
fart. På 1960-tallet hørte det hjemme
35–40 fraktefartøyer her. Rundt 1970
kom broene som knyttet øyene sam -
men med fastlandet og rundt 1973
skulle oljeraffineriet på Mongstad bli
et tidsskille. Men fremdeles har kom-
munen tre aktive rederier, Mikkal
Myklebusthaug og Fonnes Shipping
ved siden av Knut Sætre & Sønner. 
– Eg trur ikkje desse smårederia har

framtida for seg, sier Knut Sætre
nøkternt og ser ut over sundet mot
 Utkilen. 

Statistisk kan han ha rett. Mang -
foldet på kysten fra gamle dager er
borte. Men så spørs det for et rederi
med 3–4 bulkskip i et frag mentert
marked og med et konkurransedyktig
driftsopplegg?  Med påpasselighet og
kompetent drift, dyktige folk om bord
og befraktning som gir best mulig ut-
nyttelse av skipene?  

Her er det en nøktern kultur for
sjøtransport. Men en kamp vil det all-
tid være.

KNUT SÆTRE & SØNNER,
AUSTRHEIM

• Startet 1959/1985
• Aktive eiere Frode Sætre, 

Åge Sætre

Flåte:
ms Rana Frakt    1323 tdw    1987

ms Frakt Fjord    4750            2008

ms Frakt Sund    4700            2009

ms Frakt Vik        4850            2010
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Fra venstre Ørjan Haukeland, Knut Sætre, Irene Helen Foss, Frode Sætre og Åge Sætre. Foto Dag Bakka
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Foto: Marius Fiskum/
Norges Sjømatråd



HORDAFOR:

FRA PROBLEM TIL PRODUKT

Karsten Østervold (70) har gått sine egne veier. Fra fiskeriadelen med ringnotkonsesjon til fiskeslo
og avskjær til å bygge en foredlingsindustri for fiskeprotein og fiskeoljer. På 35 år er det bygget en
bedrift som årlig omsetter for 800 millioner kroner og med 150 ansatte.

•••  Av Dag Bakka jr.  dag@kystrederiene.no

For innsatsen har Østervold fått ut-
merkelse fra Det norske Selskab til
Fiskerienes Fremme for «å ha skapt
verdier hvor andre så problemer».

Kanskje var det nettopp en sta auste -
volling som skulle til for å takle de
utallige problemene med å ta vare på
mer av de marine ressurser?

Som bas og fisker ble Karsten
Øster vold for første gang oppmerk -
som på mengden av avfall under
loddefisket på Finnmarkskysten i
1982. Han tok vare på avfallet på
RSW-tankene i Karoløs, familiens den

gang nye ringnotbåt, og tok imot fra
andre båter før han førte det hjem til
Rabben på Selbjørn. Her ble fiske -
avfallet lagret på tank og solgt som
ingrediens til våtfôr for fiskeoppdrett.
Ut av dette ble Hordafor startet i
1983. 

FRA PROBLEM TIL PRODUKT
Fra gammelt ble småfisk, fiskeslo,
avskjær og daufisk dumpet i sjøen
hvor det jo for så vidt kom fra. Tidlig på
80-tallet ble det tatt til orde for land-
deponi for marint avfall, og i 1988 kom
det forbud mot å dumpe avfall i sjøen.

En konsulentrapport anbefalte å
ensilere avfallet som fôr eller gjødsel. 

Karsten Østervold hadde i denne
perioden tatt sine grep. Ringnotbåten
ble solgt til Møre i 1984 for 24
millioner kroner, og etter at all gjeld
var dekket var det 7 millioner igjen.
Dette ble investert i lagertanker,
tankbil og etterhvert tankbåt. Han
tilbød seg å hente avfall mot betaling
for kverning og ensilering, dvs
tilsetting av 2-3 prosent maursyre for
konservering. Loddeavfall gikk til
fiske fôr, mens død fisk og avfall fra
oppdrettsanlegg gikk til grisefôr. 

Båt og anlegg på Salthella, foto Alf Johan Kristiansen

KYSTREDEREN NR. 1/2018
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Etter at forbudet not dumping var
kommet, fikk han organisert levering
av tankanlegg til oppdrettere og
slakterier med avtakere så langt
unna som i Skottland og i Chile. På ett
år ble det solgt 800 slike anlegg.

Det neste målet for Hordafor var å
komme i gang med foredling av avfallet
til fiskeprotein. I 1991/92 ble det kjøpt
et nedlagt meieri på Møre som ble
demontert og satt opp på Geitholmen
på Salthella som prosessanlegg, supp-
lert med innkjøpte oljetanker fra Johan
C Martens tranraffineri i Bergen. Den
første oppstart var i 1992, men med
modifisering av anlegget året etter. Det
var da investert 10 millioner kroner.

Ved prosessanlegget ble det fram-
stilt hydrolysert fiskeprotein konsentrat
(FPC) og fiskeolje, som merke  varene
H-Pro og H-Oil. Det ble etablert mar -
kedsavdeling i Danmark og funnet
kunder i Polen, Nederland, Tyskland,
Tyrkia og Hellas. Hordafor skjøt fart.

HVITFISK OG LAKS
De siste 20 år har opplevd sterk ut-
vikling, drevet av tiltakende indu -
striell utnyttelse av fiskeavfall fra
havfiskeflåten og av veksten i hav-
bruksnæringen. I prinsippet går avfall
fra oppdrett og slakterier til dyrefôr,
dels for å forhindre kannibalisme i
merdene, mens hvitfisk kan også
brukes til fiskefôr. 

Hordafor satset på innhenting av
ensilasje fra havbruk til anlegget på
Salthella, mens et nytt prosessanlegg
ble bygd i Lovund på Helgeland for
mottak av avskjær fra hvitfisk og
pelagisk fangst. Her blir det
produsert FPC og fiskeolje. Siden
2010 er det etablert mottak og
ensileringsanlegg i Honningsvåg,
Tromsø, Brettesnes, Bodø, Avery,
Vigra og Egersund. 

For produksjon til humant konsum
har selskapet bedriften North Capelin
i Honningsvågsom fryser sild og
lodde og produserer lodderogn. På
Færøyene er Hordafor medeier i PF
Biotech som produserer ingredienser
til humant konsum. 

Ved siden av foredling har bedriften
en teknisk avdeling som utvikler,
produserer og installerer ensilasje-
anlegg til slakterier, oppdrettere, og
for videre foredling i fiskemottak og
fartøyer. 

Hordafor er gradvis utviklet til en full-
integrert organisasjon som spenner fra
mottaksanlegg, ensilasjetankere, pro-
sessanlegg, forskningsavdeling og
salgsorganisasjon til utskipning av
ferdigprodukter med egne kjemikalie -
tankere. Bedriften er blitt en total -
leverandør for tjenester vedrørende
biprodukter til fiskeri og oppdrett,
samt utstyr, frakt, dødfisk håndtering,
destruksjon, beredskapsløsninger og
handel med marine ingredienser. 

I desember 2011 ble 50 prosent i
Hordafor solgt til Austevoll Seafood

ved Welcon Invest for 120 millioner
kroner. For Østervold var det viktig å
få inn en langsiktig partner fra
samme miljø som også kunne være
en stabil leverandør av råstoff.
 Bedriften har også ekspandert ved
oppkjøp, som Biotech Færøyene og
Ren-Akva med to fiskemottak og
ensileringsanlegg i Troms.

REDERIET
For austevollinger som var oppvokst
med båt var skrittet til å skaffe eget
fartøy naturlig. Første Hordafor ble
kjøpt i 1990, en tidligere slamtanker
på 6520 kbm som ble gjort om til
ensilasjetanker- Den første kjemikalie -
tankeren, Hordaforn Pilot på 2200
tdw, ble kjøpt i 1997, men solgt etter
to år, men vekten i første omgang ble
lagt på føring av ensilasje. 

Det viste seg raskt at ringnotbåter
med RSW-tanker egnet seg best til
anløp ved oppdrettsanlegg og fiske -
mottatt, relativt små fartøyer med
stor maskinkraft og manøvrerings-
evne. Problemet var at Sjøfarts-
direktoratet stilte krav til lasteskips-
sertifikat, noe som ville kreve full om-
bygging til SOLAS regler. Det for imid-
lertid inntil videre gitt dispensasjon. 

For skipning av ferdigprodukter
som FPC og fiskeolje kom det i 2017
krav om IMO II-klasse
kjemikalietankere. Hordafor har der-
for de siste tre år kjøpt tre større
kjemikalieskip på 2600-4200 tdw. En
stor sak for Karsten Østervold var det
likevel da han i 2016 kunne kjøpe
ringnotbåten Vestfart fra 1977, som
altså var den gamle familiebåten
Karoløs som var blitt solgt i 1984. 

HORDAFORS FLÅTE

mt Hordafor II        803 bt         1979       ensilasje        ombygd 1999, ex slamtanker

ms Hordafor III      634 bt         1967       ensilasje        ombygd 2003, ex ringnot

ms Hordafor IV      1032 bt         1975       ensilasje        ombygd 2008, ex ringnot

mt Hordafor V        2650 tdw      1997       kjemikalie      ombygd 2015

mt Hrdafor VI         3232 tdw      1991       kjemikalie      ombygd 2017

mt Hordafor VII     4216 tdw      1992       kjemikalie      ombygd 2018

ms Karoløs            811 bt         1977       ensilasje        ombygd 2016, ex ringnot
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Nyåpnet kysthavn kan fjerne
13 000 vogntog fra veiene
Med blant annet et sørkoreansk TV-team til stede, åpnet fiskeriminister Per Sandberg nye
Kråkøya kysthavn i slutten av mai. Over 500 hadde møtt opp til den store begivenheten. 

•••  Av Linn Therese Skår Hosteland, linn@kystrederiene.no

Havna lokalisert i Vikna i Trøndelag på ligger på Kråkøya,
cirka fire kilometer nordøst for Rørvik. Den eies av Nord-
Trøndelag Havn IKS Rørvik (NTHR), som igjen eies av de
tre kommunene Vikna, Leka og Nærøy. 

Kaia er 80 meter lang og har en minimumsdybde på tolv
meter. Dekket har en bæreevne på 10 tonn per kvadrat -
meter, i tillegg til at havna har en 20 meter bred og 25 meter
lang ro-ro-rampe, der kaifronten har 30 meters dybde.

Havna ble i hovedsak bygd for frakt av sjømat fra Ytter-
Namdalen og ut i verden. Intensjonen er at transport av
sjømat fra Kråkøya kysthavn og fra Hitra kysthavn kan
redusere omfanget av «laksetrailere» fra Trøndelag med
50 % allerede første driftsår. Dette tilsvarer cirka 13 000
vogntog.

NTHR har investert 85 millioner kroner i bygging av
kysthavna med tilhørende industripark.

Paul Ingvar Dekkerhus, Oddvar Bakke og Per Sandberg under
 åpningen. Foto: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS/Facebook.

Her lastes den første containeren med sjømat ombord fra Kråkøya Kysthavn. – Godsoverføring fra vei til sjø er et godt klima- og miljøtil-
tak, sa Bellonas Jan Kjetil Paulsen under åpningen. Foto: Bellona/Twitter.

KYSTREDEREN NR. 1/2018
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Trygghetsforsikringen 
til Kystrederiene  
leveres av Gjensidige

Ny havne- og farvannslov
Kystrederiene har vært sterkt involvert i arbeidet med den nye havne- og farvannsloven. I lov-
utkastet som ble presentert 1.mars i NOU 2018-4 «Sjøveien videre» er det både positive og be-
kymringsverdige forslag. Foreningens høringsnotat er nettopp levert, og etter høringsrunden er
det ventet at endelig lovforslag vil bli levert til Stortinget våren 2019 for videre behandling.

•••  Av Dag Bakka jr.  dag@kystrederiene.no

POSITIVT
Kystrederiene har prinsipielt ønsket
sterkere statlig medvirkning i farled
og havn og at Kystverket må ta rollen
som faginstans for transport og tje-
nester på kysten. Vi mener samtidig
at kommunal forvaltning av sjøområdet
begrenses til strandsone og reelle
havneområder, mens Kystverket skal
ta ansvar for farleder og sjøområde. 

Vi finner det derfor gledelig at lov-
forslagets § 1 pålegger havnene et
klart samfunnsoppdrag: Å «fremme
sjøtransport som transportform og
legge til rette for effektiv, sikker og
miljøvennlig drift av havner og bruk
av farvann». 

Det foreslås at statens ansvar for
kyst og farleder styrkes og at det
kommunale ansvar for havneområder
blir sterkt geografisk innsnevret.
Dette vil kunne sette stopper for
kommunale avgifter i sjøområdene.
Det legges også opp til organisatorisk
og regnskapsmessig skille mellom
havnenes myndighetsutøvelse og
havnedrift.

Styrking av Kystverkets ansvar for
farledene kan komme til å medføre
økte kostnader. Vi mener at slike
kostnader må anses for et samfunns-
ansvar bekostes som vedlikehold av
annen transportstruktur over
Departe mentets budsjett. 

HAVNEKAPITALEN
Vi er derimot mer kritisk til lovfor-
slagets åpning for havneeier (kom-
mune) til å ta utbytte fra havnekassen
på visse forutsetninger. Kystrederiene
mener at den opparbeidete kapital i
havnene er et resultat av mange års
brukerbetaling. Denne kapitalen skal
anvendes til kommersielle havnefor-
mål, slik ordningen er i dag. 

Sammen med de andre rederi -
organisasjonene har vi derfor tatt dis-
sens på dette punkt. Subsi diært
mener vi at havneeier må forpliktes
etter §1 til å utarbeide lokal havne -
plan med klare rammer for drift,
vedlikehold og utvikling, med Kyst-
verket som tilsynsmyndighet.

BEHOV FOR 
KUNNSKAP OG  S AMORDNING
Kystrederiene påpeker at havnene er
kommunale ledd i en ellers statlig
styrt infrastruktur. Vi forslår derfor at
departementet gjennom Nasjonal
Transportplan gjennomfører en ut-
redning av det forventede behov for
havnetjenester nasjonalt, og stiller
opp en prioritering av tiltak som
grunnlag for tilskudd til havne -
samarbeid, havneutvikling mv. Dette
er et dynamisk område med sterk
nærings utvikling, nye knutepunkt og
transportveier. 

Kystrederiene har også utfordret
departementet til å se på samordning
og standardisering i tiltak som iverks-
ettes i havnene. Det gjelder f eks
investeringer i miljøtiltak, i inter -
modalitet, havneoperasjon, ISPS mv.
En slik funksjon ville i realiteten bli
utført av Kystverket som derved
virkelig kunne spille rollen som en
maritim transportetat.
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Har bestilt:
VERDENS FØRSTE «LNG HYBRID» BRØNNBÅT 
– Vi har en egen brønnbåt i dag. Vi kontraherer nå en ny
båt med fremtidsrettet teknologi for å få større trans-
portkapasitet, oppnå enda sikrere drift og ikke minst
nødvendig kapasitet for den økningen i produksjonen
som vi planlegger. Havfarmene vil kreve mer av hele
 verdikjeden, sier Kurt Werner Nilsen som er ansvarlig
for brønnbåtdrift i Nordlaks i en pressemelding.

Fartøyet er designet av NSK Ship Design i Harstad og
skal bygges i Tyrkia hos Tersan Shipyard. Brønnbåten
blir 84 meter lang og 19 meter bred, og blir utrustet med
den nyeste teknologien for håndtering av fisk og vann-
kvalitet. Brønnbåten får kapasitet til å frakte over 600
tonn levende laks og gode fasiliteter for mannskap.

– NSK Ship Design har jobbet med å utvikle brønn-
båter med LNG-fremdrift siden 2010, og har hele tiden hatt sterk tro på at dette er rett vei å gå for næringen.
Dette fremdriftssystemet vil redusere drifts- og vedlikeholdskostnadene for brønnbåtene og gir en betydelig
 miljøgevinst, sier sier Thomas Myhre, Salgssjef i NSK Ship Design i meldingen.

Vannkvalitet og fiskevelferd samt miljø har vært hovedfokus i utviklingsprosessen. Brønnbåten er også konstruert
for å kunne operere ved havbruksanlegg i mer eksponert farvann.

– Vi ser et stort potensiale for LNG og batteripakker i brønnbåter. Neste generasjons brønnbåter har en rekke
kraftkrevende prosesser om bord, og brønnbåtenes logistikk og driftsmønster gjør LNG og batterier egnet som
kraftkilder, sier Thomas Myhre.

Forventet levering av brønnbåten er i februar 2020.
Foto: NSK Ship Design.
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FØRSTE BLØGGEBÅT LEVERT
Bløggebåten Aqua Merdø ble levert 24. mai til DESS Aquaculture Shipping AS, Grimstad, fra
 Myklebust mek Verksted i Guskebotn. Den er gått inn på et 10 års T/C til Marine Harvest ASA. 

•••  Av Dag Bakka jr.  dag@kystrederiene.no

Dette er en nyskapning på 59 meters lengde som er ut-
formet for slakting av fisk med kapasitet på 400 tonn. Den
er utstyrt med et «stun & bleed» prosessanlegg som kan
ta hånd om 100 tonn fisk per time. Fisken går deretter til
RSW-tanker og flir ført rund og usløyet til landanlegg for
videre bearbeiding. Designet fra Salt Ship Design på Stord
har nye løsninger som sikrer fiskevelferd, hygiene,
smittesikring og kvalitet. 

Det nyskapende prosjektet til 200 millioner kroner, med
Marine Harvest som pådriver, ble lagt inn i et nytt selskap
med Deep Sea Supply (DESS) som partner. Kontrakten ble
offentliggjort i august 2016, og selskapet ble i fjor fu-
sjonert inn i SolstadFarstad som eget datterselskap. Aqua
Merdø er den første prosessbåten som blir levert, men det
kommer snart flere. 

Vellykket tariffkonferanse
Medlemmer som representerte over
1000 arbeidstakere, var samlet i
Bergen når Kystrederiene arrangerte
tariffkonferanse i juni.

Målet for konferansen var å disku -
tere fanesakene for høstens forhand-
linger. Medlemmene og administra -
sjonen hadde gjennomgang av de ulike
overenskomstene, gruppearbeid og
gode diskusjoner rundt både NOR-av-
talen, NIS-avtalen og Serviceavtalen.

Det var stor interesse fra
medlemmene på flere områder. En-
gasjementet var så stort og kon-
feransen var såpass vellykket at ad-
ministrasjonen i Kystrederiene tenker
at den fremover bør holdes årlig, da
med fokus på ulike problemstillinger.
Organisasjonen får da relevant
«input» for å jobbe med det
medlemmene ønsker, samt at
medlemmene får en erfaringsutveks-
ling og kunnskapspåfyll.

Tarifforhandlingene med sjø-

mannsorganisasjonene vil skje i løpet
av høsten. I år er det hovedoppgjør.
Sammendrag fra konferansen og in-

formasjon rundt fokusområder frem-
over vil gå ut til medlemmene etter-
hvert.

Silje Færevåg Stokland og Kjetil Lundberg fra advokatfirma Simonsenvogtwiig, hadde en
gjennomgang av ulike forhold innen arbeidsjuss og tariff. 

Foto Ole-Jakob Dingen



Etableringa av eit CO2-fond
Stortinget har bedt regjeringen igangsette en prosess med berørte næringsorganisasjoner om
etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond. Det legges til grunn at fondet sikres
 til strekkelige inntekter gjennom en opptrapping av CO2-avgiften for berørte næringer og at
 finan  si eringen er på plass innen 2020. 

•••  Av Kenneth Erdal, kenneth@kystrederiene.no

Det er et mål at fondet skal bidra til å
kutte klimagassutslippene med 2
millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig
innen 2030. Kystrederiene sam-
arbeider med andre nærings-
organisasjoner innen skipsfart.

Skipsfartsgruppens posisjon er at et
CO2-fond skal etableres etter modell
av dagens NOx-fond; virksomhetene
betaler inn avgift og får dermed
tilgang til å søke midler fra fondet.

UTREDNING
Næringsorganisasjonene, som er
med i arbeidsgruppen vedrørende
CO2-fondet, har fått utarbeidet en
rapport for å skaffe et felles kunn-
skapsgrunnlag. Rapporten «Tekno -

logiutvikling og incentiver for klima -
vennlig næringstransport – med CO2-
fond som virkemiddel» er utarbeidet
av Thema Consulting Group. 

Formålet med rapporten er å kart -
legge muligheter og barrierer for å
redusere utslipp i transport sektoren
gjennom tiltak som trenger støtte, og
å drøfte hvordan et CO2-fond kan bidra
og hvorfor det kan være mer effektivt
enn eksisterende støtteordninger.

Et CO2-fond kan bli et viktig supp-
lement til de statlige ordningene som
er rettet mot å fremme utvikling og
utrulling av ny teknologi på transport-
området. Det er viktig at miljøavtalen
som legges til grunn for et CO2-fond
utformes slik at det blir en god

balanse mellom de forpliktelsene
som fondet tar på seg og de fordelene
som medlemskap innebærer for den
enkelte bedrift og for næringslivet
som helhet.  

VEIEN VIDERE
Målet er at forhandlingene vedrør-
ende CO2-fondet blir ferdige i
2018/19, slik at det kan igangsettes i
løpet av 2019. Forhandlingene er
ennå ikke startet, men man håper å
kunne komme i gang med disse
høsten 2018.

Kystrederiene representert i NOX-fondets styre
Nestleder i Kystrederiene sitt styre,
Ivar Ulvan, går inn som styremedlem i
NOx-fondet. Ivar er til daglig reder og
teknisk sjef i Egil Ulvan Rederi As i
Trondheim. 

Dette er et rederi som har utmerket
seg på bruk av mer miljø vennlige
fremdriftssystem, og har i dag 2
fartøy som går på LNG.

-Det er veldig bra at Kystrederiene
nå blir representert i styret. Uten NOx-
fondet kunne ikke vi bygd våre fartøy
som i dag går på LNG. Så viktige er
NOx-fondet for fornyelsen av nær-
skipsflåten i dag, uttaler Ivar Ulvan.

Næringslivets NOx-fond har som
formål å redusere NOx-utslipp.
Femten samarbeidende næringslivs-
organisasjoner er stiftere av fondet,
deriblant Kystrederiene. 

NOx-fondet gir støtte til virksom -
heter som gjennomfører tiltak for å
redusere sine NOx-utslipp. Støtten
fra NOx-fondet blir utbetalt når til-
taket er gjennomført og dokumentert.
Fondet har gitt tilsagn til over 1.000
søknader om støtte til NOx-reduser-
ende tiltak. Samlet støtte som er inn-
vilget er 5,5 mrd. kroner. Gjennom -
føres tiltakene som planlagt er for-
ventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.
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Nye styrer tar fatt
På årets generalforsamlinger i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening 19.april på Radisson
Blu Værnes ble det valgt nye styreledere i begge organisasjoner. Samtidig ble styrene fornyet med
nyvalgte styre medlemmer, slik at det er en blanding av erfaring og friske krefter som nå skal lede
oss videre.

Begge de nye styreledere, både Oskar
Grimstad og Bente Lund Jacobsen, er
behørig presentert i Kystrederen, men
vi må også ta med de øvrige.

I Kystrederiene har Ivar C.Ulvan
også fått oppgaven som nestleder,
samtidig som han fortsetter som
styremedlem for sektoren Havbruk.
For Bulk & vei har Jon Fredrik
Mostraum tatt over, mens Lara Kon-
radsdottir fortsetter for Stykkgods,
Magne Årvik for Tankfartøy og Hall-
geir Bremnes for Spesialfartøy. Fra
Brønnbåteierne kommer Bente Lund
Jacobsen med som nytt medlem.

I Brønnbåteiernes Forening består
det nye styret av foruten leder av
Robin Halsebakk og Børge Lorentzen. 

Valgkomiteen til neste general -
forsamling ledes av Steinar Uggedal,
Arild Hoff, Jetmund Runde og Sindre
Stovner, valgt fra de ulike sektorene. 

Første styremøte med Oskar Grimstad i formannsstolen. Fra venstre: Magne Årvik, Lara
Konradsdottir, Torild Veland Vik, Oskar Grimstad, Tor Arne Borge, Jon Fredrik Mostraum
og Bente Lund  Jacobsen .

Nye styrer tar fatt
På årets generalforsamlinger i Kystrederiene og Brønnbåteiernes Forening 19.april på Radisson
Blu Værnes ble det valgt nye styreledere i begge organisasjoner. Samtidig ble styrene fornyet med
nyvalgte styre medlemmer, slik at det er en blanding av erfaring og friske krefter som nå skal lede
oss videre.

Begge de nye styreledere, både Oskar
Grimstad og Bente Lund Jacobsen, er
behørig presentert i Kystrederen, men
vi må også ta med de øvrige.

I Kystrederiene har Ivar C.Ulvan
også fått oppgaven som nestleder,
samtidig som han fortsetter som
styremedlem for sektoren Havbruk.
For Bulk & vei har Jon Fredrik
Mostraum tatt over, mens Lara Kon-
radsdottir fortsetter for Stykkgods,
Magne Årvik for Tankfartøy og Hall-
geir Bremnes for Spesialfartøy. Fra
Brønnbåteierne kommer Bente Lund
Jacobsen med som nytt medlem.

I Brønnbåteiernes Forening består
det nye styret av foruten leder av
Robin Halsebakk og Børge Lorentzen. 

Valgkomiteen til neste general -
forsamling ledes av Steinar Uggedal,
Arild Hoff, Jetmund Runde og Sindre
Stovner, valgt fra de ulike sektorene. 

WITH FROHAVET SATT I FART
Egil Ulvan Rederi AS i Trondheim
kunne 2.mai sette With Frohavet
(2532 tdw) i fart etter kjøp og om-
bygging for seilingsopplegget mellom
Oslofjorden og Tromsø. 

Skipet er tidligere Silver River,
kjøpt fra Silver Liner AS, Bergen, og
opprinnelig bygd som Langfoss på
Myklebust Verft i 2007 for Eimskip.
Det har termo-rom på 5568 kbm (-
26/+38 grader C) med stor sideport,
50 tonns kran og plass til 48 con-
tainere. Under ombygging ved Hals-
nøy Dokk fikk skipet installert ekstra
baugpropell, losse anlegg for fiskefôr
og DP-anlegg, foruten at det er malt

om til rede riets farger med With Line
på siden. Nå er skipet flagget om til
NOR med Trondheim som hjemsted
og norsk bemanning.  

Det er ellers interessant at Ulvan
Rederi har kjøpt et fartøy som det i
sin tid var med å utvikle sammen
med Multi Maritime i Førde, typen
MM80 med Svartfoss og Storfoss fra
Vaagland som de første, fulgt av fire
søstre fra Mykle bust Verft.  

With Frohavet er satt inn i sei -
linger mellom Moss og Tromsø i
samseiling med Kristian With i 16-
daglige rotasjoner. Rederiets With
Junior seiler mellom Stavanger og

Tromsø i 14-daglug rute i samarbeid
med Svealand. Fra august vil nykom-
meren på forsøksbasis føre fersk laks
fra Jøsnøya på Hitra til Hirtshals i
kjølecontainere.  Navnet Frohavet er
hentet fra familiens gamle fraktes-
kute på 75 tdw fra 1919.

Egil Ulvan Rederi AS har dess uten
kjøpt Eidsvaag Junior (1300 tdw),
bygget som sideportskip i 2001, for
overtagelse i desember. Dette skipet
vil bli satt inn i fast rute mellom
MidtNorge og Finnmark, og rederiet
kan derved tilby regulær linjetrafikk
langs hele kysten.



SIDE 26



KYSTREDEREN NR. 1/2018

SIDE 27

Næringspolitisk rådgiver for «Aqua shipping»

Linn-Therese Skår Hosteland
– Havbruksnæringen er i omstilling og vil vokse. Det er viktig at flåten er i utvikling og blir tilpasset
disse utfordringene. Vi må jobbe for at næringen får de rette premissene for å leve!

••• Av Dag Bakka jr.  dag@kystrederiene.no

Sier Linn-Therese Skår Hosteland,
nykommeren i Kystrederienes ad-
ministrasjon som næringspolitisk
rådgiver. Oppvokst på merdkanten i
Masfjorden i Nordhordland, erfaren
journalist og senest web-redaktør i
Kyst.no. Hun bringer med seg vid
kunnskap, brede kontakter, forståelse
av næringens kulturer og interesse
for strategi. Og alt dette idet hun pas-
serer tretti. 
– Vi må ha tankene i bunn, og krydre
det utad. Næringen trenger det!

Da Linn ble født trengte faren et leve-
brød, så han søkte konsesjon for opp-
drett. Sik vokste hun opp sammen
med yngel og smolt i oppdrettsanlegg
og dyrking av laks, senere kveite og
torsk. Hun lærte alt om fisk, men
syntes båter var skumle; de var
gjerne store og noen gikk fort.

Egentlig ville Linn inn i Forsvaret,
men hadde pådratt seg så pass med
fotballskader at hun ble erklært «ikke
tjenestedyktig». Alternativet da var

journalistikk og helst krigsreporter,
så veien gikk til medier og kom-
munikasjon på Stord, til journalistikk i
Bergen og påfølgende praksis i aviser.
Hun hadde søkt master-studium i
Australia da hun fant ut at hun var
gravid. 

Det var da hun tenkte: – Eg e’ lei fisk,
men ka kan eg? Jo, fisk og journalis-
tikk!

Hun sendte søknad til et bran-
sjemedie i Bergen, ble innkalt til
intervju og ansatt – under tvil. Kunne
de ansette en masfjording som kom
rekende på fjøl? De tok sjansen.

Som journalist dekket hun det som
skjedde i havbruksnæringen, bygget
kontakter, skrev reportasjer, fikk inn-
sikt og tillit. Skrev konsist og korrekt,
gjorde det aktuelt og spenstig, om
oppdrett, båter, problemstillinger og
folk. 

Ved skrivebordet i Kystrederiene, i
kontakt med medlemmene og

myndigheter har hun en litt annen
agenda. Havbruksnæringen skal løse
sine utfordringer og vokse. I denne
utviklingen er det mange oppdrettere
som også blir redere, mest for
arbeidsbåter, noen også for brønn- og
andre typer båter. Det er kommet
mange «lusebåter», og brønn-
båtnæringen står sentralt både i
hygienebehandling, transport,
sortering og telling. Også nye fartøy
er under innseiling. Bløggebåtene er
her, slaktebåtene kommer.
Nøkkelen til effektivisering i bransjen
ligger ved innovasjon, samtidig som vi
må ta verdiskapning langs kysten og
det grønne skiftet på alvor.

Kystrederiene skal hevde næringens
interesser. Det går på maritime
spørsmål, fiskevelferd og regelverk,
og på de politiske rammene for
kystnæringene. Her trengs det både
innsikt, tillit og strategisk forståelse.
Og gjøre det spenstig. 
Men manøvrere båt kan hun ikke. 



Retur:
KYSTREDERIENE 
Postboks 2020, Nordnes
5817 Bergen


