
NyheterFiskaren • Mandag 2. januar 2006 Side 13

Avtale mellom EU 
og Kapp Verde
Hvaler: EU og Kapp Verde-
øyene, midt ute i Atlanter-
havet, inngikk nylig en ny
femårig avtale om fiske. 

Det betyr at EU-fartøy
kan fiske i øyenes farvann,
mot en avgift på drøye tre
millioner kroner i året. 84
EU-fartøy kan delta, og de
fisker fortrinnsvis tunfisk.

Erstatning for 
tapt laksefiske
Hvaler: Ni laksefiskere på
Bornholm har fått til sam-
men tre millioner kroner i
erstatning for tapt laksefis-
ke, etter saken med dioksin
i store laks. 

Fiskere ble lovet full er-
statning av den danske fø-
devareministeren, men nå
viser det seg at erstatning-
en bare dekker 85 prosent
av tapet de hadde.

Fiskere protesterer 
mot vindmøller
Hvaler: Sverige har storstil-
te planer om å bygge vind-
møller for å skaffe mer
strøm, særlig fordi de må
legge ned kjernekraftver-
kene sine. 

Det er planer om å plas-
sere ut vindmøller på et
større område ved Ystad i
Østersjøen, på Kriegers
flak. Ifølge fiskerne er det
et viktig oppvekstområde
for fisk.

Ålesund: – Vi har orien-
tert norske myndigheter
om de fiskeriplaner vi
har i Marokko og fått til-
bakemeldinger om at vi
ikke bryter norske lover
og forordninger med
Marokko gjennom de
planer vi har, sier reder
Odd Kjell Sjøvik i Sjøvik
AS (lite bilde).

Einar Lindbæk

Einar.lindbak@fiskaren.no

Han mener nyhetssaken i Fis-
karen fredag gikk litt for langt
med å fastslå at norske myn-
digheter gjennom UD har

«godkjent pro-
sjektet».

– Det er vikti-
ge nyansefor-
skjeller i dette.
Det er vanlig at
vi kontakter
myndighete-
ne når vi enga-
sjerer oss i an-
dre land som

vi har gjort både i Canada og
Russland for å forsikre oss om
at vi ikke gjøre noe ulovlig, sier
Sjøvik.

Politisk engasjement
Det er det spente forholdet
mellom Makokkos nasjonale
myndigheter og lokalbefolk-
ningen i Vest Sahara, som gjør
at det lett knyttes politikk til det
engasjementet Sjøvik AS gjør
med å delta i et marokkansk-
norsk selskap med ringnotfart-
øyet «Midøy Viking» for å fiske
på marokkanske kvoter i Vest
Sahara.

– Striden i Vest Sahara var
ukjent for oss da vi begynte ar-
beidet med prosjektet. Det
som er kommet opp etterpå,
har bare styrket oss i troen på at
dette er en riktig
satsing. Vi er mi-
noritetseier og
styrer i det sel-
skapet vi enga-
sjerer oss i sam-
tidig som vi sat-
ser en betydelig
kapital.

Dette er et bi-
drag for å utvikle Marokko som
fiskerinasjon på sjø og land.
Det er viktig at landet blir i
stand til å gjøre seg bedre nytte

av de rike ressurser som de har
nær sin egen kyst.

Som norske samer 
Når det gjelder Vest Sahara har

dette området
alltid vært ma-
rokkansk. Den
stammen som
jobber for nasjo-
nal frigjøring fra
Marokko, kan
sammenlignes
med at norske
samer gjør krav

på det samme i Finnmark i for-
hold til Norge, sier Odd Kjell
Sjøvik.

Sjøvik har fått beskjed om at

norske myndigheter holder seg
nøytral i de indre stridigheter i
Marokko. Det betyr eksempel-
vis at det ikke gis økonomisk
støtte gjennom GIEK (statlig
garantist for finansiering uten-
landsk) til prosjekt i Vest Saha-
ra.

Sjøvik sier at det er ventet at
det i løpet av året blir flere hun-
dre arbeidsplasser på sjø og
land i forbindelse med de in-
vesteringer og den aktivitet
som selskapet er en del av i Ma-
rokko. «Midøy Viking» ombyg-
ges nå for 35 millioner kroner
ved Solstrand Verft og er ventet
å være i fiske ved marokkokys-
ten fra februar.

RIKE RESSURSER: Marokko har rike fiskeressurser, mener Sjøvik AS som har fiskeriplaner i landet.
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Har orientert UD

Dette er et bi-
drag for å utvikle Ma-
rokko som fiskerina-
sjon på sjø og land. 

Odd Kjell Sjøvik 

”
Det var dessverre bilde av
en tidligere «Midøy Viking»
vi hadde i vår siste avis.
Den nåværende «Midøy
Viking», ex. «Uksnøy», er
både større og mer moder-
ne. Vi beklager at vi ikke
fikk riktig bilde av båten.


