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Lakseprisen faller videre
Eksportprisen på laks falt betydelig mens eksporten falt noe i
uke 42.
Prisen på fersk laks fortsetter å
falle og er nede på 23,01 kroner
kiloet, en nedgang på 1,29 kroner fra uke 41 til 42 ifølge Statistisk sentralbyrå. Salgsvolumet

Helge Haug gleder seg til å ta i bruk den nye mottakshallen som skal stå ferdig 1. februar 2011.

minker også noe, fra 16.376
tonn til 16.207 tonn.
Prisen på frossen laks minker
også og er ned fra 29,74 til
29,27 kroner kiloet, mens salgsvolumet i uke 42 er nede på 966
tonn, ned 459 tonn fra uken før.
(ANB-NTB)

Foto: Kai Nikolaisen

Torsk, sild og m
Nic. Haug AS på Ballstad investerer 19
millioner kroner for å
ta imot levende fisk,
sild, makrell og gi fiskerne et bedre servicetilbud.
Kai Nikolaisen

tre millioner kilo i år.
Nå satser bedriften på en kraftig
oppgradering og investerer 19 millioner kroner på Ballstad.
-Vi har satt opp en hall på Ballstadøya som blir et servicehus for
notflåten. Her kan de bøte og foreta
annet reparasjon av utstyr, sier daglig leder Helge Haug.
-Pedersen-bruket på landet blir nå
omgjort til lagringsrom for not og
annet utstyr legger han til.

Kai.Nikolaisen@lofotposten.no

Nic. Haug AS på Ballstadlandet ble
stiftet av brødrene Tore og Helge
Haug i 1986, men allerede i 1961
startet faren, Nicolai, fiskekjøp i
«Ura». I fjor kjøpte bedriften 2,4
millioner kilo fisk og ser ut til å nå

Levende fisk
Men det stopper ikke der. Arbeidet
med en ny mottakshall på 900 kvadrat er så vidt begynt i «Ura» på siden av det eksisterende anlegget.
-I denne hallen, som er mest beregnet på større båter, vil det bli lagt

-Vi har kanskje ikke investert så mye til
sammen de årene vi har holdt på som det
vi gjør nå.
Helge Haug

opp til to manuelle sløyelinjer der
fisken blir pumpet inn i to kummer
for så å gå på bånd inn til sløyerne.
Per i dag finnes det ikke hodekappemaskiner som tilfredsstiller kravene kravene til tørrfiskproduksjon
så derfor legger vi opp til manuelle
linjer, forteller Haug.
-To av båtene som leverer til anlegget er rigget for levering av le-

vende torsk. Derfor har vi også investert i en egen bløggelinje. Både
sløye- og bløggelinjene er levert av
Latech AS i Sørvågen, legger Helge Haug til.
-For å ta i mot levende fisk må
dere vel av en plass å mellomlagre fisken?
-Det stemmer. Vi har fått tillatelse til å mellomlagre fisken i mer-

der litt nord for Skarsjyen. Siden
fisken ikke blir fôret er det andre
krav enn til oppdrett, forklarer han.
I fjor ble det meste av den levende fisken levert andre steder.
-Båter som leverer levende fisk
får 20 prosent mer i kvote. Det er
selvsagt viktig for oss-og fiskerne.
Mellomlagring gjør at vi kan planlegge mer, både med hensyn til kapasitet og til værmessige forhold,
sier Haug.

Makrell
Bedriften har til nå drevet med tradisjonell hvitfiskproduksjon, men
nå blir det også satse på makrell og
sild (pelagisk). Det er første gang
det blir mottak av makrell i Vestvågøy.
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Navarsete:
— Svært
trist at REC
legger ned

Kommunalminister Liv Signe
Navarsete (Sp) synes det er
svært trist at solcelleselskapet
REC legger ned flere fabrikker i
Norge. Hun ønsker å gå i dialog
med lokalsamfunn som blir berørt av nedleggelsene.
Solenergiselskapet REC har slitt i
lengre tid, og tirsdag vedtok styret å gjøre den midlertidige

stengningen av fabrikkene i Meløy, Narvik og på Herøya permanent. Dermed mister rundt 700
ansatte jobben.
Navarsete vil nå gå i dialog med
de kommunene som blir berørt
av nedleggelsene, melder NRK.
— Vi har et system med omstillingsmidler som jeg forvalter på
vegne av regjeringen, og vi må

ha dialog med lokalsamfunnene nå som dette vedtaket etter
hvert blir satt ut i live, sier Navarsete.
Hun viser til at regjeringen har
gjort dette med godt resultat i
flere andre tilfeller.
— Vi må se hva vi kan gjøre videre
med de bedriftene som nå blir
lagt ned, og se på om det finnes

muligheter til å fortsette driften
eller om man må tenke helt nytt
og omstille lokalsamfunnene på
dette. Det er en diskusjon vi skal
ta sammen med lokalsamfunnene framover, sier kommunalministeren.
(ANB-NTB)

BEDRIFTSNYTT–

Denne hallen er nesten ferdig og her blir det mulgiheter for notbøting. «Skarsjø» er en av båtene som leverer til
Nic. Haug AS. Foto: Kai Nikolaisen
Kjell-Inge Marhaug er styreleder i det nyetablerte selskapet Svolvær
bowlingsenter AS i Svolvær.
Arkivfoto: Turid M. Hansen

■Åsarsol AS på Fredvang er
innfusjonert inn i selskapet Nysol
AS på Gravdal.
■Erlig Rostad er styreleder i selskapet Ejrostad Limited på Reine. Vigdis Rostad-Hole er styremedlem.
■Partsrederiet Godøyværing AS
i Sørvågen er slettet i
Foretaksregisteret.

Nic. Haug AS på Ballstad bygger ut nytt mottaksanlegg for hvitfisk og pelagisk. Det er på fyllingen i forkant mottakshallen skal bygges. Foto: Kai Nikolaisen

makrell
-De siste årene har det vært mye
makrell i Vestfjorden og i fjor gjorde vi en prøve på kjøp av makrell
og den falt heldig ut. Vi vil satse på
å pakke fersk makrell. Fiskerne f r
bedre pris ved levering til fersk
kontra frossen anvendelse. Dette
fisket foregår om sommeren og det
gjør at vi også kan sysselsette folk i
en perioden der det vanligvis er rolig, sier Haug som ikke kan love
flere arbeidsplasser, men derimot
trygge de 12 14 årsverkene bedriften har i dag.

Stor investering
Han legger ikke skjul på at dette er
en stor investering for bedriften.
-Vi har kanskje ikke investert så
mye til sammen de årene vi har

holdt på som det vi gjør nå. Vi var
kommet til et punkt der vi måtte bestemme oss om vi skulle være med
på leken eller ikke, og da måtte vi
investere. Nå kan vi tilby konkurransedyktige leveringsvilkår og det
betyr forhåpentligvis at vi får mer
råstoff på land, sier Helge Haug
som fikk Vestvågøy kommunes
næringspris i år.
-Det var en ekstra fjær i hatten
for bedriften og et signal på at kommunen setter pris på det vi driver
meg. Jeg legger ikke skjul på jeg
synes det er artig og spennende
være fiskekjøper. Nå gleder vi oss
veldig til å ta i bruk de nye lokalene som Lofot-Entrepenør AS har
lovet skal stå ferdig 1. februar
2012, avslutter fiskekjøperen.

■Alf Brekken er daglig leder i
selskapet Alf Brekken og
Sønner AS i Skifjorden. Runar
Brekken er styreleder, mens Alf
Bernt Brekken, Even
Carlsen og Alf Brekken er
styremedlemmer.
■Fares Mohammad Abedalmouti Mosbeh og Mohammad Khled
Al Hamarena er deltakere i det nyetablerte selskapet Champions
League Fans DA på Leknes. Drift
av gatekjøkken og pub er
formålet med etableringen.

FAKTA
Nic. Haug AS på Ballstad eies
av brødrene Helge og Tore
Haug.
■ Bedriften driver med tradisjonell produksjon av hvitfisk.
■ I 2010 omsatte selskapet
for 55, 9 millioner kroner.
■ Det var hele 16,7 millioner
kroner mer enn i 2009.
■ 2,2 millioner kroner ble resultatet før skatt i 2009.
■ I 2010 ble resultatet før
skatt 7, 7 millioner kroner.
Ved utgangen av 2010
hadde selskapet en egen
kapital på 14 millioner kroner.

■Peder Andre Skeistrand er styreleder i Intelligent AS på Leknes. Lars. Magne Monsen og
Bjørn Ophus er styremedlemmer.
■Fredrik Rypdal Drapløs er daglig leder av Lofoten Import AS på
Leknes. Mats Borud Hermannsen er styremedlem, mens Pål
Berger er varamedlem til styret.
■Morten Jentoft er daglig
leder og styreleder av Lofoten
Klippfisk AS på Ballstad. Carl
Fredrik Jentoft er varamedlem til
styret.
■Vågen eiendom AS på
Værøy er innfusjonert inn i

selskapet Brødrene Andreassen
Værøy AS på Værøy.

■Selskapet Amund Olsen AS i
Skrova er meldt oppløst i Foretaksregisteret. PerGunnar Olsen er leder i
avviklingsstyret.
■Elisabeth Storfjell er
bestyrende reder i partsrederiet H-Tind ANS som har
flyttet forretningsadresse fra
Skrova til Henningsvær.
Elisabeth Storfjell og Dagfinn
Storfjell er deltakere i
selskapet.
■Værøy Laksefarm AS på Pundslett er fusjonert inn i selskapet
Pundslett Laks AS på Pundslett.
■Kjell Inge Marhaug er styreleder i det nyetablerte
selskapet Svolvær bowlingsenter
AS i Svolvær. Are
Hansen er varamedlem til
styret. Marius Hansen er daglig
leder i selskapet som har drift av
bowlinghall som formål.
■Tone Johansen er styreleder og
daglig leder i det nyetablerte selskapet Svolvær Glassmagasin AS
i Svolvær. Jan Leif Fredriksen er
styremedlem, mens Tove Fredriksen er varamedlem til styret.
Butikkhandel med kjøkkenutstyr,
glass og steintøy er formålet med
etableringen.
■Digermulen Servicesenter AS
er innfusjonert i selskapet Pundslett Laks i Digermulen.
■Salwan Mohammed Akram er
leder for avviklingsstyret i selskapet Max Puls AS i Svolvær som
er meldt oppløst i Foretaksregisteret.

