
 

 

Modolv Sjøset Fisk AS 

Fløttingen 

8770 Træna 

per@arcticfish.no                                                                           Dato: 15.07.20 

[Nettsted] 

           Til: Nordland fylkeskommune 

 

Sitter med deres forslag til vinterrute for vår ferge. Legger umiddelbart merke til at 
ettermiddagsfergen skal gå kl 17.45 i perioden 01.11.20 – 31.03.20. 

Viseth hadde møte med oss i næringslivet i forbindelse med vinterfestivalen her på Træna i 
februar.  Der viste han oss deres foreløpige forslag til fergerute. I den var ikke nåværende 
avgangen kl 15.15 rørt. Påpekte til han at den var veldig viktig å ikke flytte for mye i forhold 
til vår sending av hvitfisk sørover. 

En flytting til kl 17.45 får dessverre store negative konsekvenser for bedriften.   

 

Sjøset Fisk AS omsetter hvert år for i overkant av 80mill. Bedriften har en betydelig 
satsing på fersk fisk og filet til europeiske kunder. 

Med denne satsingen har vi nærmest klart å snu underskudd til overskudd, om man 
ser på tallene fra september 19, og fram til nå. 

Ønsker å redegjør litt av konsekvensene for Modolv Sjøset Fisk AS (MSF) angående 
forandring av fergeruter i Træna bassenget. 

Tirsdager er en av våre viktigste dager for utsendelse, i forhold til å få fisken levert 
før helgen. 

Ut fra Træna tirsdag kl 15.15 

- Leveres T.heim terminal ons 06.00 (Kunder i T.heim kjører mye av sin fisk ut før kl 07.00) 
- Plukkes til de forskjellige, og leveres fortløpende ut fra dette mønstret. 
- Torsdag Oslo (Ferdig plukket til kl 05.00) 
- Fredag morgen Bergen, Sverige og Danmark 
- Fredags formiddag  Tyskland, Nederland, og Nord Frankrike. 
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Her når vi faktisk til de fleste kunder før helgen. 

Om bilen kommer for sent inn til T.heim, så rekker vi ikke å levere etter dette 
oppsettet. Da kan konsekvensene være en dag forsinket levering til kunder i T.heim, 
og Oslo.  Alle andre kunder vil få vår fisk som er pakket tirsdag levert til 
mandagsmorgen. 

Da konkurrerer vi med andre bedrifter som kan levere deres fredags pakkede fisk til 
mandagsmorgen.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

Konsekvensene er enkle, vi kan ikke konkurrere på like linje med andre 
leverandører/Eksportører. 

Vi har ingen mulighet å ta like mye betalt som andre, og det er også større sjanse for 
reklamasjoner. 

Skal bilene bli stående ekstra tid på Træna vil også transport kostnadene øker 
betydelig. Vi bruker i dag Leiv Sand transport fast for levering av fersk fisk til Nor 
Lines T.heim . 

Her er uttalelsen fra transportselskapet:  

Ang Vinterruter Træna – Stokkvågen:  Problemet med utsatt retur for vår del er at 
sjåføren ankommer lossested så sent at han må ha hviletid til 1300-1500.  

Med en utsatt retur vil sjåføren miste muligheten til å laste nytt gods påfølgende dag. 
Det vil si at bilen mister en dags produksjon. Returen fra Træna kan utsettes 

maksimalt 1 time uten det får store konsekvenser for oss. Kostnad på utsatt 

lasting 1 dag. (12000-18000 NOK) 

 

Erfaringsmessig fungerer det bra med bil ut kl 15.15, selv om vi gjerne skulle ha 
levert enda raskere ned til Europa. 

Nytt prosjekt på gang: 

Vi ønsker å komme i gang med levering av fisk lokalt på Helgeland. Der står egen 
kjølebil, samt en relativ stor og kostbar Vacum pakke maskin sentralt. 

Ser for meg at vi klarer å få 3-5 flere i jobb, om vi lykkes her. Nå er jeg midlertidig 
veldig usikker på om jeg våger å satse penger på dette prosjektet.   

En slik prosess krever en del planlegging/reise/møte på innlandet i forkant. Tror 
ingen av oss vil fungere veldig greit på disse møtene, når vi må reise på natten fra 



 

Træna.  At vi er hjemme igjen kl 22.30 på kvelden, vil også gå utover neste dags 
arbeid. Alternativet er fordyrende hotell opphold. 

 I tillegg skal man finne folk som er villig til å starte arbeidsdagen sin kl 05.00, når de 
skal ha med fisk innover. 

Til et slikt prosjekt så trenger vi en ferge som går i ca samme tid innover som den 
gjør i dag, og i samme tid utover på kvelden.  Uten at den er innom andre øyer på 
turen. 

 

 
Ønsker også å si noen ord angående hurtigbåtruten på vinterstid. 
At vi nå kan risikere en reisetid på opp til 17t, for en rask tur innom sykehus/tannlege 
osv, gjør at vi vil få problemer med og ansatte kompetente folk. 
Vi ser med stor bekymring på at nøkkelpersoner allerede har utalt at de ønsker å 
flytte fra øya, om dette ruteforslaget blir gjennomført. 
Er også ganske sikker på at det blir verre å rekruttere folk til bedriften. 
 
For oss som jobber der allerede, og må benytte oss av disse rutene for møter o.l, vil 
dagene bli uforholdsmessig lange.  Ser helle for meg at vi må reise dagen i forveien 
for å være i stand til å gjennomfør et møte på et produktivt vis.  Da tilkommer hotell 
for x antall personer, og vi vil likevel får en såpass lange arbeidsdag, at det vil gå 
utover påfølgende dag tilbake på bedriften. 

Vi levere også fisk til f.eks fiskebutikk på Nesna og S.Sjøen med Hurtigbåt. Mener at 
også disse stedene blir skadelidende, og vil risikere å stå uten fisk i perioder. 

Ber dere komme opp med et ruteforslag som gjør at fergen ikke går fra Træna 
senere enn kl 16.00 på ettermiddagsturen. Dette er et helt nødvendig krav, i forhold 
til videre drift av bedriften, 
Samtidig ber vi om at vi skal slippe å begynne en reise på natten, og at den avsluttes 
tidligere på kvelden. 
Her bør det være en mulighet for at knutepunktet blir flyttet tilbake til Onøy. Da vi ser 
at vi kan spare inn over 1t reisetid. 
 
 
Mvh/Per-Arne Ingebrigtsen.  Daglig leder/Arctic Fish Export AS. Daglig leder for 
Modolv Sjøset AS fra 01.08.20 


