SLUTTRAPPORT UNGDOMSFISKE 2015.
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Etter søknadsfristens utløp var det kommet inn 20 søkere til ungdomsfiske i alderen 14-22.
Det var 13 ungdommer (4 jenter og 9 gutter) som takker ja til å delta. Ungdommene ble delt i 3
grupper a` 2 ukers fiske på hver gruppe.
Før ungdomsfisket startet ble det gjennomført en «MOB» øvelse med RS Odin. Her fikk alle
ungdommene prøve å være i sjøen med redningsdrakt og lære hvordan man forholder seg ved en
ulykke. I tillegg var alle om bord i «Flipper» - der de gikk i gjennom sikkerhetsutstyret.
Skipper: Harald Brynjulfsen med fiskebåten «Flipper», F-134-NK.
Det var vanskelig å få tak i skipper og båt og etter flere oppslag i media lykkes vi.
Oppstart: første gruppe var 22.juni og siste gruppe avsluttet 31.juli.
De to første ukene var det til dels bra vær og det ble fisket 6 av 10 dager.
Neste gruppe var på sjøen 2 og 10 dager. Dette som følge av dårlig vær, skipper fant det ikke
forsvarlig å gå ut med ungdommene.
Siste gruppe ut fikk fisket 7 av 10 dager.
Ungdommene har fisket med juksa og satt 5 krabbeteiner. Tilbakemelding fra skipper er at
ungdommene var lærevillige. De har lært seg å sette teiner, ta opp teiner og merke koordinater. De
har lært å juksefiske, sløye og levere fisk og registrering til råfisklaget. Flere var preget av sjøsyke. De
fleste møtte til avtalt tid, men det forekom at noen ikke møtte opp. Skipper forteller at lærekurven
har vært bratt for alle de som var med, men han er fornøyd med utviklingen for ungdommene.
Ungdommene har levert sei, torsk, hyse og kongekrabbe til Nordvågen AS. Fiskemottaket har tatt
imot mot leveranser hele sommeren.
Været gjorde at inntjening i gruppene har variert stort. Hver gruppe delte fangstinntektene likt.
Imidlertid har er spriket stort mellom gruppene. Gruppe 1 fikk hver utbetalt kr. 5355.-, gruppe 2 kr.
758.- og gruppe 3 kr. 3262.-.
Skipper antar at krabbeteinene har blitt åpnet og krabbene stjålet i flere tilfeller. I siste periode ble
teinene borte slik at resten av periode ble det fisket med juksa. Ettersom «Flipper» bare hadde juksa
måtte de gå langt ut på banken for aktivt fiske. Dette er tidkrevende og mye tungsjø som førte til
sjøsyke.
Styret i Om Kapp KF vedtok innføring av minstelott. Hver ungdom er da garantert en lott på 5355.Total inntjening på ungdomsfiske er kr. 52 237.-
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Regnskap ungdomsfiske 2015:
Inntekter:
Levert fangst

kr. 52 237.-

Tilskudd FFK

kr. 30.000.-

Tilskudd Fiskarlaget Nord

kr. 20.000.-

Norges Kystfiskarlag

kr.10.000.-

Norges Råfisklag

kr.10.000.-

Om Kapp KF

kr. 99 101,95

Sum inntekter

kr221 338,95

Utgifter:
Lønn ungdommer

kr. 52 237.-

Leie skipper/båt

kr.120 000.-

Drivstoff

kr. 14 436,55

div. utgifter

kr. 1 416,-

Minstelott

kr. 33 249,40

Sum utgifter

kr. 221 338,95

Prosjektet ble budsjettert til kr. 275.000.-.
Prosjektet fikk innvilget tilskudd på kr. 70.000.-. Det ble sendt ut 19 søknader om tilskudd. Fiskarlaget
Nord, Råfisklaget, Kystfikarlaget og Finnmark Fylkeskommune bidro med tilskudd til
ungdomsfiskeprosjektet.
Total sett har prosjektet vært tids- og arbeidskrevende for prosjektleder.







Søknad om ungdomsfiske til Fiskeridirektoratet
Kommunen utvidet forsikringer til ungdomsfiske
Registrering av hver enkelt som deltok – sendt Fiskeridirektoratet
Opprettelse av egen konto
Registrering i Råfisklaget for levering av fangst
Utbetaling av lott er gjort av Nordkapp kommune
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Om Kapp KF har fått uvurderlig hjelp av prosjektleder for ungdomsfiske i Lebesby kommune.
Måloppnåelse:
Målet for prosjektet var å rekruttere fler ungdommer til fiskerinæringa i kommunen. Om vi lykkes her
lar seg ikke måle i dag, men det vil framtiden vise. Vi har imidlertid fått tilbakemelding fra en jente
som sier at hun vil bli fisker og kjøpe egen fiskebåt. I tillegg var det fokus på å gi opplæring innenfor
fiskeri. Dette har prosjektet lykkes med. Kommunen har gitt et tilbud innenfor ungdomsfiske for å
rekruttere til fiskeri og gjennomført dette.
Alle ungdommene har fått yrkesretta opplæring i hvordan det er å være fisker og hvilke utfordringer
og muligheter dette gir.
Medieomtale:
Prosjektet har fått god omtale i lokalavisen og lokalradio. I tillegg har vi lagt ut nyheter på egen web
side og FB.
Oppsummering:
13 ungdommene har fått grunnleggende opplæring i juksafiske og kongekrabbefiske. De har lært å
behandle fisk, bløgge og levere. Som følge av dårlig vær ble det stort sprik i utbetaling av lott.
Yrkesfisker gir mange muligheter og utfordringer.
Forbedringspotensialer:
Hvis Nordkapp kommune ønsker å videreføre ungdomsfikse til neste år må det vurderes om en større
båt er mere hensiktsmessig i forhold til mindre værbegrensninger. Det må sees på om linefiske må
være et krav til båt for å sikre en mer jevn inntekt. Det kan være en fordel med to skippere som
bytter på ansvaret. Antall ungdommer reduseres og minstelott må annonseres.
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Prosjektleder
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