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VIL STOPPE 
russisk fiskeeksport
Den russiske stats-
minister Vladimir
Putin har denne
uken undertegnet
et dekret som for-
byr all russisk fis-
keeksport fra
Barentshavet.

Det er Russian News Ser-
vice som ifølge nettstedet
www.barentsobserver.com
rapporterer dette. Dekretet
skal gjelde fra kommende
årsskifte og omfatter også
russisk fisk i Østersjøen,
Svartehavet og Kaspihavet.

Vil øke egenforsyning
Direktør Trond Davidsen i
Fiskeri og havbruksnæring-
ens Landsforening (FHL)
som har jobbet med russisk
fiskeripolitikk i 20 år, sier
dette er nytt for ham. Men
samtidig er det heller ikke
så overraskende. Han sier de
først må skaffe kunnskap
om hva dette er for noe.

Davidsen antar at dette er
et tiltak for å øke russisk
egenforsyning av fisk.

– Det pågår et arbeid i
russisk forvaltning for å
styrke russisk tilgang til
fisk. Forbruket av fisk var
tidligere oppe i 23 kilo per
person. I de seinere åra har
det vært under 10 kilo, sier
Davidsen.

– Importen av russisk fisk
til Norge har gått ned i de
seinere åra. Norske fiskeri-
bedrifter er i dag ikke så av-
hengig av russisk fiskerirå-
stoff som tidligere, sier
Davidsen.

– Ikke eksportstans
Fiskeridepartementet er
muntlig orientert om det nye
russiske tiltaket. Men ifølge
seniorrådgiver Hans Olav
Stensli i departementet skal
ikke dette dreie seg om et
russisk eksportforbud.

– Vi har fra den russiske
fiskerikomiteen og det rus-
siske fiskeribyrået fått opp-
lyst at dette ikke dreier seg
om en eksportstans, men om
nye bestemmelser som inne-
bærer at russiske fiskefart-
øyer må tollregistrere fang-
stene hos russiske
myndigheter før fisken kan
leveres til utenlandske hav-
ner. Hvordan dette skal løses
rent praktisk på russisk
side, vet vi foreløpig ikke,
sier Stensli.

– Vi vil få den russiske re-
gjeringserklæringen tilsendt
i løpet av de nærmeste da-
gene, og vil få den oversatt.
Da får vi se nærmere på de-
taljene i dette, sier han.
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Fokus på barna
Karlsøyfestivalen har lenge
hatt fokus på barna. I år satser
de enda sterkere.

– Det meste er artig, men det
er fint å være der de spiller
musikk, mener Jenny
Andreasen (11).

Hun har vært på
Karlsøyfestivalen flere ganger,
og synes det er fint å være
barn på festivalen. Et av de
beste minnene er da hun fikk
sitte på skuldrene til søsken-
barnet og digge til Tungtvann.
I år vet hun ikke hva hun gle-
der seg mest til.

– Jeg vet ikke helt hvilken
musikk som skal spilles der i
år, sier hun.

Karlsøyfestivalen har alltid
vært opptatt av at de også er
en festival for barn og famili-
er. I år satser de enda sterkere.

Familiefestival
I fjor laget festivalen for første
gang en egen familiecamp.
Dette ble en stor suksess, og
noe de skal fortsette med.

– Vi ønsker å være en famili-
efestival, og barne, og familie
programmet er blitt forsterket
hvert år, sier Silja Hoel
Haugen.

Nytt i år er at Jon Kristian
Gaare Blix kommer, og Johan
Galtung har tatt med seg sin 
voksne sønn Andreas til festi-
valen for at de to sammen 

skal lese og 
fortelle fra boka «En flyge-
appelsin forteller».

I tillegg vil barna ha tilgang
til fjøset hele festivalen. Det
blir eventyrsti, og fra tirsdag
vil det være ulike verksteder
hvor barna kan lære blant
annet å spille trommer, og
danse.

– På åpningen av festivalen
skal de være med på scenen å
vise fram hva de har lært, for-
teller Hoel Haugen.

Mindre alkohol
Som på andre musikkfestiva-
ler, serveres det også alkohol
under Karlsøyfestivalen.

– Men det er bare på kvelds-

tid, og på et begrenset område,
sier Gabriel Kvendseth.

Festivalen er opptatt av at
ikke fyll skal prege dagene
med feststemning på den lille
øya.

– Vi prøver å få alkoholen
litt bort. Det er viktigere at
det er en festival hvor barna
også kan være med, og ha det
gøy, enn at de voksne skal
kunne drikke, sier Silja Hoel
Haugen.

Barn under 12 år kommer
inn gratis.
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Patti Smith på ønskelistaPå egen hånd
Ahmed Nordin skal ha sin
første egne utstilling
under Karlsøyfestivalen. –
Dette er Titanic, forteller
Ahmed Nordin og viser
fram et bilde som han har
tegnet. Han tegner mye.
Vanligvis bruker han et
dataprogram når han teg-
ner, men nå har han be-
gynt å tegne litt for hånd også. Han har stilt ut
bilder før, men under Karlsøyfestivalen skal
han ha sin første egne utstilling. – Jeg husker
ikke helt hvor mange bilder det er, kanskje 20,
sier han.

Allerede før Patti Smith
hadde entret scenen
under årets Buktafestival,
sa hun at hun ønsker seg
tilbake til Troms.

Karlsøyfestivalen har
lenge ønsket seg rockens
førstedame til sin festival,
og under Tromsø-besøket
fikk hun utdelt en flyver
fra festivalen.

– Hun ble veldig inter-
essert, og sa at hun hadde
veldig lyst til å få til å

komme til vår festival,
forteller artistansvarlig
for Karlsøyfestivalen,
Stein Ellysef Olsen.

Han snakket ikke med
artisten selv, men perso-
nen som snakket med
henne ønsker ikke å utta-
le seg til media.

– Vi er jo avhengige av
at artistene stiller opp av
idealisme, ettersom vi
kun har et budsjett på
størrelse med raideren til

50 cent,
sier Olsen.

Selv om
festivalen
ikke har så
m a n g e
penger å
legge på
bordet, tror
han det er
realistisk at
Smith kan
komme til Karlsøy.

Patti Smith 


