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REDEGJØRELSE
FORBEHOVOGEFFEKT
AV BØLGEDEM
PENDETILTAK,SAMT
ØKTLIGGEPLASSER
FORFISKEFLÅTE
N I DYFJORD
HAVN

Dagenssituasjoni Dyfjord havn er at Lyderfisk ashar via datter selskapetLyderfisk Dyfjord
as kjøpt det lokalefiskebruket.Det er gjort store renoveringer,og det settes opp nye service
byggog leiligheterfor å husefiskereog arbeidere.Lokalefiskebrukhar bestilt utbyggingav
fiber nett for å kunne tilby fiskeflåten,og man byggerut lokalekafe til serveringssted for
fiskere,fremmedfolkog øvrigebeboere.Pr i dag har et av våre selskapSkjånesbruketas
startet mobilt kjøp i Dyfjord for å raskt kunnetilby fiskernelokal leveranse.Det har allerede
gjort at havnener full av fiskefartøyog stor aktivitet. Skjånesbruketasog Lyderfisk Dyfjord
as skaldrive samproduksjoni fremtiden for å sikrehelårligearbeidsplasserpå beggesteder.
Dette ved at man tilpasserproduksjonav type råstoff på hvert enkelt sted.
Havneni Dyfjord har i dag store utfordringer med at det er lite liggeplasserfor fiskeflåten,og
eksisterende liggeplasserer åpent og utsatt mot vær og vind. I eksisterendekai tilhørende
fiskebruket er det i dag ikke mulig å liggefor småbåter å levere fisk i dårlig vær, på
vindretningfra østligretning. Deler av lokal flåte bruker pr i dagandre havner som for
eksempelKjøllefjord,da det er for utfordrende i Dyfjord havn å ha som stasjonærhavn.
Å få på plassbølgedempendetiltak, og liggeplasserfor fiskeflåtenvil væreavgjørendefor at
fiskeværetDyfjord skalkunneutvikle segtil en konkurransedyktig og fremtidsrettet
fiskerihavn.Enhvermodernefiskerihavnhar mulighet til å kunne gi fiskeflåtenmulighet til å
liggetrygt med sitt fartøy. Man skalha mulighet til landstrøm, og trygt kunneforlate fartøyet
i havnenå reisehjem til sin familie mellom sesongene.Er man fastboendeskalman kunne
levne sitt fartøy trygt uten å måtte risikereliv og helsei en situasjonmed dårlig vær, hvor
man må bergesitt fartøy.
Ved å dekkehavnenmed en «Bølgebryterflytebrygge»vil man tryggehavnenog løse
problemenemed leveringav fisk på enkelte vindretninger.Man vil få en havn som tiltrekker
fiskeflåten.Man vil styrke mulighetenfor vekstav lokal flåte, og man vil få lokal flåte tilbake
til sin hjem havn som stasjonærhavn.I dag er Dyfjord havn brukt av lokaleoppdrettsselskap.
Disseer ogsåi en fasehvor man ønskerå øke sin produksjon.Å skapeen helhetlig havn
sikrer at selskapetfortsetter og bruke Dyfjord som sin base.Naturlig vil dette medførerøkt
aktivitet for oppdrettsselskapetogsåi Dyfjord. Enhverhavn eller bygd som får tilgang til
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industrielleog andre arbeidsplasser
, vil oppleveen positivitet som skaperøkt aktivitet og
bosetning.Dyfjord liggeri ytterkant av Laksefjorden.Når man får økt aktivitet i fiskeflåteni
Dyfjord betyr det at man igjen får mere aktivitet på fiskefeltenei Laksefjorden.Lengehar
fjorden hatt lite mulighet til lokaleleveranser,og med påfølgendereduksjonav aktivitet på
fjorden. Dette vil man forebyggeog reversereved å få på plassen moderneog sikkerhavn
for flåten, i Dyfjord.
For å dokumentereeffekten man vil få med å skapeen trygg og modernefiskerihavni
Dyfjord, kan vi visetil effekten på Veidnesklubbennår morselskapetLyderfisk as etablerte
seg, og utbyggingender. Havnenpå Veidnesklubbenvar lik Dyfjord havn.Lite liggeplasserog
utsatt f or vær og vind. Her har man gjort lignendetiltak som man planleggeri Dyfjord. Man
har dekket havnenmed en bølgebryterflytebryggepå 80 meter som ogsåfungerer som
liggeplassfor fiskeflåten(se bilder). Effekten var radikal.Man opplevdeen økt vekstav
fiskeflåtesom få bygderi Finnmarkhar opplevdi seneretid. Lokalefiskebrukfikk en radikal
vekstman ikke trodde var mulig i en liten sjøsamebygd innerst i en fjord. Lyder fisk as
omsatte for vel 3 million i 2015,og økte dette til 44 million i 2017.Tallenefor 2018er ennå
ikke offentlig men vil havnepå ca 83 million i omsetning.I tillegg har man en enorm veksti
lokal flåte på Veidnesklubben,i tillegg til fremmedflåtesom bruker Veidnesklubbensom
helårlig basefor sitt fartøy. (se bilde)

Bildet viserhvor åpent og utsatt Dyfjord havn er for østligvær. Samtalleredestor aktivitet
bare med oppstart av mobilt kjøp. Dette visermulighetentil vekst.
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Bølgebryterog flåte på Veidnesklubben.
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Fiskeflåtenpå Veidnesklubbenbak en Bølgeflytebrygge.

Vår erfaring på utvikling av selskap,arbeidsplasserog distrikt tilsier at en sikkerog moderne
fiskeri havn er alfa omegafor veksti samfunnet.Å få på plassen trygg havn i Dyfjord f or å
sikre at bygdenøker verdiskapingener ikke noe vi bare tror må til. Dette er, basertpå vår
erfaring,noe som er alfa omega.

Mvh Svein Lyder,Daglig leder i Lyderfisk Dyfjord as,Lyderfisk as og Skjånesbruketas.
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