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Dyfjord 15.01.2020

REDEGJØRELSE FOR BEHOV OG EFFEKT AV BØLGEDEMPENDE TILTAK, SAMT ØKT LIGGEPLASSER
F OR FISKEFLÅTE I DYFJORD HAVN

I forbindelse med søknad til Troms og Finnmark fylkeskommune - forvaltning av fiskerihavner

Lyder Fisk Dyfjord AS har siden i 2018 sammen med morss elskapet Lyder Fisk AS gjort store
investeringer i Dyfjord i Lebesby kommune. T il sammen 90 meter kai er bygd og utbedret. Nytt
servicebygg er satt opp for fiskere og arbeidere, nye leiligheter er bygd og hus og lagerbygg er kjøpt .
Fiskebruket er renovert og alt elektrisk er fornyet. D en gamle butikkbrakka i fiskeværet er
ferdigreno vert utvendig og venter nå bare på å bli ferdigstilt innvendig slik at bygda får et eget
serveringsted og samlingspunkt.

Alle disse invest eringene er gjort for å legge til rette for at Dyf jord skal kunn e utvikles og være ei
attraktiv havn å bo i, arbeide i og fiske fra.

Etter oppstart har Dyfjord fått 4 nye barne familier til by gda . De finner sitt grunnlag for å bo her i
aktiviteten som kom i gang ett er 2018. 5 nye fiskere har bosatt seg med egne båt er i Dyfjord. Fra før
av ha dde vi 3 aktive fiskere i Dy fjord.

Sommeren 2020 ble det utbygd fibernett til b ygda , hvor vi har lagt til rette for at fiskere kan koble
seg på. Summen av investeringer som er gjort i Dyfjord siden 2018 har bikket 20 millioner . D yfjord
har ikke opplevd en slik byggeaktivitet siden gjenreisningstiden og målet har helt klar t vært å ruste
opp bygda til å bli e i aktiv lita fiskerihavn igjen. Men vi mangler det viktigste for å nå dette målet.

Havna i Dyfjord er ikke dimensjonert for flere båter. Hver eneste gang det melder dårlig vær er det
fare for materielle ødeleggelser. Fiskere på plassen har vært tålmodige og sett fram til at en
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bølgedemper skal realiseres gjennom Lebesby kommune. Andre fiskere har ikke vært like tålmodige
og vil ikke risikere skade på fartøy med å bruke Dyfjord som hjemmehavn. Disse båtene har vi mistet
og havna i Dyfjord har ikke akkurat noe godt rykte.

Sommeren 2020 gjorde Ly der Fisk Dyfjord AS en undersøkelse på h vor mange av fiskebåtene som
leverte til Dyfjord som ønsket å være med å realisere ei større flytebrygge i indre havn. Denne
undersøkelsen ble gjort med forutsetning at havna ble beskyttet av en større bølge demper . 16 båter
meldte seg da på prosjektet . I 2019 hadde vi ca 40 båter med fast leveranse . Hadde vi tatt med alle
båtene som var innom med leveranse var v i oppe i 78 - 80 båter. Disse tallene sa nk betraktelig i 2020
hovedsakelig på grunn av utfordringene rundt nok liggeplasser, og fordi at eksisterende liggeplasser
er veldig utsatt for vær og vind. Vi har opplevd flere skader og et forlis siden vi startet.

For mindre båter er det ikke mulig å levere ved kai når det er dårlig vær. Dette gjelder spesielt
vindretning fra østlig og sørlig retning. Deler av den lokale flåten har måttet bruke Kjøllefjord og
Veidnes som havn, da det er for utfordrende å ha Dyfjord som stasjonær havn per dags dato.

Å få på plass bølg edempende tiltak og liggeplasser for fiskeflåten er helt avgjørende for at fiskeværet
Dyfjord ska l kunne bli ei konkurranse dyktig og fremtidsrettet fiskerihavn. Vi må kunne tilby
fiskeflåten mulighet til å ligge trygt med sine fartøy.

Det må være tilgang til landstrøm, det må væ re trygt å forlate sitt fartøy i havna, kunne reise hjem til
sin familie mellom sesongene. De t må være mulig for de mindre båtene å levere selv om det er liten
kuling øst eller sør.

Ved å dekke havn a me d en bølgebryter vil man trygge havna og løse problem ene og utfordringene vi
oppleve r her. Vi ønsker å øke sikkerheten for våre fiskere med sine båter, dette vil også føre til at vi
vil få flere fiskere til Dyfjord. Ved å styrke den lokale flåten vil vi sikre bedre råstofftilgang, det vil gi
merarbeid på land og flere sysselsatte.

Enhver h avn eller bygd som får tilgang til industrielle og andre arbeidsplasser vil oppleve en
positivitet som skaper økt aktivitet og bosetting. Vi vil kunne videreutvikle tilbud og arbeidsplasser i
Dyfjord.

Vår visjon er at Dyfjord skal bli ei stabil aktiv bygd med helårlige arbeidsplasser og at det blir større
aktivitet på fiskefeltene i Laksefjorden. Len ge har Laksefjorden hatt få muligheter fo r leveranse som
har ført til reduksjon av aktivitet på fjorden. Dette vil vi kunne revisere og forebygge ved å få på plass
en moderne og sikker havn i D yfjord.

Havna på Veidnes var lik havna i Dyfjord. Få liggeplasser og svært utsatt for vær og vind. Her fikk vi på
plass lignende tilta k som det vi har ønsket for Dyfjord. Man har dekket havne med en bølgebryter på
80 meter som også fungerer so m liggeplass for fiskeflåten. Effekten var radikal . Vi opplevde en økt
vekst av fiskeflåt en som få fiskebygder i Finnmark har opplevd i senere tid. Det lille fiskebruket fikk
en utrolig vekst mange ikke trodde var mulig på en så liten plass .

Lyder Fisk AS omsatte for vel 3 millioner i 2015, 44 millioner i 20 17, 78 millioner i 2018 , 100 millioner
i 2019 og 128 millioner i 2020 .



Besøksadresse Telefon 90283674 Org. nr 92 0 846 270 BIC D NBANOKK
Tørrfiskveien 18 Mobil 40054490 Bankkonto 1506.07.61873 Post : Pb 1064, Fuglenes
9782 Dyfjord E - post post@lyderfisk.no IBAN NO4915060761873 9616 H a mmerfest

På grunn av at det ble tilrettelagt for fiskere opplevde Veidnes vekst i den lo kale flåten og
fremme d flåten som bruker Veidnes som helårlig bas e for sitt fartøy.

Våre erfarin ger på utvikling av bedrifter og arbeidsplasser ute i små kystsamfunn er at moderne og
trygge fiskerihavner er det som skal til for vekst og st abil helårlig drift. Dette har vi også erfart i
Skjånes hvor det ble tilrettelagt med ekstra flyt ebrygger og liggeplasser i 2020. Tilgjen gelige
liggeplasser i gode havner åpner opp for flere båter.

Dyfjord håper Lebesby kommune med samarbeidspartnere lykkes med å realisere ny bølgebryter til
Dyfjord havn. For våre fisker ne , båtene, for arbeidsplassene, for aktiviteten og utviklingen.

« Fiskerihavnenes betydning for sjømatnæringen og kystsamfunnene er stor. Fiskerihavnene knytter
aktiviteten på sjø og lan d sammen. I mange mindre fiskerikommuner er de offentlige fiskerikaiene en
kritisk viktig infrastruktur for næringsutøvelse. E i skjermet fiskerihavn med kaianlegg, er en type
samfunnsmessig infrastruktur som direkte eller indirekte gagner alle; flåte, indu stri og samfunn. »

Med vennlig hils en
Linn Mør ch Lyder

Kommunikasjonsansvarlig Lyder Fi sk Dyfjord


