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Ordføreren i Flakstad har fått nok

Vil ta betalt av turistene

Tips oss!

Tlf 75 50 50 50 eller tips@an.no

Flakstad: Turistene feilparkerer og fyller opp søppelkassene. Nå vil
ordføreren i Flakstad kommune i Lofoten ta betalt fra de besøkende.
Lofoten blir et stadig mer populært reisemål.
– Man klarer ikke å forstå omfanget av turismen før man har sett det
med egne øyne, sier Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap).
Ordføreren viser til at han selv så hele 70 telt i Kvalvika for noen dager
siden. Tidligere kunne kommunen tømme søppelkasser i populære
områder én gang i uka. Nå må de tømmes daglig. Ordføreren skulle
gjerne tatt direkte betalt per turgåer, men ser heller for seg en løsning
med parkeringsavgift. Målet er å få en løsning til neste sommer.  (NTB)

Hvalforsker Heike Vester har aldri observert så få dyr som i år:

Frykter at hvalen
Solgt: Eneboligen ble solgt
for 7,5 millioner kroner.

Doblet
verdien

Verdien på eneboligen
doblet seg på tre år. Den
ble solgt for over 7,5
millioner.
Inger Anne Lillebø

Seismikk: Området PGS16005 er hvor de skyter seismikk. Dette
mener Vester påvirker biomangfoldet langs kysten.

Bodø: I juli 2013 ble eiendommen i Bodø sentrum
kjøpt for 3.750.000 kroner.
13. juni i år ble det holdt visning i eneboligen i Torvgata
22. Da var prisantydningen
på 7.050.000 kroner.
Dagen etter ble eiendommen solgt for 7.650.000 kroner. Altså 600.000 kroner
over takst.
Ifølge
eiendomsmegler
Hege Hafnor i Eie Eiendomsmegling avdeling Bodø var
det tre budgivere.
– Det er spesielt når vi beveger oss i denne prisklassen, sier hun.
Hun forklarer den voldsomme prisstigningen på
samme eiendommen på tre
år med at huset nå var totalrenovert.
Huset har blant annet eget
kinorom i kjelleren.
Selger er Liv Ingrid Bertheussen. Hun ønsker ikke å
uttale seg om boligsalget.
Eiendommen er på 649 kvadratmeter, bruksarealet er
på 281 kvadratmeter og huset har fire soverom.
– Det er den sentrale beliggenheten, og at huset var totalrenovert, som gjorde at
prisnivået ble så høyt. Det er
kostet betydelig på huset,
sier Hafnor.
Ifølge henne er det et marked for dyrere boliger i Bodø.
– Markedet smalnes inn
når eiendommen passerer
fem millioner. Men det er en
del dyrere boliger nå, så markedet for denne prisklassen
er der. Det handler om beliggenhet og standard.

Havforskerne har
registrert en klar
nedgang av hval i
Vestfjorden. De tror
seismikkskyting kan
være årsaken.

ial@an.no
755 00 000

Andreas Trygstad
at@an.no
932 88 985

Bodø/Lofoten: Siden 2007
har hvalforsker og doktorgradskandidat Heike Vester drevet
med forskning og observasjon
av hval i Lofoten og Vestfjorden. I år har de observert en betydelig nedgang i antall observasjoner av sjøpattedyr innover
Vestfjorden, og spesielt av
grindhval.
– Grindhvalen kommer inn
Vestfjorden og svømmer mot
Lofoten hvert år, det har vi observasjoner på siden 2007.
Vester mener minkende antall dyr skyldes seismiske undersøkelser som foretas i Norskehavet. Den første gangen
Vester hørte lyden av sprengsalver gjennom hydrofon (undersjøisk mikrofon jour.anm)
var i 2010. Fra 2012 fram til i dag
har den seismiske aktiviteten
økt gradvis, ut fra hva Heike har
registrert i Vestfjorden.
– Jeg vil anmode regjeringen
om å stanse med seismisk skyting for å observere om de kommer tilbake. Flere av artene
inne i Vestfjorden står allerede
på listen over truede dyrearter
og Norge har forpliktet seg til å
beskytte disse dyrene under
OSPAR-konvensjonen,
sier
hun.

– Direkte skadelig
– Dersom sjøpattedyr, og spesielt hvaler, befinner seg i nærheten kan det i verste fall medføre
død eller hørselsskade, sier
Vester.
Hvalen har luftfylte blærer i
kroppen som benyttes for å føle
vibrasjoner i havet som er svært
følsomme. Det er mye anerkjent forskning som viser mulige negative påvirkninger av
seismikk på hval.
– Om de befinner seg lenger
unna er det mindre direkte påvirkning. En av årsakene kan
være at dyrene forsvinner på
grunn av kontinuerlig støy. Disse har langtidskonsekvenser
som går på å finne nok mat, og
partnere, trygge fødesteder og
lignende. Bråket kan påvirke
dyrene slik at de blir stresset,
men dette er dessverre vanskelig å bevise, forklarer Vester.

I år har vi sett
en signifikant
nedgang i hvalbestanden i Vestfjorden.

"

Heike Vester
Biolog og hvalforsker

Negativ påvirkning
Hun får støtte fra hvalfanger
Jon Holm, som har vært aktiv i
bransjen siden 1978.
– Vi har tidligere merket stor
forskjell i hvalbestandene i området. De trekker seg unna områder med seismisk aktivitet. Vi
legger merke til at hvalen har
vært mindre tallrik enn tidligere, og jeg er rimelig sikker på at
dette skyldes seismisk aktivi-

tet, sier Holm.
Han sier de har gode indikasjoner på at undersøkelsene på
havbunnen har negative konsekvenser for hvalfangsten.
– Lyd er trykk under vann, og
dette er lyder dyrene er veldig
var for. De har en meget skjør
oppbygning av øret, og jeg har
inntrykk av at de kan bli påført
skader på grunn av trykkbølgene fra skytingen, sier han.

Gir hvalflukt?
Vester mener at både frekvens
og lydstyrke har økt med årene
– Min teori er at grindhval og
spekkhoggere, samt andre
hvalarter som vandrer som vågehval, knølhval, finnhval og
delfiner har flyttet seg til et område uten seismisk bråk, sier
hun.
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Trøbbel for økologisk laks

Oslo: Norske aktører som satser på eksport av økologisk
laks opplever nå utfordringer
på EU-markedet.
– Dette er en uheldig situasjon der konsekvensene over
tid kan bli for store for deler av
de norske aktørene. Vi jobber
nå med å finne en løsning på
denne situasjonen. Det sier fiskeriminister Per Sandberg.
For å løse saken må EUs øko-

logiregelverk formelt tas inn i
EØS-avtalen. Da vil utfordringene for norsk økologisk laks
være løst. Regelverket for økologisk produksjon ble vedtatt i
2007 og virket siden 2009.
Det har over lang tid vært arbeidet for å få noen tilpasninger på landbruksområdet til
EUs økologiregelverk.
Landbruks- og matminister
Jon Georg Dale skal ha møte

med ansvarlig EU-kommissær
i september. Ønsket om tilpasninger må også sees i sammenheng med Stortingets målsettinger når det gjelder økologisk landbruksproduksjon i
Norge.
– Norge er også avhengig av
at Island gir sitt samtykke til
innlemmelse av økologiregelverket i EØS-avtalen, opplyser
Per Sandberg.
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Får ikke merke: De som satser på produksjon av økologisk laks,
har problemer i EU-markedet.

n skremmes bort

Hørt at

Indre Salten boligbyggelag
endrer styret. Styreleder er
Alf Roald Leier(bilde).
Nestleder er Odd Jarne
Vestgård. Styremedlemmer er
Elisabeth Tangen, Hans
Christian Heffermehl, Ann
Katrin Åseng, John Vidar
Bråthen og Kjell Ingar Eilertsen.
Løvold AS endrer styret.
Styreleder er Ellisiv Vibeke
Løvold. Styremedlem er Atle
Sjursen, Aimi Helen Løvold,
Johnny Arvid Hansen og Odd
Emil Ingebrigtsen.
Aloe Inspired - Roger
Sjøstedt skal være selvstendig forhandler av Forever
Living Products (FLP).
Innehaver er Roger Sjøstedt.
Daglig leder er Jane Sjøstedt.
Salten tingrett har åpnet
konkurs i boet til Bodø Store
AS. Bostyrer er adv. Dag
Trygve Berntsen.
Fauske bilberging AS er
slettet i Foretaksregisteret.

Steinbra!
STEINBRA GAVER!
Smykker. Idrettspremier. Klokker.
Penneholdere. Termometer.
Lysestaker. Lampe. Mineraler.
Rask gravering.
SKIFER!
Ovnsplater, benkeplater m.m.

Bekymret: Hvalforsker Heike Vester er bekymret over stadig færre hvalobservasjoner i Vestfjorden.

MØSBRØMLEFSER
Og bare hjemmelagede kaker
serveres alle hverdager til kl. 17.00
(16.00).
Foto: Johanna Hanno

Kan ikke si hva det skyldes
Oljedirektoratet kan ikke si
noe om den angivelige
hvalflukten skyldes skyting med seismiske salver i
Norskehavet.
andreas trygstad
at@an.no
755 00 000

Oljedirektoratet opplyser at de
ikke kan gi noe svar på om en
eventuell mindre hvalbestand i
Vestfjorden kan tilskrives undersøkelsene som foretas i feltet utenfor Mo i Rana eller ikke.
– Det kan ikke vi svare på, sier
pressekontakt i Oljedirektoratet, Eldbjørg Vaage Melberg.

Hun opplyser at det ikke er Oljedirektoratet som gjennomfører seismikkundersøkelsene,
men at det er selskaper som får
tillatelse av myndighetene til å
samle seismikk. Undersøkelsene på norsk sokkel er underlagt
norsk regelverk, sier hun.

Tlf. 755 18 303
www.bertnesgeosenter.no

Kurs i thailandsk – nybegynner
Oppstart 31. august
Fotokurs 1 – nybegynner
Oppstart 6. september
For mer info og påmelding:

www.folkeuniversitetet.no

Tlf: 755 24951 • E-post: bodo@fu.no

