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Samir (22) debuterer
som skreiﬁsker med
kjæresten som
mannskap
Unge Samir Knutsen (22) fra Uthaug på Ørlandet har en
sterk tilknytning til havet. De siste årene har båten hans
MK Nordlys fungert både som bolig og ﬁskebåt.

Samir Knutsen og kjæresten Ines Santos Aas er kommet til skreihovedstaden Myre for å delta i årets skreifiske med båten MK
Nordlys. FOTO: SVEIN ARNE NILSEN
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Skrevet av Svein Arne Nilsen
Når vi møter den unge ﬁsker fra
Uthaug i Ørland kommune, er
han kommet til det som regnes
som skreihovedstaden i Norge,
Myre i Vesterålen. Hit er han
kommet for å debutere som
skreiﬁsker.
LES OGSÅ:
* Nybakt verdensmester -Fosna-Folket
* 375 000 kroner på under en måned -Fosna-Folket
* – Det er store svingninger, men vi står oss godt -Fosna-Folket

– Jeg er jo nybegynner
– Jeg ﬁkk høre fra en av mine yrkesbrødre at det kunne være fornuftig å gå nordover til
Vesterålen og Myre når jeg skulle være med på skreiﬁske. Det var en prefekt havn å ha base i
under skreiﬁske. Derfor valgte jeg å gå hit når jeg for første gang skulle delta i mitt første
ﬁske etter skrei. Det har jeg ikke angret på for her er det lagt godt til rette for å drive kystﬁske.
Jeg er jo nybegynner i dette faget og vet at jeg har mye å lære før jeg kan regne med å få til et
eﬀektivt ﬁske i et ukjent område. Jeg er forberedt på å få en rimelig bratt læringskurve, sier
Knutsen.

Med kjæresten som mannskap
Med seg som mannskap har han kjæresten Ines Santos Aas. Hun studerer egentlig fysikk,
men har tatt turen til Myre for å være med på deler av skreiﬁske. Selv om hun ikke har noen
erfaring som kystﬁsker, så synes skipperen at det er hyggelig at kjæresten hans kan være
med og på ﬁske og holde han med selskap.
Selv ble han nylig ferdig med en toårig utdannelse som styrmann. Håpet var å kunne få seg
plass på en større båt slik at han ﬁkk nok praksis til å få ut de sertiﬁkatene han vil få med nok
fartstid.
– Det har vist seg å være lettere sagt enn gjort å få seg praksisplass på en større båt. Denne
sjarken kjøpte jeg og brukte som bosted i løpet av de to årene jeg tok styrmann utdannelse i
Trondheim. Jeg hadde behov for å han noe å gjøre og skaﬀe meg inntekter. Derfor bestemte
jeg meg for å dra nordover på skreiﬁske, sier Knutsen.
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– Jeg hadde behov for å han noe å gjøre og skaffe meg inntekter. Derfor bestemte jeg meg for å
dra nordover på skreifiske, sier Samir Knutsen FOTO: SVEIN ARNE NILSEN

Håper å ﬁske 22 tonn
Han er ny i faget, men han har blitt tatt godt i mot i skreihovedstaden. Hans yrkesbrødre
deler gjerne av sine kunnskaper og erfaringer til ørlandsﬁskeren som er nybegynner. Myre
er en perfekt havn å drive kystﬁske fra. Det lagt godt til rette og servicen er på topp i alle
ledd. Vi ser at båtene som kommer i land har mye ﬁsk i lasten. Det betyr at det ennå er mulig
også for det unge paret å få ﬁsk med fra ﬁskefeltene i Vesterålen.
– Vi har allerede vært ute og prøvd oss i ﬁske og har få noen hundre kilo i løpet av en dag. Jeg
regner med at etter hvert som vi blir bedre kjent med ﬁskefeltene og får både båt og bruk til
å fungere optimalt, skal også vi klare å komme i land med rimelig gode fangster. Dette er
både spennende å interessant å få være med på, sier Knutsen.
Han har en torskekvoten på 22 tonn å ﬁske på. Den håper de at de skal klare å ﬁske opp i
løpet av oppholdet i Vesterålen. Klarer de å ﬁske opp hele kvoten vil Knutsen være veldig
fornøyd. Da vil han ha ﬁsket for nærmere 400.000 kroner. Det mener 22-åringen vil være et
godt resultat i sin første sesong som skreiﬁsker.
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