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Stor aktivitet på havna
– Det er historisk mye aktivitet på Uthaug havn om
dagen, sier Oddﬁnn Kåre Johansen, fra Uthaug.
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Den pensjonerte kjøkkensjefen
har på sin daglige spasertur
rundt haugene ved havna telt
sju fartøy.
– Så mye tonnasje har det knapt vært i havna sia 1960-tallet, sier Johansen.
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Sildelossing

MENY

Fra daglig leder Alexander Grøntvedt i Grøntvedt Pelagic AS får vi bekreftet at fartøyene
ligger i havna for å losse sild. Bedriften er den største i sitt slag i verden, og leverer store
kvanta som blant annet går til Abbas-konsernet.
– Vi har sju båter her som skal losse sild, sier Grøntvedt.
Båtene tilhører de mindre fartøyene som deltar i sildeﬁsket i kystnære farvatn som for tida
foregår utafor Hitra og Frøya.

På vandring
Silda som det ﬁskes på nå er det som i bransjen går under navnet NVG, norsk vårgytende
sild.
- Silda vandrer sørover for å gyte. Det skjer om tre til ﬁre uker, så dette er helt på slutten av
sesongen, sier Grøntvedt.
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▼ ANNONSE

Uthaug hav er stor på mottak av sild, og ørlandsbedriften tok imot 70 000 tonn sild over
havna på Uthaug i fjor.
– Det er bra med båter og verdier her nå, og det er artig med aktivitet, sier Grøntvedt.

Fosenbåt
I forhold til snurperen Rav fra Osen blir Hepsøhav tilhørende Petter Hepsø Rederi AS en
liten båt. Mens Rav har en bruttotonnasje på 1674 tonn, er Hepsøhav fra samme rederi
betydelig mindre. Den er 37,50 meter lang, 9.25 meter brei og har en brutto tonnasje på 495
tonn. Dett er en av båtene som leverer sild på Uthaug.
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