Fikk fisketur i premie
Sett Sjøbein hadde under utdanningsmessen «Ta Utdanning» i Oslo en fellesstand for sjømatnæringa,
med ulike aktiviteter og en konkurranse der vinneren kunne få bli med på fisketur. I samarbeid med
Helene Kristoffersen som er yrkesfisker i Oslofjorden ønsker vi å sette fokus på hvor nær
fiskerinæringa er -selv i hovedstaden, og gjøre ungdommen mer nysgjerrig på hva det innebærer å
jobbe i fiskerinæringa.
Tage Ringstad (20) stakk av med seieren i konkurransen, og kunne dermed invitere med seg noen
venner å gjøre seg skal for fisketur. Han er til daglig elev ved ekstremsportlinja ved Idrettsskolen
Numedal Folkehøgskole, og forteller at turen på var spennende.
– Det var veldig kjekt. Det var morsomt å se hvordan teinefiske fungerte, det har jeg ikke vært borti
før.
Selv har han vokst opp med en bestefar som var aktiv fisker. Somrene ble tilbragt utenfor Trondheim
med juksafiske på jakt etter storsei. At fiske kan foregå såpass nærme hovedstaden er han overrasket
over. - Jeg visste jo at man kunne fiske i Oslofjorden, men hadde ikke forventet at man kunne drive
aktivt som yrkesfisker der. Jeg er født og oppvokst i Oslo, men ble nok litt overrasket over dette.
– Jeg holder på med en del friluftsliv, og liker å være ute, men det blir nok ikke noe fiskeri på meg i
fremtiden annet enn litt fritidsfiske. Ringstad har søkt seg til ingeniørstudier i Trondheim til høsten.
Helene Kristoffersen, initiativtakeren og yrkesfisker, var strålende fornøyd etter lørdagen. – Jeg synes
turen ble en kjempesuksess! Jeg ble veldig imponert over guttene som var med. De var ivrige,
engasjerte og interesserte.
Vi i Sett Sjøbein er veldig fornøyde med turen, og håper vi på denne måten kan gi ungdommen ett
innblikk i en stor næring som omgir oss på alle kanter. Kanskje vi ser noen disse ungdommene igjen i
sjømatnæringen om noen år? Sier Kristine Aarnes, i Sett Sjøbein.
Tage Ringstad fra Oslo, Tobias Richards fra Gvarv/Telemark, Ådne Funderud fra Eidsberg/Østfold, og
Håkon Bakken Gjørva fra Geiranger/Møre og Romsdal fikk lørdag være med Helene og Harald
Kristoffersen på fisketur i Oslofjorden.
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Fakta:
Sett Sjøbein er sjømatnøringens nasjonale samarbeid for rekrutteringsarbeid og kompetanseheving
Sett Sjøbein finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet(NDF) og Fiskeri-og havbruksnæringens
forskningsfond(FHF) gjennom årlige bevilgninger

