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Sørøydagene 2018 Velkommen 
 Eva D. Husby, Ordfører

Kjære alle sammen. HÅP er gjennomgangs-

temaet for årets Sørøysommer.

 

Vi bærer alltid med oss et håp om et eller 

annet -  fra små hverdagstrivialiteter som godt 

sommervær til et overordnet håp om fred  

på jorden.

 

For 75 år siden, sommeren 1944, hadde 

sørøyværingene et stort håp om at krigen 

snart var slutt. Men dette håpet brast med 

tvangsevakuering og brenning av Sørøya høsten 

44, etterfulgt av en tøff og vond vinter. Dette er 

en viktig del av Sørøyas historie, og vi vil derfor 

ha dette temaet med i løpet av Sørøysommeren 

- som i all hovedsak ellers har fokus på glede, 

musikk, festlige sammenkomster og moro.

 

Når dere leser gjennom Sørøysommer-avisa vil 

dere møte mange håpefulle Sørøyværinger:

 

• Lille Benjamin på 5 år håper å kjøre brannbil når 

han blir stor. Det håper jeg han får oppfylt.

• Arnfinn Roland har siden han flyttet fra Sørøya 

på -80 håpet å kunne flytte tilbake. Det håpet 

ble innfridd i år, takket være et valg han og 

kone Mette tok. De starter nå opp som bønder 

i Gammelgård – med høns og geiter. Arnfinn er 

helt tydelig på at det nytter ikke bare å håpe – du 

må gjøre en innsats selv for å oppnå resultat.

 

Arnfinn sitt motto «If it is to be, its up to me» 

kan fritt omsettes til det vi pleier å si her på 

Sørøya – «skal du ha nokka gjort, må du gjøre 

det sjøl». Og det er vel essensen i tankegangen til 

Sørøyværingene som bretter opp ermene og trår 

til for å få ting unna.

 

En slik holdning gjør noe med samfunnet vårt. 

Det inspirer og motiverer andre til å trå til. Og 

få har vel motivert og inspirert andre mer enn 

unge Brox på Sørvær. Uansett når på døgnet 

man kommer til Sørvær er han i aktivitet – på 

gressklipperen, i stigen med malekost, på plenen 

med rake, hakke og spade.

 

Jeg tror vi hittil i år har hatt rekordmange som på 

eget initiativ har ryddet i fjærene – skoler, lag og 

foreninger og enkeltpersoner. De fleste fjærene 

langs veien mellom Hasvik og Sørvær er allerede 

ryddet takket være en storstilt dugnad fra folk i 

alle aldre. Hasvik kommune ønsker å premiere 

denne innsatsen med et digert «Søppellotteri». 

Alle som har deltatt i fjærarydding er med i 

trekning av flotte premier under åpning  

av Sørøydagene.

 

Som ordfører håper jeg at den dugnadsinnsatsen 

vi opplever her på Sørøya aldri må dø ut, men 

videreføres til kommende generasjoner. Den er 

en av de viktigste trivselsfaktorene vi har – den 

skaper aktivitet og den bidrar til fellesskap.  

 

På vegne av Hasvik kommune vil jeg rette en 

hjertelig takk til alle frivillige som stiller opp i 

utallige timer for å få til vellykkede arrangement. 

Det er dere som i fellesskap gjør Sørøysommer 

til en minnerik opplevelse.

 

Og så håper jeg på sol og fint vær i sommer – 

og spesielt 22.juli da jeg utfordrer alle til å bade 

sammen med oss på Hasvikstranden.



For 10-12 år siden startet restaureringen av en 

gammel fyrvoktervei ut mot Tarhalsen helt nord 

på Sørøya fra Akkarfjord til Tarhalsen. Dette ble 

et veldig populært tiltak, og ideen «hva med en 

merket tursti fra Tarhalsen og helt til Fuggeln på 

andre enden av øya» dukket opp. 

Plan og utviklingssjef i Hammerfest, Odd 

Edvartsen, forteller at det er en del folk som går 

denne strekningen, og at de ønsket å få på plass 

en ordentlig merking. Dette for å øke trygghet, 

stimulere til bolyst, folkehelse, friluftsliv og det å 

sette pris på naturen vi har. 

Strekningen går gjennom to kommuner, så de 

tok kontakt med Hasvik kommune for å lufte 

ideen. Etter veldig positiv respons ble det inngått 

et samarbeid for å finne ut hvordan prosjektet 

skulle organiseres. Spørsmålet var hvordan de 

skulle få dette gjort  -Det er ikke akkurat noe vi 

legger ut på anbud, forteller Odd.

De tok kontakt med Rune Waaler og hans 

studenter på Bachelor i Arktisk friluftsliv fra 

UIT/Norges Arktiske universitet i Alta, som ble 

engasjert i kartlegging og merking av turstien i 

perioden 2016-2019. De hadde både utdannelse 

og interesse for  å merke en slik sti. 

Nå begynner de å nærme seg målet, og i løpet 

av juli skal de være ferdig hvis alt går etter planen. 

Arbeidet består av merking, varding, plassering av 

skilt som viser avstander, og to informasjonskilt 

som forteller om prosjektet. Strekningen skal 

også GPS-trackes.

I ettertid har det vist seg at mange har vært 

interessert i prosjektet, både lokalbefolkning og 

andre turgårere. Det har blant annet kommet 

forespørsel fra Slettnes bygdelag om å lage sti fra 

bygda og opp til hovedstien. Det kan også være 

at flere bygder ønsker å gjøre det samme, både 

bebodde og ubebodde. Hele prosjektet kan også 

skape en tilleggseffekt for næringsdrivende som 

har utleiefasilitetet og lignende, både på Sørvær, 

Breivikbotn, Sandøybotn, Akkarfjord osv. 

- Vi vet at det er mange lokale som er interessert, 

og øya er jo utrolig fin. Når det er flere som 

oppdager dette så vil det nok bli enda flere som 

kommer mer langveisfra for å gå den turen,  

sier Odd.

Sørøya på langs

Agathe (15 år)
- Håper jeg kommer inn 

på den skolen jeg vil. 

Det er helse i Hammerfest. 

Benjamin (5 år)
- Når jeg blir stor så skal 

jeg kjøre brannbil eller 

politibil, for da kan jeg 

fange tyver og slukke 

brann.

Barn om håp Unge om håp

(Foto: Tor Harry Bjørn)
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Sørøya på langs

Det er også planlagt å få opp noen hytter på 

strekningen. I dag er det en på starten i nord, ved  

Tarhalsen, og en ved Gamvikvannet i nærheten 

av Akkarfjord. Det er også overnattingsmuligheter 

i Sandøybotn, der kan de som ønsker det bruke 

de fasilitetene som er der. I tillegg er det tenkt en 

hytte mellom Akkarfjord og Sandøybotn, en før 

Langstrand, en hytte ved kommunegrensa, og 

en før veien mellom Breivikbotn og Dønnesfjord. 

Når hyttene er på plass er så langt uklart, i første 

omgang er det om å gjøre å få merket  

stien ferdig. 

Odd håper at først og fremst lokalbefolkninga vil 

bruke turstien, men  synes det er artig om folk 

utenfra også kommer. 

- Først og fremst er den for oss sjøl, den skaper 

identitet og stolthet, og det å sette pris på og 

nyte naturen. Men at andre også kan like det  

er kjempefint.

Det vil bli markering for åpningen av stien i 

midten av august, tidspunkt kommer etterhvert. 

Elle Martine 3 år
- Jeg ønsker at jeg begynner 

på skolen snart, og at jeg får 

ny sekk.

- Jeg håper det er bra på 

skolen, og at det er leker der.

- Jeg gleder meg fordi jeg 

snart har bursdag. 

Barn om håp

på langs

På vei mot Kjøttvika (Foto: Tor Harry Bjørn)



Flystyrtene ved Sørvær

Hasvik kommune inviterer til kåseri om flyene 

som styrtet ved Sørvær i 1942 og 1944.

For to år siden ble Hasvik kommune kontaktet 

av den russiske ambassaden i Oslo. De ønsket 

å reise et minnesmerke over russiske soldater 

som var med i flyet som styrtet i Andotten i 1944. 

Dette ble starten på innsamling av informasjon 

om flystyrten i Andotten. 

Det er lite nedskrevet om dette flyet, og få 

har kjent til hva som faktisk skjedde. Ordfører 

Eva D. Husby forteller at når hun spurte den 

eldre generasjonen hva de visste om flystyrten, 

henviste de fleste til det tyske flyet som styrtet i 

Soppen i 1942. 

Eva er vokst opp på Sørvær i etterkrigstida, og i 

likhet med mange andre av hennes generasjon 

har hun følt et savn etter å få vite mer om hva 

som skjedde i løpet av krigen. Hun  har derfor 

brukt det meste av sin fritid de siste to årene til 

en systematisk innhenting av fakta om krigen på 

Sørøya – historier og begivenheter som har vært 

lite omtalt i bøker og offentlige skriv. 

Sentralt i dette materialet er historiene om de 

to flyene som styrtet ved Sørvær med to års 

mellomrom:

(1)   Et tysk fly som styrtet i Soppen 18.mai 1942. 

Flyet hadde en tysk besetning på 5. Alle omkom. 

16 menn fra Sørvær og en fra Hasvik ble stilt 

for tysk krigsrett.  7 av dem ble sendt til tukthus 

hvor de ble i flere år. (Flyet som styrtet i Soppen 

denne maidagen i 1942 var en Blohm u. Voss BV 

138 C-1)

(2)   Et Amerikansk fly som styrtet i Andotten 

17.juni 1944.  Ombord i flyet var et russisk 

mannskap på 6 personer - i amerikansk uniform. 

Alle omkom. (Flyet som styrtet i Andotten 17.juni 

1944 var et Catalina fly,  PBN-1”Nomad”) 

Dette er en del av Sørøyas krigshistorie som er 

alt for lite kjent. Derfor inviteres alle, som ønsker 

det, til et kåseri på Sørvær samfunnshus onsdag 

24.juli kl.18.00.  Arrangementet er gratis.

Salg av fiskeredskaper - båtmegler - regnskap - 
skatteplanlegging - stifte selskap - båtforsikring

Erik (6 år)
- Håper jeg får en Ninjago-

sekk når jeg begynner på 

skolen. (Ninjago slåss med 

skurkene og slanger, og så 

blir det tusenmillioner slanger). 

- Jeg gleder meg fordi jeg 

snart har bursdag. 

Barn om håp

Catalina PBN-1 ”nomad”



Flystyrtene ved Sørvær Hasvik historielag
   - arkiv og bibliotek

Det er mange som er interessert i historen på 

Sørøya, Hasvik historielag har derfor eksistert i 

mange år. Aktivitets nivået har vært svingende, 

men historielaget har etterhvert fått laget et godt 

arkiv med samlinger av bøker, artikler og andre 

skrifter fra øya. Historielagsbiblioteket finnes på 

menighetskontoret, der de som vil kan komme 

innom å lese eller bla i arkivet. Bøkene tilhører 

privatpersoner så det er ikke mulig å låne med 

seg hjem, men man kan se hva som finnes, lese 

og eventuelt prøve å skaffe egne bøker.

Georg Kim Jensen, leder av historielaget, forteller 

at de stadig jobber med å utvide arkivet. Hvis 

noen kommer over en historisk artikkel om 

Sørøya, så tar de en kopi og setter det i permene.

-Det blir da gradvis utbygget, så det er mye 

spennende lesning her, forklarer han.

Folk kommer også med spennende historier fra 

Sørøya til menighetsbladet, der blir det trykket 

og sendt til alle husstander på øya. - Sist vi var 

på Sørvær kom det folk til kirka med en artikkel 

de hadde skrevet, om en gammel trestokk som 

var funnet i Darup. Utfra stedet den ble funnet 

er den sannsynligvis 4-6000 år gammel, altså 

tilbake fra yngre steinalder. Det er en spennende 

historie! Historielaget har derfor sent en bit av 

trestokken til c14 alders bestemmelse, slik at vi 

kan bli helt sikre på dateringen, forteller Georg.

Arkeologer fra Tromsø universitet har også 

et treårsprosjekt her ute på Sørøya og inn 

Altafjorden. I fjor sommer hadde de derfor 

arkeologiske utgravninger i Taborshavn, der ble 

det gjort funn av både tufter og hellegroper fra 

steinalderen. Historielaget arrangerte åpen dag 

på utgravningsstedet. Båtforeningen stilte med 

skyss slik at de som hadde lyst kunne komme 

over og få en omvisning av arkeologene. 

Historielaget er nå i gang med et bokprosjekt der 

de eldste skriftlige kildene fra Sørøya skal samles, 

dette går helt tilbake til 1300-tallet. Det er bevart 

forbausende mye og god dokumentasjon fra 

Finnmark. Det gjelder eksempelvis tingbøkene 

fra 1600-tallet, som gir et godt bilde av 

blant annet hekseprosessen. Noen av disse 

dokumentene er forøvrig avfotografert, skrevet 

ut og arkivert i historielagsbiblioteket på 

menighetskontoret i Hasvik.

- De som er interessert kan komme å lese! Det 

er ikke lett for man må tyde den gamle gotiske 

håndskriften, men med litt tålmodighet går det 

bra, sier Georg.

Man-fre: 10-18 & Lør: 10-18

Olav (16 år)
- Håper på å ha det bra, 

og ha nok penger til å 

gjøre hva jeg vil. God 

mat og bo i et stort hus.

Unge om håp



En driftstekniker, mest kjent som røkter har 

mange spennende oppgaver. Man må passe 

på at laksen er i god form og følge opp dette i 

forhold til reguleringer og regelverk. Kamera- og 

radioutsyr skal også driftes og passes på, samt 

båter og foringsanlegg. 

Mia Krogstad har jobbet som driftstekniker 

hos NRS i Dønnesfjord i to år, og har bodd 

i Breivikbotn i 1,5 år. Det hele startet da hun 

studerte ingeniørteknisk i Tromsø. Der hun møtte 

flere som hadde jobbet i oppdrettsnæringa, og 

hun syntes det hørtes veldig spennende ut med 

både teknisk- og biologisk arbeid. 

- Jeg søkte på en stilling i NRS-Finnmark, og 

havnet her i Dønnesfjord. Her møtte jeg også 

partneren min, så nå kommer jeg meg ikke 

herfra, ler hun. 

Fisken i Dønnesfjord blir foret fra foringsanlegg 

styrt ifra Alta. Da må alt av teknisk utstyr være 

på stell, og det må kommuniseres godt med 

arbeiderne på anlegget. Hvis noe skjærer seg så 

må de som er på stedet ordne opp.  Det er 4-5 

personer på hvert skift, de går en uke på og har 

en uke fri, pluss en driftsleder der det trengs,

- Mange bor på flåter på sjøen når de jobber i 

oppdrett, mens vi har landbasen på land. Vi har 

en fordel med at vi har naturen veldig nært. Vi 

kan bruke naturen til å gå tur, og havet til å fiske 

i på fritida. Jeg som bor i Breivikbotn har også 

mulighet til å dra hjem om det skulle være noe, 

forteller Mia.

Om vinteren må de kjøre snøskuter for å komme 

seg på jobb. Det er ikke Mias yndlingsaktivitet, 

men hun synes det går greit fordi alle er veldig 

flinke til å ta vare på hverandre når de kjører 

Mia Krogstad på jobb i Dønnesfjord.

Dønnesfjord
Spennende og varierte oppgaver

Marina-Michell (5 år)
- Ønsker at det skal være 

masse turn, fordi vi kan 

leke og springe.

- Jeg liker at det er sol.

Barn om håp
Tanita (16 år)
- Håper at jeg kommer inn 

på skole, og at jeg får plass 

på hybelen. Jeg har søkt 

Hammerfest vgs, 

studiespesialisering. 

Unge om håp



over. På en vanlig finværsdag tar turen en liten 

halvtime, mens det i vinter har vært et tilfelle der 

de brukte over 8 timer på å komme seg hjem. 

Mia mener at yrket passer for begge kjønn, men 

kan være utfordrende for de som har familie når 

man blir borte en hel uke om gangen. Arbeidet 

er ikke så fysisk tungt som mange kanskje tror, 

da man i dag har både kraner som kan løfte flere 

tonn og andre hjelpemidler som letter arbeidet. 

-  Vi trenger all slags folk her. De som er gode 

med IT, biologi, kjøre båt, er løsningsorientert , 

folk som er nøye og forsiktig, og de som kan ta 

i et tak og jobbe raskt. Vi trenger altså variasjon 

og folk som er forskjellige for å utfylle hverandre. 

Jeg trives veldig godt, og vi setter pris på den 

forskjelligheta som er her, forklarer Mia.

Hun er imponert og stolt over arbeidsplassen 

i Dønnesfjord etter å ha sett hvor flink 

oppdrettsnæringa er blitt med å imøtekomme 

miljøutfordringer. De har grønne konsesjoner, 

som blant annet betyr steril laks, tiltak på 

anlegget for å hindre rømming, strengt regulerte 

tiltak på lusegrensa, og så organisk fór som 

mulig. 

Mia håper at flere unge og unge voksne ser at 

det er jobb her, tar den utdanninga som trengs, 

og kommer tilbake til Sørøya. At flere lokale er 

med på å løfte næringa, tar del i den og vil bli her. 

- Vi har arbeidsplasser her, både på fiskebruket, 

oppdrett, helsefag, barnehage, skoler osv. 

Håper at flere ønsker å ta blå linje, sjømatlinja 

og komme tilbake hit. Kanskje vi får ordnet 

lærlingeplasser også da, avslutter hun.

Oppdrettsanlegget i Dønnesfjord.



Hadde hjemlengsel 
- startet bondegård

Etter mange år med hjemlengsel har Arnfinn tatt 

med kona Mette og yngste sønn Tor-Vegar hjem 

til Sørøya. Familien har lagt bort travle dager og 

byliv til fordel for frisk luft og helt ny livsstil.

Arnfinn Roland forteller at han har hatt 

hjemlengsel helt siden han flyttet fra Sørøya på 

slutten av 80-tallet. Han flyttet da til Lofoten og 

ble samboer med hans nåværende kone. På den 

tiden jobbet han sammen med pionerene for 

lakseoppdrett i Lofoten, og holdt på med dette til 

midten av 90-tallet. Han fikk da interesse for data, 

og oppdaget etter en stund at denne interessen 

tok opp så mye tid at han nesten ikke hadde tid 

til å være på jobb. 

- Akkurat den dagen den tanken streifet meg, så 

sa jeg opp jobben og startet datafirma,  

forteller Arnfinn.

Dette drev han på med et par år før de flyttet 

til Oslo, hvor han fortsatte å jobbe med Cyber 

Security, datasikkerhet. Det var et hektisk liv med 

mye reising, og ca 30 ansatte. Arnfinn forteller at 

det har vært et helt annet liv, men at fordelen er 

at han har fått sett verden.

Arnfinn og familien har reist til Dønnesfjord så 

ofte de har kunnet, og har ikke hatt en eneste 

sommer med fravær. For tre år siden kom de i 

snakk om hva de hadde gjort om de kunne gjøre 

det de hadde aller mest lyst til, og nesten i kor sa 

begge at da hadde de flyttet til Dønnesfjord og 

bodd der. Avgjørelsen ble tatt samme dag. Etter 

et par dager med grubling kom de fram til at de 

ville starte bondegård. Før flytting har familien 

brukt mye tid ved siden av annen jobb på å 

studere dyrehold så de skulle bli klar for dette, 

samtidig som de har avviklet det de har hatt.
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- Det er veldig spennende, fordi Finnmarkinger 

ikke er kjent for å spise geitkjøtt. Dette er noe 

spesielt, og vi skal dyrke vårt eget varemerke 

«Polarboer». Om vi utvider til andre produkter er 

opp til kundene å avgjøre, forklarer Arnfinn.

Produktene skal primært selges til de største 

byene i nærområdet, som Hammerfest, Alta, og 

Tromsø. De ønsker å ha en åpen gård, der de 

som vil kan komme innom å ta en kaffekopp 

og se på dyrene. Planen er også å sette opp 

eget nett, og hvis det fungerer vil det bli åpent 

wifi, der alle har mulighet for å komme innom å 

sjekke mail ol. 

På spørsmålet om hva Arnfinn tenker om ordet 

«håp», svarer han: 

- Håp for meg er noe du beskriver som du ikke 

rår over, og det synes jeg er ganske trist. Hvis jeg 

f.eks håper at gården går bra, så vil det være det 

samme som at jeg ikke har kontroll over det. Det 

er ikke sånn det funker. Jeg har et motto «if it is 

to be, its up to me». Man er sin egen lykkessmed. 

- Vi har innsett fra tidligere erfaringer med å 

starte bedrift, at skal vi lykkes så må vi på en 

måte brenne alle broer og satse alt. Vi er vant 

med et annet liv men vi er veldig innstilt på dette, 

og vi tror vi vet hva som skal til. Jeg har også 

bodd på Gammelgården og vet hva det vil si å 

være her vinterstid, det er beinhardt. Ikke like 

beinhardt nå som før, for nå er det tross alt veier 

om sommeren, sier Arnfinn.

På gården vil primærnæringen være 

kjøttproduksjon og eggproduksjon. Til nå har de 

fått 29 geiter, som er avlet for kjøttproduksjon, 

og de er muligens verdens nordligste besetning. 

Det er store geiter som ikke minner om 

melkegeiter på noen måte. Geitene er hentet fra 

Vesterålen, fra en av landets beste oppdrettere. 

Målet er å ha noen hundre dyr på sikt. Arnfinn 

forteller at de ønsker å ha en veldig ren 

besetning, og etterhvert være livdyrleverandør  

til andre i Finnmark som har lyst å prøve  

denne rasen.



SØRØYSOMMER 2019

Vindkraft Nord AS kom til Sørøya i 2005 og lurte 

da på om det var mulig å inngå et samarbeid 

med kommunen om vindpark. De fikk anvist et 

område, og har siden da hatt en nær og god 

dialog med kommunen hele veien. 

Geir Skoglund, daglig leder I Vindkraft Nord AS, 

forteller at de etter noen år stagnerte litt med 

prosjektet. Vindkraft har gått litt opp og ned 

i bølger her i landet på grunn av relativt lave 

kraftpriser. Med høye investeringskostnader har 

det ikke blomstret med vindparker. 

Da de hadde jobbet med dette prosjektet en 

stund kom det et ønske om å flytte vindparken 

til et annet område enn det som var tildelt først. 

Det nye området ble Brennhaugan i Dønnesfjord.

- I ettertid ser vi jo at dette var et godt valg, ikke 

minst på grunn av mye bedre vindforhold,  

sier Geir.

Underveis i prosjektet har det også vært viktig 

med god dialog med reindriftsnæringa, det 

skal ikke være fritt fram for å kjøre biler der, og 

det skal ikke forverre driftsforholdene for dem. 

Også det at man ikke starter ut for tidlig med 

anleggsarbeid i forhold til kalving ol, det skal 

foregå i ordnede former. Gode avtaler er også 

gjort med både FeFo, Hammerfest energi og 

Hasvik kommune. 

- Avtaler og konsesjonene ble levert allerede i 

2010, og nå i 2019 går det mot realisering. Det 

har tatt lang tid, men det er ikke så uvanlig at det 

tar en del år, forklarer Geir.

For ett og et halvt år siden fikk Vindkraft Nord AS 

med et tysk firma, Vento Ludens GmBh som ville 

investere og bygge vindparken. De er nå eiere 

av Dønnesfjord Vindpark AS etter å ha tatt over 

prosjektselskapet fra Vindkraft Nord AS.

Nå er de endelig i gang og det er mye aktivitet 

både på plansiden og utførelse. Mye skal skje 

denne sommeren, og lokalmiljøet vil nok merke 

en del til prosjektet. Det skal rulles inn både 

turbiner og diverse utstyr, veier skal lages og 

fundamenter til turbiner skal på plass. I følge 

planene skal turbinene være klare til å produsere 

strøm allerede denne sesongen, altså  

før vinteren. 

Det vil komme 6 turbiner som kan forsyne 2500-

3000 husstander. Prosjektet passer veldig godt til 

utviklingen i Hasviksamfunnet nå, der det  

er økende aktivitet, flere næringsaktører og 

økende forbruk. Dette blir et bra tilskudd til  

fornybar energi. 

Det har for eksempel vært god og positiv 

effekt av vindkraft i Havøygavelen, der området 

nå brukes til turområde i en helt annen grad 

enn tidligere. Dette kan også være en effekt i 

Dønnesfjord med ny tilgjengelighet i et område 

som kanskje ikke har vært brukt så mye tidligere.

Vindpark
i Dønnesfjord

DØNNESFJORD VINDPARK
Toatalt installert effekt - 14,1 MW

Antall turbiner - 6 stk

Høyde - 4 stk 69m og 2 stk 83m

Rotordiameter - 92m



SØRØYSOMMER 2019
 Tema: ”Håp”

 Fredag 19.Juli
19:00            Offisiell Åpning av Sørøydagene 2019 (2)             Arr: Breivikbotn Sanitetsforening 
  • Utdeling av Årets Kulturpris 
 • Underholdning m/ sang og musikk på kaikanten
 • Trekning av søppellotteriet
 • Salg av kaker, kaffe m.m
 Sted: Platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn

 Lørdag 20.Juli
11:00-14:00  Tørrfiskloftet på Sørvær (3) Arr: Sørvær Grendelag
 • Lynlotteri
 • Sørøymarked 
 • Salg av kaffe og kaker
 • Eliasbåten kommer 
 • Fiskekonkurranse for barn
 Påmelding:Nede på kaia kl. 11.45
 Start kl. 12.00 (NB! ha med redningsvest)       
14:00-15:00  Påmelding Åfjordmarsjen på Breivikbotn samfunnshus (2) Arr: BGIL
 • t/r Dalvannet (7 km)
 • t/r Afjordvannet grillstasjon (15 km)
 • t/r ”Kvilestein” på svingen over Gammelgårdvannet (22 km)

 Søndag 21.Juli
10:00           	Opplev Sørøya (6) Arr: HIL
 • Turen går til Kulia
 Oppmøtested: Langnes/Langnesbukt (parkeringsplassen)
12:00-15:00 Åpen Røde Kors hytte (4) Arr: Hasvik Røde Kors
 • Servering  av kaffe og vafler
15:00            Barnas dag i Sandvika (7) Arr: BGIL
 • hoppeslott
 • sandslottkonkurranse
 • skjellkonkurranse
 • skattejakt 
 • salg av grillmat, kaffe m.m
19.00            Gudstjeneste Breivik grendehus (5)   Arr: Breivik Grendelag og Hasvik Menighet
 • Kirkekaffe etter gudstjenesten



PROGRAM
 Mandag 22.Juli
11:00-14:00 Sørøyborgarting på Breivikbotn Samfunnshus (2) Arr: Hasvik Kommune
 • gratis kaffe og kaker
 • tegning av borgerbrev
 • babytreff m/ utdeling av borgerbrev og gave
 • underskuddslotteri
 • kåring av årets Sørøyborger                  
14:00            Åpen dag på Kvitbua  (2) Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
 • Salg av Laksesuppe 
18:00            Bading på Sanden (1) Arr: Hasvik kommune
 • Konkurranser for barn m/ sykkel- og barneløp
19:00            Volleyballturnering på Sanden (1) Arr: HIL
 • Muligheter for grilling
 • Påmelding innen 20. juli kl. 18:00 på hasvikil.no

 Tirsdag 23.Juli
11:00            Kultur og hygge treff på Hasvik helsesenteret Arr:Hasvik Seniordans og Sanitetsforening
10:00-15:00 Åpen dag på Hammerfest Energi (2)  Arr: Hammerfest Energi                  
17:00-20:00 Båtforeningen (1)   Arr: Hasvik båtforening
 • ”Palleløp på havet” (sikkerhet vil bli ivaretatt)             
 • Salg av kaffe, brus og vafler

 Onsdag 24.Juli
11:00-15:00 Kafe på Sørvær Samfunnshus (3)  Arr: Hasvik Pensjonistforening
 • salg av middag
 • lotteri
 • kaffe og kaker
14:00-16:00 Maritim dag i fjæra for store og små (3)  Arr: Sørøyrocken
18:00            Historisk kåseri v/ Eva Husby (3) Arr: Hasvik kommune  
 • Flystyrtene ved Sørvær 1942 og 1944 
 • kaffe og kaker 
 Sørvær samfunnshus

 Torsdag 25.Juli
12:00-16:00 Guidet fottur til Finnkonvika (3) Arr: Sørøyrocken                      
14:00-15:00 Prøv en kajakk gratis (3) Arr: Sørøyrocken
14:00-23:00 Matservering på Tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken
20:00           SØRØYROCKEN på tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken
 • Åpning av festivalen
 • White Ascot
 • Bjørn Eidsvåg
 • Torsdags jam      



PROGRAM
 Fredag 26.Juli
10:00-13:00 Introkurs kajakk (3) Arr: Sørøyrocken
12:00-16:00 Kafe på Tørfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken
14:00-23:00 Matservering på Tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken                      
15:00           	Konsert i Sørvær kirke (3) Arr: Sørøyrocken
 • Petter Carlsen og ensemble Nord
 (begrenset antall plasser)
17:00           	Utendørskonsert (3) Arr: Sørøyrocken
 • Bilal Saab
20:00           SØRØYROCKEN på tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken
 • iEksil
 • Virkelig
 • Fay Wildhagen   
 • Han Jens & Dæm

 Lørdag 27.Juli
10:00-13:00 Introkurs kajakk (3) Arr: Sørøyrocken
12:00           	Konsert i Sørvær kirke(3) Arr: Sørøyrocken
12:00-16:00 Kafe på Tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken
12:00-18:00 Helikopterturer over Sørvær med Helitrans (3)
13:30           	Guidet tur til Solbo (3)
TBA Familieunderholdning på Tørrfiskloftet (3)
14:00-23:00 Matservering på Tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken                      
15:00           	Konsert i hjellan (3) Arr: Sørøyrocken
 • Snow in June
20:00           SØRØYROCKEN på tørrfiskloftet (3) Arr: Sørøyrocken
 • Erlend Ropstad
 • Resirkulert
 • Dagny
 • Moillrock 

 Søndag 28.Juli                   
12:00-16:00 Dagen derpå-middag (3) Arr: Sørøyrocken
 Sørvær samfunnshus
18:30            Minne markering for bortkomne på havet (1)  Arr: Hasvik menighet
 Minnelund ved Hasvik kirke
19:00            Avslutningskonsert for Sørøydagene (1)                           Arr: Hasvik menighet
 • Lokale artister
 • Kåring av vinner i tegnekonkurransen
 Hasvik Kirke
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 Søndag 4.August 
12:00            Gudstjeneste i Dønnesfjord kirke (8) Arr: Hasvik menighet       
 Buss fra Hasvik og båtskyss fra Elvestrand 
 Kunngjøres senere på kommunens hjemmeside.

 Onsdag 7.August 
23:00            Midnattsolkonsert i Hasvik kirke (1) Arr: Kulturkameratene      

 Det vil være mulig å delta på ”Opplev Sørøya” turer fra 14. juni til 1. oktober. 
 (Kart fås kjøpt på Coop Hasvik, Joker Breivikbotn og Joker Sørvær - www.hil.no). 
 Det tas forbehold om endringer i programmet.  
 Eventuelle endringer publiseres på kommunens hjemmeside.
 Koordinator for Sørøydagene 2019 er Keth Olsen, tlf  997 71 698
 Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no

 Viktige telefonnummer
 Politi: 112,  Brann: 110
 Legevakt (utenom kontortid): 116 117,  Legestasjon (08.00-15.30): 78 45 25 00 
 M/F Bergsfjord: 482 62 856,  M/F Hasvik: 482 59 405
 Flyplassen: 78 45 11 26
 Hasvik menighetskontor (09.00-13.00): 948 82 853
 Hasvik kommune (08.00-15.30): 78 45 27 00     
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På Sørøya er det aldri problemer å få folk til å 

stille opp og hjelpe til. Det er de frivillige som 

får kabalen til å gå opp, og uten mannskapet på 

Sørøyrocken ville det ikke vært noen festival. 

Ken Arne Brox forteller at det er viktig å ha fokus 

på frivillighet, og fremme mannskapet for den 

gode jobben de gjør. Det er aldri problemer å få 

noen til å stille opp, og det er ønskelig at enda 

flere melder seg så tidlig som mulig. Mannskapet 

gjør en fantastisk jobb med å få Sørvær til  

å skinne

Det blir i samarbeid med grendelaget klippet 

gress og plantet blomster fra mai og hele 

sommeren. Et år hadde de 160 timer med 

gressklipping. I år har de også klargjøring av 

klubbhuset, men når det er klart så holder det i 

mange år. Ken Arne elsker å klippe gress, når han 

har vært ute og reist så beskriver han det å sette 

seg på gresskipperen som meditasjon.  

-Også blir det så vakkert og fint forklarer han. 

Kristine Louise Einan, mannskapsleder, sitter som 

styreleder, bidrar i administrasjoen og ellers der 

hun kan hjelpe til. En mannskapsleder setter opp 

vaktlister, får inn frivillige, og får alt på plass. 

- Jeg er heldig, jeg har Elisabeth Regine Myrland 

som er fantastisk å jobbe sammen med, hun gjør 

arbeidet så mye enklere. Hun viser, forklarer og 

legger opp for det meste. Hun er ekstremt dyktig, 

og vi jobber tett sammen. Nå jobber vi med å få 

inn nok frivillige, det er lite i starten og plutselig 

blir det mange. Gjerne når festivalen er utsolgt, 

da er det mange som melder seg,  

forteller Kristine.

- Vi har også veldig gode sponsorer som stiller 

opp med blant annet material og maling. Når 

man skal «mase» på sponsorer så er det aldri nei, 

det er ingen problem. Det viser hvor langt vi er 

kommet som festival, folk synes det er gøy. Når 

det i mail fra sponsorene står «stolt sponsor av 

Sørøyrocken» med logoen vår i signaturen, det 

er stas. Kai Edgar Flåten fra Byggtorget i Øksfjord 

har det, når han sender mail videre så forplanter 

det seg og andre lurer på hva dette er, forteller 

Ken Arne.

Ildsjelene på Sørøyrocken ønsker å oppfordre 

folk til å melde seg på som mannskap. 

- Det er dødstrivelig å bli en del av 

Sørøyrockfamilien, det er koselig og gøy. Det 

er artig å være frivillig, og det er ikke så mange 

timene man trenger å jobbe for å få et dagspass 

eller helgepass, forklarer Kristine. 

På spørsmålet om hva håp betyr, svarer Ken 

Arne: Håpet er at Sørvær aldri kommer til å dø. 

Kristine tilføyer: Den der var så heavy at den hiver 

jeg meg på!

Uten frivillige 
   hadde det ikke gått rundt



Siste helga i juli går Sørøyrocken 

av stablen for åttende gang, 

og vi i Sørøyrock-familien 

gleder oss til å ønske dere 

velkommen!

I år med enda flere 

arrangement som er gratis 

å delta på.

Vi er allerede  
i gang
Selv om det enda 

er en stund igjen 

til festivalhelgen 

har arbeidet allerede 

pågått i månedsvis, 

både i planleggingen og i 

klargjøring; på Sørvær har vi 

fått planert, sådd plen, klippet 

gress og fått gjort en del 

oppgraderinger blant annet 

på camp slik at vi er klare til å ta 

imot våre gjester. Og selvfølgelig slik 

at Sørvær skal kunne vise seg fra sin beste 

side hele sommeren, dette også fordi det 

for oss er viktig å kunne gi noe tilbake til 

verdens fineste plass!

Mannskapet vårt
Den 25.juli åpnes dørene på tørrfiskloftet, 

og det er nok en gang duket for god 

musikk, samvær, kos og hygge. Samtidig 

som dørene åpnes, konsertene settes 

i gang og glade festivaldeltakere 

strømmer på, er det også mange 

fantastiske mennesker som sørger for 

at festivalen går som den skal; vårt 

fantastiske mannskap! Noe av det 

første man møter når man skal inn på 

festivalområdet er de røde mannskaps 

t-skjortene, med et stort smil og godt humør er det de som 

skal sørge for at du kommer deg inn, som holder vakt og 

passer på, de serverer deg mat og drikke. Uten mannskapet 

hadde det aldri kunne blitt festival, så en liten oppfordring 

til alle våre fantastiske deltakere; møt dem med et smil, og 

Foto: Mads Suhr Pettersen

Foto: Mads Suhr Pettersen

Foto: Mads Suhr Pettersen



med godt humør som alltid, 

da blir festivalen mye bedre 

for oss alle.

 
Gratisarrangement
Sørvær ligger perfekt 

plassert på tuppen av 

den grønne øy i nord, 

og med den 

eventyrlige 

naturen vi 

omgis med, vil 

vi selvfølgelig 

vise dere mest 

mulig, i form av 

utendørskonserter 

og andre 

naturopplevelser. Med 

dagsturer rundt i naturen, 

og konsert i «hjellan» blir 

det virkelig en uforglemmelig 

opplevelse, eller det synet man møtes 

med når man kommer litt opp i høyden 

på turene våre og kan speide utover det 

fantastiske landskapet vårt.

 
Opplevelser for hele familien
Sørøyrocken er ikke bare for de voksne, barn 

og ungdom er også hjertelige velkommen til 

å delta. På Tørrfiskloftet har dem sitt eget alkoholfrie område 

(under 15 år må ha ledsager med)

Vi har også egne arrangementer som, ”Maritim dag i fjæra”, 

og familieunderholdning. 

Kirkekonserten som avholdes hver lørdag under festivalen er 

virkelig verdt et besøk, her er det lurt å være tidlig ute da det 

er begrenset antall plasser.

Bli med i Sørøyrockfamilien som mannskap 

Om du har lyst å delta på festivalen, men ikke har fått deg 

helgepass, så frykt ikke! 

Vi trenger fortsatt flere inn i familien vår i form av 

mannskap, og våre to mannskapsansvarlige Kristine Einan 

og Elisabeth Myrland står klare med åpne armer til å ta 

imot flere frivillige inn i familien!

Vi sees alltid siste helga i juli! #KOSDÆ

25–27 JULI Foto: Johannes Vang

Foto: Mads Suhr Pettersen



Unge fiskere 

Hun liker å spise all slags fisk, men helst ikke 

tørrfisk. Tiril vil ikke bli fisker når hun blir stor, 

men fisker gjerne på fritiden som hobby. 

Det var første gang et lag på tre jenter fra 

8.klasse var med på fiskekonkurransen, og til 

neste år er jentene klare igjen. Årets fangst ga 

mersmak, og vil forhåpentligvis rekruttere flere 

unge fiskere. 

- Jeg har vel sånn middels konkurranseinstinkt. 

Jeg liker ikke å tape, men blir ikke sur om jeg gjør 

det, sier Tiril.

På spørsmålet om hva håp er for Tiril svarer hun: 

«Kanskje hvis man tenker på noe fint og man 

bare håper på at det skal bli noe. For eksempel 

hvis man håper på å vinne en konkurranse, det 

vil jeg si er håp. Hvis man håper nok så er det 

spenningsfullt».

Til slutt oppfordrer hun alle til å fortsette å fiske 

selv om man blir kvalm, det er verdt det når man 

ser hvor mye fisk man får.

Tiril Kvil på 13 år, deltok på årets havfiskefestival 

sammen med to andre jenter fra 8.klasse. De var 

meldt på som juniorlag i båten Gorm, sammen 

med Tirils far, kaptein og en hjelpemann. De dro 

først ut til Kveitegrunnen, og Tiril bar raskt i noe 

hun trodde var bunnen.

- Jeg begynte å fiske, så sa alle at jeg hadde 

truffet bunnen for det var ganske langt ned, så vi 

visste ikke. Jeg prøvde å ta opp, men fikk bare litt 

opp selv. Da det begynte å rykke og nappe måtte 

jeg ha hjelp. Da den kom opp så var det jo en 

gigantisk fisk, større en jeg noen gang har fått før, 

forteller Tiril. Det var en torsk på 23,68 kg. Tiril 

ledet konkurransen hele den første dagen, men 

andre dagen var det en voksen som fikk en større 

fisk på 32 kg ca. 

- Jeg vant juniorklassen, og kom på andreplass på 

hele konkurransen, sier hun stolt.

Den dagen konkurransen startet var det ganske 

dårlig vær og mye sjø. De to andre jentene på 

laget ble ganske sjøsyke og spydde en del, men 

ga ikke opp fisket av den grunn. Etter en stund 

valgte de å flytte båten til et roligere og tryggere 

sted i le for vinden. Tiril forteller at hun ikke blir 

sjøsyk, det ble hun heller ikke den dagen. 

Resten av året drar hun gjerne på fisketur, og er 

vant til å være på sjøen. Hvis de får mye fisk så 

leverer de på fiskebruket og tjener litt penger. 

Christine (15 år)
- Håper at jeg kommer inn på 

frisørlinja i Alta, og at jeg kan 

flytte tilbake til Frøya.

Unge om håp

Jentelaget f.v. Tiril Kvil, Margaret Gamst Torkildsen og Lera Alevia



Man-fre: 08.30 - 16.00 Lør: 09.00 - 15.30

SØRVÆR
Mobil:  957 34 096 (Laila)

Unge fiskere 

Det inviteres til felles bading på Hasvikstranden 

mandag 22.juli kl 18.00 – uansett temperatur.

5.juli i fjor hoppet 57 tøffe, sporty badere i sjøen 

på den vakre Hasvikstranden. Deltakerne var fra 

3 til 75 år, og ingen lot seg skremme av at vannet 

hadde en temperatur på 8.grader.

Det var en artig begivenhet. Deltakerne tok en 

felles beslutning om at dette må bli en årlig 

tradisjon under Sørøydagene. Og det blir 

det selvsagt.

I år hopper vi i havet fra Hasvikstranden mandag 

22.juli kl 18.00 – uansett vanntemperatur :)

Målet er å slå rekorden fra i fjor, og vi satser på å 

få med oss 70 badere i år.

Etter badingen serveres deilig kald is på baderne, 

og så koser vi oss med grilling på stranden. 

Det er ingen begrensning i alder, men de minste 

barna bør ha en voksen med seg.

Bading på Hasvikstranda

Damir (6 år)
- Ønsker å kjøre i Latvia, det 

liker jeg. Da ser jeg mine 

foreldre, det er masse sol der, 

også er det fri der.

Barn om håp



Nergård Sørøya AS ønsker lykke til med Sørøydagene

- for hav og folk

Lillehavet
- Småbåthavna i Breivikbotn

Kystverket skal utvide havnearealet i Breivikbotn 

fiskerihavn gjennom utbygging av Lillehavet. 

Prosjektet består av to deler, utbygging og 

merking. Prosjektet omfatter utdyping av 

Lillehavet, bygging av molo, fyllinger og 

båtopptrekk, deponering av overskuddsmasser, 

samt omlegging av vann og avløp

Esben Prytz er prosjektleder for Kystverket 

i utbyggingsfasen. Prosjektet ble initiert av 

Hasvik kommune i samarbeid med Kystverket 

Troms- og Finnmark. Grunnen til havnekravet 

var manglende plass til alle båtene i Breivikbotn 

fiskerihavn og det ble derfor planlagt en utvidelse 

av havna. 

Den nye havna er beregnet for den mindre 

fiskeflåten, primært den mindre sjarkflåten. 

Utdypingen vil gi en utvidelse av havneområdet, 

som igjen vil gi økt antall liggeplasser for mindre 

fartøy. Dette vil igjen frigjøre liggeplasser i andre 

deler av havnen for fartøy som stikker dypere. 

Flere liggeplasser vil forhåpentligvis gjøre havnen 

mer attraktiv for lokale til å etablere seg her, samt 

gjøre havnen mer attraktiv for fremmedflåten 

under sesongbasert fiske.

Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2019. 

Noe oppmerking vil trolig bli utført i 2020. 

Deretter vil innredning av havna skje i regi 

av Hasvik kommune. Dette blir den siste 

fiskerihavnen som bygges ut i regi av Kystverket. 

Fra og med 2020 overføres alt ansvar for 

fiskerihavneutbygging i Norge og vedlikehold av 

disse fra Kystverket til de nye regionene. 



Til daglig jobber Oddbjørn Jacobsen for Widerøe 

på Hasvik lufthavn, og han er skipsekspeditør for 

Boreal transport. Han handler både hurtigbåter 

og ferge, så det er mange besøkende han får 

hilst på når de kommer, og sagt há det til når de 

drar. Oddbjørn forteller at veldig mange av de 

som besøker øya, har sett eller truffet ham. 

- Ellers er jeg sånn vaktmester i særklasse. Jeg 

har noen leiligheter jeg styrer med, er med i 

oljevernberedskapen til NOFO, og hjelper til litt 

på fiskecampen til hotellet, sier han.

Oddbjørn sitter også i styret til idrettslaget, og 

når det er aktiviteter for barn og unge så blir han 

med. Hvert år er han aktivt med og hjelper til 

under Sørøydagene også. 

- Keth pleier å spørre meg hvert år om jeg ikke 

kan hive meg med på en ting eller to, så i år er 

jeg med på sju arrangement, ler Oddbjørn 

- Jeg synes det er artig. Og jeg synes det er viktig 

at barn og ungdom skal trives, sånn at de har 

lyst å flytte tilbake hit når vi har lånt de bort litt 

på utdanning, og de har fått litt ballast i livet. 

Kanskje noen har lyst å flytte tilbake hit og være i 

lag med oss etterhvert, fortsetter han.

Kona til Oddbjørn er også aktiv, hun jobber både 

på hotellet og som miljøtereapeut på Soltun 

omsorgsboliger. Hun liker å jobbe med barn og 

ungdom, og tar gjerne ekstravakter ved behov. 

- Vi er så heldige å bo på en liten plass, og vi bor 

så sentralt at det tar 5 min til alt uansett om vi går, 

hopper på sykkel eller kjører bil. Vi bruker ikke så 

mye tid på å stå i kø og rushtrafikk her, forteller 

Oddbjørn. 

På fritida liker de å reise. Kona hans er fra 

Danmark, så det blir gjerne noen turer både dit 

og andre steder i verden. 

- Livet er som en bok, man kan ikke bare se første 

siden, man må reise litt for å se de andre sidene 

også, avslutter han.

Alltid hjelpsomLillehavet
- Småbåthavna i Breivikbotn

Sigurd (16 år)
- Håper på å bli rik 

og ta det rolig hele 

livet.

Unge om håp
Anneli (16 år)
- Håper på å komme inn på 

bygg og anlegg i Alta.

Unge om håp



Vi ønsker lykke til 
      med Sørøydagene

Alle er like viktig
- Norsk folkehjelp

På Sørøya har Norsk Folkehjelp godt beredskap 

om noe skulle skje. Går man seg bort på fjellet 

eller støter på andre problemer på tur, så stiller 

de mannsterk for å hjelpe. Under storaksjonen 

i 2017 var over 250 personer i sving med alt fra 

brødbaking til søk i terrenget. Alle ledd er like 

viktig og blir satt stor pris på av de involverte. 

Kim-Are Walsø er beredskapsansvarlig og daglig 

leder av Norsk Folkehjelp i Hasvik, ved siden 

av hans daglige jobb på teknisk etat. Han er 

opprinnelig fra Honningsvåg, der han også var 

med i Røde Kors Hjelpekorps som operativ leder. 

Hans oppgaver er blant annet å få inn penger 

sammen med styret, og holde hjulene i gang. 

Raymond Sæther er operativ leder, og leder 

mannskapet ute i aksjoner når det skjer noe. 

Det er han som holder kontakt med politi og 

lagledere ute i feltet, videreformidler info osv.

I 2017 hadde de en stor aksjon på øya, og 

en litt mindre i fjor. I tillegg har det vært et 

ambulanseoppdrag der de måtte hente ned 

noen skuterkjørere som var tom for drivstoff. Rett 

etter oppstart i 2014 var det også en utrykning 

etter en savnet jeger, men den ble avblåst 

ganske raskt. 

Aksjonene som har vært så langt, har i hovedsak 

vært forårsaket av tett tåke. Hvis man skal på 

fjellet så anbefales det sterke farger. Om det 

kommer tåke eller dårlig vær, sett deg ned. 

Ta med ekstra skift, varme klær og matpakke 

uansett vær, man kan være uheldig og da er man 

bedre skodd. Hvis man skal på jakt er det også 

viktig med sterke farger, det er en myte at man 

skremmer rypa med sterke farger på klærne. Og 

ikke vær rett for å ta kontakt om noe skulle skje.

- Heldigvis er det blitt moderne med farger på 

turklær, man sees mye bedre hvis et søk blir 

nødvendig, sier Raymond. 

Martin 16 år
- Håper på å ikke få 

sykdommer.

- Jeg gleder meg fordi jeg 

snart har bursdag. 

Unge om håp
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Alle er like viktig
- Norsk folkehjelp

Norsk Folkehjelp Hasvik har nå 133 

medlemmer, der 30 personer er godkjente 

søk og redningsmannskap. Under en 

aksjon er det mange organisasjoner og 

lag som jobber sammen, bla. Røde Kors, 

Norske Redningshunder, Sivilforsvaret osv. 

Organisasjonen er godt utstyrt, og har en stor 

innholdsrik redningspakke. Øverst på ønskelista 

framover står egen ATV, transportmiddel for 

barmark. Snøskutere har mannskapet selv. 

- Her på øya er vi alene, og må være godt 

forberedt hvis det skjer noe. Det kan ta flere 

timer før vi får hjelp utenfra. I en akutt situasjon 

så er de timene viktig, ved f.eks snøskred så er 

det minutter om å gjøre, forklarer Kim-Are.

Man skal ikke være redd for å bruke fjell og 

terreng, men man skal ha respekt for det. Sjekk 

værmelding, og går du alene, si fra hvilket 

område du går til og når du forventer å være 

hjemme, er oppfordringen fra Kim-Are  

og Raymond.

Unge om håp
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På Sørøya er folk veldig flink til å rydde i fjærene. 

Her er det både enkeltpersoner, barnehager, 

skoler, lag og foreninger, samt tilreisende gjester 

som tar i et tak.

Tonnevis av søppel har blitt ryddet vekk de 

siste to-tre årene. Det som har vært mulig å 

bære til veien har blitt fraktet videre til VEFAS 

avfallsanlegg i Alta, resten har blitt hentet av 

båter, i hovedsak kystvakta.

Dessverre fører vind og bølger stadig mere 

søppel inn mot land i løpet av vinteren, og 

det er nødvendig med årlig rydding. Også i år 

er dyktige ildsjeler i gang med å lede an stor 

innsats for å fjerne søppel fra strandlinja. Hasvik 

kommune har også inngått samarbeid med 

VEFAS og Cermaq for å samle og frakte søpplet 

videre til avfallsanlegg. 

Fram til 15.juli kan oppsamlet søppel fra fjærene 

i området fra Hasfjord til Sørvær legges i 

vegkanten, og det vil bli hentet med lastebil og 

fraktet bort. I denne tiden vil det til enhver tid stå 

en stor container ved VEFAS-bygget øremerket 

søppel samlet i fjærene.  Det anbefales at det 

gis beskjed til Hasvik kommune om tid og sted 

for ryddingen slik at de får laget en oversikt 

over dette. Hvis det skulle være behov for 

søppelsekker så kan dette hentes på rådhuset. 

Hasvik kommune er både stolt og imponert over 

det store frivillige arbeidet som legges ned for å 

rydde i fjærene og langs veiene. De ønsker derfor 

sammen med det lokale næringlivet å premiere 

de ivrige søppelsamlerne med pølser, is eller 

annet godt til pausen under ryddeaksjonen. Man 

kan også delta i «Søppel-lotteriet» med masse 

flotte gevinster. Trekning skjer under åpning av 

Sørøydagene, fredag 19.juli. Regler for deltaking 

finnes på Hasvik kommunes hjemmeside.

Hasvik kommune samarbeider også med Norges 

Miljøvernforbund for å få ryddet strender og 

fjærer i de vegløse områdene på Sørøya. Under 

fanen «Levende Hav», og i samarbeid med 

«In the same boat» drar Miljøvernforbundets 

båt «Miljødronninga» på tokt langs hele 

norskekysten opp til Kirkenes. «Miljødronninga» 

forventes å komme til Sørøya 25.juli, og vil da 

bli stasjonert flere dager her. For å utnytte tiden 

«Miljødronninga» er ved Sørøya best mulig, 

oppfordres folk til å samle søppla i forkant, og 

lage deponi som kan hentes når båten kommer. 

Deponisted kan meldes inn på Levende Hav – 

Registrer depot !

«Miljødronninga» har med seg på turen et 

crew fra Miljøvernforbundet «In the same 

boat», bestående av 5 dedikerte strandryddere 

i tillegg til skipets mannskap på 4, og en gjeng 

internasjonale frivillige som kommer til Norge for 

å hjelpe til med å rydde den fantastiske kysten 

vår. Det planlegges en felles markering under 

«Miljødronninga» sitt opphold i Hasvik. Dette 

annonseres på Hasvik kommunes hjemmeside.

 

«Som ordfører i Hasvik kommune vil jeg takke 

alle som bidrar til opprydding rundt den flotte 

øya vår. Det er viktig at det ser pent ut rundt oss. 

Men enda viktigere er det at vi fjerner søppel 

og «dritt» som er til fare for dyr, fugler og fisk. 

Gjennom denne storstilte felles innsatsen støtter 

vi våre barn og ungdom i kravet om en ren jord – 

også for kommende generasjoner.»   

      

Eva D. Husby, ordfører

Den store ryddeaksjonen
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