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�� Brødre investerer 40 millioner i båt og kvote

Gjennom rederiet 
Jarle Berg sønner AS 
har brødrene Trond 
og Børre Berg på 
Værøy kjøpt båt og 
torskekvote for rundt 
40 millioner.

Kai niKoLaisen
kai.nikolaisen@lofotposten.no

VÆRØY: Brødrene Trond og 
Børre Berg eier fiskebåtrederiet 
Jarle Berg Sønner AS på Værøy. 
De har også aksjemajoriteten i 
fiskeforedlingsbedriften Brø-
drene Berg AS på Værøy. I 2003 
fikk Trond og Børre Berg bygget 
den 37,5 meter lange « Johan 
Berg». Dette for å sikre råstoff. 
Båten har en torskekvote på 
knapt 500 tonn, i tillegg til sei, 
hyse og sild. De siste årene har 
rederiet kjøpt seg betydelig opp 
på torskekvoter og for vel en 
uke siden kom den siste tilvek-
sten til Værøy.

Kjøpte båt med kvote
– Vi har kjøpt den vel 23 me-

ter lange fiskebåten «Sennhol-
men» med kvote fra et rederi på 

Andenes. Båten har en kvote på 
knapt 300 tonn torsk, sier sty-
releder Trond Berg i Jarle Bergs 
sønner AS. Båten har ligget til 
salgs med en prisantydning på 
40 millioner.

–Det stemmer at prisantyd-
ningen var 40 millioner. Hvor 
mye vi har betalt blir mellom 
oss og selger, slår Berg fast.

Han forteller at de blir å fiske 
kvoten på «Sennholmen» i vin-
ter.

 – Hva som skjer videre vet vi 
ikke helt.Vi har planer om å kjø-
pe en båt til. Om dette blir et ny-
bygg eller en brukt båt har vi 
ikke bestemt oss for, sier Berg 
som forteller at de har en kvote 
til som blir satt på «Sennhol-
men». Han er klar på at grun-
nen for at de satser så offensivt 
på kvotekjøp.

–Vi er fiskere som driver et 
landanlegg og vi gjør dette for 
sikre arbeidsplassene både på 
land og sjø, slår han fast.

Leverer alt på Værøy
Andre steder i Lofoten leverer 
større båter torskekvoten andre 
plasser enn i hjemkommunen, 
men det er ikke i planten til 
Berg-brødrene.

– Vi på Værøy satser på vide-
reforedling av fisken og blir å 
levere all fisken hit. Bare å ise 
fisken for så å sende den videre 
skaper ingen verdiskapning, 
sier Berg.

Satser på land også
Det er ikke bare på sjøsiden 

bedriften har satset. Også på 
land har Brødrene Berg AS opp-
datert og bygget ut bygnings-
massen.

– Vi har blant annet bygget 
klimahus for tørrfisk. V har fle-
re planer som vi foreløpig ikke 
vil røpe, sier Trond Berg. Brø-
drene Berg AS satser på mange 
nisjeprodukter.

– Vi er stor på lutefisk, men 
ønsker også å utvikle flere ni-
sjeprodukter. Målet er å skape 
arbeid hele året og da må vi 
være sikre på at vi får det råstof-
fet vi trenger, sier Berg som pe-
ker på et annet viktig moment.

– Når vi fisker fisken selv og 
produserer den så har vi kon-
troll på at kvaliteten er slik vi vil 
den skal være. Skal sluttpro-
duktet bli bra må det være kva-
litet i alle ledd, sier Trond Berg.

– Vi gjør det for å 
sikre arbeidsplassene

INVESTERER: Trond og Børre Berg investerer rundt 40 millioner for å sikre arbeidsplasser både på sjø og land.  Foto: tone AnitA KArlsen

VÆRØY: Brødene Berg AS satser stort.  Foto: PrivAt

TIL VÆRØY: «Sennholmen» som er kjøpt av Jarle Bergs sønner AS 
hadde n en prisantydning på 40 millioner.  Foto: Per lorentzen


