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Bømlo er som kjent en øy ute i havgapet, nordvest av Haugesund. Her har bebyggelsen alltid
levd ved og av havet. Her bor det for tiden alt av personell til alle typer fartøy, rigger og det
som på havet flyte kan. Det er også ett veldig stort spekter innen havbruk med flere
laksekonsesjoner, landbaserte smoltanlegg og moderne lakseslakteri som livsnerve. Her har
bømlingen virkelig plassert seg på Norgeskartet ikke minst globalt.

Fiskeriene på Bømlo de senere årene har virkelig tilpasset seg fremtiden, alt fra de minste
fartøyene til store ringnotfartøy med Bømlo som hjemmehavn. Betydningen og
ringvirkningene av en fiskerihavn er ubetalelig. For de aller minste fiskefartøyene og ikke
minst mindre servicefartøyer innen havbruk er dette noe som sårt trenges. Dette kan
begrunnes med mange ting, noen jeg vil trekke frem er lun havn, kaiplass for servicearbeid
med bruk, vann og strøm, lagringsplass for stores i mindre perioder også vil jeg trekke frem
miljø. Miljø i det favør att skipene slipper og flytte lengre steder for å seile til andre havner på
Bømlo. Samt ett annet miljø er att samholdet blir mye bedre og sterkere der en kan dele
erfaringer og kunnskap om sine ting. Dette er ett meget viktig punkt da vi t.d ser til Austevoll
og Herøy kommune der skipene er samlet på ett mer konsentrert område hva betydning dette
har gjort for samfunnet. Ikke minst ringvirkningene dette kan skape da flere bedrifter om
bunkers, bøteri, lagringsområder, verksteder og gitte servicebedrifter kan finne grunnlag for å
satse. Noe som igjen vil skape arbeidsplasser. Fiskemottak med både is og større mengder
vann t.d for større havfiskefartøyer vil være kjærkommet. Samt att de minste fartøyene har en
fast plass der de kan få levert fisken sin og ikke minst vil skape en trygghet for de da det ”får
tildelt” en egen plass innerst i havna mot sør, der er tilstrekkelig dybde og fasiliteter. Når
undertegnede har vert i til dømes Killybegs i Irland har det vert en utrolig økning i små
fartøyer de senere årene da folk i nærområdene spør etter lokalfanget fisk/sjømat (kreps,
krabbe osv) .Fiskebutikkene utkonkonkurerer den lokale slakteren til dømes. Fisk er uten tvil
en sterk fremtid og mange unge på Bømlo vil slå seg ned her dersom det kan være utvikling
og noe som kan trekke den mot fiskeriene. Allerede nå så er det flere som er på utkikk etter
sjark for lofotfisk, leppefiske , krepsefiske. Dvs kystfiskere.
Langevåg er jo ”midt i smørøyet” tenker vi att det ligger i ly for storhavet. Samt er det alltid
plass til flere og en fiskerihavn er jo absolutt ett steg i riktig retning. I bunn og grunn er vi alle
havets folk her og dette er noe som alle vil ta i mot med åpne armer. Vi trenger ” ett nødestøt”
nå. Tiden er inne og vi er klar.
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