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SOLA
Guovdageaidnu:
05.04.: opp kl. 05.18, ned kl. 19.46
06.04.: opp kl. 05.14, ned kl. 19.50

Karasjok/Kárášjohka:
05.04.: opp kl. 05.06, ned kl. 19.38
06.04.: opp kl. 05.02, ned kl. 19.42

Lakselv/Leavdnja:
05.04.: opp kl. 05.06, ned kl. 19.42
06.04.: opp kl. 05.01, ned kl. 19.47

Tanabru/Deanušaldi:
05.04.: opp kl. 04.53, ned kl. 19.30
06.04.: opp kl. 04.48, ned kl. 19.34

Snåsa/Snåasen:
05.04.: opp kl. 06.16, ned kl. 20.13
06.04.: opp kl. 06.12, ned kl. 20.16

Kjøpsvik/Gášluokta:
05.04.: opp kl. 05.48, ned kl. 20.09
06.04.: opp kl. 05.44, ned kl. 20.13

Olderdalen/Dálošvákki:
05.04.: opp kl. 05.26, ned kl. 19.58
06.04.: opp kl. 05.21, ned kl. 20.02

MÅNEN
Guovdageaidnu:
05.04.: opp kl. 04.18
06.04.: ned kl. 00.05, opp kl. 03.56

Karasjok/Kárášjohka:
05.04.: opp kl. 04.02
06.04.: ned kl. 00.05, opp kl. 03.35

Lakselv/Leavdnja:
05.04.: opp kl. 03.56
06.04.: ned kl. 00.25, opp kl. 03.20

Tanabru/Deanušaldi:
05.04.: opp kl. 03.41
06.04.: ned kl. 00.15, opp kl. 03.02

Snåsa/Snåasen:
05.04.: opp kl. 05.47, ned kl. 23.39
06.04.: opp kl. 05.52

Kjøpsvik/Gášluokta:
05.04.: opp kl. 04.55
06.04.: ned kl. 00.15, opp kl. 04.41

Olderdalen/Dálošvákki:
05.04.: opp kl. 04.20
06.04.: ned kl. 00.31, opp kl. 03.50

FLO OG FJÆRE
Hamnbukt/Havnamohkki 
(Lakselv/Leavdnja):

Tirsdag 05.04.:
Flo 05.04, fjære 11.16.
Flo 17.14, fjære 23.30.

Onsdag 06.04.:
Flo 05.34, fjære 11.48.
Flo 17.46.

Russenes: ÷ 6 min
Lillefjord: ÷ 1t 13 min

Kjøpsvik/Gášluokta:

Tirsdag 05.04.:
Flo 02.20, fjære 08.33.
Flo 14.30, fjære 20.43.

Onsdag 06.04.:
Flo 02.49, fjære 08.59.
Flo 15.00, fjære 21.08.

Smalfjord/Ráddovuotna 
(Tana/Deatnu):

Tirsdag 05.04.:
Flo 05.57, fjære 12.09.
Flo 18.03.

Onsdag 06.04.:
Fjære 00.18, flo 06.26.
Fjære 12.40, flo 18.33.

Karlebotn: ÷ 1t 2 min
Grense Jakobselv: ÷ 1t 3 min
Skjånes: Som Smalfjord
Ifjord: ÷ 46 min

Lyngseidet/Ivgumuotki:

Tirsdag 05.04.:
Flo 03.12, fjære 09.16.
Flo 15.21, fjære 21.30.

Onsdag 06.04.:
Flo 03.39, fjære 09.46.
Flo 15.50, fjære 22.00.

03.04. 11.04. 18.04. 25.04.

Sametingspresident Egil Olli har 
avvist ønsket om vindkraftut-
bygging i Finnmark. Han vil i ste-
det utnytte gassen fra Snøhvit til 
kraftproduksjon. Olli fremholder 
blant annet hensynet til reindrif-
ta som årsak til sin motstand mot 
vindmøller.

Man kan forstå sametingspre-
sidentens ønske om å produsere 
gasskraft. Så vidt vi erfarer vil 
Snø hvit-gassen uansett bli for-
brent for å dekke energibehovet 

på kontinentet. Om det er hen-
synet til utslipp og global opp-
varming som er begrunnelsen 
for å ikke produsere gasskraft i 
Finnmark, så er dette selvmotsi-
gende. Gassen vil faktisk foruren-
se mindre ved å benyttes lokalt, 
fordi man slipper skipsfrakten. 
Faren for ulykker med dertil hø-
rende utslipp er også naturlig 
nok lavere ved at mindre volum 
gass fraktes vekk.

Utnytting av gassen vil gi økt 
forsyningssikkerhet når det gjel-
der elektrisitet i nordområdene. 
Vi vil også anbefale at man pri-
ser denne strømmen lavt, for på 
den måten å gi befolkningen en 
kompensasjon for de betydelige 
verdiene Finnmark tilgodeser an-
dre deler av landet med. Utnyt-

ting av gasskraft kan bli et gode 
for alle, uansett utgangspunkt. 
Her er sametingspresident Olli 
på rett spor.

Vindkraft er en fornybar res-
surs, og dermed det man må 
legge hovedvekten på når det 
gjelder fremtidas kraftpolitikk. 
Selv om vindkraftanleggene er 
arealkrevende, og selv om an-
leggene i gitte tilfeller kommer 
i konflikt med andre interesser, 
hilser vi satsingen på vindkraft 
velkommen.

Vi kan ikke se behovet for at 
hensynet til en enkelt næring, 
reindrift, skal medføre at andre 
samiske næringer og det samis-
ke samfunnet skal måtte opp-
leve kraftmangel eller for høye 
priser på kraft. På dette området 

må samiske politikere, særlig på 
Sametinget, foreta en helhets-
vurdering som tilgodeser alle 
grupper. 

I stedet for å være negativ bør 
reindrifta se mulighetene som 
vindkraft medfører. Gjennom 
dialog kan skader og ulemper 
minimaliseres. Dessuten kan be-
rørte siidaer og reinbeitedistrik-
ter kreve eierandeler i kraftan-
leggene som kompensasjon for 
at de stiller arealer til disposisjon. 
Dette vil også være i utbyggers 
interesse.  

Kort sagt; reindrifta og alle 
andre må innstille seg på at det 
vil komme atskillige vindmøller 
i fjellet. Det vil totalt sett bli et 
gode og en velsignelse for alle, 
inkludert reindrifta. 

Vindkraft og gass, ja takk!
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   LARS BIRGER PERSEN

... innstille 
seg på at 

det vil komme at-
skillige vindmøller

Finnmark har ved ut-
gangen av mars en ar-
beidsledighet på 1.249 
personer, noe som ut-
gjør 3,3 % av arbeids-
styrken. Marstallene 
viser også meget god 
tilgang på ledige stil-
linger i hele Finnmark. 
Pr i dag er det rundt 
450 ledige stillinger 
tilmeldt NAV.

ODDGEIR JOHANSEN

De ledige stillingene befinner seg 
innenfor alle stillingskategorier, 
både de som krever formell høy-
ere utdanning og de uten slike 
krav. Det er også fortsatt god til-
gang på ledige sommerjobber.

Godt fiske
Det var 13 flere ledige i mars enn 
i februar. Dette skyldes stort sett 
dårlig vær, noe som har medført 
litt lavere aktivitet innenfor bl.a. 
fiske. Men det er ifølge NAV fort-
satt meget godt fiske langs finn-
markskysten, og det betyr høy 
aktivitet også på land. Det er 216 
færre ledige nå enn samme peri-
ode i fjor, noe som er en nedgang 
på 15 %.

Det registreres færre ledige nå 
enn tidligere måneder i hele lan-

det. Dette tyder ifølge NAV på et 
smidig arbeidsmarked, hvor ar-
beidssøkere og arbeidsgivere fin-
ner hverandre relativt enkelt.   

Ungdomssatsing
Ungdomsledigheten synker også, 
og det er i mars 44 personer un-
der 20 år som står registrert som 
arbeidsledig, noe som utgjør 4 
%. Dette viser at ungdomssatsin-
gen som NAV og fylkeskommu-
nen har stort fokus på sammen, 
nemlig «Ny giv», virker godt.

– Ungdom er særlig prioritert 
på arbeidsmarkedstiltak i NAV, 
samtidig som det jobbes ak-
tivt med å hindre frafall fra vide-
regående skole, forklarer NAV 
Finnmark.

Langtidsledige
Personer som har vært regis-
trert ledig i mer enn 26 uker hol-
der seg stabilt høyt i Norge og i 
Finnmark. NAV mener at dette in-
dikerer at disse personene har 
problemer med å få innpass på 
arbeidsmarkedet. NAV oppfordrer 
de som behøver hjelp til å skrive 
jobbsøknader og CV ta kontakt 
med sitt lokale NAV kontor, slik at 
flere kan få napp på alle de ledige 
jobbene som er tilmeldt nå.

Kommunevis
Slik ser tallene for arbeidsledig-
heten i den enkelte finnmarks-
kommune ut for mars, uttrykt i 
prosent av beregnet arbeidsstyr-
ke:

Vardø ..................................7,1 %
Vadsø ..................................2,8 %
Hammerfest ........................2,6 %
Kautokeino .........................5,2 %
Alta .....................................3,6 %
Loppa .................................2,4 %
Hasvik .................................3,0 %
Kvalsund .............................2,2 %
Måsøy .................................2,5 %
Nordkapp ............................4,4 %
Porsanger ...........................2,4 %
Karasjok ..............................4,3 %
Lebesby ..............................3,0 %
Gamvik ...............................3,8 %
Berlevåg .............................7,2 %
Tana ....................................2,6 %
Nesseby ..............................2,7 %
Båtsfjord .............................6,5 %
Sør-Varanger.......................1,4 %

oddjo@sagat.no

3,3 prosent arbeidsledige


