
Prior skal
driva meir
rasjonelt
u \r\iil Berentsen

Dei bondeeigde egg- og Qørfe
kjøtbedriftene i Prior-syste
met kan på litt sikt spara 40
millionar kroner årleg når dei
tre regionale priorbedriftene
nå slår saman og samlar øko
nomien og makta i selskapet
Prior Norge

Det opplyser styreformann
Gabriel Joa i Prior Norge. Om
organiseringa blei vedtatt un
der parallelle ekstraordinære
årsmøte i Prior Sør, Prior Nord
og Prior Østfold Eggsentral i

går ettermiddag og kveld.
Kyllingoppdrettar Gabriel

¦loa frå Sola, som er øvste sjef
for heile priorsystemet. legg
ikkje skjul på at han er glad og
letta over at alle dei tre region
bedriftene slutta seg til om
organiseringa:

- Nå blir forhandlingane og
kommunikasjonen med kjede
ne meir einsarta og greiare.
Me vil optimalisera ressurs
bruken, og vera i stand til å in
vestera når det er lønnsamt å
gjera det. Dessutan blir me be
tre i stand til å møta ei tøffare
framtid, seier Joa.

Særleg blant eigarane av
Prior Østfold Eggsentral var
motstanden mot omorganise
ringa betydeleg. Men under
årsmøtet var det bare 27 tjør
febønder. med kalkunopp
drettar og tidlegare land
bruksbyråkrat John Lille
borge i spissen, som røysta
nei. 98 sa ja.
Østfold har ein stor del av

landets produksjon av kalkun
og slaktekylling - og er derfor
eit viktig fylke i priorsaman
heng. På gårdagens ekstraor
dinære årsmøtet i Prior Sør,
kor Rogaland er med. sa 66 ja
og 22 nei til omorganiseringa. I

Prior Nor røysta fleirtalet på
75 for. medan bare fem ut
sendingar sa nei.

arvid.bcrentsen."
stavanger-aftenblad.no

Vormeda] og
DN i retten
OSLO (NTB): 23. og 24. okto
ber møtes Dagens Næringsliv
og tidligere Kapital-journalist
Tor Inge Vormedal i nams
retten i Oslo.

Retten skal ta stilling til
påstandene som Dagens Næ
ringsliv la fram om Vormedal i

forbindelse med den påståtte
svindelsaken rundt Aker
Brygge Invest. Ifølge DN skal
Vormedal blant annet ha
mottatt aksjer for å utelate
informasjon om barbersel
skapet Ruud & Rye i en av si
ne artikler. DN mener også at
Vormedal har vært med på å
skru aksjekursene på spesi
fikke selskaper i været gjen
nom positive omtaler i Kapi
tal.

Namsretten skal ta stilling
til midlertidig forføyning av
disse uttalelsene. Vormedals
advokat, Per Danielsen, sier til
NTB at det er viktig for Vor
medal å få erklært DNs på
stander som døde og maktes
løse så fort som mulig.

- Disse påstandene hemmer
Vormedals mulighet til å få
jobb. Det ødelegger hans re
nommé som journalist, sier.
Danielsen

- Dette er bare første runde.
I neste omgang vil vi kreve full
mortifikasjon og oppreisning,
sier han.

3000
underskrifter
for Tveit
vidaregåande
TYSVÆR: Rundt 3000 under
skrifter har tilsette ved Tveit
vidaregåande skole i Hinderå
våg i Tysvær saman med land
bruksnæringa samla inn mot
nedlegging av skolen.

Tidleg i ettermiddag skal
underskriftene overrekkast
fylkesordførar Roald G. Bergs
aker (h) i Stavanger. Den
8. mai i år vedtok fylkesskoles
tyret. ifølgje lærar Selmer
Aarsheim ved Tveit vidaregå
ande skole. ;it framtidige ut
danningstilbud ved skolen
skal utredast.

- Frå den 8. mai til i desse
dagar har fylkeskommunen
vore fullstendig fråverande
med tanke på å få gjort ei slik
utgreiing. Leiar Janne John
sen i fylkesskolestyret har
tvert imot sagt til media at
skolen skal leggast ned. Ting
tyder på at vedtaket om å laga
utgreiinga ikkje er følgt opp.
Nå vil me oppmoda fylkespoli
tikarane om å følgja opp sitt
eige vedtak før dei tar endeleg
stilling til spørsmålet om ned
legging først kommande mån
dag, seier Aarsheim.

Mons Steinar Loftiés er i\ød
Mons Steinar Lofnes, Randa
berg, døydde laurdag :\O. sep
tember, 75 år gammal, etter
lengre tids sjukdom.

Han var født i Bremanger
kommune i ytre Nordtjord.

Mora døydde då han var 11

månader gammal, og sidan fa
ren hadde tire bom laut den
minste veksa opp hjå ein snill
onkel og tante pa Elde. 11 år
gammal kom han tilbake til Lof
nes, og lekk då vera saman med
syskena sine, til saman seks. Fa
ren hadde gifta seg og Mons
Steinar fekk ei god stemor.

Faren hadde eiga fiskeskøy
te og livnærte familien med å
dra på fiske. Det var tronge ti
ller, med mykje slit og strev.
Som liten gut laut han tidleg
vera med til sjøs og hjelpa til
for å tena pengar til livets
opphald. Tolv år gammal var
han med som kokk på båten
til faren, og han var ikkje
gamle karen før han stod til
rors aleine. Under krigen låg
han framme på dekk og såg
etter miner medan båten tok
seg fram gjennom tronge far
vatn. Hard kost for ein ung
gut. Gjennom si tid som fiskar
opplevde han mange farlege
stunder, men han klarte seg
alltid.

Etter krigen byrja han på
kystskipperskulen, og seinare
tok styrmannsskulen i Bergen.
Der trefte han Fana-jenta,
Bjørg. I den tida seila Mons
Steinar i utanriksfart. Dei gifta
seg i Fana Kyrke i 1954, og bu
sette seg på Lofnes i huset
Mons Steinar arva etter sin

farfar. Dei fekk to born, ei jente
og ein gitt.

Dei fyrste åra etter at dei gif
ta seg, arbeidde Mons Steinar
som styrmann i FVlkesbåtane
om sommaren, og dreiv tiske
saman med faren ute i havet
om vinteren. I 1964 reiste han
til Stavanger og byrja i Det
Stavangerske Dampskipssel
skap. Han arbeidde fyrst som
styrmann på nattruta som
gjekk mellom Stavanger og
Bergen, seinare vart han
skipsførar (kaptein) i fergetra
flkken i Rogaland. Hans fart
stid i D.S.D. vart 26 år.

Hjelpemidlane var ikkje slik
den gongen som no. men han
hadde gode hjelpemenn om
bord, som han sette stor pris
på. Men alle sansar var på vakt
så lenge han sjølv stod på
brua, og vérmeldingane var

svært viktige å få med seg.
Han følte alltid stort ansvar
for både mannskap og passa
sjerar.

I løpet av denne perioden
flytta kone og barn etter til
Stavanger. Dei busette seg på
Randaberg i januar 1968, og
Hytta i 1974 inn i nytt hus som
Mons Steinar bygde i Valahau
gen. Han leitte til han fant ein
stad der han kunne sjå sjøen,
som han både elska og frykta.
Når båtane seig forbi ute i ha
vet sat han med kikkerten og
såg.

Mons Steinar hadde fleire
hobbyar, og han var alltid klar
for å læra noko nytt. Han var
med i malargruppa Rama, og
han byrja med smykkesteinsli
ping. Det siste vart hans store
lidenskap som pensjonist.
Den siste tida byrja han i lære
hjå ein sølvsmed i Stavanger,
han hadde estetisk sans, og
likte godt å skapa ting.

På Randaberg fekk han
mange gode vener som be
tydde mykje for han. Mons
Steinar var engasjert i KrF
styret. Santalmisjonen og han
var med og starta Frivillig
hetssentralen. Han var ein
svært god og snill mann og far.
Det viktigaste for han var at
alle rundt han hadde det godt,
og han var trufast, ærlig og på
litelig i alt. Ein mann ein vart
glad i.

-Ein far så kjær si kvile fekk,
eit siste sukk, så er han

vekk!
Så sit ein att i sorga såre
og tåra dryp ved kvite båre!»

Formering hos piggvar og kveite
Cand.scient. Guri Lerøy Riple
disputerer fredag 6 oktober
for dr.seient. graden ved Uni
versitetet i Bergen med en av
handling om piggvar og kveite
som kan få betydning for opp
drettsnæringen.

Kveite og piggvar er begge
flatfisk med godt potensiale
for akvakultur. Avhandlingen
belyser sider ved fiskenes for
mering som kan benyttes i vi
dere arbeid med disse artene.

Eggenes kvalitet er av stor
betydning i kveiteoppdrett.
Det er en stor fordel å kunne
skille gode og dårlige egg
grupper så raskt som mulig et
ter gyting.

I et av avhandlingens arbeid
ble eggets befruktningspro
sent, størrelse, innhold av sal
ter, frie aminosyrer, og fettsy
rer, sammenlignet med
eggenes overlevelse.

Resultatene viste at be
fruktningsprosenten var det
enkleste og beste kriteriet for
å bedømme egg-gruppenes
potensiale til å utvikle leve
dyktige larver. Avhandlingen

omfatter også en histologisk
(vevundersøkende) beskrivel
se av vekst og utvikling av
kveitens eggemner (oocytten
i ovariet fram mot gyting.

Kveiten er en porsjonsgyter
som modner og gyter opptil
10-15 eggporsjoner med rundt
75 timers mellomrom gjennom
en gytesesong.

Egg- og larveproduksjon av
kveite er avhengige av at egge

ne strykes, ettersom vi bare
unntaksvis oppnår befruktede
egg hvis fisken gyter i opp
drettskaret.

For at eggene skal ha best
mulig evne til å overleve, må
de strykes raskt etter at de har
modnet. Vi påfører fisken tro
lig en del stress når vi skal på
vise gyterytmen eller stryke
den.

Det ble likevel ikke påvist
forskjell i blodets innhold av
stresshormonet kortisol, eller
kjønnshormonene estradiol
og testosteron, når fisk hand
tert ofte og sjelden ble sam
menlignet.

Et annet studie i avhand
lingen viser imidlertid at egge
ne trolig påvirkes av hvordan
morfisken håndteres. Naturlig
gytte egg hadde nemlig et la
vere innhold av kortisol samt
et høyere innhold av testos
teron enn strøkne egg.

Videre er piggvarens vekst,
kjønnsmodning og blodets
innhold av kjønnshormonene
estradiol og testosteron stu
dert gjennom en årssyklus.

[nnbrudd
på Tasta
STAVANGER: Innbruddsty
ver tok seg inn i postkontoret
på Tasta ved 4.30-tiden i mor
ges. Innbruddsalarmen gikk.
men da politiet kom fram, var
tyvene borte. De hadde tatt
seg inn i kontoret gjennom et
vindu. Resultatet så ut til å
være magert.

Ranet for
200 kroner
STAVANGER: En 23-årig
mann ble truet til å gi fra 200
kroner i Pedersgata i Stav
anger ved 4.15-tiden i natt.

Mannen var på vei fra et be
søk hos en kamerat på Stor
haug da han ble truet med
kniv av to menn mellom 20 og
30 år.

Stavanger-politiet etterly
ser to menn: Den ene er mel
lom 190 centimeter og to me
ter. Den andre mellom 160 og
170 centimeter.

Lettare skaddet
i arbeidsulykke
KARMØY: Ein 59 år gammal
mann korn lettare til skade
under ei arbeidsulykke i Ko
pervik på Karmøy ved 15-tida i

går. Mannen stod på eit stillas
og arbeidde på eit hus da han
ramla ned på betongunderla
get. Han blei transportert til
Fylkessjukehuset i Haugesund
(FiH). kor han blei behandla
for kutt i hovudet og skade på
to fingrar.

Tiedemanns
avviser alt ansvar
ORKANGER (NTB): J. L. Tie
demanns Tobaksfabrikk avvi
ser erstatningskravet fra den
kreftsyke storrøykeren Robert
Lund. Produsenten av «Pet
terøes nr. 3» avviser også alt
ansvar for de helseskader
Lund eller andre røykere måt
te ha fått på grunn av røyking.

-Når Robert Lund og
mange med ham har fortsatt å
røyke, så må de seiv bære risi
koen for skadene. sa Tiede
manns prosessfullmektig, ad
vokat Erik Keiserud, da han
tirsdag ettermiddag startet på
sitt innledningsforedrag i
rettssaken i Orkdal herreds
rett.

Robert Lunds prosessfull
mektig, advokat Edmund As
bøll, avsluttet sitt innled
ningsforedrag med påstand
om at Tiedemanns Tobaks
fabrik må betale erstatning til
Lund, og dessuten dekke alle
saksomkostninger.

Saksøkeren. 67 ar gamle Ro
bert Lund fra Kyrksæterøra i

Hemne kommune i Sør-Trøn
delag, var ikke til stede da
rettsmøtet startet tirsdag
morgen. Han var på Regionsy
kehuset i Trondheim (RiT).
der han får lindrende strålebe
handling for sin langtkomne
og livstruende lungekreft med
spredning blant annet til hjer
nen. Men mot slutten av da
gen kom han tilbake til retts
salen. Der fikk han høre
Keiseruds totale avvisning av
erstatningskravet.
Avhengighet

Edmund Asbøll brukte mye
av tirsdagens rettsmøte til å
legge fram dokumentasjon om
tobakkens avhengighetsska
pende egenskaper Med støttei forskningsrapporter og Kjøn
stad-utvalgets utredning(NOU 2000:16) sammenlignet
han nikotin med heroin og ko
kain Asbøll hevdet at dette
var årsaken til at hans klient
tre ganger hadde mislykt es i

sine forsøk på å slutte å røyke
Robert Lund gjorde sitt i

1967 og to ganger i 1970-årene.
Da kan man ikkf kreve mer av
Robert Lund. sa Asbøll

Tiedemanns prosessfull
mektig avviste påstanden om
at tobakk kan skape så stor
avhengighet at det for noen
røykere er nærmest umulig å
slutte.

- Tobakksrøyking eller niko
tin gir ikke grunnlag for slik
avhengighet at man mister sin
frie vilje. Det er et spørsmål
om motivasjon, valg og vilje -
og eventuelt bistand til å gjen
nomføre sine beslutninger, sa
Keisemd.

Keiserud hevdet også at fa
rene ved tobakksrøyking har
vært så godt kjent at tobakks
produsentene ikke kan ha noe
erstatningsansvar.

-Vi vet at lungekreft er en
typisk og påregnelig følge av
tobakksbruk. Dette har vært
alminnelig kjent siden 1950
-tallet. Når vi ikke har hatt no
en søksmål i Norge tidligere.
må vi anta at det nettopp er
fordi skadefølgen har vært
kjent. En skadeprodusent er
ikke ansvarlig for kjente risiki,
sa Keiserud.

Mangler beviskraft
Keiserud trakk i tvil de argu

menter som Edmund Asbøll
mente å finne i NOU 2000:16.
Kjønstad-utvalgets innstilling
om tobakksindustriens er
statningsansvar. Advokaten
kalte utredningen «en tred
jehåndsberetning», basert på
hva andre har skrevet, særlig i

USA.
- Det er umulig for oss å vur

dere holdbarheten i de på
stander som settes fram. Den
ne utredningen mangler
relevans og beviskraft i en sak
mot en norsk tobakksprodu
sent. sa Keiserud.

Han var skeptisk til utred
ningen også fordi den er laget
av et utvalg med «personer
som er kjente i Norge i an
fcirøykearbeidet». Han påpek
te at utvalget ikke har hatt no
en representanter «fra den
andre siden». det vil si tobakk
sindustrien.

-Saksøkeren har hentet in
spirasjon fra søksmålene mot
tobakksindustrien i USA. sa
Keiserud.

Været i Norge og Nordsjøen i morgen kl. 13.00

Været i Rogaland
Skyet, litt regn. Sorlig
bris. Uendret eller litt
lavere temperatur.

Lokale observasjoner i går kl. 20.00
temperatur nedbor snodybde

Utsira 13
Sola 13 0
Fister - - -Sauda 13 0.4
Eik-Hove 13 0
Lista 14
Tjorhom 11 0.1

Temperatur C, neddør i mm, snodybde icm

I dag kl. 14.00

Været i går kl. 20:00 og gårsdagens maks. temp.

Longyearbyen Overskyet 2˚ iTromso Overskyet 13"
Kirkenes Overskyet 10˚
Bodo Overskyet 14˚
Vigra Overskyet 13˚
Værnes Lettskyet 15"
Bergen Overskyet 15˚ iSola Overskyet 15"
Kristiansand Overskyet 15˚
Oslo Halvskyet 17˚
Gullfaks C
Ekofisk Overskyet 14"
Stockholm - 16˚
Helsingfors Yr 14"
Aberdeen Overskyet 16"

\ Maks- og minimumstemperaturar oktober

D Stavancier Aftenblad

Vest-Norge sor for Stad:
Skyet, litt regn. Sorlig bris.
Litt lavere temperatur.
Fjellet i Sor-Norge:
Skyet, regn mest i vestlig
strok Sorlig bris. Uendret
temperatur.
Ostafjells:
Skyet, litt regn. Sorostlig bris.
Uendret temperatur.
Trøndelag, More og Romsdal
Skyet, litt regn av og til. Sorlig
bris Kjoligere.
Finnmark. Troms og Nordland
Skyet, litt regn av og til. Sorlig
bris. Uendret temperatur

5 dagers varsel for Rogaland

Berlin Lettskyet 20˚
Wien Overskyet 14
Warszawa Overskyet 18'
Roma Halvskyet 22˚
Athen Overskyet 30"
Rhodos Lettskyet 29˚
London Overskyet 16
Las Palmas Pent 26˚
København Overskyet 17˚
Brussel Halvskyet 17
Paris Skyet 18˚
Nice Pent 25˚
Madrid Lettskyet 27
Palma Mallorca Lettskyet 25"
Lisboa Lettskyet 26˚

5 m/s lett bris
7 m/s laber bris
10 m/slrisk bris
12 m/s liten kuling
15 m/s stiv kuling
20 m/s sterk kuling

22 m/s liten storm
25 m/s full storm
30 m/s sterk storm
33 m/s orkan

I Nedbør

Værvarsel levert av Storm Weather Cer .ter
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Dødsfall *
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Min kjære mor,
var kjære søster, tante,

niese oj4 søskenbarn
Vigdis Hegda!
døde fra oss i dag,

u år gammel
Stavanger, 2. oktober 2000

Christer
Linda
Nina

Ronny
fauter onklei
Øvrige familie

Begravelse fra Hundvåg
kapell tirsdag 10. oktober

kl 11. imi.

t
I

Var alles inderlig kjære

Gunnar Hafsås
født l. november 1926 1Måløy, sovnel fredfulll inn

2. oktober 21100.

IV sees igjen.

Per Gunnar
Marit og Magne
Oystein. Astrid

Bjørg
Reidun
Petra

Erling <>n Kristin
Øvrige familie

Begravelse fra Sola kirke
fredag 0. oktober kl 11.00

t
I

Var kjære pappa, svigerfar,
snille morfar, nidelar bror.

svoger og onkel

Kristian E. Haaland
døde fra oss 1 d, r

uh år gammel.
Stavanger K\ itsøy,

1 oktober 2000

Ester og Arne
Marit og Kjell

Barnebarn og oldebarn
Begraves fra Kvitsøy kirke
fredag 6. oktober kl 11.30

Ferge fra Mekjarvik kl ln LO.

Retur kl, 13 15.

Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

Takk

Hjertelig takk
for all omtanke, hilsener

og blomster ved var kjære
Gudrun Ingebrel lisens

bortgang.
Gunnar Eivinn m familie

1
Vi takker hjerteligat

for alle gåvene 1 forbindelse
med var kjære Gudrun

Ingebrethsens bort gang.
Misjonsprosjektet
«Soldag i Thailand >Postboks 151, 4349 Bryne

Bankgiro 3325.25.10805

l

Hjertelig takk
for all deltakelse ved var jkjære Karl Ilunnnervolls ;bortgang. En spesiell takk
til betjeningen ved Hennes
øy sjukeheim for god pleie
og omsorg.

Klara in familie

Hjertelig takk
for all deltakelse ved

vår kjære Kare Dagfinn
Hålands sykdom og bort
gang. En spesiell takk til
personalet ved Sunde syke
hjem, 2. et., og til hjemme
sykepleien i Madla.'

Astrid m/familie

Ein stor takk til alle
som har vært med å st ottahjelpt oss etter trafikkulyk- !
ken. Vernepleiestudentane :
som hjalp på ulykkesplassen
Og tok seg godt av oss. In
tensiven ved dr. Søreide, dr.
Kørner og Laila for god om
sorg og pleie. Til alle ple
ierne på G5. All personell på
Lassa for god pleie og tre
ningsprogram. En stor takk
til de for at eg har kommet
meg så godt/langt. Ha sjuke
heim, 2. et., for god omsorg
og pleie. Familien som har
stilt opp i den vanskelige ti
den. Har betydd mye
Takker også for all besok.
blomsterhilsen og for ill for
bønn. Takk.
Målfrid og Thennv Gjersvik

Hjertelig takk
for all deltakelse ved vår bror Karl Ingvald N Høines sin

bortgang.
Edvard N. Høines

HVORDAN har du det?
*

Ring:

815 33 300
Et menneske a snakke med nar livet er som verst \II/ KirkCIIS SOS

Tr—1 Am Hørt noe rart? Sett noe sjeldenl? Har du en sak du

mmm brenner for2Vær med på å sefte dagsorden
- og

E—jj m\ tjer noen kroner ekstra Tips oss om stort og smatt

H Vi kvitterer med et honorar for alle tips som blir

¦_¦ brukt, og ukens beste tips belønner vi med en tuser

Uti mm

'
aPP Tipstelefonen kan du ringe hele døgnet
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Og tok seg godt av oss. In
tensiven ved dr. Søreide, dr.
Kørner og Laila for god om
sorg og pleie. Til alle ple
ierne på G5. All personell på
Lassa for god pleie og tre
ningsprogram. En stor takk
til de for at eg har kommet
meg så godt/langt. Ha sjuke
heim, 2. et., for god omsorg
og pleie. Familien som har
stilt opp i den vanskelige tiden. Har betydd mye
Takker også for all besok.
blomsterhilsen og for ill for
bønn. Takk.
Målfrid og Thennv Gjersvik

Hjertelig takk
for all deltakelse ved vår bror Karl Ingvald N Høines sin

bortgang.
Edvard N. Høines

HVORDAN har du det?
*

Ring:

815 33 300
Et menneske a snakke med nar livet er som verst \II/ KirkCIIS SOS

Tr—1 Am Hørt noe rart? Sett noe sjeldenl? Har du en sak du

mmm brenner for2Vær med på å sefte dagsorden
- og

E—jj m\ tjer noen kroner ekstra Tips oss om stort og smatt

H Vi kvitterer med et honorar for alle tips som blir

¦_¦ brukt, og ukens beste tips belønner vi med en tuser

Uti mm

'
aPP Tipstelefonen kan du ringe hele døgnet


