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■ Debattinnlegg skal normalt

være signert med navn.
Innsender må alltid oppgi fullt
navn og adressen til redaksjonen, samt telefonnummer og
eventuell e-postadresse.

Debatten om Aker og trålernes leveringsplikt
fortsetter. Spørsmålet gjelder rammevilkårene i
en av de viktigste eksportindustrier i Norge.
Samtidig berører det et av de eldste
stridsspørsmål i fiskeripolitikken og Nord-Norge.
Hvem skal ha adgang til å utnytte
fiskeressursene? Hvilket samfunnsansvar må
følge en slik adgang?
Fisken tilhører det norske folk. For at slike felles
ressurser skal gi grunnlag for verdiskapning, må
enkeltaktører trå til på fellesskapets vegne. De
som får anledning til å utnytte ressursene må yte
noe tilbake til samfunnet. En slik
samfunnskontrakt kan utformes på ulike måter.
For de norske petroleumsressursene skjer dette
ved at store selskaper utvinner ressursene mot
en ressursskatt.
I fiskeriene er det annerledes. Historisk sett har
fisken vært hovedgrunnlaget for bosettingen
langs kysten. Fellesskapets interesser ble sikret
direkte, ved at kystens folk utnyttet lokale
ressurser. Adgangen til fisket var likevel ikke helt
uregulert. For at fiskeriallmenningen skulle tjene
samfunnet, måtte den forbeholdes kystfolket.
Frykten for at industrikapitalister skulle overta og
fortrenge kystfiskerne fra fiskefeltene har vært et
gjennomgangstema, med Trollfjordslaget i 1890
som milepæl. Det særegne ved norsk
fiskeripolitikk er at kystfiskerne vant fram og har
hatt myndighetene og opinionen på sin side.
Til tross for endringer i fiskeripolitikken de siste
tiårene, gjelder denne samfunnskontrakten
fremdeles, uttrykt ved råfiskloven og
deltakerloven. Bare aktive fiskere kan eie
fiskefartøyer og det er fiskerne som har det
avgjørende ordet i fastsettelsen av fiskeprisene.
På denne måten har industriselskaper som en
hovedregel vært utestengt.

■ Maksimallengde på innlegg
er 5000 tegn inkl. mellomrom.
Legg gjerne ved portrettfoto.

Vil ha døgnåpen skjenking
Jeg tviler på at spritservering til
grunnkursstudenter og elever
på videregående er spesielt positivt for statskassa. Kanskje
Sandberg har egne tall på dette,
hvem vet? En fjerning av skjenketidene og fritt salg av øl i butikkene høres mer skremmende ut enn beroliggende. Får
nesten følelsen av at Fremskrittspartiet vil tilbake til
middelalderen.
Petter
Nå må Frp snart finne på noe
annet enn hvor lenge eller hvor
mye alkohol nordmenn skal ha
tilgang til i løpet av døgnet. Det
snakkes idag om at ungdom
som ikke nyter alkohol eller har
sex i ung alder lider av depresjoner og utestengelse fra sosiale sammenkomster. Hvor langt
ute på det sosiale skråplanet er
vi egentlig kommet her i landet?
Aksel Erling Johansen
Fiskerne blir færre
Prisen på torsk er bare 10kr kiloet.. Trur det forklarer en hel del.
Emil Bjørgve Olsen
Tror også en del av årsaken kan
være så enkel at noen blir eldre,
og enden på livet er døden !
Også fiskere avgår med døden,
på lik linje med alle andre mennesker.
Per Roger Vikten
Prisreduksjonen på fisk som akkurat er trått ikraft, vil gi effekt i
neste års, de neste årenes tall.
Prismekanismen vil kunne føre
til at lyset slåes av i enda flere
hus langs kysten! Det må settes
inn noen ordninger som kompenserer for prisfallet – uten at
vi på nytt skaper grunnlag forat
de store enhetene soper til seg
og blir subsidiebaroner! Hvis vi
ikke gjør det, vil sannsynligvis
folketallet i kystkommunene
fortsette å falle! Rekrutteringa til
fiskeflåten vil ihvertfall stoppe
opp igjen. Reduksjonen i antall
fiskere over mange år er uansett den viktigste årsaken til at
folketallet i de fleste norske
kystkommuner hvor fiske har
vært sentralt, har stupt over
flere tiår.
Reidar Peder Johansen
For noen år siden så jeg på hva
som var årsaken til at antall fiskere gikk ned. Jeg tok tallene for
den kommunen jeg vokste opp
i for det året jeg gikk ut av skolen, og sammenlignet med tallene for 2003. Da jeg gikk ut av
skolen var vi over 40 elever som
var ferdig med skolen, mens i
2003 var det 21 stykker. Jeg så
da på hvem som var blitt fiskere
da jeg var ferdig med skolen, og
sammenlignet med 2003. I tall
var det mindre enn da jeg gikk
ut, men regnet man prosent var
tallet høyere. Så endel av årsaken er også at det er ikke så
mange “egg i reiret” nå som det
var før, helt enkelt !
Det blir produsert færre barn i

hvert hus enn det ble gjort før,
og hva som må gjøres med det
ligger nok i andre hender, eller
senger, enn myndighetenes !
Per Roger Vikten
«Rasisme er total avsporing»
Med all fokus som har vært på
denne saken, har sikkert politiet
gjort sitt ytterste for å avdekke
om det lå samehets eller rasistiske motiver bak hendelsen.
Det gjør det altså ikke! Dermed
er det slått fast at saken begrenser seg til _’munnhuggeri /
klammeri utenfor en restaurant
etter stengetid der én eller flere
var beruset – og en ung kvinne
ble antastet / forulempet’. Politiet har ikke funnet holdepunkter for å feste lit til kvinnens påstander om rasistiske ord / uttrykk, samhets eller rasisme.
NRK Sapmi (Karasjok) har hauset opp denne saken med uriktige påstander – med utallige
oppslag. Men kanalen gir aldri
dementier. Leseren gis aldri
mulighet for å imøtegå fremsatte usannheter. Feilinformasjon
fra vår statskanal blir stående
uimotsagt. Selv etter NRK Sapmi var kjent med politiet’s konklusjon – ‘ikke samehets eller
rasisme – ‘tviholder’ kanalen’s Oddasat 03.01.13 på sin
opprinnelige versjon av saken,
med en tvilsom vinkling.
Ikke nok med dette. På
NRK2/AKTUELT 07.01.13 får
kvinnen igjen hevde at hun ble
utsatt for mobbing fordi hun er
same. NRK velger dermed bevisst å tilsidesette / neglisjere
politiet’s konklusjon – som har
vært kjent ca 2 uker – og feilinformerer Norge’s befolkning.
NRK stiller seg dermed også bak
den famøse delen av statministerens nyttårstale, til det norske
folk – til tross for at han ikke
hadde dekning for sine uttalelser i den. Det har dessuten
vært et rådende prinsipp i norsk
samfunnsliv at politikere ikke
skal gi til kjenne personlig syn
på saker som er under etterforskning av politi og påtalemyndighet. I det minste skal
man forvente at personer med
slike posisjoner og innflytelse –
som statsministeren og sametingspresidenten – sørger for
å ha saken’s fakta verifisert og at
det iakttaes etiske spilleregler,
før de taler til Norge’s befolkning. Kanalen er klaget inn for
Kringkastingsrådet – for sine
oppslag om denne saken og andre.
Bjørn E Hansen
Ser du noen steder her nevnt rasisme: «Hun ble trakassert og
forsøkt påtent av en guttegjeng.
23-åringen fant seg ikke i det. I
stedet for å bøye hodet, tok hun
et offentlig oppgjør med mobberne. Jenta snudde en personlig ydmykelse til en opinion mot
mobbing. Og ble et forbilde», sa
statsminister Jens Stoltenberg i
nyttårstalen. En frilanskommentator… uuuhh scary.. norsk
60 minutes.. hahaha fd! lavmål
tom norli

FINNMARK DAGBLAD

■ Skriv kort. Det øker sjansen

■ Innlegg

■ Vi forbeholder oss retten til
å forkorte og redigere innlegg,
samt å lagre og utgi innlegg i
elektronisk form.

■ Innlegg sendes til

for å få innlegget på trykk. Lange
innlegg som har stått på trykk i
andre medier blir ikke prioritert.

honoreres ikke, og
tilsendte manus
blir normalt ikke
returnert.

!

e-post: debatt@fd.no

DEBATT

FINNMARK DAGBLAD

Av Ole Martin Rønning

Hei og god morgen unge uvitende mennesker der sør,
Dette er latterlig. Fjellkjeden som
deler Sverige og Norge på langs,
har navn og har hatt dette i

mange hundre år, og har alltid
hett Kjølen. At man ikke har fått
dette med i kartene, er ikke på
grunn av at den mangler navn,
men på grunn av sløvskap og uvitenhet blant de som lager kartene.
At yngre mennesker ikke har

fått dette inn med barnelærdommen, får vi legge ansvaret for til et
skoleverk som ikke lærer barna
slikt. Navnet finnes i gamle skrifter jeg har lest, som i hvert fall er
fra omkring 16- 1700 tallet.
Kjølen var ikke navngitt på kartene den gang, men den ble

Fiskerettigheter og
g samfunnsansvar
■ KRONIKK

Av Petter Holm, Edgar Henriksen, Kathrine Tveiterås og BjørnPetter Finstad

Debatten om Aker og trålernes leveringsplikt fortsetter. Spørsmålet
gjelder rammevilkårene i en av de
viktigste eksportindustrier i Norge.
Samtidig berører det et av de eldste
stridsspørsmål i fiskeripolitikken
og Nord-Norge. Hvem skal ha adgang til å utnytte fiskeressursene?
Hvilket samfunnsansvar må følge
en slik adgang?
Fisken tilhører det norske folk. For
at slike felles ressurser skal gi
grunnlag for verdiskapning, må enkeltaktører trå til på fellesskapets
vegne. De som får anledning til å
utnytte ressursene må yte noe tilbake til samfunnet. En slik samfunnskontrakt kan utformes på ulike måter. For de norske petroleumsressursene skjer dette ved at
store selskaper utvinner ressursene
mot en ressursskatt.
I fiskeriene er det annerledes.
Historisk sett har fisken vært hovedgrunnlaget for bosettingen
langs kysten. Fellesskapets interesser ble sikret direkte, ved at kystens
folk utnyttet lokale ressurser. Adgangen til fisket var likevel ikke
helt uregulert. For at fiskeriallmenningen skulle tjene samfunnet,
måtte den forbeholdes kystfolket.
Frykten for at industrikapitalister
skulle overta og fortrenge kystfiskerne fra fiskefeltene har vært et
gjennomgangstema, med Trollfjordslaget i 1890 som milepæl.
Det særegne ved norsk fiskeripolitikk er at kystfiskerne vant fram og
har hatt myndighetene og opinionen på sin side.
Til tross for endringer i fiskeripolitikken de siste tiårene, gjelder denne samfunnskontrakten fremdeles,
uttrykt ved råfiskloven og deltakerloven. Bare aktive fiskere kan eie
fiskefartøyer og det er fiskerne som
har det avgjørende ordet i fastsettelsen av fiskeprisene. På denne
måten har industriselskaper som en
hovedregel vært utestengt.
Filetindustrien, inkludert tråler-

ne som forsyner dem, representerer et unntak. Disse kom inn i fiskerinæringa i etterkrigstida som ledd i
forsøket på å modernisere NordNorge og løfte landsdelen ut av fattigdom. Industriell filetproduksjon
skulle skape lønnsomme arbeidsplasser på land og gi bedre pris til
fiskerne. At planen møtte motstand
er lett å forstå. En av forutsetningene var trålere for å sikre råstofftilførsel – en løsning kystfiskerne
hadde kjempet mot siden begynnelsen av 1900-tallet. Likevel ble
filetbedrifter bygd og trålerne slapp
til, riktignok med strenge krav om
at samfunnsansvaret måtte ivaretas. Unntaket fra hovedregelen om
at fisken står til rådighet for kystens folk, var akseptabelt bare i den
grad og så lenge trålerdrift og filetproduksjon kunne bidra til viktige
samfunnsmessige mål.

Tiden er moden for å trekke opp en
ny samfunnskontrakt for fiskeriene. Samfunnets interesser kan
ikke sikres ved å holde liv i ulønn-

Tiden er inne for å trekke opp en ny samfunnsk
kontrakt for fiskeriene, skriver kronikkforfatterne. På bildet ser vi statsminister Jens Stoltenberg som besøker Aker Seafood og Kari Anne Magnesen i Mehamn. Foto: Geir
G Seljeseth

som produksjon. Utfordringen blir
derfor å legge til rette for en mer
hensiktsmessig industripolitikk, og
samtidig ivareta samfunnets kontroll med disponering av fiskeressursene. En mulig løsning er å bygge på modellen i petroleumssektoren, slik at samfunnets interesser
sikres ved at de som får fiskekvoter
må betale en ressursavgift til staten. En annen er å følge mønsteret

fra kraftsektoren, med et ressursselskap under offentlig kontroll.
I dagens debatt er det de industrieide trålerne som får gjennomgå for
den kapitalistiske dreiningen i fiskeriene. Men etter introduksjon av
regulering og fartøykvoter, er adgangen til å delta i fisket stengt for
de fleste. Det viktigste premisset
for den gamle samfunnskontrakten

i fiskeriene er derfor brutt. Problemet er ikke bare at Røkke forsøker
å gjøre seg rik på fellesskapets bekostning. Vel så problematisk er
det at de fiskereide fartøy allerede
har sluppet unna sitt samfunnsansvar.
En reformulering av samfunnskontrakten vil gjøre det mulig å utvide perspektivet.

Petter Holm er professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT og forsker
ved Nofima, Næring og bedrift,
Tromsø.
Edgar Henriksen er forsker ved
Nofima, Næring og bedrift, Tromsø
Kathrine Tveiterås er forsker ved
Norges fiskerihøgskole, UiT
Bjørn-Petter Finstad er førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole, UiT

som til syvende og sist beslutter
både lete- og utvinningstillatelser.
Nussir i Kvalsund er en av aktørene
som har inngått intensjonsavtale
med Sametinget, og det har vært
gjennomført konsultasjoner. Nå
har Sametinget inngått avtale med
reinbeitedistriktet i Pasvik og gruveselskapet Sydvaranger Gruve i
Sør-Varanger kommune. Dette er
en prosessavtale for hvordan en
eventuell utvidelse av gruveområdet skal gjennomføres.

områdene igjen, sier denne avtalen
at vi skal sette oss ned med Sametinget og de lokale reineierne og
forhandle om hvordan vi går fram.
Det kan være hensyn til beite, hvor
gruvegangene skal gå, når foregår
kalvingen, sier en representant for
Sydvaranger Gruve til media.

Sametingets mineralveivviser virker
Av Mariann Wollmann Magga
(Ap), sametingsrepresentant

Mariann Wollmann Magga . Foto:
Sonja E. Andersen

Da Sametinget utarbeidet og vedtok Mineralveilederen, hadde debatten rast om mineralavgift eller
urfolksavgift. Flere var av den formening at Sametinget tok seg til
rette med å fortelle hvordan gruvenæringa skulle gå frem for å kunne
starte gruvedrift i urfolksområder.
Det er nok mange som fortsatt er
skeptiske, men jeg skal gi noen ek-

navngitt i flere skrifter fra samme
tid. Den var inntegnet på kartene
også da, og landets grense mot
Sverige var da også Kjølen, slik
den er tegnet i vedlagte kart fra
1600 tallet.
At denne fjellkjeden går hele
veien fra helt sør, og til Finnmark,

Helga-kvota
Av Trond-Einar Karlsen
og Geir A. Iversen, Senterpartiet
I forbindelse med de årlige kvotetildelingene kan en stille spørsmål med hvor reelt det er at det
tildeles 3.000 tonn med torsk ekstra til den minste kyst og fjordflåten, i de sjøsamiske områdene.
Dette gjelder båter under 11 meter/ 37 fot, som fisker i åpen gruppe.(gruppr2.)
Dette fordi det bare er ca. 100
båter som deltar i denne ordningen, mot at det er stipulert at det
skal være omtrent 500 hundre båter som skal kunne nyttiggjøre
seg av denne kvotepakken, dette i
følge Fiskerimyndighetene.
Det må også stilles store spørsmål ved fiskerimyndighetenes
vilje til å sette tildelte tilleggskvote tilstrekkelig høyt, og om
hvorfor en eventuell retildeling
av kvote kommer så tidlig på året
at den flåten det gjelder har en reell mulighet å fiske torsken.?
Denne retildelingen må skje senest 1. juni for att den minste flåten skal ha en reell mulighet til å
fiske dette kvantumet.
Slik det var i 2012 så går omtrent 2400 tonn av de 3000 tonna
til stor kystflåte og havfiskeflåten
ved en sen retildeling.(etter 1. november) Denne praksisen medfører en skjult omfordeling av fiskeressursene på slutten av året,
fra den minste flåten til stor
kyst/havfiske.

« Vel så problematisk er
det at de fiskereide fartøy allerede har sluppet
unna sitt samfunnsansvar.»
Når regjeringa nå varsler en innskjerping av leveringsforpliktelsen, holder den seg til en solid
tradisjon. Samfunnskontrakten tydeliggjøres, og fiskeriministeren
stiller opp for permitterte filetarbeidere og ordførere i kamp for
kystens folk.
Men selv om det er riktig og viktig å forhindre at kløktige kapitalister stikker av med fellesskapets
ressurser, er det tvilsomt om leveringsplikt er et godt virkemiddel.
Filetprodusentene sliter med lønnsomheten, og den blir neppe bedre
av at staten vil detaljstyre driften.
Det er flott at regjeringa stiller opp
for kystbefolkninga. Men det er
synd at det skjer ved å holde liv i en
industripolitikk som for lengst har
utspilt sin rolle.

Mandag 14. januar 2013

sempler på hvorfor jeg mener det
er viktig med en mineralveileder.
Gruvedrift er ikke noe nytt, heller
ikke i Finnmark. Sydvaranger
startet opp i 1906, det har vært drift
i Biddjovagge og i Kvalsund. Samiske rettigheter er imidlertid anerkjent i større grad i de siste par tiår.
Reindriften har gjennom flere saker fått anerkjent sine rettigheter til
beite og annet som følger av reindrift, og rettspraksis er endret. Mineralindustrien kan ikke lengre
starte opp gruvedrift uten å ta hen-
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Navnekonkurranse mange hundre år etter

syn til allerede eksisterende bruksrettigheter. Sametinget har som
mål å ivareta samiske rettigheter og
interesser, og har også fått innsigelsesrett i den nye Plan- og bygningsloven. Mineralnæringen er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og Sametinget utviklet Mineralveilederen slik at gruveselskapene skulle ha forutsigbarhet. Det
er avgjørende for både reindriftsnæringa og gruveselskapene at det
er nedfelt en god fremgangsmåte
når gruveselskap ønsker å etablere
seg. Vi vet jo også at det er andre

Om det skulle bli gruvedrift i disse

Det er et godt utgangspunkt for
hvordan gruvedrift og reindrift kan
være i dialog, og dette viser at Sametingets mineralveileder virker.

Er det mulig å tenke seg att de
3.000 tonnene skulle ha vært fordelt på alle i åpen gruppe under
11 meter, fra Nord-Trøndelags
grense og nordover??Tror ikke
det blir mer enn ca 500 båter som
kan/vil nyttiggjøre seg av dette
tilleggs kvantumet. Håper dette
blir realitet for 2013.

Norsk kolonisering av Finnmark?
Av Jarl Hellesvik
Sametinget og dets støttespillere
elsker å fortelle at Nord-Norge og
særlig Finnmark, er blitt kolonisert av nordmenn. Denne historiefortellingen tror store deler av
befolkningen i Norge på. Ja, til og
med i Storting og styringsverk
tror mange på dette.
Men er det tilfelle?
Jeg vil her først vise til en mastergradsavhandling med tittelen
«Riksombudsmenn i Nord-Norge 850-1350». Den er skrevet av
Trond Gabrielsen, høsten 2007,
ved Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier,
IAKH Universitetet i Oslo.
Under avsnittet «Konklusjoner»
skriver han: «Utgangspunktet for
denne oppgaven er tesen om at
Nord-Norge ble innlemmet i det

er vel heller ingen nyhet, men det
kan synes som den totale uvitenhet om resten av landet nord for
Sinsen, også her kommer til uttrykk nokså klart. Lykke til i deres
arbeide med å finne opp den
dype tallerken en gang til, og kanskje også gi denne et nytt navn.

norske rike allerede under kong
Harald Hårfagres rikssamling og
at landsdelen utgjorde en sentral
del av riket i tidsrommet 8501350»……» Resultatet av min
undersøkelse viser at det
sammenhengende har vært kongelige riksombudsmenn i NordNorge fra før Harald Hårfagres
rikssamling og ut hele den analyserte perioden (o.875-1350). Jeg
mener derfor at Nord-Norge utgjorde en del av det norske riket
fra vikingtid og fram til høymiddelalderen».
Det går helt klart fram av masteroppgaven at Gabrielsen har medregnet Finnmark som en del av
Nord-Norge. Masteroppgaven er
lagt ut på nettet og kan lastes ned
og leses av alle de som er interessert i temaet.
For det andre så vil jeg vise til vise
til professor i samisk ved Universitetet i Oslo, J.A. Friis(18211896) sine beregnede folketall, ut
fra skattemanntallet for Finnmark
fra år 1567 til år 1815. Disse beregningene viser at i år 1567 bodde det 840 «finner» i Finnmark.
Dette antallet utgjorde bare ca.
20% av befolkningen i Finnmark
på dette tidspunktet. Begrepet
«finner» er en fellesbetegnelse på
de som snakket ett eller annet
finsk-urgisk språk (bjarmsk, karelsk, finsk/kvensk, lappisk/samisk). Hvor mange av disse 840
«finnene» som hadde samisk som
sitt hovedspråk, vet vi ikke.
Ifølge de samme beregningene
bodde det ca. 3500 personer i
Finnmark i 1750. På dette tidspunktet bodde det omentrent like
mange norsk-talende som ikkenorsktalende i Finnmark. Fra
1750 øker antallet «finner» i
Finnmark så kraftig at dette ikke
kan forklares med noe annet enn
en betydelig innvandring av
finsk/kvensk talende og lappisk/samisktalende fra Finland. I
1814 utgjorde derfor «finnene»
ca. 80% av befolkningen i Finnmark, eller ca. 5400 personer.
Jeg må også nevne at fra år 1750
til år 1900 økte antallet «finner» i
Finnmark fra ca. 1750 personer
til ca. 15 000 personer. Dette er
en økning på ca. 860%. Denne
formidable økningen kan umulig
tilskrives et fødselsoverskudd.
Finnmark toppet dessuten på den
tiden, alle statistikker over dødelighet.
Den vanlige meningen er at kolonialismen startet på begynnelsen
av 1500 tallet.
Dersom de to historiske opplysningene som jeg viser til er riktige, så kan jeg ikke trekke en annen slutning enn at det er galt å
påstå at Nord-Norge (Finnmark
medregnet her.)er blitt kolonisert
av nordmenn.
Det påhviler den som hevder at
Nord-Norge (Finnmark medregnet her.)er blitt kolonisert av
nordmenn å fortelle når denne
koloniseringen fant sted.

Filetindustrien, inkludert trålerne som forsyner dem,
representerer et unntak. Disse kom inn i fiskerinæringa i
etterkrigstida som ledd i forsøket på å modernisere
Nord-Norge og løfte landsdelen ut av fattigdom.
Industriell filetproduksjon skulle skape lønnsomme
arbeidsplasser på land og gi bedre pris til fiskerne. At
planen møtte motstand er lett å forstå. En av
forutsetningene var trålere for å sikre råstofftilførsel - en
løsning kystfiskerne hadde kjempet mot siden
begynnelsen av 1900-tallet. Likevel ble filetbedrifter
bygd og trålerne slapp til, riktignok med strenge krav om
at samfunnsansvaret måtte ivaretas. Unntaket fra
hovedregelen om at fisken står til rådighet for kystens
folk, var akseptabelt bare i den grad og så lenge
trålerdrift og filetproduksjon kunne bidra til viktige
samfunnsmessige mål.
Når regjeringa nå varsler en innskjerping av
leveringsforpliktelsen, holder den seg til en solid
tradisjon. Samfunnskontrakten tydeliggjøres, og
fiskeriministeren stiller opp for permitterte filetarbeidere
og ordførere i kamp for kystens folk.
Men selv om det er riktig og viktig å forhindre at kløktige
kapitalister stikker av med fellesskapets ressurser, er
det tvilsomt om leveringsplikt er et godt virkemiddel.
Filetprodusentene sliter med lønnsomheten, og den blir
neppe bedre av at staten vil detaljstyre driften. Det er
flott at regjeringa stiller opp for kystbefolkninga. Men det
er synd at det skjer ved å holde liv i en industripolitikk
som for lengst har utspilt sin rolle.
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Tiden er moden for å trekke opp en ny
samfunnskontrakt for fiskeriene. Samfunnets
interesser kan ikke sikres ved å holde liv i
ulønnsom produksjon. Utfordringen blir derfor å
legge til rette for en mer hensiktsmessig
industripolitikk, og samtidig ivareta samfunnets
kontroll med disponering av fiskeressursene. En
mulig løsning er å bygge på modellen i
petroleumssektoren, slik at samfunnets
interesser sikres ved at de som får fiskekvoter
må betale en ressursavgift til staten. En annen er
å følge mønsteret fra kraftsektoren, med et
ressursselskap under offentlig kontroll.
I dagens debatt er det de industrieide trålerne
som får gjennomgå for den kapitalistiske
dreiningen i fiskeriene. Men etter introduksjon av
regulering og fartøykvoter, er adgangen til å delta
i fisket stengt for de fleste. Det viktigste
premisset for den gamle samfunnskontrakten i
fiskeriene er derfor brutt. Problemet er ikke bare
at Røkke forsøker å gjøre seg rik på fellesskapets
bekostning. Vel så problematisk er det at de
fiskereide fartøy allerede har sluppet unna sitt
samfunnsansvar.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

En reformulering av samfunnskontrakten vil gjøre det
mulig å utvide perspektivet.
« Vel så problematisk er det at de fiskereide fartøy
allerede har sluppet unna sitt samfunnsansvar.»
Petter Holm er professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT
og forsker ved Nofima, Næring og bedrift, Tromsø.
Edgar Henriksen er forsker ved Nofima, Næring og
bedrift, Tromsø
Kathrine Tveiterås er forsker ved Norges fiskerihøgskole,
UiT
Bjørn-Petter Finstad er førsteamanuensis ved Norges
fiskerihøgskole, UiT
Bildetekst: Tiden er inne for å trekke opp en ny
samfunnskontrakt for fiskeriene, skriver
kronikkforfatterne. På bildet ser vi statsminister Jens
Stoltenberg som besøker Aker Seafood og Kari Anne
Magnesen i Mehamn.
© Finnmark Dagblad
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Leveringsplikt og samfunnsansvar
Nordlys. Publisert på trykk 15.11.2012. Seksjon: MENING.
Side: 54.
Del: 01.

Av Petter Holm, professor ved Norges
fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø og forsker
ved Nofima, Næring og bedrift, Tromsø, Edgar
Henriksen, forsker ved Nofima, Næring og bedrift,
Tromsø, Kathrine Tveiterås, forsker ved Norges
fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, BjørnPetter Finstad, førsteamanuensis ved Norges
fiskerihøgskole, Universitetet i
...Tromsø. Debatten går høyt om Aker og
trålernes leveringsplikt. Spørsmålet gjelder
rammevilkårene i en av de viktigste
eksportindustrier i Norge. Samtidig berører det et
av de eldste stridsspørsmål i fiskeripolitikken og
Nord-Norge. Hvem skal ha adgang til å utnytte
fiskeressursene? Hvilket samfunnsansvar må
følge en slik adgang?
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Tiden er moden for å trekke opp en ny samfunnskontrakt for fiskeriene. Samfunnets interesser kan ikke sikres ved å
holde liv i ulønnsom filetproduksjon. Utfordringen blir derfor å legge til rette for en mer hensiktsmessig industripolitikk, og samtidig ivareta samfunnets kontroll med disponering av fiskeressursene.

Leveringsplikt og samfunnsansvar
Av Petter Holm, professor ved
Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø og forsker ved Nofima,
Næring og bedrift, Tromsø,
Edgar Henriksen, forsker ved Nofima, Næring og bedrift, Tromsø,
Kathrine Tveiterås, forsker ved
Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø,
Bjørn-Petter Finstad, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø

Debatten går høyt om Aker og trålernes leveringsplikt. Spørsmålet
gjelder rammevilkårene i en av de
viktigste eksportindustrier i Norge.
Samtidig berører det et av de eldste
stridsspørsmål i fiskeripolitikken
og Nord-Norge. Hvem skal ha adgang til å utnytte fiskeressursene?
Hvilket samfunnsansvar må følge
en slik adgang?
Fisken tilhører det norske folk.
For at slike felles ressurser skal gi
grunnlag for verdiskapning, må enkeltaktører trå til på fellesskapets
vegne. De som får anledning til å
utnytte ressursene, må yte noe tilbake til samfunnet. En slik samfunnskontrakt kan utformes på ulike måter. For de norske petroleumsressursene skjer dette ved at
store selskaper utvinner ressursene
mot en ressursskatt.

Hovedgrunnlaget
I fiskeriene er det annerledes. Historisk sett har fisken vært hovedgrunnlaget for bosettingen langs
kysten. Fellesskapets interesser ble
sikret direkte, ved at kystens folk
selv sto fritt til å utnytte de lokale
ressursene.
Adgangen til fisket var likevel
ikke helt uregulert. For at fiskeriallmenningen skulle tjene samfunnet, måtte den forbeholdes kystfolket. Frykten for at industrikapita-

DEBATT OM LEVERINGSPLIKT: Aker Seafoods-tråleren «Jergul» ved kai ved Norway Seafoods anlegg i Båtsfjord.

lister skulle overta og fortrenge
kystfiskerne fra fiskefeltene har
vært et gjennomgangstema, med
Trollfjordslaget i 1890 som milepæl. Det særegne ved norsk fiskeripolitikk er at kystfiskerne vant fram
og har hatt myndighetene og opinionen på sin side.
Til tross for endringer i fiskeripolitikken de siste tiårene, gjelder
denne samfunnskontrakten fremdeles, uttrykt ved råfiskloven og
deltakerloven. Bare aktive fiskere
kan eie fiskefartøyer, og det er fiskerne som har det avgjørende ordet
i fastsettelsen av fiskeprisene. På
denne måten har industriselskaper
som en hovedregel vært utestengt.

Unntak
Filetindustrien, inkludert trålerne
som forsyner dem, representerer et
unntak. Disse kom inn i fiskerinæringa i etterkrigstida som ledd i forsøket på å modernisere Nord-Norge og slik løfte landsdelen ut av fat-

Foto: Inge Wahl, Finnmarken

tigdom. Industriell filetproduksjon
skulle skape lønnsomme arbeidsplasser på land og gi bedre pris til
fiskerne.
At planen møtte motstand, er lett
å forstå. Den var basert på løsninger kystfiskerne hadde kjempet mot
i generasjoner. Likevel ble filetbedrifter bygd og trålerne slapp til,
riktignok med strenge krav om at
samfunnsansvaret måtte ivaretas.
Unntaket fra hovedregelen om at
fisken står til rådighet for kystens
folk, var akseptabelt bare i den grad
og så lenge trålerdrift og filetproduksjon kunne bidra til viktige
samfunnsmessige mål.
Aker har fått en dominerende posisjon i Finnmark og Nordland med
løfte om å overholde denne samfunnskontrakten. Når selskapet forsøker å frigjøre seg fra sine forpliktelser, men fortsatt vil disponere
kvotene, vekker det sterke reaksjoner. Røkke går inn i rollen som kapitalistisk utbytter, nøyaktig det fi-

endebildet som er dyrket fram og
institusjonalisert gjennom mer enn
100 års politisk kamp.
Møtet mellom kapitalisten og
kystens folk portretteres fint av
Brennpunkt-programmet nylig. I
konfrontasjonen med den nordnorske røkla blir Røkke redusert til en
sutrekopp. Storkapitalisten må gi
tapt og kystallmuen vinner.

Utdatert virkemiddel
Når regjeringa nå varsler en innskjerping av leveringsforpliktelsen, holder den seg til en solid
tradisjon. Samfunnskontrakten tydeliggjøres, og fiskeriministeren
stiller opp for permitterte filetarbeidere og ordførere i kamp for
kystens folk. Trollfjordslaget utkjempes på nytt, etter velkjent manus og med samme regi. Vi fryder
oss langt ned i bunnen av vår nordnorske identitet.
Men selv om det er riktig og viktig å forhindre at kapitalisten Røk-

ke stikker av med fellesskapets ressurser, har industrialisten Røkke et
godt poeng. Filetproduksjon lønner
seg ikke, i hvert fall så lenge staten
blander seg opp i detaljer i driften.
Leveringsplikt er et utdatert virkemiddel.
Det er flott at regjeringa stiller
opp for kystbefolkninga. Men det
er synd at det skjer ved å holde liv i
en industripolitikk som for lengst
har utspilt sin rolle.
Tiden er moden for å trekke opp
en ny samfunnskontrakt for fiskeriene. Samfunnets interesser kan
ikke sikres ved å holde liv i ulønnsom filetproduksjon. Utfordringen
blir derfor å legge til rette for en
mer hensiktsmessig industripolitikk, og samtidig ivareta samfunnets kontroll med disponering av
fiskeressursene. En mulig løsning
er å bygge på modellen i petroleumssektoren, slik at samfunnets
interesser sikres ved at de som får
fiskekvoter må betale en ressursavgift til staten. En annen er å følge
mønsteret fra kraftsektoren, med et
ressursselskap under offentlig kontroll.

Stengt for de fleste
I dagens debatt er det de industrieide trålerne som får gjennomgå for
den kapitalistiske dreiningen i fiskeriene. Men etter introduksjon av
regulering og fartøykvoter, er adgangen til å delta i fisket stengt for
de fleste. Det viktigste premisset
for den gamle samfunnskontrakten
i fiskeriene er derfor brutt.
Problemet er ikke bare at Røkke
forsøker å gjøre seg rik på fellesskapets bekostning. Vel så problematisk er det at de fiskereide fartøy
allerede har sluppet unna sitt samfunnsansvar. En reformulering av
samfunnskontrakten vil gjøre det
mulig å utvide perspektivet.

«Elefanten i møterommet»

Fisken tilhører det norske folk. For at slike felles
ressurser skal gi grunnlag for verdiskapning, må
enkeltaktører trå til på fellesskapets vegne. De
som får anledning til å utnytte ressursene, må
yte noe tilbake til samfunnet. En slik
samfunnskontrakt kan utformes på ulike måter.
For de norske petroleumsressursene skjer dette
ved at store selskaper utvinner ressursene mot
en ressursskatt.

Av Jorunn Berg,
ordfører i Bjarkøy

Svar til artikkel i avisen Nordlys
27. oktober av journalist Oddvar
Nygård
Det forundrer meg at journalisten
kaster fram de merkeligste beskyldninger mot bjarkøysamfunnet. Han må være klar over at det
hele tiden er jobbet målbevisst
sammen med fylke og stat fram til
fylkestingets enstemmige vedtak
både i 2009 og 2011 om at Bjarkøy-forbindelsene skal realiseres.
Journalistens enkle oppfatning
om at det bare er å flytte alle disse
millionene til Tromsø slik at de
kommer langt flere til gode, viser
hvor lite han har satt seg inn i saken.
Ja, herr Nygård, det er nettopp å
la flere få goder av millionene

Bjarkøy-forbindelsen gjør. Den
knytter de tre største øyene i
Bjarkøy kommune sammen ved
bru fra Grytøy til Sandsøy og tunnel fra Grytøy til Bjarkøy – et prosjekt som er uløselig knyttet til
kommunesammenslåing
med
Harstad, og som effektueres pr.
01.01.13.
Dette medfører at millionene
kommer hele øyriket og Harstad
kommune til gode, for 24.000 innbyggere. Ved etablering av fastforbindelsen dannes en arbeidsmarkedsregion med Harstad,
Kvæfjord og til dels Skånland.
I tillegg kommer at det sterke
næringslivet som befinner seg ute
på øyene nord for Harstad får
bedret sitt konkurransegrunnlag
og kan oppnå nye utviklingsmuligheter. Bare innenfor Bjarkøy
kommune har det private nærings-

liv en brutto verdiskaping på
376.000 kr pr. hode.
Det er i tillegg flere viktige detaljer som forfatter av dette avisinnlegget har hoppet over! Det er
kun fylkeskommunens innskudd i
Bjarkøy-forbindelsen som teoretisk kan benyttes av andre, cirka
350 mill. 150 mill. er et rent tilskudd fra den nye Harstad kommune, ikke ledig for andre. 22,8
mill fra KRD er knyttet til kommunesammenslåinga med fastforbindelsen som klausul, disse er
ikke ledig for andre. Fergeavviklingsmidlene tilfaller kun dette
sambandet når det er erstattet med
fastforbindelse, ikke ledig til benyttelse av andre.
Og sist, men ikke minst: Den
dagen noen er så ukloke at de stanser Bjarkøy-forbindelsen, så pålegges fylket en akutt finansiering

av tre nye fergekaier med oppstillingsplasser i henhold til dagens
behov, og det må samtidig skaffes
ferge som tilfredsstiller dagens
krav og som skal trafikkere sambandet i uoverskuelig framtid. Da
er jo de 350 millionene brukt opp
uansett, og fortsatt fergedrift er
faktisk regnet som det aller dyreste alternativet.
Dermed kan jeg forsikre herr
Nygård om at det beste alternativet er å gjøre «elefanten lykkelig»
med sin fastforbindelse. Faktum
er at fylket vil spare penger på sikt
ved å realisere Bjarkøy-forbindelsen.
Som ordfører i Bjarkøy vil jeg
ønske herr Nygård velkommen til
Bjarkøy kommune, hvor jeg kan
vise deg fiskemottaket med foredlingslokaler, torskeoppdrett og
tørrfiskproduksjon, bergverksdrift

hvor det tas ut store mengder gabbro, lakseoppdrett ved Nordlaks
og Salmar, Valhall hotell på Krøttøy med opplevelse i særklasse.
Flinke maskinentreprenører og et
svært oppegående landbruk der de
fleste brukene har fått rekruttering
av unge overtakere. Samlet melkeproduksjon på cirka 900 tonn
pr. år, med tilhørende kjøttproduksjon og et stort antall sau samt
kjøttfe.
Du vil samtidig besøke «Verdens nordligste bebodde skjærgård» med 365 øyer strødd ut mot
storhavet.
Her har vi et svært levende og
produktivt samfunn, som det ikke
er lett å kaste vrak på.
Så la elefanten leve til han har
utført sitt oppdrag!

Hovedgrunnlaget
I fiskeriene er det annerledes. Historisk sett har
fisken vært hovedgrunnlaget for bosettingen
langs kysten. Fellesskapets interesser ble sikret
direkte, ved at kystens folk selv sto fritt til å
utnytte de lokale ressursene.
Adgangen til fisket var likevel ikke helt uregulert.
For at fiskeriallmenningen skulle tjene
samfunnet, måtte den forbeholdes kystfolket.
Frykten for at industrikapitalister skulle overta og
fortrenge kystfiskerne fra fiskefeltene har vært et
gjennomgangstema, med Trollfjordslaget i 1890
som milepæl. Det særegne ved norsk
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fiskeripolitikk er at kystfiskerne vant fram og har
hatt myndighetene og opinionen på sin side.
Til tross for endringer i fiskeripolitikken de siste
tiårene, gjelder denne samfunnskontrakten
fremdeles, uttrykt ved råfiskloven og
deltakerloven. Bare aktive fiskere kan eie
fiskefartøyer, og det er fiskerne som har det
avgjørende ordet i fastsettelsen av fiskeprisene.
På denne måten har industriselskaper som en
hovedregel vært utestengt.
Unntak
Filetindustrien, inkludert trålerne som forsyner
dem, representerer et unntak. Disse kom inn i
fiskerinæringa i etterkrigstida som ledd i forsøket
på å modernisere Nord-Norge og slik løfte
landsdelen ut av fattigdom. Industriell
filetproduksjon skulle skape lønnsomme
arbeidsplasser på land og gi bedre pris til
fiskerne.
At planen møtte motstand, er lett å forstå. Den
var basert på løsninger kystfiskerne hadde
kjempet mot i generasjoner. Likevel ble
filetbedrifter bygd og trålerne slapp til, riktignok
med strenge krav om at samfunnsansvaret måtte
ivaretas. Unntaket fra hovedregelen om at fisken
står til rådighet for kystens folk, var akseptabelt
bare i den grad og så lenge trålerdrift og
filetproduksjon kunne bidra til viktige
samfunnsmessige mål.
Aker har fått en dominerende posisjon i Finnmark
og Nordland med løfte om å overholde denne
samfunnskontrakten. Når selskapet forsøker å
frigjøre seg fra sine forpliktelser, men fortsatt vil
disponere kvotene, vekker det sterke reaksjoner.
Røkke går inn i rollen som kapitalistisk utbytter,
nøyaktig det fiendebildet som er dyrket fram og
institusjonalisert gjennom mer enn 100 års
politisk kamp.
Møtet mellom kapitalisten og kystens folk
portretteres fint av Brennpunkt-programmet nylig.
I konfrontasjonen med den nordnorske røkla blir
Røkke redusert til en sutrekopp. Storkapitalisten
må gi tapt og kystallmuen vinner.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Utdatert virkemiddel
Når regjeringa nå varsler en innskjerping av
leveringsforpliktelsen, holder den seg til en solid
tradisjon. Samfunnskontrakten tydeliggjøres, og
fiskeriministeren stiller opp for permitterte filetarbeidere
og ordførere i kamp for kystens folk. Trollfjordslaget
utkjempes på nytt, etter velkjent manus og med samme
regi. Vi fryder oss langt ned i bunnen av vår nordnorske
identitet.
Men selv om det er riktig og viktig å forhindre at
kapitalisten Røkke stikker av med fellesskapets
ressurser, har industrialisten Røkke et godt poeng.
Filetproduksjon lønner seg ikke, i hvert fall så lenge
staten blander seg opp i detaljer i driften. Leveringsplikt
er et utdatert virkemiddel.
Det er flott at regjeringa stiller opp for kystbefolkninga.
Men det er synd at det skjer ved å holde liv i en
industripolitikk som for lengst har utspilt sin rolle.
Tiden er moden for å trekke opp en ny samfunnskontrakt
for fiskeriene. Samfunnets interesser kan ikke sikres
ved å holde liv i ulønnsom filetproduksjon. Utfordringen
blir derfor å legge til rette for en mer hensiktsmessig
industripolitikk, og samtidig ivareta samfunnets kontroll
med disponering av fiskeressursene. En mulig løsning er
å bygge på modellen i petroleumssektoren, slik at
samfunnets interesser sikres ved at de som får
fiskekvoter må betale en ressursavgift til staten. En
annen er å følge mønsteret fra kraftsektoren, med et
ressursselskap under offentlig kontroll.
Stengt for de fleste
I dagens debatt er det de industrieide trålerne som får
gjennomgå for den kapitalistiske dreiningen i fiskeriene.
Men etter introduksjon av regulering og fartøykvoter, er
adgangen til å delta i fisket stengt for de fleste. Det
viktigste premisset for den gamle samfunnskontrakten i
fiskeriene er derfor brutt.
Problemet er ikke bare at Røkke forsøker å gjøre seg rik
på fellesskapets bekostning. Vel så problematisk er det
at de fiskereide fartøy allerede har sluppet unna sitt
samfunnsansvar. En reformulering av
samfunnskontrakten vil gjøre det mulig å utvide
perspektivet.
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Tiden er moden for å trekke opp en ny
samfunnskontrakt for fiskeriene. Samfunnets
interesser kan ikke sikres ved å holde liv i
ulønnsom filetproduksjon. Utfordringen blir derfor
å legge til rette for en mer hensiktsmessig
industripolitikk, og samtidig ivareta samfunnets
kontroll med disponering av fiskeressursene.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Bildetekst: DEBATT OM LEVERINGSPLIKT: Aker
Seafoods-tråleren «Jergul» ved kai ved Norway Seafoods
anlegg i Båtsfjord.
© Nordlys
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Pliktindustri
Dn.no. Publisert på nett 09.11.2012 07:00.
PÅ INNSIDEN PÅ INNSIDEN BÅRD BJERKHOLT.

Å regulere seg frem til lønnsomme
arbeidsplasser, er ikke mulig, hverken i
fiskefiletindustrien eller andre steder.
PÅ INNSIDEN PÅ INNSIDEN BÅRD BJERKHOLT
Siste 5 artikler av Bård Bjerkholt, Dagens
Næringsliv
Det er et stort fortrinn for norsk filetindustri at ein
har tilgang til ferskt råstoff av høg kvalitet.
Høyringsnotat av 6. november 2012,
FiskeridepartementetNærheten til havet gir norsk
filetindustri et stort fortrinn, kan en lese i et
høringsnotat som kom fra Fiskeridepartementet
denne uken.
Det er riktig i den forstand at det antagelig er
lettere å drive filetproduksjon på finnmarkskysten
enn på Gjøvik, men det konkurransemessige
fortrinnet geografien en gang ga de norske
filetfabrikkene, er borte for lenge siden. Det er
druknet i overkapasitet og konkurrert bort av
lavkostland i Europa og Asia.
Siden 1987 kan norske filetbedrifter kun
rapportere om tre år med overskudd (se figur).
Det er også forklaringen på at næringen som ved
inngangen til 1980-tallet sysselsatte nesten
4000 personer i dag teller drøye 700
arbeidstagere, flertallet utlendinger hyret inn av
bemanningsbyråer, ifølge forskerne Edgar
Henriksen, Petter Holm og Bjørn-Petter Finstad.
De forklarer den politiske motviljen mot å se
realitetene i øynene med filetfabrikkenes
særstilling som drivkraft i moderniseringen av
norsk fiskeindustri i etterkrigstiden.
De siste årene er det Kjell Inge Røkkes inntog i
bransjen som har skapt kontroverser. Med 11
torsketrålere og syv landanlegg er Røkkes Aker
Seafoods den desidert største aktøren.
Mens han ble tatt imot som redningsmann da
han begynte å kjøpe opp anlegg og trålkvoter på
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2000-tallet, er tonen blitt en ganske annen nå.
Lokalpolitikere i Nord-Norge bekymrer seg for at
Røkke skal legge ned de landbaserte
filetfabrikkene og stikke av med de tilhørende
trålkvotene.
De er blitt hørt. Fiskeriminister Lisbeth BergHansen truer Røkke med å ta fra ham
fiskekvotene dersom han legger ned bearbeiding
på land. Det kan hun gjøre siden et vilkår for
kvotene, som staten deler ut gratis, er
leveringsplikt til anlegg på land. Denne plikten
har hittil blitt praktisert som en forkjøpsrett til
markedspris, men nå varsler departementet
innstramminger.
Spørsmålet er hvorfor politikerne er så oppsatt
på at verdifulle fiskekvoter skal knyttes opp til
ulønnsomme arbeidsplasser. Det er jo ikke
engang snakk om særlig mange arbeidsplasser.
Hvorfor ikke selge kvotene til høystbydende i
stedet uten vilkår? Eller kreve inn en
grunnrentebeskatning som i oljesektoren?

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

ha plikt til å kjøpe fisken, vel å merke dersom det er
samme eier av tråler og anlegg. Deretter skal fabrikkene
på land har plikt til å bearbeide den fisken de har kjøpt.
Vanligvis, i et marked, inngår bedrifter avtaler med
hverandre fordi det er lønnsomt. I fiskeindustrien skal
slike transaksjoner skje fordi staten sier det. Hvor
absurde utslag det kan gi, illustrerer departementet
utmerket selv i notatet: For hva skjer dersom det er flere
interesserte kjøpere til den samme fisken?Jo, da kan
det argumenterast for at leveringspliktig fangst bør gå til
den mest arbeidsintensive produksjonen.
Det er altså ikke den mest profitable bruken av fisken
som skal ha forrang, men den som krever mest bruk av
bruk av arbeidskraft.
Hvordan noen kan tro at dette vil skape lønnsomme
arbeidsplasser, er en gåte.
Bård Bjerkholt er kommentator i Dagens Næringsliv
bard.bjerkholt@dn.no
© Dn.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/Xw46tn65

I stedet satser altså Fiskeridepartementet på at
god gammeldags detaljstyring skal få sving på
sakene. Trålerne skal ha plikt til å tilby det de
fisker til anleggene på land, som på sin side skal
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Pliktindustri
Dagens Næringsliv Morgen. Publisert på trykk 09.11.2012.
PÅ INNSIDEN, BÅRD, BJERKHOLT. Side: 2.

Å regulere seg frem til lønnsomme
arbeidsplasser, er ikke mulig, hverken i
fiskefiletindustrien eller andre steder.Det er et
stort fortrinn for norsk filetindustri at ein har
tilgang til ferskt råstoff av høg kvalitet.
Høyringsnotat av 6. november 2012,
FiskeridepartementetNærheten til havet gir norsk
filetindustri et stort fortrinn, kan en lese i et
høringsnotat som kom fra Fiskeridepartementet
denne uken.
Det er riktig i den forstand at det antagelig er
lettere å drive filetproduksjon på finnmarkskysten
enn på Gjøvik, men det konkurransemessige
fortrinnet geografien en gang ga de norske
filetfabrikkene, er borte for lenge siden. Det er
druknet i overkapasitet og konkurrert bort av
lavkostland i Europa og Asia.
Siden 1987 kan norske filetbedrifter kun
rapportere om tre år med overskudd (se figur).
Det er også forklaringen på at næringen som ved
inngangen til 1980-tallet sysselsatte nesten
4000 personer i dag teller drøye 700
arbeidstagere, flertallet utlendinger hyret inn av
bemanningsbyråer, ifølge forskerne Edgar
Henriksen, Petter Holm og Bjørn-Petter Finstad.
De forklarer den politiske motviljen mot å se
realitetene i øynene med filetfabrikkenes
særstilling som drivkraft i moderniseringen av
norsk fiskeindustri i etterkrigstiden.
De siste årene er det Kjell Inge Røkkes inntog i
bransjen som har skapt kontroverser. Med 11
torsketrålere og syv landanlegg er Røkkes Aker
Seafoods den desidert største aktøren.
Mens han ble tatt imot som redningsmann da
han begynte å kjøpe opp anlegg og trålkvoter på
2000-tallet, er tonen blitt en ganske annen nå.
Lokalpolitikere i Nord-Norge bekymrer seg for at
Røkke skal legge ned de landbaserte
filetfabrikkene og stikke av med de tilhørende

trålkvotene.
De er blitt hørt. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen
truer Røkke med å ta fra ham fiskekvotene dersom han
legger ned bearbeiding på land. Det kan hun gjøre siden
et vilkår for kvotene, som staten deler ut gratis, er
leveringsplikt til anlegg på land. Denne plikten har hittil
blitt praktisert som en forkjøpsrett til markedspris, men
nå varsler departementet innstramminger.
Spørsmålet er hvorfor politikerne er så oppsatt på at
verdifulle fiskekvoter skal knyttes opp til ulønnsomme
arbeidsplasser. Det er jo ikke engang snakk om særlig
mange arbeidsplasser. Hvorfor ikke selge kvotene til
høystbydende i stedet uten vilkår? Eller kreve inn en
grunnrentebeskatning som i oljesektoren?
I stedet satser altså Fiskeridepartementet på at god
gammeldags detaljstyring skal få sving på sakene.
Trålerne skal ha plikt til å tilby det de fisker til anleggene
på land, som på sin side skal ha plikt til å kjøpe fisken,
vel å merke dersom det er samme eier av tråler og
anlegg. Deretter skal fabrikkene på land har plikt til å
bearbeide den fisken de har kjøpt.
Vanligvis, i et marked, inngår bedrifter avtaler med
hverandre fordi det er lønnsomt. I fiskeindustrien skal
slike transaksjoner skje fordi staten sier det. Hvor
absurde utslag det kan gi, illustrerer departementet
utmerket selv i notatet: For hva skjer dersom det er flere
interesserte kjøpere til den samme fisken?Jo, da kan
"det argumenterast for at leveringspliktig fangst bør gå
til den mest arbeidsintensive produksjonen".
Det er altså ikke den mest profitable bruken av fisken
som skal ha forrang, men den som krever mest bruk av
bruk av arbeidskraft.
Hvordan noen kan tro at dette vil skape lønnsomme
arbeidsplasser, er en gåte.
Bård Bjerkholt er kommentator i Dagens Næringsliv
bard.bjerkholt@dn.no
© Dagens Næringsliv
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Aker i nordavind
Dagens Næringsliv Morgen. Publisert på trykk 06.11.2012.
INNLEGG, FISKERI. Side: 4.

Nedleggelse av ulønnsomme bedrifter er et viktig
prinsipp i norsk økonomisk politikk. Regjeringen
følger prinsippet i tilfellet Rec, men lar det vike i
fiskeindustrien, skriver forskerne Edgar
Henriksen, Petter Holm og Bjørn-Petter Finstad.
Dumping av fisk og brutte landingsforpliktelser.
Aker er i vinden. Fiskeri som næringsvirksomhet
er blitt en tilskuersport, og uregelmessigheter gir
store avisoverskrifter. Når filetmaskinene står
stille i nordnorske kystbygder, er politikerne raskt
på banen. Når forventninger om at
fiskeriselskapene skal ta samfunnsansvar ikke
oppfylles, er fordømmelsen hard.
Da Røkke gjorde sitt inntog i nordnorsk
fiskerinæring i 2002, ble han ønsket varmt
velkommen. Aker fremstod som det eneste
realistiske alternativet for å sikre industriell
fiskeforedling i nord og skulle lykkes der NestlFindus, Finotro, Aarsæther, Westfish og Arctic
Sea hadde feilet.
Men for konsernet har ikke filetproduksjonen
vært noen stor økonomisk suksess, og selskapet
ønsket derfor å strukturere virksomheten.
Imidlertid er Akers plan om å flytte
filetproduksjon fra Hammerfest til Båtsfjord så
politisk betent at den er lagt på is.
Fiskeriministeren har i stedet annonsert at
ordningen med leveringsplikt for trålerne skal
skjerpes. Foreldede virkemidler Ð forlatt fordi de
ikke kunne forenes med krav til lønnsomhet Ð
hentes dermed frem igjen.
Tap av arbeidsplasser og fare for fraflytting er
gode grunner til at lokale politikere engasjerer
seg. Samtidig er nedleggelse av ulønnsomme
bedrifter en nødvendig del av
samfunnsutviklingen og et viktig prinsipp i norsk
økonomisk politikk Ð arbeidsstyrken må
overføres fra ulønnsom til lønnsom produksjon.
Det sterke lokale engasjement for fiskeindustrien

er lett å forstå. Det spesielle er at dette hensynet vinner
frem helt inn i regjeringen, som stiller andre krav til eiere
av filetindustri enn til øvrig industri.
Da Rec nylig la ned virksomheten i Glomfjord og på
Herøya, førte det til protester og krav om statlig
overtagelse. Men regjeringens holdning var at den ikke
kunne legge seg opp i eiernes disposisjoner.
I filetindustrien gjelder andre prinsipper. Grunnene til
unntaksregimet er å finne i forhistorien til etableringen
av filetproduksjon i Nord-Norge. Som en del av
etterkrigstidas moderniseringspolitikk skulle trålerdrift og
industriell produksjon løfte landsdelen. Tørrfisk og
klippfisk var pass. Staten tok ansvar og tilrettela og
subsidierte en storstilt kapasitetsoppbygging.
Moderniseringsprosjektet vakte kritikk, men ble
gjennomført.
I arbeidet for å komme motstanden i møte, skjedde en
målforskyvning, der hensynet til lokalsamfunn og
sysselsetting fikk forrang. Filetsektorens
samfunnsbærende rolle, uttrykt ved trålernes
leveringsforpliktelser og filetbedriftenes
bearbeidingsplikt, ble viktigere enn lønnsom produksjon.
På 1970-tallet nådde filetindustrien sitt høydepunkt. Da
utgjorde fryst torskefilet over halve eksportverdien av
norsk torsk, og den kom fra cirka 100 bedrifter. I dag er
det ti filetbedrifter tilbake, som samlet sysselsetter
færre arbeidere enn dem som mistet jobben da Rec ble
nedlagt.
Flertallet er utlendinger, mange av dem hyret inn av
bemanningsbyråer.
Nedbyggingen gjenspeiler de omfattende endringene i
global sjømatindustri siden 1990-tallet og det særnorske
kostnadsnivået. Norge har samtidig gitt avkall på
virkemidlene som ble tatt i bruk ved oppbyggingen av
filetindustrien. Selv om tapet av arbeidsplasser langs
kysten er tungt å bære, representerer det også en
mulighet til å få bukt med overkapasitet og foreta
nødvendige strukturendringer. Med ambisjonen om at
Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon kunne en
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tro at dette allerede hadde fått gjennomslag.
Men slik kontroversen om trålernes
leveringsforpliktelser viser, er det en lang vei dit.
Ropet om statlige intervensjoner vedlikeholder et
mønster av statsavhengighet og svake
lønnsomhetskrav, og fanger de involverte i en
prosess som reproduserer gjentagende kriser.
Svak lønnsomhet i filetproduksjonen er og har
vært kjernen i problemet. Stridstemaet er de
industrieide trålerne, deres plikt til å levere og
industriens aktivitetsplikt. De fiskereide trålerne
får på sin side tilpasse seg og kan konkurrere
med petroleumsnæringen om nøkkelpersonell.
Samtidig tviholdes det på forestillingen om
filetsektorens rolle som samfunnsbærer.
Imidlertid mangler det bedriftsøkonomiske
fundamentet.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Røkke har gått fra å være redningsmann til å bli
skyteskive i fiskerisektoren Ð og i debatten gjenopplives
det gamle nordnorske fiendebildet av en grådig trålreder
og storkapitalist. Men i Tromsø kan han fortsatt bli helt,
når Aker-konsernet snart etablerer seg med flere hundre
nye petroleumsarbeidsplasser.n Edgar Henriksen,
forsker ved Nofima, Petter Holm, professor ved Norges
fiskerihøgskole/UiT, forsker ved Nofima, og Bjørn-Petter
Finstad, førsteamanuensis ved Norges
fiskerihøgskole/UiT.
© Dagens Næringsliv
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Distrikt eller profitt
Dag og Tid. Publisert på trykk 31.08.2012.
RONNY SPAANS, FILETINDUSTRI. - ronny@dagogtid.no. Seksjon: SAMFUNN.
Side: 4,5.

For førti år sidan fanst det hundre filetfabrikkar i
landet. I dag er talet ti. Skal industrien overleva,
må filetverksemdene våre samlast i ein
storfabrikk, varskur Aker-konsernet.
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SAMFUNN

FILETINDUSTRI
RONNY SPAANS

Skal han tenkje distrikt eller profitt?
- BETRE OM VI FEKK DØDSDOMEN
Meir og meir ser det ut som at det er profitten
som tel. Det er nettopp avgjort at 25 årsverk ved
anlegget i Hammerfest skal permitterast. Dag og
Tid har vitja anlegget.
- Eg er har arbeidd på anlegget i førti år. Blir det
slutt, finn eg ikkje annan jobb i Hammerfest, for
det er filetering eg kan.
Det seier Mem, opphavleg frå Thailand, men har
mann og barn i Hammerfest. Ho er eit godt bilete
på arbeidsstokken på bedrifta. Halvparten er
utlendingar, halvparten er nordmenn. I den siste
gruppa er gjennomsnittsalderen femti år. Det
finst ikkje noko anna for dei i petroleumsbyen
Hammerfest.
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For førti år sidan fanst det hundre filetfabrikkar i
landet. I dag er talet ti. Skal industrien overleva,
må filetverksemdene våre samlast i ein storfabrikk,
varskur Aker-konsernet.
ronny@dagogtid.no

Men så kjem paradokset: Det har aldri stått så
dårleg til med norsk filetindustri. I Finnmark,
sjølve filetfylket, fanst det 44 anlegg for tretti år
sidan. I dag er det sju att. Fem av dei er åtte av
Aker-konsernet. I analysar gjennomførde for Aker
Seafoods blir det tilrådd at bedrifta sentraliserer
verksemda til berre eitt anlegg. I framtida kan vi
enda opp med éin storfabrikk i nord, i Båtsfjord i
Finnmark. Sjefen i Norway Seafood, Kjell Inge
Røkke, Noregs største kvoteeigar, står overfor eit
lagnadstungt val:

SAMFUNN

DAG OG TID FREDAG 31. AUGUST 2012

Distrikt
eller profitt
F

Fiskekvotane er på eit historisk høgt nivå.
Kvoteråda for 2013 inneheld eit framlegg om ein
auke på 24 prosent for torskekvotane. «Vi står på
terskelen til eit nytt haveventyr: Norsk
sjømatsnæring kan ha ein omsetjingsverdi på
550 milliard i 2050», heiter det hos
Fiskeridepartementet.

DAG OG TID FREDAG 31. AUGUST 2012

iskekvotane er på eit historisk høgt nivå. Kvoteråda for
2013 inneheld eit framlegg
om ein auke på 24 prosent for
torskekvotane. «Vi står på terskelen til eit nytt haveventyr: Norsk
sjømatsnæring kan ha ein omsetjingsverdi på 550 milliard i 2050»,
heiter det hos Fiskeridepartementet.
Men så kjem paradokset:
Det har aldri stått så dårleg til
med norsk filetindustri. I Finnmark, sjølve filetfylket, fanst
det 44 anlegg for tretti år sidan.
I dag er det sju att. Fem av dei er
åtte av Aker-konsernet. I analysar gjennomførde for Aker Seafoods blir det tilrådd at bedrifta
sentraliserer verksemda til berre
eitt anlegg. I framtida kan vi
enda opp med éin storfabrikk i
nord, i Båtsfjord i Finnmark. Sjefen i Norway Seafood, Kjell Inge
Røkke, Noregs største kvoteeigar,
står overfor eit lagnadstungt val:
Skal han tenkje distrikt eller
profitt?
– BETRE OM VI FEKK
DØDSDOMEN
Meir og meir ser det ut som at
det er profitten som tel. Det er

Bakgrunn
n I 70-åra fanst det meir enn
hundre filetanlegg i Noreg,
nesten halvparten i Finnmark.
I 1995 arbeidde 3300 personar
i filetering i Noreg. I dag er
talet 700. Norway Seafood
ville i sumar leggje ned
anlegga i Hammerfest og
Melbu.
n Trålarane til Aker Seafoods
har leveringsplikt til anlegga
på land. Då Røkke overtok
trålkvotane, vart han del i ein
samfunnskontrakt: Norway
Seafoods skal ikkje berre
drive butikk, men òg
distriktspolitikk.
n Som reaksjon har fiskeriministeren varsla innstraming
av leveringsplikta. Men
innstraming er ikkje nok,
meiner forskarar. Heile
ordninga med leveringsplikt
på ferskfisktrålarar er
avleggs og må omformast.

nettopp avgjort at 25 årsverk ved
anlegget i Hammerfest skal permitterast. Dag og Tid har vitja
anlegget.
– Eg er har arbeidd på anlegget i førti år. Blir det slutt, finn
eg ikkje annan jobb i Hammerfest, for det er filetering eg kan.
Det seier Mem, opphavleg
frå Thailand, men har mann
og barn i Hammerfest. Ho er
eit godt bilete på arbeidsstokken på bedrifta. Halvparten er
utlendingar, halvparten er nordmenn. I den siste gruppa er gjen-

– Det hadde vore betre
om vi fekk dødsdomen
med det same.
Filetarbeidar
nomsnittsalderen femti år. Det
finst ikkje noko anna for dei i
petroleumsbyen Hammerfest.
Helst ville Aker Seafoods leggje ned anlegget saman med eit
anlegg i Melbu i Nordland. Men
motstanden vart for stor. No er
tydelegvis strategien å byggje
ned industrien bit for bit. Det
fører ikkje til betre arbeidstilhøve på anlegget:
– Det hadde vore betre om vi
fekk dødsdomen med det same.
Det er nervepirrande å jobbe i
uvisse i ei bedrift der vi veit at vi
ikkje er ynskte, seier ei filetjente
til meg.
«DRAUMEPRINSEN RØKKE»
Korleis hamna så mykje av fiskeindustrien i fanget på milliardæren Kjell Inge Røkke – ein industri
som enno står for meir enn halvparten av industrisysselsetjinga i
Finnmark? Oppbyggjinga av filetindustrien kom i si tid som ein
del av ein distriktspolitikk med
sjenerøse støtteordningar. Trålarnæringa var sentrert rundt selskapet Findus, som hadde ulike eigarar gjennom tidene.
Men i krisetider kring tusenårsskiftet stod selskapet atter til
sals. Den einaste som var interessert i å kjøpe, var Røkkes Norway Seafoods. Han fekk tildelt
dei verdfulle fiskekvotane på
eitt vilkår: Med trålarkonsesjo-

nane følgde ei leveringsplikt til
anlegga i sju nordnorske kystbyar. I korta låg det altså at
Røkke ikkje berre skulle drive
butikk, men òg distriktspolitikk.
Det var full jubel i Hammerfest då avtalen kom til. «Nå
ønsker de seg rett i favnen til
den norske drømmeprinsen Kjell
Inge Røkke og Norway Seafoods»,
skreiv Nordlys.
Kontrasten, no ti år etter,
kunne ikkje ha vore større:
«Røkke fer med lygn», blir det
kviskra på pubane i Hammerfest.
Mistanken er ikkje grunnlaus. I
fjor kom atter eit framlegg frå
Aker-konsernet som vekte sinne:
Reieridrifta skulle skiljast frå landindustrien. I dag er selskapet
delt i Aker Seafoods og Norway
Seafoods.
– Røkke vil kvitte seg med
anlegga, men samle flest mogeleg kvotar, slik at dei kan levere
der det er mest lønsamt. Han vil
ha kvotane utan leveringsforpliktinga, meiner ordførar i Hammerfest Alf E. Jacobsen.
ULØNSAM INDUSTRI
Men denne striden står ikkje mellom folket og kapitalkreftene.
Forskarar har meldt seg på. Dei
tek eit uventa standpunkt:
– Trålverksemd med leveringsplikt av fersk fisk til filetbedrifter har vore ei lite lønsam løysing. Og det er lite som tyder
på at konseptet vil bli lønsamt,
seier Edgar Henriksen ved mat-

– Trålverksemd med
leveringsplikt er ei lite
lønsam løysing.
Edgar Henriksen, Nofima

forskingsinstituttet Nofima.
Saman med forskarane BjørnPetter Finstad og Petter Holm ved
Norges Fiskerihøgskole sende
Henriksen ut ein nådelaus rapport over norsk fiskeforedlingsindustri i sumar. Forventningane
nordmenn har til filetindustrien
som samfunnsbyggjar, står ikkje
i stil med det han kan levere.
– I vår oljesmurde økonomi
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må vi spørja oss kva som er berekraftig. Å tru at filetindustrien
både skal halde oppe små kystsamfunn og samstundes vera
lønsame aktørar i ein global sjømatmarknad, har vist seg ikkje
å halde mål. Skal vi løyse problema i filetindustrien, må vi ta
tak i dette dilemmaet.
FORELDA ORDNING
– Ordninga med ferskfisktrålarar
med leveringsforplikting til filetindustri representerer eit fortidsbruk som i dagens økonomi slit
svært tungt økonomisk, fortel
forskaren.
Henriksen viser til parallelle
industriverksemder i Nord-Noreg
for å illustrere dilemmaet:
– Ingen vil i dag kjempe for
jarnverket i Mo i Rana eller gruvedrifta i Sør-Varanger som dei
distriktspolitiske satsingane dei
var i etterkrigstida. På desse stadene er industrien omstrukturert utan at det skapte krise for
samfunna. Filetindustrien er
Finnmarks «Mo i Rana». Det blir
terpa gong på gong at det er krisetider i Finnmark. Men vi kan
ikkje halde fram med å insistere
på plangrunnlaget frå 1944. London-regjeringa sat den gongen og
streka ut den framtidige næringsvegen for Nord-Noreg: frosen fisk
og filet. Vi må koma oss vidare.
Kor avleggs systemet er, kan
ein lesa i rapporten: I ti år har
leveringsforpliktinga vore halden ved like i namnet, utan at ho
har vore fylgt opp i praksis. Sidan
1993 har filetindustrien, medrekna bedrifter som nyt godt av
leveringsforplikting, i gjennomsnitt berre opplevd to år med
overskot.

TRÅLE- MOT LINEFISKE
Det er som sagt ti filetfabrikkar
att i landet. Aker eig fem anlegg
i Finnmark og to i Nordland:
Stamsund og Melbu. Så finst det
tre anlegg til i Nord-Noreg: Båtsfjordbruket i Båtsfjord, Tobø Fisk
i Havøysund og Gunnar Klo AS på
Myre i Vesterålen. Verksemdene
går rimeleg godt, men så driv dei
i ein annan klasse. Desse bedriftene får leveransane frå kystfloten, i hovudsak linefloten.
Men også i denne klassen trugar fare for nedleggjing. I januar
i år avgjorde Rolf Domstein at
filetproduksjonen av kvitfisk i
Måløy må avviklast. Den siste
filetfabrikken på Vestlandet er
flagga ut til Litauen.
– For meg er det eit stort
nederlag, sa han til Dag og Tid.
Men skal filetfabrikkar overleva,
må dei anten flytta verksemda
til lågkostland eller fusjonere. Vi
kan ende opp med berre to, tre
filetfabrikkar i landet.

Hadde vi no berre kunna gjort
eit politisk vedtak som gav lønsam produksjon, hadde det vore
greitt. Aker Seafoods prøver så
hardt dei kan, men råmevilkåra
gjer det svært tungt.
Henriksen strekar under at han
ikkje vil industrien til livs. Han er
i tillegg glad over siste nytt frå fiskeriministeren: Ho har varsla ei
innstramming av leveringsordninga. Dette gjer at sakskomplekset må tenkjast gjennom på nytt:
– Sakskomplekset vart sist
debattert på LOs konferanse i
Kirkenes. Ein og ein halv million
vart sette av til å skape grunnlag
for nye løysingar for filetindustrien og trålarane. Skal ein filetindustri i Noreg overleva, må ein
finne måtar som gjer det mogeleg. Krisene vil ikkje ta slutt før
forventningane er justerte til eit
realistisk nivå. Er det rimeleg å
krevja at ein privat aktør skal ta
dette ansvaret, når konseptet i
seg sjølv ikkje er lønsamt?

– EG TRUR RØKKE PÅ ORDET
I motsetnad til Domstein gjorde
Røkke i si tid ikkje berre eit kjøp,
han gjekk med på ein samfunnskontrakt. Motstanden i Finnmark
mot Røkkes planar er forståeleg
i denne samanhengen. Folk forventar at Røkke opererer som distriktspolitisk garantist.
– Brot på leveringsplikta blir
ikkje berre opplevd som eit svik
mot bedrifta, men òg i det lokalsamfunnet bedrifta ligg i, fortel
Henriksen.
Men forskaren vil ikkje tvile
på Røkkes intensjonar, han trur
ikkje Røkke er ute etter å bryte
lovnadene med staten.
– Eg trur Røkke på ordet.

«EUROPAS SINGAPORE»
– Petroleumsbyen Hammerfest
har alt mange føter å stå på, difor
er det klokt å satse på Båtsfjord,
har konsernsjef Thomas Farstad
i Norway Seafoods sagt til media
når han vart konfrontert med
framlegget om nedleggjing.

– Det er ikkje
tilstrekkeleg å berre sjå
på leveringspliktene

F

«Filetjentene ynskjer seg rett i famnen til draumeprinsen Kjell Inge Røkke», heitte det for ti
år sidan. No råder ei heilt anna stemning: «Det er nervepirrande å vita at vi ikkje er ynskte»,
fortel ei filetjente.

På veg bort frå filetfabrikken på
Polarbase Hammerfest tenkjer eg
over problemstellinga. Norsk fiskeindustri er samla på få hender.
Kva Røkke og Norway Seafoods
gjer, har fylgjer for heile næringa.
Dei har augo vende mot Båtsfjord.
Eg skjønar at eg er på feil
plass. Det er i Båtsfjord eg skulle
ha vore. «Start arbeidet med å gje
Aust-Finnmark same strategiske
tyding som Singapore har i dag»,
sa NHO-sjef John G. Bernander på
ein Barentshav-konferanse for to
år sidan. Han viste til at sjøvegen

– Trålverksemd med leveringsplikt er ikkje lønsamt.
Edgar Henriksen,
forskar ved Nofima

til Asia via nordaustpassasjen er
i ferd med å bli ein realitet. Kjell
Inge Røkke er saman med andre
investorar i ferd med å posisjonere seg i området.
For fire hundre år sidan hadde
engelske og nederlandske oppdagarar, med Willem Barents i
spissen, augo vende same vegen.
Aust-Finnmark assosierte dei
ikkje med is og øydemarker, men
med gull og økonomisk profitt –
med Kina. Hildrar det same synet
seg for augo til Kjell Inge Røkke?
– Polen og Baltikum har på
kort tid vorte Europas nye produksjonsområde for kvitfiskfilet. Dei blir forsynte av råstoff
frå Barentshavet, Østersjøen og
resten av verda. Men merksemda
synest likevel meir og meir å liggje på Kina som produsent. Her
finst eit tilgjengeleg arbeidskraft,
eit lågt lønsnivå og nærleik til
marknadene, fortel Edgar Henriksen til slutt.

iskeriminister
Lisbeth
Berg-Hansen har varsla ei
innstramming av leveringsordninga. Men er det
godt nok? Ministeren svarar
Dag og Tid.
– Kva er nytt i framlegget
om innstramming av leveringsplikta frå Fiskeridepartementet som likevel gjer at det
skal nytte?
– Eitt forslag går ut på at tilgodesedde bedrifter, når farty
og landanlegg har same eigar,
blir pålagde ei kjøpsplikt for
det råstoffet som trålarane tilbyd. Eit anna forslag vil gjelde
innføring av ei meldingsordning for å styrkje samhandlinga mellom fartyet og
anlegg. Forslaget vil bli sendt
på høyring i løpet av hausten. Forslaget vil føre til at
meir fisk blir landa og filetert
ved bedriftene som er tilgodesedde med råstoff frå båtar
med leveringsplikt.
– Du har sjølv vore i styret til Aker-konsernet. Er innstramming nok, må vi ikkje
tenkje heilt nytt?
– Det er ikkje nok berre

å sjå på leveringspliktene.
Ei viktig årsak til at fiskeindustrien, serleg innanfor
filet, slit med lønsemda, er
ein ujamn tilgang på råstoff
gjennom året. Det viktigaste
vi kan gjera, er å sikre fiskeindustrien meir råstoff gjennom heile året. Regjeringa
vil derfor vidareføre og forsterke bifangstordninga og sjå
nærmare på om ordninga for
levandelagring av villfanga
fisk òg kan forsterkast og gjerast enklare. Dei totalt nesten
20.000 tonna som er sette av
til dette i 2012, er til serleg
glede for industrien i nord.
Samtidig er eg oppteken av
at ordninga med leveringsvilkår skal fungere etter føremålet sitt. Difor sender vi som
nemnt snart på høyring eit
forslag som skal sikre at meir
fisk blir landa der det opphavleg var meint. Tiltak for
industrien vil vera ein viktig
del i den komande stortingsmeldinga som regjeringa legg
fram på nyåret. Produkt- og
marknadsutvikling blir sentrale tema.

Helst ville Aker Seafoods leggje ned anlegget saman
med eit anlegg i Melbu i Nordland. Men motstanden vart
for stor. No er tydelegvis strategien å byggje ned
industrien bit for bit. Det fører ikkje til betre
arbeidstilhøve på anlegget:
- Det hadde vore betre om vi fekk dødsdomen med det
same. Det er nervepirrande å jobbe i uvisse i ei bedrift
der vi veit at vi ikkje er ynskte, seier ei filetjente til meg.
«DRAUMEPRINSEN RØKKE»
Korleis hamna så mykje av fiskeindustrien i fanget på
milliardæren Kjell Inge Røkke - ein industri som enno
står for meir enn halvparten av industrisysselsetjinga i
Finnmark? Oppbyggjinga av filetindustrien kom i si tid
som ein del av ein distriktspolitikk med sjenerøse
støtteordningar. Trålarnæringa var sentrert rundt
selskapet Findus, som hadde ulike eigarar gjennom
tidene.
Men i krisetider kring tusenårsskiftet stod selskapet
atter til sals. Den einaste som var interessert i å kjøpe,
var Røkkes Norway Seafoods. Han fekk tildelt dei
verdfulle fiskekvotane på eitt vilkår: Med
trålarkonsesjonane følgde ei leveringsplikt til anlegga i
sju nordnorske kystbyar. I korta låg det altså at Røkke
ikkje berre skulle drive butikk, men òg distriktspolitikk.
Det var full jubel i Hammerfest då avtalen kom til. «Nå
ønsker de seg rett i favnen til den norske
drømmeprinsen Kjell Inge Røkke og Norway Seafoods»,
skreiv Nordlys.
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Kontrasten, no ti år etter, kunne ikkje ha vore
større: «Røkke fer med lygn», blir det kviskra på
pubane i Hammerfest. Mistanken er ikkje
grunnlaus. I fjor kom atter eit framlegg frå Akerkonsernet som vekte sinne: Reieridrifta skulle
skiljast frå landindustrien. I dag er selskapet delt
i Aker Seafoods og Norway Seafoods.
- Røkke vil kvitte seg med anlegga, men samle
flest mogeleg kvotar, slik at dei kan levere der
det er mest lønsamt. Han vil ha kvotane utan
leveringsforpliktinga, meiner ordførar i
Hammerfest Alf E. Jacobsen.
ULØNSAM INDUSTRI
Men denne striden står ikkje mellom folket og
kapitalkreftene. Forskarar har meldt seg på. Dei
tek eit uventa standpunkt:
- Trålverksemd med leveringsplikt av fersk fisk til
filetbedrifter har vore ei lite lønsam løysing. Og
det er lite som tyder på at konseptet vil bli
lønsamt, seier Edgar Henriksen ved
matforskingsinstituttet Nofima.
Saman med forskarane Bjørn-Petter Finstad og
Petter Holm ved Norges Fiskerihøgskole sende
Henriksen ut ein nådelaus rapport over norsk
fiskeforedlingsindustri i sumar. Forventningane
nordmenn har til filetindustrien som
samfunnsbyggjar, står ikkje i stil med det han
kan levere.
- I vår oljesmurde økonomi må vi spørja oss kva
som er berekraftig. Å tru at filetindustrien både
skal halde oppe små kystsamfunn og
samstundes vera lønsame aktørar i ein global
sjømatmarknad, har vist seg ikkje å halde mål.
Skal vi løyse problema i filetindustrien, må vi ta
tak i dette dilemmaet.
FORELDA ORDNING
- Ordninga med ferskfisktrålarar med
leveringsforplikting til filetindustri representerer
eit fortidsbruk som i dagens økonomi slit svært
tungt økonomisk, fortel forskaren.
Henriksen viser til parallelle industriverksemder i
Nord-Noreg for å illustrere dilemmaet:

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Ingen vil i dag kjempe for jarnverket i Mo i Rana eller
gruvedrifta i Sør-Varanger som dei distriktspolitiske
satsingane dei var i etterkrigstida. På desse stadene er
industrien omstrukturert utan at det skapte krise for
samfunna. Filetindustrien er Finnmarks «Mo i Rana». Det
blir terpa gong på gong at det er krisetider i Finnmark.
Men vi kan ikkje halde fram med å insistere på
plangrunnlaget frå 1944. London-regjeringa sat den
gongen og streka ut den framtidige næringsvegen for
Nord-Noreg: frosen fisk og filet. Vi må koma oss vidare.
Kor avleggs systemet er, kan ein lesa i rapporten: I ti år
har leveringsforpliktinga vore halden ved like i namnet,
utan at ho har vore fylgt opp i praksis. Sidan 1993 har
filetindustrien, medrekna bedrifter som nyt godt av
leveringsforplikting, i gjennomsnitt berre opplevd to år
med overskot.
TRÅLE- MOT LINEFISKE
Det er som sagt ti filetfabrikkar att i landet. Aker eig fem
anlegg i Finnmark og to i Nordland: Stamsund og Melbu.
Så finst det tre anlegg til i Nord-Noreg: Båtsfjordbruket i
Båtsfjord, Tobø Fisk i Havøysund og Gunnar Klo AS på
Myre i Vesterålen. Verksemdene går rimeleg godt, men
så driv dei i ein annan klasse. Desse bedriftene får
leveransane frå kystfloten, i hovudsak linefloten.
Men også i denne klassen trugar fare for nedleggjing. I
januar i år avgjorde Rolf Domstein at filetproduksjonen
av kvitfisk i Måløy må avviklast. Den siste filetfabrikken
på Vestlandet er flagga ut til Litauen.
- For meg er det eit stort nederlag, sa han til Dag og Tid.
Men skal filetfabrikkar overleva, må dei anten flytta
verksemda til lågkostland eller fusjonere. Vi kan ende
opp med berre to, tre filetfabrikkar i landet.
- EG TRUR RØKKE PÅ ORDET
I motsetnad til Domstein gjorde Røkke i si tid ikkje berre
eit kjøp, han gjekk med på ein samfunnskontrakt.
Motstanden i Finnmark mot Røkkes planar er forståeleg i
denne samanhengen. Folk forventar at Røkke opererer
som distriktspolitisk garantist.
- Brot på leveringsplikta blir ikkje berre opplevd som eit
svik mot bedrifta, men òg i det lokalsamfunnet bedrifta
ligg i, fortel Henriksen.
Men forskaren vil ikkje tvile på Røkkes intensjonar, han
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trur ikkje Røkke er ute etter å bryte lovnadene
med staten.
- Eg trur Røkke på ordet. Hadde vi no berre kunna
gjort eit politisk vedtak som gav lønsam
produksjon, hadde det vore greitt. Aker Seafoods
prøver så hardt dei kan, men råmevilkåra gjer det
svært tungt.
Henriksen strekar under at han ikkje vil
industrien til livs. Han er i tillegg glad over siste
nytt frå fiskeriministeren: Ho har varsla ei
innstramming av leveringsordninga. Dette gjer at
sakskomplekset må tenkjast gjennom på nytt:
- Sakskomplekset vart sist debattert på LOs
konferanse i Kirkenes. Ein og ein halv million vart
sette av til å skape grunnlag for nye løysingar for
filetindustrien og trålarane. Skal ein filetindustri i
Noreg overleva, må ein finne måtar som gjer det
mogeleg. Krisene vil ikkje ta slutt før
forventningane er justerte til eit realistisk nivå. Er
det rimeleg å krevja at ein privat aktør skal ta
dette ansvaret, når konseptet i seg sjølv ikkje er
lønsamt?
«EUROPAS SINGAPORE»
- Petroleumsbyen Hammerfest har alt mange
føter å stå på, difor er det klokt å satse på
Båtsfjord, har konsernsjef Thomas Farstad i
Norway Seafoods sagt til media når han vart
konfrontert med framlegget om nedleggjing.
På veg bort frå filetfabrikken på Polarbase
Hammerfest tenkjer eg over problemstellinga.
Norsk fiskeindustri er samla på få hender. Kva
Røkke og Norway Seafoods gjer, har fylgjer for
heile næringa. Dei har augo vende mot Båtsfjord.
Eg skjønar at eg er på feil plass. Det er i
Båtsfjord eg skulle ha vore. «Start arbeidet med å
gje Aust-Finnmark same strategiske tyding som
Singapore har i dag», sa NHO-sjef John G.
Bernander på ein Barentshav-konferanse for to år
sidan. Han viste til at sjøvegen til Asia via
nordaustpassasjen er i ferd med å bli ein realitet.
Kjell Inge Røkke er saman med andre investorar i
ferd med å posisjonere seg i området.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

For fire hundre år sidan hadde engelske og nederlandske
oppdagarar, med Willem Barents i spissen, augo vende
same vegen. Aust-Finnmark assosierte dei ikkje med is
og øydemarker, men med gull og økonomisk profitt - med
Kina. Hildrar det same synet seg for augo til Kjell Inge
Røkke?
- Polen og Baltikum har på kort tid vorte Europas nye
produksjonsområde for kvitfiskfilet. Dei blir forsynte av
råstoff frå Barentshavet, Østersjøen og resten av verda.
Men merksemda synest likevel meir og meir å liggje på
Kina som produsent. Her finst eit tilgjengeleg
arbeidskraft, eit lågt lønsnivå og nærleik til marknadene,
fortel Edgar Henriksen til slutt.
- Det hadde vore betre om vi fekk dødsdomen med det
same. Filetarbeidar
- Trålverksemd med leveringsplikt er ei lite lønsam
løysing. Edgar Henriksen, Nofima
- Trålverksemd med leveringsplikt er ikkje lønsamt. Edgar
Henriksen, forskar ved Nofima
Bakgrunn
I 70-åra fanst det meir enn hundre filetanlegg i Noreg,
nesten halvparten i Finnmark. I 1995 arbeidde 3300
personar i filetering i Noreg. I dag er talet 700. Norway
Seafood ville i sumar leggje ned anlegga i Hammerfest
og Melbu.
Trålarane til Aker Seafoods har leveringsplikt til anlegga
på land. Då Røkke overtok trålkvotane, vart han del i ein
samfunnskontrakt: Norway Seafoods skal ikkje berre
drive butikk, men òg distriktspolitikk.
Som reaksjon har fiskeriministeren varsla innstraming av
leveringsplikta. Men innstraming er ikkje nok, meiner
forskarar. Heile ordninga med leveringsplikt på
ferskfisktrålarar er avleggs og må omformast.
Bildetekst: Norway Seafoods opererer på ein globalisert
marknad. For å konkurrere krevst det låge
driftskostnader. Det kan Noreg ikkje tilby, meiner
konsernet.|«Filetjentene ynskjer seg rett i famnen til
draumeprinsen Kjell Inge Røkke», heitte det for ti år
sidan. No råder ei heilt anna stemning: «Det er
nervepirrande å vita at vi ikkje er ynskte», fortel ei
filetjente.
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En bransje med mange muligheter
Dagligvarehandelen. Publisert på nett 21.08.2012 16:42.

I dagens avis er minitemaet vårt Karriere og
utdannelse i dagligvarebransjen.
På få sider synes vi redaksjonen har lykkes godt
med å illustrere det mangfold av utdannelse og
praktisk erfaring som kan føre til en spennende
karrierevei i en stor og solid bransje. Dagligvarehandelen er en av bransjene som
forandrer seg kjappest og er full av muligheter:
På kort tid kan man få store oppgaver, mye
ansvar og god lønn. Og det i en bransje som
skriker etter unge, dyktige mennesker, fastslår
Ultra-sjef Glenn Steiner overfor
Dagligvarehandelen. Det er ikke vanskelig å være
enig med Steiner. Dagligvarebransjen har ikke
vært god nok til å profilere seg overfor
ungdommen. Svært mange unge er innom
bransjen en kort periode, men få blir værende, og
enda færre planlegger en karriere i denne
bransjen på et tidlig stadium. Her har bransjen en
stor jobb å gjøre i samarbeid med BI og en rekke
andre utdanningsinstitusjoner.
Dagligvarebransjen kan tilby mange muligheter,
både for de skoletrette og de mer akademisk
orienterte. De må bare få vite om det!
Nærhet til havet ikke nok Mysteriet er ikke at
havet koker av fisk mens landanleggene i NordNorge sliter. Mysteriet er at det fortsatt er liv i
noen av filetanleggene på kysten. Det hevder
forskere ved Norges fiskerihøgskole og Nofima
som har sett på hvorfor utviklingen i
filetindustrien framstår som en
sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg,
mot sju i dag. Paradokset forskerne Bjørn-Petter
Finstad, Edgar Henriksen og Petter Holm griper
fatt i er at fiskeindustrien sliter mer enn
noensinne, mens fiskere tar rekordfangster i
havet utenfor. I takt med at subsidieordningene
er bygget ned og fjernet har også fiskerinæringa
blitt mer globalisert. Lave fraktkostnader gjør det
mer lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling
enn å foredle den på land i Nord-Norge.
Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
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bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten
er ikke lenger et fortrinn av avgjørende betydning.
Det kan vi like eller mislike, men slik er
kostnadsbildet i høykostlandet Norge, dessverre.
Trøsten er at fersk fisk fortsatt trenger både
nærhet til havet og markedet!
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© Dagligvarehandelen
Se webartikkelen på http://ret.nu/Yo89pGTR
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Nærhet til havet er ikke nok
Dagligvarehandelen. Publisert på trykk 17.08.2012. Side: 2.
Del: 1.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord- Norge sliter.
¡Mysteriet er at det fortsatt er liv i noen av
filetanleggene på kysten.
¡ Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima som har sett på hvorfor utviklingen i
filetindustrien framstår som en
sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg,
mot sju i dag. Paradokset forskerne Bjørn-Petter
Finstad, Edgar Henriksen og Petter Holm griper
fatt i er at fiskeindustrien sliter mer enn
noensinne, mens fiskere tar rekordfangster i
havet utenfor.
¡ I takt med at subsidieordningene er bygget ned
og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge. Nærheten til
fiskerifeltene, selve grunnlaget for bosetting og
samfunnsutvikling på norskekysten er ikke lenger
et fortrinn av avgjørende betydning. Det kan vi
like eller mislike, men slik er kostnadsbildet i
høykostlandet Norge, dessverre. Trøsten er at
fersk fisk fortsatt trenger både nærhet til havet
og markedet!
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BJØRN KLØVSTAD MENER:

Utgiver Reidar Molthe

Bjørn Kløvstad er informasjonsdirektør i Coop Norge
. Han vil i tiden fremover komme med aktuelle kommentarer på denne plass. Hans
synspunkter er ikke nødvendigvis sammenfallende med redaksjonens.

Dagligvarer - en
bransje med muligheter
■ I dagens avis er minitemaet vårt «Karriere og
utdannelse i dagligvarebransjen». På få sider
synes vi redaksjonen har
lykkes godt med å illustrere det mangfold av utdannelse og praktisk
erfaring som kan føre til
en spennende karrierevei i en stor og solid bransje.
■ - Dagligvarehandelen er en av bransjene som forandrer seg
kjappest og er full av muligheter: På kort tid kan man få store oppgaver, mye ansvar og god lønn. Og det i en bransje som skriker etter
unge, dyktige mennesker, fastslår Ultra-sjef Glenn Steiner overfor
Dagligvarehandelen.
■ Det er ikke vanskelig å være enig med Steiner. Dagligvarebransjen
har ikke vært god nok til å profilere seg overfor ungdommen. Svært
mange unge er innom bransjen en kort periode, men få blir værende,
og enda færre planlegger en karriere i denne bransjen på et tidlig
stadium. Her har bransjen en stor jobb å gjøre i samarbeid med BI og
en rekke andre utdanningsinstitusjoner. Dagligvarebransjen kan
tilby mange muligheter, både for de skoletrette og de mer akademisk
orienterte. De må bare få vite om det!

Nærhet til havet
er ikke nok
■ Mysteriet er ikke at
havet koker av fisk mens
landanleggene i NordNorge sliter. Mysteriet er
at det fortsatt er liv i noen
av filetanleggene på
kysten.
■ Det hevder forskere ved
Norges fiskerihøgskole og
Nofima som har sett på hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår
som en sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i Finnmark
som for 30 år siden hadde 44 anlegg, mot sju i dag. Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar Henriksen og Petter Holm griper fatt
i er at fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
■ I takt med at subsidieordningene er bygget ned og fjernet har også
fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å foredle den på land
i Nord-Norge. Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke lenger et fortrinn
av avgjørende betydning. Det kan vi like eller mislike, men slik er
kostnadsbildet i høykostlandet Norge, dessverre. Trøsten er at fersk
fisk fortsatt trenger både nærhet til havet og markedet!

NNN og matmakt
Norsk Nærings og Nytelsesarbeiderforbund (NNN)
har siden matkjedeutvalget la frem sin rapport benyttet hver mulighet til å mistenkeliggjøre dagligvareaktørene.
Det jeg liker dårlig med det er først og fremst resultatet av det. Generalisering og stigmatisering.
Hvis NNN mener at noen av de fire aktørene har
utøvd utilbørlig press mot nå sist Hennig Olsen IS
for omlegging til grossistdistribusjon så må man
navngi denne. Hvis Jan Egil Pedersen, leder i NNN er
sitert riktig i media ser det nesten ut til at han
mener det kan ha vært ulovlig utilbørlig press over
tid som førte til Hennig
Olsens beslutning. Da må han
anmelde forholdet, - skulle
man tro.
Men er dette nok et utspill
fra den kanten med cirka-betraktninger og synsing så bør
man holde seg for god til slike
utspill da de kun egner seg til
å sette alle aktørene i samme
bås. Og det er vel ikke meningen?
Det er ikke lenge siden
NNN ytret samme type kritikk mot matvarekjedene etter at Coca Cola i Norge
valgte å legge om til grossist distribusjon. De hadde
gitt etter for press fra kjedene, mente Pedersen og
NNN. Hører man ikke det urimelige selv i dette?
Coca Cola Enterprises, - eier av kanskje verdens
sterke merkevare. Et globalt selskap, - hvor slike beslutninger som her ble tatt – må sanksjoneres i Atlanta i USA.
Jeg tviler på at de der borte er veldig lydhøre for
eventuell krav fra dagligvareaktører i lille Norge. Et

«Det at hver enkelt
leverandør skal kjøre
etter hverandre til
alle butikkene våre
håper jeg er en
tilbakelagt drøm»

Frittstående ukeavis for dagligvarebransjen
Dagligvarehandelen distribueres
til alle dagligvareforretninger,
kjedekontorer samt kiosker og
bensinstasjoner med dagligvarer
i sortimentet.
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land med en befolkning som knapt drikker særlig
mer av produktene deres enn det gjøres i byen Atlanta.
Grossist distribuerte varer er med få unntak det
eneste fornuftige i vårt lille, men dog så logistisk
kronglete og lange land. Det at hver enkelt leverandør skal kjøre etter hverandre til alle butikkene
våre håper jeg er en tilbakelagt drøm.
Jeg håper på den annen side at
NNN og vi kan se på de økonomiske og miljømessige realitetene
knyttet til ytterlighetene i distribusjon av varer. Leverandørene
gjør det hver for seg – eller vi
samler sammen varene på gitte
steder for å kjøre en lastebil.
I dette regnestykket må vi ikke
glemme de enkelte leverandører.
Tror NNN at Henning Olsen IS
legger om til distribusjon fra oss
fordi det er ulønnsomt?
Kall en spade for en spade, Pedersen. Dette er fagforeningskamp, for medlemmer
og forbund – og ikke drevet fram av hverken omtanke for leverandørbedriftene eller miljø eller samfunnsøkonomi.
Det er ikke noe galt i i en slik kamp for arbeidsplassene, snarere tvert imot. Men husk på at det i
andre enden av dette spillet dukker opp nye og flere
arbeidsplasser andre steder. Problemet er vel at de
ikke er/blir NNN medlemmer? ■
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Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
Dagligvarehandelen. Publisert på nett 13.08.2012 07:31.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag. Paradokset forskerne
Bjørn-Petter Finstad, Edgar Henriksen og Petter
Holm griper fatt i er at fiskeindustrien sliter mer
enn noensinne, mens fiskere tar rekordfangster i
havet utenfor. Men i takt med at
subsidieordningene er bygget ned og fjernet har
også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave
fraktkostnader gjør det mer lønnsomt å frakte
fisk til Kina for foredling enn å foredle den på
land i Nord-Norge. - Nærheten til fiskerifeltene,
selve grunnlaget for bosetting og
samfunnsutvikling på norskekysten er ikke lenger
et komparativt fortrinn, heter det.
© Dagligvarehandelen
Se webartikkelen på http://ret.nu/UtehaXQZ
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Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
Tidens Krav. Publisert på trykk 13.08.2012. Seksjon: General.
Side: 6.
Del: 1.

TROMSØ: Mysteriet er ikke at havet koker av fisk
mens landanleggene i Nord-Norge sliter.
Mysteriet er at det fortsatt er liv i filetanleggene
på kysten.
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig. Sjenerøse støtteordninger ble
etablert for en industri som var beskyttet av et
eksportmonopol, og som til enhver tid hadde
overkapasitet. Anleggene fikk lov til å kjøpe
trålere for å sikre en jevn råstofftilgang. Trålerne
ble underlagt en leveringsplikt til anleggene.
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Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
TROMSØ: Mysteriet er ikke at havet
koker av fisk mens landanleggene i
Nord-Norge sliter. Mysteriet er at det
fortsatt er liv i filetanleggene på kysten. Det hevder forskere ved Norges
fiskerihøgskole og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på hvorfor
utviklingen i filetindustrien framstår
som en sammenhengende krise. Dette
gjelder spesielt i Finnmark som for 30

år siden hadde 44 anlegg, mot sju i dag.
Paradokset forskerne Bjørn-Petter
Finstad, Edgar Henriksen og Petter
Holm griper fatt i er at fiskeindustrien
sliter mer enn noensinne, mens fiskere
tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å bygge opp en fiskeindustri
etter krigen, med modernisering av
Finnmark og posisjonering i et uregu-

lert fiske som mål. En storstilt utbygging av filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte Nord-Norge ut av fattigdom etter andre verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert
for en industri som var beskyttet av et
eksportmonopol, og som til enhver tid
hadde overkapasitet. Anleggene fikk
lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble under-

lagt en leveringsplikt til anleggene.
I storhetstiden på 70-tallet var det
mer enn 100 filetanlegg i Nord-Norge.
Nesten halvparten av dem i Finnmark.
Med oppbyggingen ble det også ifølge
forskerne etablert en samfunnskontrakt der bedriftene og trålerne de eide
ble stående som en garantist for sysselsetting og bosetting i distriktene.
(ANB-NTB)

Dobbelt så høy innt
Kristiansund tar kraftig innpå Ålesund og Molde

Kjøpe

FRA 2008 til 2010 vokste median husholdningsinntekt i Kristiansund med over seks prosent. Det var nær det
dobbelte av inntektsveksten i nabobyen
Molde.
Tradisjonelt har nordmøringen
vært «den fattige» i Møre og
Romsdal. Men hovedsakelig
takket være oljenæringen vokser nå kjøpekraften hurtig,
særlig på ytre Nordmøre.

Gapet minker

 I 2008 hadde medianhusholdningen i
Kristiansund en inntekt etter
skatt på 380.000 kroner, 28.000
kroner bak Molde og 18.000 bak
Ålesund. To år senere – etter at
den verste finanskrisen var
overstått – var gapet opp til de
to andre Mørebyene redusert
til henholdsvis 18.000 og 13.000
kroner, viser tall fra Statistisk
Sentralbyrå.
Median husholdningsinntekt
er den midterste inntekten av
alle inntekter sortert i stigende
eller synkende rekkefølge. I
SSBs tallmateriale inngår alle
innbyggere, også uføre, ledige
og andre på trygd. Det eneste
som er holdt utenfor er studenter og de eldre på aldershjem.
Årsaken til at Tidens Krav har
valgt å ta utgangspunkt i 2008
er at det er det første året som
gir sammenlignbare tall for
Kristiansund etter sammenslåingen med Frei.
SSB-tallene for 2011 foreligger
ikke før mot slutten av året.
Trolig har inntektsutviklingen
mellom mørebyene jevnet seg
mer ut siden 2010. Estimerer
man samme forskjeller i prosentvis vekst de nærmeste
årene, vil nemlig Kristiansund
– i opphetede sykehusdebatter
på Rbnett ofte benevnt som
«sosialkontoret» – passere Molde allerede i 2014.

Høyt i Averøy  Interessant
for de som ivrer for en
sammenslåing av Kristiansund
og Averøy, er at det vil føre til
at gjennomsnittsinntekten vil
øke ytterligere. Median husholdningsinntekt i Averøy lå i
2010 hele 43.000 kroner over tilsvarende i Kristiansund.
Averøy hadde en særlig sterk
utvikling for par med barn,
hvor inntekten vokste med
over syv prosent fra 2008. Her
ble Averøy bare slått av barnefamilier i det økonomisk hardt
prøvede Gjemnes. De hadde en
inntektsvekst etter skatt på
hele 10,1 prosent.

Leder: Pål Farstad i Kristiansund kommunes næringsutvalg mener sterk inntektsutviklingen har vært et av de underliggende kriteriene for sta
Høyest vekst målt for alle
husholdninger på Nordmøre
hadde Halsa med 8,2 prosent.
I motsatt ende viser tallene at
verkskommunen Sunndal ikke
kom like godt gjennom finanskrisen. Der falt faktisk median
husholdningsinntekt med 0,75
prosent fra 2008 til 2010.

Oljesmurt

 Inntektsutviklingen på ytre Nordmøre følger
derimot et mønster fra andre
oljesmurte regioner i Norge.
Median husholdningsinntekt
for par med barn i Stavanger
var i 2010 hele 755.000 kroner,
men en rekke nabokommuner
nyter vel så høy vekst. Innbyggerne i Stavanger-regionen er
nå i ferd med å fravriste befolk-

ningen i Asker og Bærum hegemoniet som Norges best betalte.
I Hammerfest har Snøhvitutbyggingen ført til en inntektsvekst etter skatt på opptil
30 prosent fra 2005 til 2010, skriver VG. Der hadde et par med
barn 719.000 kroner å rutte med
i 2010. Tilsvarende tall i Kristiansund var 673.000 kroner.

Høyinntektsgrupper



Sammenligner man inntektsgrupper, viser det seg at det er
høyinntektsgruppen med en
samlet bruttoinntekt på over
750.000 kroner som vokser mest
i Kristiansund. I 2006 – før
sammenslåingen med Frei –
utgjorde denne gruppen 17 pro-

sent av alle byens husstander,
mot 21 prosent i Ålesund og 23
prosent i Molde.
I 2010 hadde gruppen vokst til
å utgjøre hele 30 prosent av
husstandene. Tilsvarende tall i
Ålesund og Molde var 34 prosent.
Tall fra SSB viser at summen
av personer over 17 år som hadde en brutto årsinntekt inntil
500.000 kroner, var tilnærmet
uforandret i de tre mørebyene
fra 2008 til 2010. I Ålesund vokste gruppen som tjente mer enn
500.000 kroner med 1108 personer i perioden, i Kristiansund
med 617 og i Molde med 587.
ARILD MYHRE
arild.myhre@tk.no

– Oljestempele
LEDER Pål Farstad i kommunens næringsutvalg
tror Kristiansund kan takke «oljestempelet» for mye
av den massive utbyggingen av varehandels- og servicetilbudet i byen.
Etter å ha sett hva arbeidsplasser i oljenæringen har gjort
med kjøpekraften i Stavangerregionen kan det ha skapt en
forventning om en lignende tilflyttings- og inntektsutvikling i
Kristiansund.
– Oljestempelet er et godt
stempel, det. Jeg er helt overbe-

I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene. (ANB-NTB)
© Tidens Krav
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Filetindustrien i dyp krise
Trønder-Avisa. Publisert på trykk 13.08.2012. Seksjon: NÆRINGSLIV& ØKONOMI.
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TROMSØ: Mysteriet er ikke at havet koker av fisk
mens landanleggene i Nord-Norge sliter.
Mysteriet er at det fortsatt er liv i filetanleggene
på kysten.
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Næringslivsansvarlig i Trønder-Avisa er Espen Leirset. Han
nås på tlf: 413 06 708, e-post: espen.leirset@t-a.no. Tips eller
kommentarer om næringsliv i Nord-Trøndelag kan sendes til
redaksjonen@t-a.no eller per brev til Trønder-Avisa, postboks
2590, 7738 Steinkjer. Sentralbordet nås på telefon: 07412.

Filetindustrien i dyp krise
TROMSØ: Mysteriet er ikke at havet
koker av fisk mens landanleggene
i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene
på kysten.
Det hevder forskere ved Norges
fiskerihøgskole og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien
framstår som en sammenhengende
krise.
Dette gjelder spesielt i Finnmark
som for 30 år siden hadde 44 anlegg, mot sju i dag.
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar Henriksen og Pet-

Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise.

ter Holm griper fatt i er at fiskeindustrien sliter mer enn noensinne,
mens fiskere tar rekordfangster i
havet utenfor.
I takt med at subsidieordningene er bygget ned og fjernet har
også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave fraktkostnader gjør det
mer lønnsomt å frakte fisk til Kina
for foredling enn å foredle den på
land i Nord-Norge.
– Nærheten til fiskerifeltene,
selve grunnlaget for bosetting og
samfunnsutvikling på norskekysten
er ikke lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen. (NTB)
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Dette gjelder spesielt i Finnmark som for 30 år
siden hadde 44 anlegg, mot sju i dag.
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Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
I takt med at subsidieordningene er bygget ned
og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.
- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten
er ikke lenger et komparativt fortrinn, heter det i
artikkelen. (NTB)
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n komme deg hvor som helst, sier Gudrun Austli om sin motivasjon for å være i filmbransjen.
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illefilm i 2014
nå, er det ikke mulig å lage seg
et levebrød.
– Men man får kontinuitet og
trening på å lage film. Dessuten
er det viktig å lage film som kommer utenfor Norge, mener hun.
Kortfilmene er også en måte å
markedsføre seg overfor de større
prosjektene.
– Spillefilmer er det vanskelig
å lage. Du trenger mye penger for
å lage norsk spillefilm, sier hun.
Austli har ingen mål om å bli
rik på å lage film.
– Målet er å gjøre noe du synes er artig. Du må være kreativ
og konkret samtidig, sier hun.
Austli mener den viktigste grunnen til at hun etablerer firma, er
at da har hun større kontroll på
prosjektene selv.

Ny spillefilm
Den første trønderske spillefilmen er «Jag etter vind». Den er
innspilt på Stokkøya i Åfjord av
det oslobaserte filmselskapet
Motlys. Det er trønderduoen

Rune Denstad Langlo og Brede
Hovland som står for manus, regi
og produksjon.
Filmen har et budsjett på 20 millioner, og er klar for visning i
mars neste år.

Bra for miljøet
Daglig leder Solvor Amdal i
Midtnorsk filmsenter sier det er
viktig for filmmiljøet i regionen
at Gudrun Austli etablerer seg i
Snåsa.
– Jeg vet om mange selskaper
som ønsker en slik kompetanse
som Gudrun har. Derfor håper
jeg hun kan bidra i andres produksjoner også, sier Amdal.
Over hele landet finnes det
regionale filmsentre. De finansierer dokumentar- og kortfilmer
som produseres i regionen.
– Dette er midler som filmmiljøet i Oslo ikke har. VI er opptatt av å bygge opp miljøet her i
Midt-Norge. Derfor håper jeg at
Gudrun også flytter hjem etter
hvert, sier Amdal.

■ FAKTA
Gudrun Austli (32)
■ Filmprodusent, opprinnelig fra
Snåsa.
■ Har jobbet på heltid i bransjen
siden 2005.
■ Er uteksaminert fra produsentlinja på den norske Filmhøgskolen på Lillehammer.
■ Var produsent på den Oscarnominerte kortfilmen «Tuba
Atlantic». Samme film vant i
kåringen av student-Oscar i
fjor.
■ Nå er hun aktuell med kortfilmen «Prematur». Den vant
pris på Minimalen i Trondheim
i vår, og er nå nominert til
Amandaprisen. I september er
den med i kåringen av beste
nordiske kortfilm.
■ Etablerer filmselskapet Revenka AS på Snåsa. Målet er å
produsere mer trøndersk film.

2850
SIKKERHETSVINDU HVIT
STR.
U.VERDI
ORD.
100x110............1.2................5665.............. 2 100
140x110............1.4................6935.............. 2700
90x120..............1.2................5644.............. 2 100
60x140..............1.4................5685.............. 2300
TOPPSVING HVIT
STR.
U.VERDI
ORD.
100x80..............1.2................5215...............1900
110x80..............1.4................4946...............1800
SIKKERHETSBALKONGDØR FG GODKJENT HVIT
100x210, 1.4
80 brystning................................................4500

a
s
STJØRDAL: 74 82 05 60 - TRONDHEIM: 73 90 50 60
Åpent: mandag - fredag 8 -16 • Torsdag 8 -19 • Lørdag stengt
www.ligaard.net

© Trønder-Avisa
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

FISKEINDUSTRIEN SLITER
Havet langs kysten koker av fisk - og det blir landet rekordfangster, men
Nordlys. Publisert på trykk 13.08.2012.
JAN-MORTEN BJØRNBAKK, NTB. - nyheter@nordlys.no. Seksjon: NÆRING.
Side: 14,15.
Del: 1.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
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– Flyplassen må bygges ut
Telefon:
776 10 500

E-post:
LINDA
VAENG
SÆBBE

TONE
JENSEN

naeringsliv
@nordlys.no

Staten må slutte å plyndre
Avinor og heller la dem
bygge ut flyplasser tom
Langnes, mener Øyvind
Korsberg (Frp).
I dag møte fylkesrådsleder i Troms Pia Svensgård
Avinor for å få dem til å utvide Tromsø Lufthavn Lang-

nes.
– Det er bra at Svendsgård tar denne kampen, sier
politisk motstander Øyvind
Korsberg i Fremskrittspartiet.
Han peker på at Langnes
for lengst har sprengt kapasiteten og at flyplassen er
overmoden for utvidelse.

Staten forsyner seg
– Vi har kjempet for dette
flere ganger og vil konkret
foreslå sak om utvidelse til
årets statsbudsjett, sier
Korsberg.
I samme slengen langer
han ut mot den rødgrønne
regjeringen:

– Samtidig må vi få slutt
på at staten så grådig forsyner seg av Avinors overskudd, og heller lar dem beholde midler til å utvide og
vedlikeholde flyplassene
sine rundt om i landet.
NORDLYS på lørdag

Havet langs kysten koker av fisk – og det blir landet rekordfangster, men

FISKEINDUSTRRIEN SLITER
Mysteriet er ikke at
havet koker av fisk
mens landanleggene
i Nord-Norge sliter.
Mysteriet er at det
fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
JOURNALIST

JAN-MORTEN
BJØRNBAKK, NTB
nyheter@nordlys.no

Det hevder forskere ved Norges
fiskerihøgskole og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som en sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg, mot sju i dag.

Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar Henriksen og
Petter Holm griper fatt i er at fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med modernisering av Finnmark og posisjonering i et uregulert fiske som
mål. En storstilt utbygging av filetindustri ble sett som nøkkelen
for å løfte Nord-Norge ut av fattigdom etter andre verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble
etablert for en industri som var
beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde
overkapasitet. Anleggene fikk
lov til å kjøpe trålere for å sikre
en jevn råstofftilgang. Trålerne
ble underlagt en leveringsplikt
til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det
mer enn 100 filetanlegg i NordNorge. Nesten halvparten av dem
i Finnmark. Med oppbyggingen
ble det også ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der bedriftene og trålerne de eide ble stående som en garantist for sysselsetting og bosetting i distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne sektoren har gitt
grunnlag for en systematisk samfunnsmessig og politisk mobilisering for å beskytte denne sektoren
når den har vært under press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning.

Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien
mer enn halvparten
av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap
Aker Seafoods møter storm når det utfordrer en leveringsplikt for sine
trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne
et uttrykk for hvor
sterkt samfunnskontrakten fortsatt
står.
– Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som
et svik mot kystsamfunnet der bedriften befinner
seg, slår forskerne
fast.

Fakta

■

Aker Seafoods høster politisk storm når de vil
legge
ned sine industrianlegg
Hammerfest i Finnmark i
og
på Melbu i Nordland.
■ Reaksjonene var
også
svært sterke da selskapet
i
fjor høst varslet at de
ville
skille rederidrift og landindustri fra hverandre i
to selskaper.
■ Forskere i Tromsø har
sett
på hvorfor fiskeindustrien
ser
ut til å befinne seg i evig
krise, og hvorfor reaksjonene
blir så sterke når anlegg
skal
legges ned.
■ De peker på at fiskeindustrien har en «samfunnskontrakt» med lokalsamfunnene. Bedriftene ble bygget
opp for å modernisere
NordNorge.
■ I storhetstiden på 1970tallet var det mer enn 100
fabrikker i Nord-Norge
som
produserte fiskefilet.
■ I Finnmark har filetproduksjonen vært tyngre og
større
enn i Nordland og Troms.
Ved inngangen til 80-tallet
var det 44 anlegg i Finnmark.
I dag er det sju.

HARSTAD SPYLESERVICE
AS, Bergsodden 10, 9403
Harstad, er nyregistrert i foretaksregisteret. Formål: Slam
og spyleservice og håndtering av spesialavfall. Samt andre produkter/tjenester som
naturlig hører sammen med
dette. Daglig leder: Per-Martin Haugland Klaussen. Ørjan
Ursin, Kilhusveien (styrets leder). Styremedlem: Per-Martin Haugland Klaussen, Roger Nilsen, Birger Johan Theodorsen. Varamedlem: Camilla Eliseussen
JAN JOHANSEN TRAFIKKSKOLE AS, Dueveien 12,
9015 Tromsø, er nyregistrert
i foretaksregisteret. Formål:
Drift av trafikkskole i klassene A - B - BE. Daglig leder:
Jan Geir Johansen. Jan Geir
Johansen (styrets leder), Varamedlem: Dan-Gøran Johansen
Ved NORD-TROMS TINGRETT er det åpnet konkurs i
boet til KARLSTAD ARNE NIKOLAI, 9020 Tromsdalen.
Bransje: Enheten er slettet.
Krav i boet meldes bostyrer,
Adv. Kurt Hamnes, Postboks
1164 Sentrum, 9262 TROMSØ, E-post kurt@barentz.no
innen 10.09.2012. Fristdagen er 27.06.2012. Første
skiftesamling blir holdt
17.09.2012 kl. 10:00 i NordTroms tingrett, sal 04, Fr.
Nansens plass, Tromsø. Alle
henvendelser om konkursen
rettes til bostyrer Adv. Kurt
Hamnes.

Mistet fortrinn
Men i takt med at
subsidieordningene er bygget ned
og fjernet har
også fiskerinæringa blitt mer
globalisert.
Lave fraktkostnader gjør det mer lønnsomt å
frakte fisk til Kina for foredling
enn å foredle den på land i NordNorge.
– Nærheten til fiskerifeltene,
selve grunnlaget for bosetting og
samfunnsutvikling på norskekysten er ikke lenger et komparativt
fortrinn, heter det i artikkelen.

For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde
på dårlig lønnsomhet. Forskerne
identifiserer flere nøkkelfaktorer
som er avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.
■ Sterk konkurranse i markedene.
■ Bortfall av subsidier.
■ Uthuling av trålernes leveringsplikt.
■ Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
■ Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet
mellom de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene arbeider
under, og de forventninger som
stilles til dem, heter det i artikkelen.

Visste du at
CLAUS ARNE KLAUSEN,
Kveldrovegen 28, 9007
Tromsø, er slettet i foretaksregisteret.

Ved NORD-TROMS TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til SVETLANA
LARSEN , Hjalmar Johansens
Gate 183, 9007 Tromsø fordi
boets midler ikke kan dekke
omkostningene ved fortsatt
behandling, jfr. konkursloven
§135.
MALANGEN FYSIOTERAPI
AS, Hestnes, 9055 Meistervik
i Balsfjord kommune. Formål:
Drive fysioterapitjenenste (behandling, trening,
veiledning). Daglig leder: Elisabeth Klaussen. Elisabeth
Klaussen (styrets leder). Varamedlem: Jørn Hansen.

NÆRING I MOTBAKKE: I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100 filetanlegg i Nord-Norg e. Nå sliter fiskeindustrien i landsdelen mer enn noensinne. Det er konklusjonen til forskere ved Norges fiskerihøgskole og Nofima.

Foto: Inge Wahl

MANNSKAPSUTSTYR
HANS-CHRISTIAN VESTERGAARD, Skippergata 4 A,
9008 Tromsø , er nyregistrert
i foretaksregisteret. Formål:
Nettbasert salg av mannskapsutstyr til fiskeriflåten.
Innehaver: Hans-Christian
Vestergaard.

Finnmarks ensidige avhengighet av denne sektoren har
gitt grunnlag for en systematisk samfunnsmessig og
politisk mobilisering for å beskytte denne sektoren når
den har vært under press, skriver forfatterne i rapporten,
som er offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark. Når
Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker Seafoods møter
storm når det utfordrer en leveringsplikt for sine trålere,
er det ifølge artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som et svik
mot bedriften, men også som et svik mot kystsamfunnet
der bedriften befinner seg, slår forskerne fast.

Samfunnskontrakt

Mistet fortrinn

I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.

Men i takt med at subsidieordningene er bygget ned og
fjernet har også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave
fraktkostnader gjør det mer lønnsomt å frakte fisk til
Kina for foredling enn å foredle den på land i NordNorge.
- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
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lenger et komparativt fortrinn, heter det i
artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig
lønnsomhet. Forskerne identifiserer flere
nøkkelfaktorer som er avgjørende for at
utviklingen i fiskeindustrien framstår som en
sammenhengende krise.
Sterk konkurranse i markedene.
Bortfall av subsidier.
Uthuling av trålernes leveringsplikt.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Reaksjonene var også svært sterke da selskapet i fjor
høst varslet at de ville skille rederidrift og landindustri
fra hverandre i to selskaper.
Forskere i Tromsø har sett på hvorfor fiskeindustrien ser
ut til å befinne seg i evig krise, og hvorfor reaksjonene
blir så sterke når anlegg skal legges ned.
De peker på at fiskeindustrien har en
«samfunnskontrakt» med lokalsamfunnene. Bedriftene
ble bygget opp for å modernisere Nord-Norge.
I storhetstiden på 1970-tallet var det mer enn 100
fabrikker i Nord-Norge som produserte fiskefilet.

Globalisering av handel og produksjon med
fiskevarer.

I Finnmark har filetproduksjonen vært tyngre og større
enn i Nordland og Troms. Ved inngangen til 80-tallet var
det 44 anlegg i Finnmark. I dag er det sju.

Et høyt norsk kostnadsnivå.

Bildetekst: NÆRING I MOTBAKKE: I storhetstiden på 70-

Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet
mellom de økonomiske rammebetingelsene
filetbedriftene arbeider under, og de forventninger
som stilles til dem, heter det i artikkelen.

tallet var det mer enn 100 filetanlegg i Nord-Norg e. Nå
sliter fiskeindustrien ilandsdelen mer enn noensinne.
Det er konklusjonen til forskere ved Norges
fiskerihøgskole og Nofima.
© Nordlys

Fakta
Aker Seafoods høster politisk storm når de vil
legge ned sine industrianlegg i Hammerfest i
Finnmark og på Melbu i Nordland.
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Fiskeindustri sliter i nord
Klassekampen 1. Publisert på trykk 13.08.2012.
Av Jan-Morten Bjørnbakk. Del: 1.

SLITER: Mysteriet er ikke at havet koker av fisk
mens landanleggene i Nord-Norge sliter.Mysteriet er at det fortsatt er liv i filetanleggene
på kysten.
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
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Silje Bekeng

DAGEN
DERPÅ
Alt du trenger for å begynne – igjen

Start kit

Engangboddejegmed ei jente som hadde søvnpro-

FÆRRE: Antallet anlegg i Finnmark har sunket fra 44 for 30 år siden, til bare sju i dag.

FOTO: TERJE BENDIKSBY, SCANPIX

Fiskeindustri
sliter i nord
SLITER: Mysteriet
er ikke at havet
koker av fisk mens
landanleggene i
Nord-Norge
sliter. Mysteriet er
at det fortsatt er liv
i filetanleggene på
kysten.

FISKERI
AvJan-MortenBjørnbakk
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole og Nofima
i en vitenskapelig artikkel
som ser på hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår
som en sammenhengende
krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden
hadde 44 anlegg, mot sju i
dag.

Nøkkeltilvelstand
Paradokset forskerne BjørnPetter Finstad, Edgar Henriksen og Petter Holm griper fatt
i er at fiskeindustrien sliter
mer enn noensinne, mens fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å bygge opp en
fiskeindustri etter krigen,
med modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En
storstilt utbygging av filetindustri ble sett som nøkkelen
for å løfte Nord-Norge ut av
fattigdom etter andre verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger

FAKTA

Fiskeindustrien:
n Forskere i Tromsø har sett på

hvorfor fiskeindustrien ser ut til
å befinne seg i evig krise, og
hvorfor reaksjonene blir så
sterke når anlegg skal legges
ned.
n De peker på at fiskeindustrien har en «samfunnskontrakt» med lokalsamfunnene.
Bedriftene ble bygget opp for å
modernisere Nord-Norge.
n I storhetstiden på 1970-tallet
var det mer enn 100 fabrikker i
Nord-Norge som produserte
fiskefilet.
n Ved inngangen til 80-tallet
var det 44 anlegg i Finnmark. I
dag er det sju.
©NTB
ble etablert for en industri
som var beskyttet av et eksportmonopol, og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe
trålere for å sikre en jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en leveringsplikt til
anleggene.

Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var
det mer enn 100 filetanlegg i
Nord-Norge, nesten halvparten av dem i Finnmark. Med
oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en
samfunnskontrakt der bedriftene og trålerne de eide ble
stående som en garantist for
sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne sektoren har
gitt grunnlag for en systematisk samfunnsmessig og politisk mobilisering for å beskytte denne sektoren når den har
vært under press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet
Økonomisk fiskeriforskning.
Selv i dag representerer fis-

keindustrien mer enn halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark. Når Kjell
Inge Røkkes fiskeriselskap
Aker Seafoods møter storm
når det utfordrer en leveringsplikt for sine trålere, er det
ifølge artikkelforfatterne et
uttrykk for hvor sterkt samfunnskontrakten fortsatt står.
– Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som et
svik mot bedriften, men også
som et svik mot kystsamfunnet der bedriften befinner seg,
slår forskerne fast.

Mistetfortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget ned og
fjernet har også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave
fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina
for foredling enn å foredle den
på land i Nord-Norge.
– Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for bosetting og samfunnsutvikling på
norskekysten er ikke lenger
et komparativt fortrinn, heter
det i artikkelen.
Det blir likevel for enkelt å
skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere
nøkkelfaktorer som er avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår som en
sammenhengende krise.
n Sterk konkurranse i markedene.
n Bortfall av subsidier.
n Uthuling av trålernes leveringsplikt.
n Globalisering av handel og
produksjon med fiskevarer.
n Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent,
skyldes det ikke lønnsomhetsproblemet i dag, men
misforholdet mellom de økonomiske rammebetingelsene
filetbedriftene arbeider under, og de forventninger som
stilles til dem, heter det i artikkelen.
©NTB

blemer. Om natta satt hun og spilte The Sims på
dataen. I spillet bygde hun sin eget hus, med virtuelle mennesker i. Fikk menneskene til å bevege seg
rundt og gjøre ting – de utvikler et slags liv på egen
hånd.
«Jeg bygger drømmehuset jeg ikke har råd til», sa
hun, og fortalte at hun hadde gjort om alle som
bodde i vårt virkelige bofellesskap til avatarer som
nå levde og virket i drømmehuset i The Sims.
«Din oppfører seg helt eksemplarisk», sa hun, og
viste meg meg på skjermen.

Detvarnoevagt ubehagelig over å være en avatar i

noen andres virtuelle virkelighet. Mens jeg sov i
etasjen over, vandret jeg samtidig rundt i The Sims,
eksemplarisk. Når jeg sto opp, hadde samboeren
min endelig sovna, hun kunne sove til langt ut på
dagen, med avatarene.

«Plutselig
befinner vi oss
på Ikea igjen og
kjøper vårt livs
femte Sultan
rammemadrass»

Foretårsidenble jeg med

kjæresten min da han fikk
en jobb i Jerusalem. Ved
ankomst var boligen vi fikk
tildelt, utstyrt med det
nødvendigste: Et såkalt start
kit, som skulle gjøre livet
levelig til flyttelasset fant
veien. Start kit består blant
annet av sengetøy, enkelt
kjøkkenutstyr og spisetøy.
Stort sett fra Ikea, som selv
opererer med noe de kaller Startbox: servise med
«nøytral design; lett å kombinere og supplere». Hver
gjenstand utvalgt for sin uunnværlighet og nøytralitet, nødvendig livsutstyr i one size fits all, gråtoner,
beige, skandinavisk funksjonalitet.
Med et hus fullt av start kit ble jeg minnet på den
ulne følelsen av å være avatar i The Sims. Avatarene
plasseres i utvalgte omgivelser, og så utvikler spillet
seg ettersom man kombinerer og supplerer. Er det
ikke det vi bruker mesteparten av livet til? Kombinere og supplere. (Foruten all tid vi bruker til å lete
etter nøkler.)

Antakeligharduselv stått med en startbox / start kit

– flere ganger. Folk flytter på seg til stadighet,
starter på nytt igjen – jobb, partnere, hårfrisyre,
trosretning, bolig – vi stanser utslitt i trappeoppganger med kasser av greier
og sverger at vi skal
BRENNE ALT VI EIER og
flytte til Brasil med kun en
bikini i baklomma. I stedet
skyves tingene lenger inn
på loftet (vips, borte!), man
er da en eksemplarisk
avatar, kombinerende og
supplerende, drømmehuset kan ikke være langt
unna.
Og plutselig befinner vi
NYSTART: Ikeas Startbox gir
oss på Ikea igjen og kjøper
deg det du trenger.
FOTO: IKEA
vårt livs femte Sultan
rammemadrass, mens vi
ikke aner hvor det ble av de fire foregående, vi satte
vel fyr på dem, forrige gang vi flykta til Brasil.

Detslårmegat jeg har skrevet om å sette fyr på alt i

denne spalta før. Ingen grunn til å være bekymret.
Denne avataren oppfører seg eksemplarisk.
Tilbake i Oslo flommer skapene over av start kit og
startbox og annet start-ræl samla opp gjennom år
med nye begynnelser. Jeg rydder vekk alt. Erstatter
det med mormors gamle steintøy som har venta
trofast på loftet i årevis. Starten slutter her, og så
fortsetter vi.
SiljeBekeng,
silje.bekeng@gmail.com

Silje Bekeng er skribent, og skriver i Klassekampen mandager.

Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge, nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
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samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen.
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.
* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen.©NTB
© Klassekampen
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
Fremover. Publisert på trykk 13.08.2012.
Jan-Morten Bjørnbakk. - redaksjon@fremover.no. Seksjon: SPORT.
Side: 21.
Del: 1.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.

Fremover mandag 13. august 2012

ANNONSE

21

MY FISK, MEN: Forskere mener det er et mysterium at det
fortsatt er liv i filetanlegg i Nord-Norge.

Nærhet til fisken
ikke lenger en fordel
Mysteriet er ikke at havet
koker av fisk mens landanleggene i Nord-Norge
sliter. Mysteriet er at det
fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
Jan-Morten Bjørnbakk
redaksjon@fremover.no

Det hevder forskere ved
Norges fiskerihøgskole og
Nofima i en vitenskapelig
artikkel som ser på hvorfor
utviklingen i filetindustrien framstår som en
sammenhengende krise.
Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg, mot
sju i dag.

Nøkkel til velstand
Paradokset
forskerne
Bjørn-Petter Finstad, Edgar Henriksen og Petter
Holm griper fatt i er at fiskeindustrien sliter mer enn
noensinne, mens fiskere tar
rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske
begrunnelsen for å bygge
opp en fiskeindustri etter
krigen, med modernisering
av Finnmark og posisjonering i et uregulert fiske som
mål. En storstilt utbygging
av filetindustri ble sett som
nøkkelen for å løfte NordNorge ut av fattigdom etter
andre verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en industri som var beskyttet av et
eksportmonopol, og som til
enhver tid hadde overkapasitet. Anleggene fikk lov til
å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet
var det mer enn 100 filetanlegg i Nord-Norge. Nesten
halvparten av dem i Finnmark. Med oppbyggingen
ble det også ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der bedriftene og
trålerne de eide ble stående
som en garantist for sysselsetting og bosetting i distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne sektoren har gitt grunnlag for en
systematisk samfunnsmessig og politisk mobilisering
for å beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i

rapporten, som er offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning.

Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark. Når
Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker Seafoods møter storm når det utfordrer
en leveringsplikt for sine
trålere, er det ifølge artikkelforfatterne et uttrykk for
hvor sterkt samfunnskontrakten fortsatt står.
– Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare
som et svik mot bedriften,
men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget ned
og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave fraktkostnader
gjør det mer lønnsomt å
frakte fisk til Kina for
foredling enn å foredle den
på land i Nord-Norge.
– Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er
ikke lenger et komparativt
fortrinn, heter det i artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å
skylde på dårlig lønnsomhet. Forskerne identifiserer
flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår som en sammenhengende krise.
■ Sterk konkurranse i markedene.
■ Bortfall av subsidier.
■ Uthuling av trålernes leveringsplikt.
■ Globalisering av handel
og produksjon med fiskevarer.
■ Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i
dag, men misforholdet
mellom de økonomiske
rammebetingelsene filetbedriftene arbeider under, og
de forventninger som stilles til dem, heter det i artikkelen.
(ANB-NTB)

Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
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beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien fram-står
som en sammenhengende krise.
Sterk konkurranse i markedene.
Bortfall av subsidier.
Uthuling av trålernes leveringsplikt.
Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen.
(ANB-NTB)
Bildetekst: MY FISK, MEN: Forskere mener det er et
mysterium at det fortsatt er liv i filetanlegg i Nord-Norge.
© Fremover

- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten
er ikke lenger et komparativt fortrinn, heter det i
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
Finnmarken. Publisert på trykk 13.08.2012.
Jan-Morten Bjørnebakk. Seksjon: General.
Side: 2.
Del: 1.

TROMSØ: Mysteriet er ikke at havet koker av fisk
mens landanleggene i Nord-Norge sliter.
Mysteriet er at det fortsatt er liv i filetanleggene
på kysten.
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.

2

Mandag 13. august 2012

Skadet etter
utforkjøring
BERLEVÅG: En personbil kjørte
av veien i Berlevåg, ikke langt fra
flyplassen, lørdag morgen. Politiet
fikk melding om hendelsen klokken 06.01.
To personer, begge utenlandske
borgere, satt i bilen.
En av personene var skadet og
ble fraktet til Berlevåg helsesenter.
Føreren av bilen er en mann i 20årene. Han er mistenkt for promillekjøring.
Politiet etterforsker saken på
vanlig måte.

Måtte ta seg
av full gutt
VADSØ: Politiet i Vadsø måtte på
morgenkvisten ta seg av en overstadig gutt i slutten av tenårene.
Vedkommende var ikke i stand til å
ta vare på seg selv.
Han vil også bli anmeldt for å ha
forstyrret den offentlig ro og orden.
Vedkommende ble satt i politiets
arrest, og vil bli løslatt så snart han
igjen er i stand til å ta vare på seg
selv.

Mistenker
promillekjøring
BÅTSFJORD: Klokken 01.30
stoppet politiet i Båtsfjord en mann
i 40 årene kjørende i bil. Mannen
mistenktes for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Vedkommende ble
framstilt for blodprøve og førerkortet ble beslaglagt på stedet.

I KRISE: I følge forskere er det flere årsaker til at fiskeindustrien sliter, blant annet sterk konkurranse, bortfall av subsidier, uthuling av leveringsplikten

Dømt for 63
straffbare forhold
ALTA: En mann i begynnelsen av
20 årene er i Alta tingrett dømt for
en lang rekke lovbrudd, til sammen
63 straffbare forhold.
Dommen innebærer 6 brudd på
straffeloven, fem brudd på veitrafikkloven, fem brudd på våpenloven og ett brudd på legemiddelloven.
Mannen får inndratt rifle med patroner, elektrosjokkvåpen, batangakniver, kastestjerner, kniver og
haglpatroner, samt inndragning av
13.000 kroner, skriver Finnmark
Dagblad.
Pengene inndras da de er utbytte
etter salg av 100 gram hasj.
Våpnene er inndratt ved forskjellige anledninger, der politiet har
gjort beslag i tiltaltes bopel under
ransakinger.
Flere av forholdene mannen
dømmes for er bruk og oppbevaring av narkotika, kjøring i påvirket
tilstand, uten førerkort og en rekke
ganger å ha kjørt med feil kjennemerker på bil.
Det alvorligste lovbruddet er befatning med 50 gram metamfetamin, som sammen med vekt, lynlåsposer og brukerutstyr tilsier findosering og videresalg.
«De 63 straffbare forholdene er
begått over et tidsrom på 2 år og 3
måneder. Mannen har gjennom
dette utvist en notorisk kriminell
aktivitet over lang tid, til tross for at
han stadig vekk har blitt stoppet av
politiet», heter det i dommen fra
tingretten.

og et høyt norsk kostnadsnivå.

Illustrasjonsfoto: Inge Wahl

– Nærhet til fisken
ikke lenger en fordel
TROMSØ: Mysteriet
er ikke at havet koker
av fisk mens landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er
at det fortsatt er liv i
filetanleggene på
kysten.
Jan-Morten Bjørnebakk

Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på hvorfor utviklingen i filetindustrien
framstår som en sammenhengende
krise. Dette gjelder spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.

Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter
Finstad, Edgar Henriksen og Petter
Holm griper fatt i er at fiskeindustrien sliter mer enn noensinne,
mens fiskere tar rekordfangster i
havet utenfor.

De ser på den historiske begrunnelsen for å bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med modernisering av Finnmark og posisjonering
i et uregulert fiske som mål. En
storstilt utbygging av filetindustri
ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter
andre verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble
etablert for en industri som var beskyttet av et eksportmonopol, og
som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe
trålere for å sikre en jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en leveringsplikt til anleggene.

Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det
mer enn 100 filetanlegg i NordNorge. Nesten halvparten av dem i
Finnmark.
Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der bedriftene og trålerne de eide ble stående som en garantist for sysselsetting og bosetting i distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet

av denne sektoren har gitt grunnlag
for en systematisk samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har
vært under press, skriver forfatterne i rapporten, som er offentliggjort
i tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning.

Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark. Når
Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap
Aker Seafoods møter storm når det
utfordrer en leveringsplikt for sine
trålere, er det ifølge artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt samfunnskontrakten fortsatt står.
– Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget ned og fjernet har
også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave fraktkostnader gjør
det mer lønnsomt å frakte fisk til

Kina for foredling enn å foredle den
på land i Nord-Norge.
– Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er
ikke lenger et komparativt fortrinn,
heter det i artikkelen.

For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde
på dårlig lønnsomhet. Forskerne
identifiserer flere nøkkelfaktorer
som er avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår som
en sammenhengende krise.
* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke lønnsomhetsproblemet
i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene arbeider
under, og de forventninger
som stilles til dem, heter det i artikkelen. (ANB—NTB)

Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark.
Med oppbyggingen ble det også ifølge forskerne
etablert en samfunnskontrakt der bedriftene og
trålerne de eide ble stående som en garantist for
sysselsetting og bosetting i distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
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sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise. * Sterk konkurranse i
markedene. * Bortfall av subsidier. * Uthuling av
trålernes leveringsplikt. * Globalisering av handel og
produksjon med fiskevarer. * Et høyt norsk
kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen. (ANB-NTB)
Bildetekst: I KRISE: I følge forskere er det flere årsaker

Mistet fortrinn

til at fiskeindustrien sliter, blant annet sterk

Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.

konkurranse, bortfall av subsidier, uthuling av
leveringsplikten og et høyt norsk kostnadsnivå.
© Finnmarken

Side 30 av 101

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nærhet til fisken ingen fordel
Lofotposten. Publisert på nett 12.08.2012 17:02.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten,
mener forskere. Hva mener du?
Er det et mysterium at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter? Foto: Bjørn
Hugo Pettersen, ANB Det hevder forskere ved
Norges fiskerihøgskole og Nofima i en
vitenskapelig artikkel som ser på hvorfor
utviklingen i filetindustrien framstår som en
sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg,
mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne

Side 31 av 101

Nyhetsklipp - Nofima AS

sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.
- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten
er ikke lenger et komparativt fortrinn, heter det i
artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig
lønnsomhet. Forskerne identifiserer flere
nøkkelfaktorer som er avgjørende for at
utviklingen i fiskeindustrien framstår som en
sammenhengende krise.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen. (ANB-NTB)
FAKTA OM FILETINDUSTRIEN
? Aker Seafoods høster politisk storm når de vil legge
ned sine industrianlegg i Hammerfest i Finnmark og på
Melbu i Nordland.
? Reaksjonene var også svært sterke da selskapet i fjor
høst varslet at de ville skille rederidrift og landindustri
fra hverandre i to selskaper.
? Forskere i Tromsø har sett på hvorfor fiskeindustrien
ser ut til å befinne seg i evig krise, og hvorfor
reaksjonene blir så sterke når anlegg skal legges ned.
? De peker på at fiskeindustrien har en
samfunnskontrakt med lokalsamfunnene. Bedriftene ble
bygget opp for å modernisere Nord-Norge.
? I storhetstiden på 1970-tallet var det mer enn 100
fabrikker i Nord-Norge som produserte fiskefilet.
? i Finnmark har filetproduksjonen vært tyngre og større
enn i Nordland og Troms. Ved inngangen til 80-tallet var
det 44 anlegg i Finnmark. I dag er det sju. (ANB-NTB)
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/z82n7ufv
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
Sunnmørsposten. Publisert på nett 12.08.2012 13:17.
Per Ove Stige.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
Per Ove Stige Mobil: 92042369
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
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beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge. I mars i år var
norsk eksport av fisk til Kina fortsatt økende.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

er ikke lenger et komparativt fortrinn, heter det i
artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.
* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen. (NTB)
Arkivfoto: Knut Arne Aarset Foto: Knut Arne Aarset
© Sunnmørsposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/4sA69JBd

- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nærhet til fisken ingen fordel
Kvinnheringen. Publisert på nett 12.08.2012 13:14.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten. Er
det et mysterium at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter?
Foto: Eksportutvalget for fisk/ANB Det hevder
forskere ved Norges fiskerihøgskole og Nofima i
en vitenskapelig artikkel som ser på hvorfor
utviklingen i filetindustrien framstår som en
sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg,
mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
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samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.
* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen. (ANB-NTB)
© Kvinnheringen
Se webartikkelen på http://ret.nu/FG5DV3xP
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Havet koker over av fisk - landanleggene sliter
Nordlys. Publisert på nett 12.08.2012 11:31.

Mysteriet er at det fortsatt er liv i filetanleggene
på kysten. SLITER: Landanleggene sliter, mens
havet koker over av fisk.
Foto: Finnmark Dagblad Det hevder forskere ved
Norges fiskerihøgskole og Nofima i en
vitenskapelig artikkel som ser på hvorfor
utviklingen i filetindustrien framstår som en
sammenhengende krise. Dette gjelder spesielt i
Finnmark som for 30 år siden hadde 44 anlegg,
mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
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samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.
Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.
- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår
forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget
ned og fjernet har også fiskerinæringa blitt mer
globalisert. Lave fraktkostnader gjør det mer
lønnsomt å frakte fisk til Kina for foredling enn å
foredle den på land i Nord-Norge.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.
* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen.
© Nordlys
Se webartikkelen på http://ret.nu/sf2BAz5N
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
Byggeindustrien. Publisert på nett 12.08.2012 10:04.
NTB.

Mysteriet er ikke at havet koker av fisk mens
landanleggene i Nord-Norge sliter. Mysteriet er at
det fortsatt er liv i filetanleggene på kysten.
Fakta om filetindustrien
* Aker Seafoods høster politisk storm når de vil
legge ned sine industrianlegg i Hammerfest i
Finnmark og på Melbu i Nordland.
* Reaksjonene var også svært sterke da
selskapet i fjor høst varslet at de ville skille
rederidrift og landindustri fra hverandre i to
selskaper.
* Forskere i Tromsø har sett på hvorfor
fiskeindustrien ser ut til å befinne seg i evig
krise, og hvorfor reaksjonene blir så sterke når
anlegg skal legges ned.
* De peker på at fiskeindustrien har en
samfunnskontrakt med lokalsamfunnene.
Bedriftene ble bygget opp for å modernisere
Nord-Norge.
* I storhetstiden på 1970-tallet var det mer enn
100 fabrikker i Nord-Norge som produserte
fiskefilet.
* I Finnmark har filetproduksjonen vært tyngre og
større enn i Nordland og Troms. Ved inngangen til
80-tallet var det 44 anlegg i Finnmark. I dag er
det sju
Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.
Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
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De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

et svik mot bedriften, men også som et svik mot
kystsamfunnet der bedriften befinner seg, slår forskerne
fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget ned og
fjernet har også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave
fraktkostnader gjør det mer lønnsomt å frakte fisk til
Kina for foredling enn å foredle den på land i NordNorge.
Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen.

Samfunnskontrakt

For enkelt

I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.

Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.

Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk
samfunnsmessig og politisk mobilisering for å
beskytte denne sektoren når den har vært under
press, skriver forfatterne i rapporten, som er
offentliggjort i tidsskriftet Økonomisk
fiskeriforskning.

* Uthuling av trålernes leveringsplikt.

Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark.
Når Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker
Seafoods møter storm når det utfordrer en
leveringsplikt for sine trålere, er det ifølge
artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.

* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.

* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
arbeider under, og de forventninger som stilles til dem,
heter det i artikkelen.
Mange fiskebruk har blitt ødeagt av brann de siste
årene. Foto: Axel H Kristoff Wold.
© Byggeindustrien
Se webartikkelen på http://ret.nu/oTrPg5bS

Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som
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Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nærhet til fisken ikke lenger en fordel
NTBtekst. Publisert på trykk 12.08.2012 08:01. Artikkeltype: Nyheter.

Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): Mysteriet er
ikke at havet koker av fisk mens landanleggene i
Nord-Norge sliter. Mysteriet er at det fortsatt er
liv i filetanleggene på kysten.

samfunnsmessig og politisk mobilisering for å beskytte
denne sektoren når den har vært under press, skriver
forfatterne i rapporten, som er offentliggjort i tidsskriftet
Økonomisk fiskeriforskning.

Det hevder forskere ved Norges fiskerihøgskole
og Nofima i en vitenskapelig artikkel som ser på
hvorfor utviklingen i filetindustrien framstår som
en sammenhengende krise. Dette gjelder
spesielt i Finnmark som for 30 år siden hadde 44
anlegg, mot sju i dag.

Står sterkt
Selv i dag representerer fiskeindustrien mer enn
halvparten av industrisysselsettingen i Finnmark. Når
Kjell Inge Røkkes fiskeriselskap Aker Seafoods møter
storm når det utfordrer en leveringsplikt for sine trålere,
er det ifølge artikkelforfatterne et uttrykk for hvor sterkt
samfunnskontrakten fortsatt står.

Nøkkel til velstand
Paradokset forskerne Bjørn-Petter Finstad, Edgar
Henriksen og Petter Holm griper fatt i er at
fiskeindustrien sliter mer enn noensinne, mens
fiskere tar rekordfangster i havet utenfor.
De ser på den historiske begrunnelsen for å
bygge opp en fiskeindustri etter krigen, med
modernisering av Finnmark og posisjonering i et
uregulert fiske som mål. En storstilt utbygging av
filetindustri ble sett som nøkkelen for å løfte
Nord-Norge ut av fattigdom etter andre
verdenskrig.
Sjenerøse støtteordninger ble etablert for en
industri som var beskyttet av et eksportmonopol,
og som til enhver tid hadde overkapasitet.
Anleggene fikk lov til å kjøpe trålere for å sikre en
jevn råstofftilgang. Trålerne ble underlagt en
leveringsplikt til anleggene.
Samfunnskontrakt
I storhetstiden på 70-tallet var det mer enn 100
filetanlegg i Nord-Norge. Nesten halvparten av
dem i Finnmark. Med oppbyggingen ble det også
ifølge forskerne etablert en samfunnskontrakt der
bedriftene og trålerne de eide ble stående som
en garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene.
Finnmarks ensidige avhengighet av denne
sektoren har gitt grunnlag for en systematisk

- Brudd på leveringsplikten forstås ikke bare som et svik
mot bedriften, men også som et svik mot kystsamfunnet
der bedriften befinner seg, slår forskerne fast.
Mistet fortrinn
Men i takt med at subsidieordningene er bygget ned og
fjernet har også fiskerinæringa blitt mer globalisert. Lave
fraktkostnader gjør det mer lønnsomt å frakte fisk til
Kina for foredling enn å foredle den på land i NordNorge.
- Nærheten til fiskerifeltene, selve grunnlaget for
bosetting og samfunnsutvikling på norskekysten er ikke
lenger et komparativt fortrinn, heter det i artikkelen.
For enkelt
Det blir likevel for enkelt å skylde på dårlig lønnsomhet.
Forskerne identifiserer flere nøkkelfaktorer som er
avgjørende for at utviklingen i fiskeindustrien framstår
som en sammenhengende krise.
* Sterk konkurranse i markedene.
* Bortfall av subsidier.
* Uthuling av trålernes leveringsplikt.
* Globalisering av handel og produksjon med fiskevarer.
* Et høyt norsk kostnadsnivå.
Når krisen blir permanent, skyldes det ikke
lønnsomhetsproblemet i dag, men misforholdet mellom
de økonomiske rammebetingelsene filetbedriftene
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arbeider under, og de forventninger som stilles til
dem, heter det i artikkelen. (©NTB)
© NTBtekst
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Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten
I et innlegg i Fremover 28. juni har Steinar
Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en artikkel
skrevet av oss, og på bakgrunn av dette utviklet
sine resonnementer og stilt en rekke spørsmål.
Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: «...
leveringsforpliktelsen blitt til en rituell øvelse
mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon». (Hele
setningen Eliassen har valgt siste ledd av, lyder:
«I stedet for en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken var gjort
eksplisitt og sanksjonert ved offentlige
konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen blitt
til en rituell øvelse mellom fartøy og bedrift uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et
annet løsrevet sitat, kunne han enkelt ha
argumentert med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt
følgende setninger fra samme side i artikkelen:
«Leveringsforpliktelsene er - ut fra dette
perspektivet - en institusjonell garanti for
lokalsamfunnets plass i verdiskapningen i
fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et svik mot den
begunstigede bedrift, men også som et svik mot
det kystsamfunn der bedriften befinner seg.»
Ingen av disse løsrevne sitatene
fanger opp spennet og nyansene i
problemkomplekset vi bretter ut i artikkelen. Den
handler om den permanente krisesituasjonen i
norsk filetindustri. Et viktig poeng i vår artikkel er
de motsetningsfylte forventninger som stilles til
fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien.
Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på kysten. I løpet av de
siste tiårene, og da særlig etter 200-mila og
oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis
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AKTØRENE er enige om at det var noe som gikk galt da det
i år ble storstreik i offentlig sektor. Hva som gikk galt er det
fortsatt stor strid om. Partene fortsetter å skylde på hverandre.

DET ER ALLMENN tilslutning til at konkurranseutsatt industri skal gå i front og legge rammene for lønnsutviklingen i andre bransjer og sektorer. Men i år ble det ekstra stor
usikkerhet om hva som til slutt kan bli det samlede resultatet av oppgjøret i industrien. De lokale forhandlingene i industrien er nemlig ikke i havn før til høsten. Dermed ble
oppgjøret i stor grad en gjettelek.
I TILLEGG BLE DET oppfattet som en provokasjon da regjeringen justerte ned anslaget for årets lønnsvekst midt
under oppgjøret fra 4,0 til 3,75 prosent. At prisveksten ble
justert ned enda mer, var det ingen som tok notis av.
Forhandlerne fra arbeidstakerorganisasjonene i staten
hevdet at frontfaget vil ende godt opp på firetallet. Dermed
måtte det bli streik i staten, og streiken i kommunen fulgte
naturlig nok etter som en dominobrikke.
DET SPRINGENDE punktet har vært om offentlig ansatte
skal følge lønnsutviklingen i industrien og hvilket tall som
skal gjelde for industrien.
Fagforbundet Unio krever å
Her er det
få sine medlemmer opp
mot nivået til industrifunktydeligvis
sjonærene, som har hatt en
mye prestisje
vesentlig bedre lønnsutviksom står på spill
ling enn industriarbeiderne.
FELLESFORBUNDETS Arve
Bakke mener hele forhandlingssystemet vil bryte sammen dersom Unios prinsipper skal gjelde. – Da burde de
heller ta seg jobb i privat sektor, sier Bakke til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Enda mer befriende er det å registrere uttalelsene fra administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap).
Hun slår fast at industrien må sette taket, ikke gulvet, for
lønna i staten.
DET ER ET FAKTUM at norske bedrifters konkurranseevne
blir stadig mer svekket i forhold til våre handelspartnere.
Derfor er det ingen grunn til at offentlig sektor skal ha en
høyere lønnsutvikling enn konkurranseutsatte bedrifter.
AASRUD HEVDER at staten ikke rakk å legge noe tilbud på
bordet. Unio—leder Anders Folkestad mener statsråden
forsøker seg på en bortforklaring fordi hun ikke skjønte alvoret i situasjonen. Mye tyder på at deler av offentlig sektor
ønsket å vise muskler gjennom en streik. Her var det harde
realiteter og reell uenighet det dreide seg om. Da kan det
være greit å gjemme seg bak en påstått gjettelek om tall.
STATSMINISTER Jens Stoltenberg har allerede invitert til
et møte i august for å evaluere årets lønnsoppgjør. På denne bakgrunn skulle man tro at partene ville ligge litt lavt
fram til dette møtet er avholdt, men den gang ei. Her er det
tydeligvis mye prestisje som står på spill. Derfor gjelder det
å holde fast på egne versjoner. Disse blir det viktig å kunne
vise til når historien skal skrives.

– uavhengig dagsavis
Sjefredaktør/administrerende direktør: Line Holand
Grunnlagt 27. mai 1903. Leses daglig av 26.000 personer.
Fremover arbeider etter
Vær Varsomplakatens
regler for god presseskikk. Den
som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å
ta kontakt med redaksjonen.
Pressens faglige utvalg (PFU) er et

klageorgan oppnevnt av Norsk
Presseforbund.
Adresse: Prinsens gt 1,
pb 48 Sentrum 0101 Oslo.
Tlf 22 41 56 80,
faks 22 41 19 80.

Se Fremovers husspalte med e-postadresser
og telefonnumre bak i avisen.

En spesiell sommer
Utover sommeren står arrangementene i kø og her i Fremover
forsøker vi å rekke over flest mulig. Det er en viktig del av vår sommerdekning. Selv hadde jeg morsomme opplevelser under Millionfisken i Salangen i fjor sommer,
med gamle flammer som Ketil
Stokkan og Tore Hansen. En aldeles nydelig, og passe strabasiøs tur
til Blåfjell, i solsteiken i juni minnes jeg også med glede. Starten på
Márkomeannu ble annerledes enn
planlagt. Landet var brakt i sorg,
etter tragedien på Utøya og i Oslo.
Det preget selvfølgelig også Sementbluesen i Kjøpsvik, som
startet 22. juli. Hele sommeren, og
resten av året, ble sterkt preget av
de grusomme hendelsene.

Denne helga velger
jeg meg Svarta Bjørnmarsjen
Denne helga velger jeg meg Svarta Bjørn-marsjen og påfølgende
folkefest i Rombaksbotn. I fjor
høst gikk jeg turen fra Katterat til
Rombaksbotn for første gang. En
nydelig tur sammen med Vinterfestuka. For meg ble det også påfyll av mye ny rallarkunnskap.
Denne gang har jeg tenkt å gå

gere til Vinter-OL i Oslo eller skal
vi bruke penger på løfte frem de
”små” idrettene? Skal vi velge å
prioritere de idretter som mangler
Regjeringen tar nye og viktig steg i anlegg i større grad enn andre, som
den nye idrettsmeldingen. Endring motorsport, hestesport, ulike
av tippenøkkelen, satsing på anlegg kamp- og hallidretter? Jeg mener
og tilrettelegging for deltakelse er det ikke bør være slik at de som er
hovedsakene.
størst og roper høyest alltid skal
Det at alle skal ha
havne fremst i
mulighet til å delta er
køen.
det som gir legitiNoen later til å
mitet for å bruke så
tro at man kan
mye penger på idretbåde arrangere
ten. Og i denne forvinter-OL
og
bindelse er vårt polisamtidig ta igjen
tiske fokus på bredetterslepet på andeidretten. Med anleggsutbygging.
dre ord – det hviler et
For min del synes
tungt ansvar på idretjeg det er klart at
ten selv til å forvalte
det ikke lar seg
tilliten og pengene på
gjøre å velge Ole
en fornuftig måte slik
Brumm-strategiat denne felles målen og si Ja takk
settingen oppnås.
begge deler. DenDet er flere grep Kåre Simensen
ne gang mener
som blir tatt i idrettsjeg satsing på
meldingen som nå er lagt frem. Det breddeanlegg, barn og unge, samt
vil bli mer penger til det enkelte inaktive mennesker bør prioriteres.
idrettslag og til aktiviteter for barn
Diskusjonene er ikke ferdig med
og unge. Samtidig er det på sin denne idrettsmeldingen, den vil
plass på å minne om en annen ord- fortsette så lenge idretten består.
ning som gir klingende mynt i Det er idrettsjubel for idrettsmelklubbkassene rundt om i det gan- dingen – men det følger ansvar med
ske land, nemlig grasrotandelen. tilliten.
Det forundrer meg at de borgelige
Kåre Simensen (Ap),
partiene er imot denne ordningen.
stortingsrepresentant,
Vi vil videreføre grasrotandelen.
medlem av familie- og
Regjeringen går inn for å endre
kulturkomiteen på Stortinget
tippenøkkelen som regulerer fordelingen av overskuddet fra Norsk
Tipping, hvor 64 prosent går til
idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjo- I Fremover den 28.06 fortsetter
ner.
Høyres Røe Isaksen å dekke over
Vi vet alle at det er et stort behov hva han og partiet står. La meg derfor utbygging av
for avslutningsidrettsanlegg i hele
vis be om et par
landet og det var også
siste oppklaringen av hovedbegruner.
nelsene fra idretten
Dersom Høyre
selv til å si nei til i
virkelig mener at
Vinter-OL i Nord«Norsk arbeidsNorge. Situasjonen er
liv skal være tufnoenlunde den samtet på et velfungeme i dag. Dette budrende trepartsskapet har regjeringsamarbeid og på
en tatt på alvor. Vi vil
faste, trygge anderfor gjøre noe med
settelser», slik
anleggssituasjonen
Røe Isaksen skriover hele landet. En
ver. Hvorfor er
endring i tippenøkkedet da deres viklen vil bedre situasjo- Hallgeir Langeland
tigste valgkampnen for bygging og resak å gjøre dyrere
habilitering av anlegg.
å være fagorganisert? Det vil jo
Med en endret tippenøkkel synes åpenbart svekke arbeidsfolks mujeg også diskusjonen om hvordan lighet til å være organisert, og derpengene brukes settes på dagsor- med få hjelp av klubben om det
den. Skal milliardene gå til å arran- skulle oppstå en konflikt på jobben.

Idrettsjubel for
tippenøkkelen

Kjære leser
I skrivende stund skinner sola
utenfor vinduet mitt. De første
jordbærene, produsert i Norge, er
fortært og kalenderen viser høysommer.
Høysommer betyr høytid for
festivaler og folkelivsarrangementer over hele landet. Det finnes knapt ei bygd med respekt for
seg selv, som ikke har sine egne
dager. Forrige helg dro Kjeldebotndagene1300mennesker. Velsignet med sol og godvær ble det
publikumsrekord og økonomisk
overskudd. Det betyr lykke og
suksess for arrangørene.

Tid for atspredelse
Fortsatt preges vi, men nå på en
annen måte. Nasjonen går videre
og vi står midt i en ny sommer. Tiden der vi skal samle krefter
gjennom ferie og atspredelse.
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Klart for folkefest igjen
Historien
bak streiken

Høyre og
arbeidslivet

UT PÅ TUR: Svarta Bjørn-marsjen med folkefesten i Rombaksbotn er tilbake igjen. Mye historie og en trivelig tur venter oss denne helga.

fra Riksgrensen. Meteorologenes
meldinger er regntøy og fare for
våte stier. Det er vi vel vant med
her i landsdelen. Slikt legger neppe noen stor demper på opplevelsen, selv om alle arrangører
selvfølgelig ønsker seg solskinn.
Anna fra Helgeland
Svarta Bjørn-marsjen går på rallarens gamle anleggsveier, og er en
hyllest til den unge kvinnen som
jobbet som kokke for rallarene
under byggingen av Ofotbanen.
Anna Rebecka Hofstad kom fra
Helgeland for å jobbe på anlegget.
Ifølge legenden fikk hun navnet
Svarta Bjørn på grunn av sitt
ravnsvarte hår. Mytene rundt henne er mange. I Narvik har man ev-

net å gjøre Svarta Bjørn til en merkevare. Gjennom Vinterfestuka
særlig, men også for hele området
rundtOfotbanen.
Ny kai på plass
Spesielt artig er det at folkefesten i
Rombaksbotn er tilbake igjen. Nå
står ei flunkende ny kai klar til å ta
imot folket når vi går i land i Sildvik. Derfra busses vi tilbake til
Narvik, der transporten starter lørdag morgen.
Hvis ikke værgudene slår seg
helt på tverke, ligger det an til en
lang og trivelig ettermiddag i
Rombaksbotn.
Da Ofotbanen ble bygd for mer
enn hundre år siden, var det en hel
liten by nedi botn. Stedet besto den

gang av 70–80 hus og på det meste
500 innbyggere.
Mellom tuftene av den gamle rallarbyen blir det både musikk og annen underholdning. Verdensmester skal kåres i malmklumpstøping
og det meldes om tautrekking og
andre typer aktiviteter.

(Arkivfoto)

melder seg. Nå er den lagt ut for
salg. Ferga har de siste årene vært
brukt til chartervirksomhet i nærområdet. Et tilsvarende tilbud finnes også i Lofoten. Det ville være
flott om «Gjøa» fant nye eiere her
den hører hjemme.
God helg!

Siste reis
Når kvelden siger på går «Gjøa» sin
siste tur ut fra Rombaksbotn. Turen går helt inn til Narvik og er den
gamle farkostens siste reis i Ofotfjorden, hvis ikke lokale kjøpere

MITT APROPOS
Line Holand, sjefredaktør/administrerende direktør i Fremover

Ad rapport om norsk filetindustri
Svar til Steinar Eliassen
om leveringsplikten
I et innlegg i Fremover 28. juni har
Steinar Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en artikkel skrevet av oss,
og på bakgrunn av dette utviklet
sine resonnementer og stilt en rekke spørsmål. Her påstår Eliassen at
vi konkluderer med: «… leveringsforpliktelsen blitt til en rituell
øvelse mellom fartøy og bedrift
uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon».
(Hele setningen Eliassen har valgt
siste ledd av, lyder: «I stedet for en
relasjon mellom tre parter, der lokalsamfunnets interesser i saken
var gjort eksplisitt og sanksjonert
ved offentlige konsesjonsvilkår,
har leveringsforpliktelsen blitt til
en rituell øvelse mellom fartøy og
bedrift uten praktisk betydning el-

ler mulighet for offentlig intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et annet løsrevet sitat,
kunne han enkelt ha argumentert
med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt følgende setninger fra
samme side i artikkelen: «Leveringsforpliktelsene er – ut fra dette

perspektivet – en institusjonell garanti for lokalsamfunnets plass i
verdiskapningen i fiskeriene.
Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et
svik mot den begunstigede bedrift,
men også som et svik mot det kystsamfunn der bedriften befinner
seg.»
Ingen av disse løsrevne sitatene

● Delta i debatten og skriv hva du mener. Send innlegget på e-post til redaksjon@fremover.no
Innlegg må ha fullt navn og kan ha en maksimal lengde på 800 ord/5.000 tegn.
Fremover forbeholder seg retten til å redigere lange innlegg.

fanger opp spennet og nyansene i
problemkomplekset vi bretter ut i
artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i
norsk filetindustri. Et viktig poeng
i vår artikkel er de motsetningsfylte forventninger som stilles til fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien. Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt grunnlag for liv
og virke på kysten. I løpet av de siste tiårene, og da særlig etter 200mila og oljeøkonomiens inntog, har
fiskeriene gradvis mistet denne posisjonen. Samtidig har det skjedd
en globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard konkurranse
i internasjonale markeder. Det vi
har påpekt i denne forbindelsen er
at dagens fiskerisektor befinner seg
i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene siden den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og livsgrunnlag. På den andre
siden en moderne konkurranseut-

satt økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den
globale markedslogikk. Vi har forsøkt å vise de dilemmaer som oppstår når institusjonelle ordninger
forankret i en tradisjonell næringsmodell støter an mot kravene i globale sjømatmarkeder. Poenget ved
artikkelen er ikke å angi den ene
rette vei, men å få fram vanskene
ved å ri to hester samtidig. Når forventningene om at fiskeriene skal
være samfunnsbærende opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme
aktører i globale sjømatmarkeder,
kan resultatet lett bli at ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det

et godt eksempel på hvordan motstridende forventninger aktiviseres
samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har ordningen siden 2003
vært praktisert som en “rituell
øvelse … uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon.” Poenget her er at leveringsforpliktelsen i snart 10 år har
vært vedlikeholdt i navnet, uten at
den har blitt fulgt opp i praksis.
Ordningen er et eksempel på et mer
generelt mønster, der motstridende
forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør at vi i minst like stor
grad har en forventingskrise som
en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens
varsel om en mulig innstramming
av leveringsordningen for trålerne,
slik at den får et reelt pliktinnhold.
Dette vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter.
Om det bidrar til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien er
mer tvilsomt. I forhold til vår pri-

mære argument er forslaget likevel
en åpenbar forbedring, nettopp fordi det gir en avklaring av hvilke
krav som skal gjelde. Når en leveringsforpliktelse først er etablert,
bør den ha et reelt og praktisk innhold. Historisk sett har imidlertid
løsningen levert magre økonomiske resultater og vi kan ikke se at de
underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at disse spørsmålene fortsatt kommer til å stå på
den politiske dagsorden i årene
fremover.
For den interesserte leser finnes
hele artikkelen her: http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/krisensom-ikke-tar-slutt

Hvorfor er det så viktig for Høyre å
gjøre det lovlig med flere på korte
og midlertidige kontrakter? Jeg
kjenner Høyres argumentasjon fra
sist de var i regjering. Påstanden er
at folk skal bli midlertidig ansatt,
for deretter å bli fast fordi det skjer
med mange i dag. Men poenget er
at årsaken til at så mange blir fast
ansatt, er nettopp dagens regler
som begrenser mulighetene til å tilsette folk midlertidig om og om
igjen.
Røe Isaksen må forklare hvordan
arbeidslivet blir tryggere når det
blir dyrere å være fagorganisert og
flere går på korte arbeidskontrakter?
Hallgeir H. Langeland,
stortingsrepresentant (SV)

Frp vil gi politistudentene jobb!
Mens de fleste av oss ser frem til en
sommer med sol, bading og late dager, er sommeren også høysesong
for kriminalitet. Politiet står uten
kapasitet til å ta tak i problemet, på
tross av at 400 kvinner og menn i
disse dager blir ferdigutdannet ved
Politihøyskolen. Mange av dem vil
ikke få jobb. Dette vil Fremskrittspartiet få en endring på. Vi vil gi
ferdigutdannede politimenn - og
kvinner garanti om jobb.
Situasjonen med stadig økende
kriminalitet i flere storbyer, spesielt
hovedstaden, krever at politiet setter inn konkrete tiltak. Assisterende
Kripos-sjef Ketil Haukaas mener at
mer synlig politi har en avvergende
effekt og får kortere responstid på
kriminalitet. Løsningen ligger i å
opprette flere stillinger, slik at vi
sikrer mer synlig og tilstedeværende politi. Likevel har politidekningen blitt kraftig redusert de siste
syv årene med rødgrønn regjering.
Fremskrittspartiet forslo å øke budsjett til politiet med 580 millioner
kroner i 2012-budsjettet. Dette fikk
ikke støtte i Stortinget, og vi kan
konstatere at regjeringen Stoltenberg fortsetter nedbyggingen av
norsk politi.
Tallene fra 2010 og 2011 viser at
mange ikke har fått jobb ennå. Det
er en direkte sammenheng mellom
å bli tatt opp som student og det
konkrete behovet for bemanning i
politiet. Derfor er det ufattelig at regjeringen ikke viser vilje til å øke
bevilgningene til politiet. Regjerings fravær av handling svekker
vår trygghet.
Konsekvensen av manglende
politidekning er at færre kriminelle
handlinger etterforskes og oppklares. En rapport fra Riksrevisjonen
viser at oppklaringsprosenten for
vinningsforbrytelser i 2010 var på
16,6 prosent. Videre viser det seg at
oppklaringsprosenten ved boliginnbrudd, en vesentlig integritetskrenkelse, har ligget stabilt på
drøye 13 prosent fra 2006-2010.
Prioriteringene er harde og brutale.
Med Fremskrittspartiet i regjering blir din sikkerhet tatt på høyeste alvor.

Bjørn-Petter Finstad (NFH),
Edgar Henriksen (Nofima) og
Petter Holm (NFH og
Nofima)
Per-Willy Amundsen,
stortingsrepresentant, Frp

mistet denne posisjonen. Samtidig har det skjedd en
globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard
konkurranse i internasjonale markeder. Det vi har påpekt
i denne forbindelsen er at dagens fiskerisektor befinner
seg i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene
siden den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og livsgrunnlag. På
den andre siden en moderne konkurranseutsatt
økonomisk sektor, med stadig økende krav til
effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og
leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes å tro,
at myndighetene bør legge seg flat for den globale
markedslogikk. Vi har forsøkt å vise de dilemmaer som
opp-står når institusjonelle ordninger forankret i en
tradisjonell næringsmodell støter an mot kravene i
globale sjømatmarkeder. Poenget ved artikkelen er ikke
å angi den ene rette vei, men å få fram vanskene ved å
ri to hester samtidig. Når forventningene om at
fiskeriene skal være samfunnsbærende opprettholdes
samtidig med kravet om at bedriftene skal være
lønnsomme aktører i globale sjømatmarkeder, kan
resultatet lett bli at ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket
fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et godt
eksempel på hvordan motstridende forventninger
aktiviseres samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har
ordningen siden 2003 vært praktisert som en “rituell
øvelse ... uten praktisk betydning eller mulighet for
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offentlig intervensjon." Poenget her er at
leveringsforpliktelsen i snart 10 år har vært
vedlikeholdt i navnet, uten at den har blitt fulgt
opp i praksis. Ordningen er et eksempel på et
mer generelt mønster, der motstridende
forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør
at vi i minst like stor grad har en forventingskrise
som en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens varsel om en
mulig innstramming av leveringsordningen for
trålerne, slik at den får et reelt pliktinnhold. Dette
vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte
filetbedrifter. Om det bidrar til å løse de
økonomiske vanskene i filetindustrien er mer
tvilsomt. I forhold til vår primære argument er
forslaget likevel en åpenbar forbedring, nettopp
fordi det gir en avklaring av hvilke krav som skal
gjelde. Når en leveringsforpliktelse først er
etablert, bør den ha et reelt og praktisk innhold.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Historisk sett har imidlertid løsningen levert magre
økonomiske resultater og vi kan ikke se at de
underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at
disse spørsmålene fortsatt kommer til å stå på den
politiske dagsorden i årene fremover.
For den interesserte leser finnes hele artikkelen her:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/krisensom-ikketar-slutt
Bildetekst: Delta i debatten og skriv hva du mener.
Send innlegget på e-post til redaksjon@fremover.no
Innlegg må ha fullt navn og kan ha en maksimal lengde
på 800 ord/5.000 tegn. Fremover forbeholder seg retten
til å redigere lange innlegg.
© Fremover
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Norsk filetindustri bygger på for høye
forventninger om suksess og velstand langs
kysten. Det er det ikke grunnlag for, og derfor går
industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar
Henriksen i Nofima.
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✔

Island og Færøyene er langt større enn Norge på
eksport av tørkede fiskehoder. Island som er størst
eksporterte hoder for 226 millioner kroner i 2011. Fra
Færøyene gikk det torskehoder for 125 millioner kroner.
Islendingene åpner snart sitt andre tørkeri i Båtsfjord.

✔

Båter som skyter seismikk i Karahavet bruket Kirkenes som forsyningsbase. Det er påvist stor mengder
olje og gass i Karahavet, men inne på land kan det være
langt mer. Statoil har inngått en avtale med Rosneft som
betyr at Statoil vil bli med på oljejakten på tundraen.

3

✔

Norsk filetindustri bygger på for høye forventninger om suksess og velstand langs kysten. Det er det
ikke grunnlag for, og derfor går industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar Henriksen i Nofima. Industrien er
ikke egnet som politisk virkemiddel, mener han.

ent beløp

Industrien er ikke egnet som politisk virkemiddel,
mener han.

Det er norske biler så lang øyet kan se utenfor K Market i Näätämö.

© Finnmark Dagblad

tömä.

Alle foto: Vibjørn Madsen
uten veiledning på norsk. Alko har
her skiltet på norsk i stedet for finsk.
– Nordmenn er en stor og viktig
kundegruppe. Vi har også mange russiske kunder, men nordmennene er
nok flest, avslører en av de ansatte.
Og de norske kundene velger gjerne
på øverste hylle. Konjakk og whisky
er mest populært.

I dag er ikke differansen på diesel
mer enn en krone.
Forskjellen har på det
meste vært over to
kroner.
Bjørn Christiansen

Benedicte Salmi og Renate Kristiansen fra Kirkenes drar over grensa til Finland for å handle hver andre uke.

Selger også billige bleier
Russerne handlet for 52
millioner kroner i butikkene i Sør-Varanger i
2010, viste en undersøkelse som Kirkenes Næringshage publiserte i
2011. Beløpet kan stige
mye dette året.
Grensepasseringene
over
Skogfoss ventes å øke med 50
prosent i år ifølge det norske
generalkonsulatet i Murmansk. Det betyr 300.000 pas-

seringer, og de aller fleste som
passerer er russiske statsborgere.
Næringshagens undersøkelse viste at klær og tekstiler
var mest populært blant de
russiske kundene. De handlet
gjerne i det lavere eller midtre
prissjiktet. Jysk som har et
stort utvalg av rimeligere møbler og interiørartikler, hadde
også mange russiske kunder.
I dag står bleier øverst på
russernes handlelister. Pampers bleier selges til halve prisen i Norge i forhold til Russ-

land. Det samme er tilfelle i
Finland.
Både finske og norske kjøpmenn har grunn til å frykte tapt
omsetning dersom Pampers og
andre bleieprodusenter senker
prisene i Russland. Da kan en
god del av trafikken bli borte.
I Ivalo og i Kirkenes skjer
det samme. Russiske biler lastes fulle av varer, og aller mest
av bleier.
Turen fra Murmansk til Ivalo er noen få mil lengre enn til
Kirkenes. Mange legger likevel handleturen til Ivalo i ste-

det for Kirkenes. En tilfeldig
lørdag formiddag i juni kunne
Finnmark Næringsliv telle
flere russisk registrerte enn
finsk registrerte biler på den
store parkeringsplassen utenfor
S-markedet og Alkos lokaler.
Kirkenes frister med flere
butikker og større utvalg enn
Ivalo, men vareutvalget i Ivalo
er i større grad tilpasset de russiske kundene. Rimelige klær
og tekstiler, som ifølge undersøkelsen fra Kirkenes Næringshage er mest etterspurt, er
det stort tilbud av i Ivalo.

Handlelystne russerer er ikke redde for å kjøre langt. Fra Ivalo til Murmansk er avstanden 30 mil.
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Færøyene gikk det torskehoder for 125 millioner kroner.
Islendingene åpner snart sitt andre tørkeri i Båtsfjord.
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langt mer. Statoil har inngått en avtale med Rosneft som
betyr at Statoil vil bli med på oljejakten på tundraen.
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uten veiledning på norsk. Alko har
her skiltet på norsk i stedet for finsk.
– Nordmenn er en stor og viktig
kundegruppe. Vi har også mange russiske kunder, men nordmennene er
nok flest, avslører en av de ansatte.
Og de norske kundene velger gjerne
på øverste hylle. Konjakk og whisky
er mest populært.

I dag er ikke differansen på diesel
mer enn en krone.
Forskjellen har på det
meste vært over to
kroner.
Bjørn Christiansen

Benedicte Salmi og Renate Kristiansen fra Kirkenes drar over grensa til Finland for å handle hver andre uke.

Selger også billige bleier
Russerne handlet for 52
millioner kroner i butikkene i Sør-Varanger i
2010, viste en undersøkelse som Kirkenes Næringshage publiserte i
2011. Beløpet kan stige
mye dette året.
Grensepasseringene
over
Skogfoss ventes å øke med 50
prosent i år ifølge det norske
generalkonsulatet i Murmansk. Det betyr 300.000 pas-

seringer, og de aller fleste som
passerer er russiske statsborgere.
Næringshagens undersøkelse viste at klær og tekstiler
var mest populært blant de
russiske kundene. De handlet
gjerne i det lavere eller midtre
prissjiktet. Jysk som har et
stort utvalg av rimeligere møbler og interiørartikler, hadde
også mange russiske kunder.
I dag står bleier øverst på
russernes handlelister. Pampers bleier selges til halve prisen i Norge i forhold til Russ-

land. Det samme er tilfelle i
Finland.
Både finske og norske kjøpmenn har grunn til å frykte tapt
omsetning dersom Pampers og
andre bleieprodusenter senker
prisene i Russland. Da kan en
god del av trafikken bli borte.
I Ivalo og i Kirkenes skjer
det samme. Russiske biler lastes fulle av varer, og aller mest
av bleier.
Turen fra Murmansk til Ivalo er noen få mil lengre enn til
Kirkenes. Mange legger likevel handleturen til Ivalo i ste-

det for Kirkenes. En tilfeldig
lørdag formiddag i juni kunne
Finnmark Næringsliv telle
flere russisk registrerte enn
finsk registrerte biler på den
store parkeringsplassen utenfor
S-markedet og Alkos lokaler.
Kirkenes frister med flere
butikker og større utvalg enn
Ivalo, men vareutvalget i Ivalo
er i større grad tilpasset de russiske kundene. Rimelige klær
og tekstiler, som ifølge undersøkelsen fra Kirkenes Næringshage er mest etterspurt, er
det stort tilbud av i Ivalo.

Handlelystne russerer er ikke redde for å kjøre langt. Fra Ivalo til Murmansk er avstanden 30 mil.
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Om leveringsplikten til trålerne
Finnmark Dagblad. Publisert på trykk 27.06.2012.
Bjørn-Petter Finstad (NFH)|Edgar Henriksen (Nofima)|Petter Holm (NFH og Nofima). Seksjon: General.
Side: 20,21.
Del: 1.

I en kronikk har Steinar Eliassen hentet ut et
løsrevet sitat i en artikkel skrevet av oss, og på
bakgrunn av dette utviklet sine resonnementer og
stilt en rekke spørsmål. Her påstår Eliassen at vi
konkluderer med: «...
leveringsforpliktelsen blitt til en rituell øvelse
mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon». (Hele
setningen Eliassen har valgt lyder: «I stedet for
en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken var gjort
eksplisitt og sanksjonert ved offentlige
konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen blitt
til en rituell øvelse mellom fartøy og bedrift uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et
annet løsrevet sitat, kunne han enkelt ha
argumentert med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt
følgende setninger fra samme side i artikkelen:
«Leveringsforpliktelsene er - ut fra dette
perspektivet - en institusjonell garanti for
lokalsamfunnets plass i verdiskapningen i
fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et svik mot den
begunstigede bedrift, men også som et svik mot
det kystsamfunn der bedriften befinner seg.»
Motsetninger
Ingen av disse løsrevne sitatene fanger opp
spennet og nyansene i problemkomplekset vi
bretter ut i artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i norsk filetindustri.
Et viktig poeng i vår artikkel er de
motsetningsfylte forventninger som stilles til
fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien.
Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på kysten. I løpet av de
siste tiårene, og da særlig etter 200-mila og
oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis
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Nye Sp-statsråder
Dere sier jo også mange rare
ting bla.a. at våre rein er ikke er
større enn katter, at «kun dere
betaler», alle reineiere lever av
tilskudd, Ingen slakter noe og
«lar» reinflokken vokse, kjøttet
er så dårlig at det kun egner seg
som dyremat og enda verre
ting. Sist jeg fikk levert slakterein (jan-2011) fikk jeg «topp
pris» for alle, ingen ble kassert
slik dere påstår og vekta var der
den skal være. Ingen andre enn
Jarl Hellesvik, har forståelse for
at vi har enorme slakteproblemer, akkurat som det er for befolkningen under en streik.
«Slaktestreiken» som vi nå opplever, har allerede vart i mange
år!
Per A. Logje
Per har nok et poeng i det han
skriver, men problemet omkring overbeiting av vinterbeitene og omkring slakteriproblematikken er nok forhold som
den nye landbruksministeren
må se på. Men diskusjonen avslører også at et forhold som absolutt ikke er bra, har oppstått
mellom fastboende befolkning
og reindrifta. Mye av dette skyldes en reindrift som svært ofte
tar seg til rette, tar i bruk privat
eiendom, setter opp gjerder på
privat eiendom som om den var
deres egen. Jeg tror ikke reindrifta på noen måte er tjent
med konfliktnivået.
Ole Martin Rønning
Det veldig lett å kritisere reindrift når alt blir sett fra sitt eget
ståsted.En kamerat av meg ble
for noen år siden ilag med en
jente tilhørende reindrifta.Han
ble selvfølgelig med å hjelpe
med rein. Etter et år sa han til
meg at han hadde ikke trodd
reindrifta var så seriøs og flink
med det dem holdt på med etter alt det negative han hadde
hørt om dem. Man kan jo ikke
trekke fram ting skjedd i bestefar sin tid og sammenligne idag
hva som kanskje skjedde for 70
år siden. Og det er for mye påstander fra enkelte mot reindrift
som absolutt ikke er sanne.Og
det virker som at lengre ut mot
kysten du kommer, jo verre blir
det. Akkurat som noen er noe
bedre der ute enn vi på innland.
Jeg har jo vært så heldig,å bli
kjent med reindrifta. Å fått alt
det positive det har tilført
meg.Ikke som vi ser fra enkelte,mye negativt snakk og gammelt hat. Det negative er jo i den
tida jeg vokste opp og våre pratet samisk og finsk. Men ikke til
oss. Alt på grunn av fornorsningspolitikk. To språk ble tatt
fra meg, av staten. Det svir skikkelig.
Viggo Hansen
Nå kommer skattepengene
Jeg har ikke fått oppdatert skatteoppgjør, kun forhåndsberegnet skatt foreløpig Mandag er
de første skatteoppgjørene
klare, når kommer resten, jeg
bare lurer. Klarer ikke staten å

være mere presis eller er det
bare skryt og førbandet dikt alt
sammen ?
Kris V
De første skandinaviske jordbrukere var genetisk sør-europeere
Jeg har forstått det slik at koblingen til samene var først at de
virket å ha fysiske tilpasninger
som liknet mest på det samiske.
Deretter analyserte de deres
mitkondria og fant at de aller
fleste tilhørte haplogruppe U,
med de fleste tilhørende undergruppe U4 og U5, sistnevnte er
samme undergruppe som den
samiske tilhører. Nå har de altså
greid å ta ut autosomalt DNA.
Denne liknet mest på den finske av de de ble sammenliknet
med men har også genetisk variasjon som ikke lenger eksisterer. Du ser derfor at de befinner
seg i et «eget» rom i noen plotter hvor det er ingen moderne
befolkninger inne i det supplementære materialet.
Jan Hansen
NKFs historiefremstilling
Blander meg litt inn. öystä og
vestä har da vært brukt og er i
bruk her i Varanger. Hvem kjenner ikke østavinden (öystätuuli)
som blåser innover fjorden!
Jens Pedersen
f
Det er første gang jeg ser denne
siden, – yr.no på kvensk. Jeg fikk
ikke tid til å gå igjennom så mye,
men det var en del ting jeg reagerte på.
Det første at man kriver Isovouno om Storfjord selv om
kommunen har vedtatt at det
skal være Omasvuono.
Det andre var at man sidestiller joki og eno og slår dem sammen under det norske fellesnavnet elv. Det syns jeg er beklagelig, for det innskrenker varisasjonene i finsk. Eno er en annen type elv enn joki.
Dette med östa og vestä var
ikke så vanskelig å forstå, men
jeg har vansker med å forstå
hensikten med denne værmeldinga. Den som leser denne
værmeldingen er jo avhengig av
å forstå norsk, – og hva er da
hensikten mned en «kvensk»
versjon når det er helt klart at
målgruppen for denne værmeldinga er nordmenn.
Om målgruppen hadde vært
finsktalende som er på ferie i
Norge, ville man brukt flere finske termer. En finne som er på
ferie i Norge vil neppe forstå
denne værmeldinga slik den er
formulert i dag. På den måten
denne værmeldinga heller ikke
til nytte for nordmenn som lærer seg finsk i den hensikt å kunne følge finske værmeldinger
eller for å kunne snakke med
finner om været. Et språk har
også en funksjon som et kommunikasjonsmiddel. Språket
har således en oppgave ut over
det å være en eksotisk kuriositet.
Bjørnar Seppola
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Av Tore Nordtun (Ap), stortingsrepresentant

I rundt ti år har Norge bidratt med
militære styrker for å sikre fred og
samfunnsbygging i Afghanistan.
Nå er vi i ferd med å trappe ned
våre militære bidrag. Selv om sik-

kerhetssituasjonen i Afghanistan
i dag ikke er tilfredsstillende, er
det positive framskritt i landet.
Dette hadde ikke skjedd uten
den internasjonale innsatsen.
Den internasjonale innsatsen i
Afghanistan går nå inn i en ny
fase. ISAF-operasjonen, som Nor-

ge er en del av, skal avsluttes i
2014, og afghanerne tar stadig
større del av ansvaret for sikkerheten i eget land. Vårt viktigste
bidrag nå er trening og utdanning
av afghanske sikkerhetsstyrker.
Nå er det påkrevd at det internasjonale samfunn lever opp til

Om leveringsplikte
en til trålerne
Av Bjørn-Petter Finstad (NFH),
Edgar Henriksen (Nofima) og
Petter Holm (NFH og Nofima)

I en kronikk har Steinar Eliassen
hentet ut et løsrevet sitat i en artikkel skrevet av oss, og på bakgrunn
av dette utviklet sine resonnementer og stilt en rekke spørsmål. Her
påstår Eliassen at vi konkluderer
med: «… leveringsforpliktelsen
blitt til en rituell øvelse mellom
fartøy og bedrift uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon». (Hele setningen Eliassen har valgt lyder: «I stedet for
en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken
var gjort eksplisitt og sanksjonert
ved offentlige konsesjonsvilkår,
har leveringsforpliktelsen blitt til
en rituell øvelse mellom fartøy og
bedrift uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et annet løsrevet sitat,
kunne han enkelt ha argumentert
med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt følgende setninger fra
samme side i artikkelen: «Leveringsforpliktelsene er – ut fra dette
perspektivet – en institusjonell garanti for lokalsamfunnets plass i
verdiskapningen i fiskeriene.
Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et
svik mot den begunstigede bedrift,
men også som et svik mot det kystsamfunn der bedriften befinner
seg.»

Motsetninger
Ingen av disse løsrevne sitatene
fanger opp spennet og nyansene i
problemkomplekset vi bretter ut i
artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i
norsk filetindustri. Et viktig poeng
i vår artikkel er de motsetningsfylte forventninger som stilles til fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien. Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt grunnlag for liv
og virke på kysten. I løpet av de siste tiårene, og da særlig etter 200mila og oljeøkonomiens inntog, har
fiskeriene gradvis mistet denne po-

sisjonen. Samtidig har det skjedd
en globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard konkurranse
i internasjonale markeder. Det vi
har påpekt i denne forbindelsen er
at dagens fiskerisektor befinner seg
i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene siden den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og livsgrunnlag. På den andre
siden en moderne konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og leveringsdyktighet.

«Dette vil helt sikkert
bedre råstofftilførselen
til enkelte filetbedrifter.
Om det bidrar til å løse
de økonomiske vanskene i filetindustrien er
mer tvilsomt.»

Ingenting innfris
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar
Eliassen synes å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den globale markedslogikk. Det vi har forsøkt å vise de dilemmaer som oppstår når institusjonelle ordninger
forankret i en tradisjonell næringsmodell støter an mot kravene i globale sjømatmarkeder. Poenget ved
artikkelen er ikke å angi den ene
rette vei, men å få fram vanskene
ved å ri to hester samtidig. Når forventningene om at fiskeriene skal
være samfunnsbærende opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme
aktører i globale sjømatmarkeder,
kan resultatet lett bli at ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det
et godt eksempel på hvordan motstridende forventninger aktiviseres
samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har ordningen siden 2003

Artikkelforfatterne er usikre på effekten av sk
kjerpingen av leveringsplikten. Her er Aker Seafoods tre nye trålere, som er kontrahert. Aker Seafoods

vært praktisert som en «rituell
øvelse … uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon.» Poenget her er at leveringsforpliktelsen i snart 10 år har
vært vedlikeholdt i navnet, uten at
den har blitt fulgt opp i praksis.
Ordningen er et eksempel på et mer
generelt mønster, der motstridende
forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør at vi i minst like stor

grad har en forventingskrise som
en industrikrise.

Foredring
Vi har notert fiskeriministerens
varsel om en mulig innstramming
av leveringsordningen for trålerne,
slik at den får et reelt pliktinnhold.
Dette vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter.
Om det bidrar til å løse de økono-

miske vanskene i filetindustrien er
mer tvilsomt. I forhold til vår primære argument er forslaget likevel
en åpenbar forbedring, nettopp fordi det gir en avklaring av hvilke
krav som skal gjelde. Når en leveringsforpliktelse først er etablert,
bør den ha et reelt og praktisk innhold. Historisk sett har imidlertid
løsningen levert magre økonomiske resultater og vi kan ikke se at de

underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at disse spørsmålene fortsatt kommer til å stå på
den politiske dagsorden i årene
framover.
For den interesserte leser finnes
hele
artikkelen
her:
http://www.nofima.no/nyhet/201
2/06/krisen-som-ikke-tar-slutt

Vedtak om framtidas vide
eregående opplæringstilbud
Av Lisbeth Isaksen, fylkesråd,
Finnmark fylkeskommune

Lisbeth Isaksen, leder for kompetanseutvalget, hovedutvalget for
kompetanse

Fylkestinget har fattet et omfattende vedtak om videregående
opplæringstilbud som skal gjelde
fra skoleåret 2013/14.
Vi har en felles utfordring, nemlig å få flere elever enn 50 % til å
fullføre og å bestå videregående
opplæring innenfor en periode på
fem år. Hver elev skal inn i et globalisert arbeidsmarked der behovet
for å vise fram dokumentert kunnskap, blir mer og mer påkrevd. Ar-

beidsplasser der det ikke kreves
formalisert kunnskap, krymper stadig også i Finnmark. Ordinært tilbud til elevene i Finnmark, skjer
ved de åtte videregående skolene vi
har. Gjennom flere tiltak, skal møtet mellom lærer og elev styrkes
slik at den enkelte følges opp og
fanges opp dersom fraværet blir
mistenkelig stort.
Vi skal gjøre vår jobb i videregående skole, samtidig som vi må akseptere at en stor gruppe elever
kommer fra grunnskolen med for
dårlige forutsetninger til å klare
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videregående opplæring. Forskningen om årsak til frafall og ikke
bestått, forteller oss at den viktigste
grunnen til at elever slutter eller
ikke klarer eksamen i videregående
skole, er manglende ferdigheter og
kunnskaper fra grunnskolen. Kommunene i Finnmark jobber hardt for
å få bedre resultat, men ennå gir
ikke alle tiltak ønsket resultat.
Årets eksamensresultat i matematikk gir for eksempel, grunn til bekymring. Jeg har tro på at et tett og
godt samarbeid kommunene og
fylkeskommunen imellom, på sikt

vil gi bedre resultat.
For å kompensere for manglende
ferdigheter og kunnskap fra grunnskolen, vil vi i den videregående
opplæringen, gi enkeltelever mulighet til et alternativt første år der
det ikke blir eksamen men der det
gis tilbud om opplæring i norsk,
matte og engelsk. Samtidig kan
den samme elev få kjennskap til
flere muligheter innenfor yrkesfagene eller studieforberedende.
Fra skoleåret 2013/14 faller
LOSA bort og erstattes med andre
tilbud. I kommuner uten videregå-

ende skoler og med lavt elevtall
skal elever kunne få et utvidet tilbud innenfor yrkesfag.
Fra de samme kommuner er det
også elever som gjennom gode begrunnelser, ikke kan flytte og som
ønsker å ta studieforberedende.
Disse skal kunne få ta studieforberedende gjennom digitale løsninger
som lyd-bilde og nett. Her ønsker
vi at voksne som har familie og
jobb også skal kunne få ta videregående skole.

forpliktelsene man har påtatt seg.
Overgangen betyr at de har tillit til
at vi støtter de krefter som vil reise et stabilt, sikkert og mer utvidet Afghanistan, at det etableres
en troverdig gjennomføringsplan
for uttrekk også etter 2014, og at
man ikke blir stående alene igjen.

Det er viktig at ISAF-allierte følger
opp sine økonomiske lovnader
om støtte til afghanske sikkerhetsstyrker.
Så er det å håpe at overføring
av sikkerhetsansvaret til de afghanske sikkerhetsstyrkene skjer
på fredelig vis i 2014.

Alle får ikke
være med

En blå tråd i
boligpolitikken

Av Laila Marie Reiertsen (Frp),
stortingsrepresentant

Av Trond Helleland (H), stortingsrepresentant

«Alle skal med» er regjeringens
slagord. Men, er det slik at vi har
et arbeidsliv, hvor alle får være
med å bruke sine evner, talent og
kreativitet, sitt intellekt eller sine
praktiske ferdigheter? Alt for
mange står uten arbeid, og mulighet for å komme i arbeid. Blant
disse potensielle arbeidstakere
finner vi mennesker med nedsatt
funksjonsevne, innvandrere, ungdom, langtidsledige, der i blant
mange med lav eller ingen utdanning. Til tross for utallige strategier og garantier for å få disse
gruppene i aktivitet og arbeid, så
har det ikke hjulpet, antallet som
står utenfor er fortsatt altfor høyt.
Langtidsgarantien for ungdom er
blitt et skrivebordsdokument.
Unge, friske mennesker dropper
ut av skolen, og ender som passive mottakere av sosiale stønader
på Nav. Arbeidsledigheten blant
unge i Europa er bekymringsfull
høy, og den er ikke dalende, men
oppadgående, der også Norge har
sine utfordringer.

Nylig kunne vi lese at Statistisk
sentralbyrå spår eksplosjon i befolkningsveksten, samtidig som
boligbyggingen ikke klarer å holde tritt. Det er viktig å legge til
rette for at folk har et sted å bo, at
det bygges nok boliger og at folk
flest får råd til å bo i boligene. Det
bygges altså for få boliger i Norge. Det gjør det vanskelig å komme inn på boligmarkedet for de
som i dag står utenfor. Lønningene er omtrent 2,5-doblet, mens
boligprisene er 6,6-doblet, siden
1992.
Vi trenger derfor en blå tråd i
boligpolitikken. Vi trenger mer
frihet for kommunene til å bygge, begrensning i innsigelsene og
vi trenger å bygge ut bolig og
infrastruktur samlet. Dette vil
gjøre at vi får flere boliger og det
vil gjøre at også gruppene som i
dag står utenfor kommer seg inn
på boligmarkedet.
I dag kan så mange som 22 instanser sette en stopper for én boligplan. Ikke én instans har ansvaret for å være pådriver. Høyre
vil at kommunene skal få anledning til å regulere et tilstrekkelig
antall tomter til boligformål, og
det er på høy tid med en begrensning i statlige og fylkeskommunale myndigheters mulighet til å
overprøve kommunenes avgjørelser på dette området. I tillegg
bør all forvaltning av boligpolitikk samles i Kommunal- og regionaldepartementet, som så bør
få den pådriverrollen som ingen i
dag har. Det må også åpnes for
forenklede og differensierte planog byggesaksprosesser, og reguleringsplaner med lenger levetid
enn 5 år. Femårsfristen er krevende og kostnadsdrivende spesielt for store og komplekse utbyggingsprosjekter som ofte tar 10–
15 år å gjennomføre.
Det som nok likevel er viktigst
av alt, er å sørge for en «blå tråd»
i arealplanleggingen. En helhetlig
areal- og transportplanlegging er
en viktig forutsetning for boligbygging, og det må bli en større
sammenheng mellom hvor vei og
bane bygges og hvor det bør bygges boliger, selv om dette berører
ulike sektorinteresser. Høyre vil
derfor legge opp til ha sammenhengende utvikling av infrastruktur og boligbygging, spesielt i
pressområdene. Det må legges til
rette for utbygging av enkel, rask
og miljøvennlig transport til nye
utbyggingsområder. Det å sørge
for en god infrastruktur i pressområdene, hvor det er lettere og
raskere å ta seg fra ett sted til et
annet, vil virke avlastende og
prisutjevnende på boligmarkedet.
Dette er bare noen av forslagene Høyre har fremmet i Stortinget for å sørge for at det bygges
nok boliger. Over sommeren skal
forslaget behandles - vi holder
pusten!

Vi må erkjenne at verden har
gått framover, og vi får ikke flere
inn i arbeidslivet ved å stenge ulike grupper ute, slik regjeringens
arbeidslivspolitikk legger opp til.
Dansk Radio hadde i april i år et
innslag om arbeidsledighet.
Dansk forskning viser at arbeidsledige som har kommet sent i
gang i arbeidslivet, ligger etter i
lønn. I gjennomsnitt ligger de
50.000 kroner etter i lønn, noe
som kan utgjøre så mye som opptil 2 millioner kroner i et helt liv, i
tillegg taper de både pensjon og
kommer sent i gang med etablering. Forskerne mener at man
mister en hel generasjon på grunn
av ungdomsledighet i Danmark.
Arbeidsledige dansker forteller at
det å være arbeidsledig har preget dem, selv etter at de har kommet i fast arbeid. De startet arbeidslivet med å gå arbeidsledige.
Nå viser også norsk forskning
at arbeidsledige føler ser «brennemerket» for livet. Det å være
arbeidsledig gjør noe med et
menneske, det og ikke føle seg til
nytte og kunne få bidra til samfunnet, og å få oppleve å være
økonomisk selvhjulpen, gjør noe
med selvbildet og selvfølelsen til
et menneske. Fremskrittspartiet
blir beskyldt av regjeringspartiene for å rasere arbeidslivet. En
påstand som ikke henger på greip,
men som er lett å bruke når man
ikke har egne gode argumenter og
tiltak for å løse de utfordringer
som ligger i dagens og framtidens
arbeidsliv. Det nytter ikke å skylde på Frp, vi har lagt fram mange
og gode forslag i Stortinget som
regjeringspartiene Ap, Sp og SV
har valgt å stemme ned.

mistet denne posisjonen. Samtidig har det skjedd en
globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard
konkurranse i internasjonale markeder. Det vi har påpekt
i denne forbindelsen er at dagens fiskerisektor befinner
seg i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene
siden den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og livsgrunnlag. På
den andre siden en moderne konkurranseutsatt
økonomisk sektor, med stadig økende krav til
effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og
leveringsdyktighet.
Ingenting innfris
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes å tro,
at myndighetene bør legge seg flat for den globale
markedslogikk. Det vi har forsøkt å vise de dilemmaer
som opp-står når institusjonelle ordninger forankret i en
tradisjonell næringsmodell støter an mot kravene i
globale sjømatmarkeder. Poenget ved artikkelen er ikke
å angi den ene rette vei, men å få fram vanskene ved å
ri to hester samtidig. Når forventningene om at
fiskeriene skal være samfunnsbærende opprettholdes
samtidig med kravet om at bedriftene skal være
lønnsomme aktører i globale sjømatmarkeder, kan
resultatet lett bli at ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket
fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et godt
eksempel på hvordan motstridende forventninger
aktiviseres samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har
ordningen siden 2003 vært praktisert som en «rituell
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øvelse ... uten praktisk betydning eller mulighet
for offentlig intervensjon.» Poenget her er at
leveringsforpliktelsen i snart 10 år har vært
vedlikeholdt i navnet, uten at den har blitt fulgt
opp i praksis. Ordningen er et eksempel på et
mer generelt mønster, der motstridende
forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør
at vi i minst like stor grad har en forventingskrise
som en industrikrise.
Foredring
Vi har notert fiskeriministerens varsel om en
mulig innstramming av leveringsordningen for
trålerne, slik at den får et reelt pliktinnhold. Dette
vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte
filetbedrifter. Om det bidrar til å løse de
økonomiske vanskene i filetindustrien er mer
tvilsomt. I forhold til vår primære argument er
forslaget likevel en åpenbar forbedring, nettopp
fordi det gir en avklaring av hvilke krav som skal
gjelde. Når en leveringsforpliktelse først er
etablert, bør den ha et reelt og praktisk innhold.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Historisk sett har imidlertid løsningen levert magre
økonomiske resultater og vi kan ikke se at de
underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at
disse spørsmålene fortsatt kommer til å stå på den
politiske dagsorden i årene framover.
For den interesserte leser finnes hele artikkelen her:
http://www.nofima.no/nyhet/201 2/06/krisen-somikke-tar-slutt
«Dette vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte
filetbedrifter. Om det bidrar til å løse de økonomiske
vanskene i filetindustrien er mer tvilsomt.»
Bildetekst: Artikkelforfatterne er usikre på effekten av
skjerpingen av leveringsplikten. Her er Aker Seafoods tre
nye trålere, som er kontrahert. Aker Seafoods
© Finnmark Dagblad
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Like mye forventningskrise som industrikrise
Nordlys. Publisert på trykk 27.06.2012.
Bjørn-Petter Finstad (NFH)|Edgar Henriksen (Nofima)|Petter Holm (NFH og Nofima). Seksjon: General.
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Del: 1.

Vi har notert fiskeriministerens varsel om en
mulig innstramming av leveringsordningen for
trålerne, slik at den får et reelt pliktinnhold. Dette
vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte
filetbedrifter. Om det bidrar til å løse de
økonomiske vanskene i filetindustrien, er mer
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Vi har notert fiskeriministerens varsel om en mulig innstramming av leveringsordningen for trålerne,
slik at den får et reelt pliktinnhold. Dette vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter.
Om det bidrar til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien, er mer tvilsomt.

Like mye forventningskrise som industrikrise
Av Bjørn-Petter Finstad (NFH),
Edgar Henriksen (Nofima) og
Petter Holm (NFH og Nofima)

...tvilsomt. Svar til Steinar Eliassen om
leveringsplikten: I et innlegg i Nordlys 25. juni har
Steinar Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en
artikkel skrevet av oss, og på bakgrunn av dette
utviklet sine resonnementer og stilt en rekke
spørsmål.
Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: «...
leveringsforpliktelsen blitt til en rituell øvelse
mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon». (Hele
setningen Eliassen har valgt lyder: «I stedet for
en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken var gjort
eksplisitt og sanksjonert ved offentlige
konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen blitt
til en rituell øvelse mellom fartøy og bedrift uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon»).

Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten:
I et innlegg i Nordlys 25. juni har
Steinar Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en artikkel skrevet av oss,
og på bakgrunn av dette utviklet sine
resonnementer og stilt en rekke
spørsmål.
Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: «... leveringsforpliktelsen blitt til en rituell øvelse
mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon». (Hele setningen Eliassen har valgt lyder: «I stedet
for en relasjon mellom tre parter,
der lokalsamfunnets interesser i saken var gjort eksplisitt og sanksjonert ved offentlige konsesjonsvilkår,
har leveringsforpliktelsen blitt til en
rituell øvelse mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning eller
mulighet for offentlig intervensjon»).

Motsatt fortegn
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et annet løsrevet sitat,
kunne han enkelt ha argumentert
med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt følgende setninger fra
samme side i artikkelen: «Leveringsforpliktelsene er – ut fra dette
perspektivet – en institusjonell garanti for lokalsamfunnets plass i
verdiskapningen i fiskeriene. Brudd
på leveringsforpliktelsene forstås
dermed ikke bare som et svik mot
den begunstigede bedrift, men også
som et svik mot det kystsamfunn der
bedriften befinner seg.»
Ingen av disse løsrevne sitatene
fanger opp spennet og nyansene i
problemkomplekset vi bretter ut i

FORVENTNINGER: Når forventningene om at fiskeriene skal være samfunnsbærende opprettholdes samtidig

med kravet om at bedriftene skal være lønnsomme aktører i globale sjømatmarkeder, kan resultatet lett bli at
ingen av delene innfris, skriver artikkelforfatterne.
Foto: Knut Johansen

artikkelen. Den handler om den permanente krisesituasjonen i norsk filetindustri.
Et viktig poeng i vår artikkel er de
motsetningsfylte forventninger som
stilles til fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien. Tradisjonelt
har fiskeriene vært et sentralt grunnlag for liv og virke på kysten. I løpet
av de siste tiårene, og da særlig etter
200-mila og oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis mistet
denne posisjonen. Samtidig har det
skjedd en globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard konkurranse i internasjonale markeder.

To næringsmodeller
Det vi har påpekt i denne forbindelsen er at dagens fiskerisektor befinner seg i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene siden den
tradisjonelle næringsformen, der fiske og fiskeforedling har vært basisnæring og livsgrunnlag. På den andre siden en moderne konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig økende krav til effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar
Eliassen synes å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den globa-

le markedslogikk. Det vi har forsøkt
å vise er de dilemmaer som oppstår
når institusjonelle ordninger forankret i en tradisjonell næringsmodell
støter an mot kravene i globale sjømatmarkeder.
Poenget med artikkelen er ikke å
angi den ene rette vei, men å få fram
vanskene ved å ri to hester samtidig.
Når forventningene om at fiskeriene
skal være samfunnsbærende opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme aktører i globale sjømatmarkeder, kan
resultatet lett bli at ingen av delene
innfris.

Motstridende forventninger
Når det gjelder det punktet Eliassen
spesielt har trukket fram, trålernes
leveringsforpliktelser, er det et godt
eksempel på hvordan motstridende
forventninger aktiviseres samtidig.
Som vi påpekte i vår artikkel, har
ordningen siden 2003 vært praktisert
som en «rituell øvelse – uten praktisk
betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon.»
Poenget her er at leveringsforpliktelsen i snart ti år har vært vedlikeholdt i navnet, uten at den har blitt
fulgt opp i praksis. Ordningen er et
eksempel på et mer generelt mønster, der motstridende forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør
at vi i minst like stor grad har en forventningskrise som en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens
varsel om en mulig innstramming av
leveringsordningen for trålerne, slik
at den får et reelt pliktinnhold. Dette
vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter. Om det
bidrar til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien, er mer tvilsomt.
I forhold til vårt primære argument er forslaget likevel en åpenbar
forbedring, nettopp fordi det gir en
avklaring av hvilke krav som skal
gjelde. Når en leveringsforpliktelse
først er etablert, bør den ha et reelt og
praktisk innhold. Historisk sett har
imidlertid løsningen levert magre
økonomiske resultater, og vi kan
ikke se at de underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at disse
spørsmålene fortsatt kommer til å stå
på den politiske dagsorden i årene
framover.
For den interesserte leser finnes
hele
artikkelen
vår
her:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/0
6/krisen-som-ikke-tar-slutt

Strandgatekvartalet – en lang og omfattende prosess
Av Britt Hege Alvarstein (Frp),
byråd for byutvikling, Tromsø

I Nordlys 21. juni har Nordlys en
kommentar til kommunens behandling av «Strandgatekvartalet»
ført i penn av Tone Jensen. Denne
artikkelen vil jeg gjerne knyttet
noen kommentarer til.
19. juni behandlet kommunestyret klage på reguleringsvedtaket
som kommunestyret gjorde 9.11.11
og i realiteten også vedtaket
27.04.11. Klagesaken er nå oversendt fylkesmannen som vil ta stilling til om det er gjort saksbehandlingsfeil. Klagesaken er en
gjennomgang av fire klager som i
hovedsak tar opp forhold som har
vært drøftet i merknadsbehandlingen tidligere i prosessen i tillegg til at
det påstås at det er gjort feil i saks-

behandlingen. Kommunen har
oversittet fristen til å behandle klagene. Dette er en saksbehandlingsfeil som ikke har svekket klagernes
posisjon.
I kommentaren på side 2 i Nordlys blandes behandlingen av reguleringsplanen og klagebehandlingen. Fylkesmannen har tidligere behandlet kommunens reguleringsbehandling og kritisert at kommunen
benyttet en begrenset høring av den
siste endring av planen, men sier at
dette anses som kompensert ettersom berørte fikk direkte underretning. Påstanden om 18 saksbehandlingsfeil savner saklig grunnlag. Så langt dreier dette seg om en
plansak.
Nordlys skulle ikke ha noen
grunn til å bekymre seg over byggesaksbehandling. Den forvaltes

med høy profesjonalitet og saksbehandlingstid langt under gjennomsnittet.
Det er grunn til å minne om at
plansaken i Strandgatekvartalet har
vært gjennom en lang og omfattende prosess.
Allerede i 2005 behandlet planutvalget en prinsippsak hvor det ble
vedtatt at man kunne regulere en utbygging som fylte kvartalet og tillot
bygging i nabogrensen. I 2007 foreslo administrasjonen at innsigelsen
fra fylkets kulturvernetat skulle tas
til følge. Flertallet i utvalget vedtok
imidlertid å legge planen ut med
noe reduserte høyder. Dette ble
fulgt opp av kommunestyret da de
behandlet sentrumsplanen i 2008.
Strandgatekvartalet som ble foreslått som bevaringsverdig bygningsmiljø, ble tatt ut av planen.

Planarbeidet ble annonsert med
oppstart og ny oppstart i 2005 og
2007 og ble samtidig presentert
under «Byutviklingens år» som
hadde en egen vandring i kvartalet.
Da planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2007, var prosjektet meget godt kjent. I reguleringssaken som kommunestyret godkjente 27. april var spørsmålene om
bygging mot nabobebyggelsen
inne i kvartalet drøftet og merknadene om dette vurdert. I tillegg var
det redegjort for meglingen med
fylkeskommunen som ikke hadde
ført fram.
Da byrådet la saken fram til ny
behandling i kommunestyret 8. november 2011 var prosjektet ytterligere redusert. Saken konsentrerte
seg i hovedsak om de endringene
som en nå var blitt enige med fyl-

keskommunen om å gjøre i planen.
Kommunestyret ble orientert om at
dette på ett punkt førte til en økning
av byggehøyden mot Storgata 57.
Jeg er av den oppfatning at denne
saken har vært grundig opplyst for
dem som skulle fatte vedtak. Videre
har de som blir berørt hatt god anledning til å gjøre seg kjent med saken og komme med sine innspill.
De ulike kritiske innspill til planen
var godt kjent da kommunestyret
fattet sine vedtak. På dette grunnlaget har kommunestyret vedtatt ikke
å ta klagene til følge.
De i kommunestyret som ønsker
omkamp i denne saken bør være
klar over at prosjektet ikke er vesentlig større enn det som har blitt
foreslått som alternativ i tidligere
behandling.

Motsatt fortegn
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et
annet løsrevet sitat, kunne han enkelt ha
argumentert med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt
følgende setninger fra samme side i artikkelen:
«Leveringsforpliktelsene er - ut fra dette
perspektivet - en institusjonell garanti for
lokalsamfunnets plass i verdiskapningen i
fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et svik mot den
begunstigede bedrift, men også som et svik mot
det kystsamfunn der bedriften befinner seg.»
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Ingen av disse løsrevne sitatene fanger opp
spennet og nyansene i problemkomplekset vi
bretter ut i artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i norsk filetindustri.
Et viktig poeng i vår artikkel er de
motsetningsfylte forventninger som stilles til
fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien.
Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på kysten. I løpet av de
siste tiårene, og da særlig etter 200-mila og
oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis
mistet denne posisjonen. Samtidig har det
skjedd en globalisering. Norsk fiskerinæring
møter derfor hard konkurranse i internasjonale
markeder.
To næringsmodeller
Det vi har påpekt i denne forbindelsen er at
dagens fiskerisektor befinner seg i spennet
mellom to næringsmodeller. På den ene siden
den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og
livsgrunnlag. På den andre siden en moderne
konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet, kvalitet,
dokumentasjon og leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes
å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den
globale markedslogikk. Det vi har forsøkt å vise
er de dilemmaer som oppstår når institusjonelle
ordninger forankret i en tradisjonell
næringsmodell støter an mot kravene i globale
sjømatmarkeder.
Poenget med artikkelen er ikke å angi den ene
rette vei, men å få fram vanskene ved å ri to
hester samtidig. Når forventningene om at
fiskeriene skal være samfunnsbærende
opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme aktører i
globale sjømatmarkeder, kan resultatet lett bli at
ingen av delene innfris.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket
fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et godt
eksempel på hvordan motstridende forventninger
aktiviseres samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har
ordningen siden 2003 vært praktisert som en «rituell
øvelse - uten praktisk betydning eller mulighet for
offentlig intervensjon.»
Poenget her er at leveringsforpliktelsen i snart ti år har
vært vedlikeholdt i navnet, uten at den har blitt fulgt opp
i praksis. Ordningen er et eksempel på et mer generelt
mønster, der motstridende forventningsstrukturer
vedlikeholdes. Dette gjør at vi i minst like stor grad har
en forventningskrise som en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens varsel om en mulig
innstramming av leveringsordningen for trålerne, slik at
den får et reelt pliktinnhold. Dette vil helt sikkert bedre
råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter. Om det bidrar
til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien, er
mer tvilsomt.
I forhold til vårt primære argument er forslaget likevel en
åpenbar forbedring, nettopp fordi det gir en avklaring av
hvilke krav som skal gjelde. Når en leveringsforpliktelse
først er etablert, bør den ha et reelt og praktisk innhold.
Historisk sett har imidlertid løsningen levert magre
økonomiske resultater, og vi kan ikke se at de
underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at
disse spørsmålene fortsatt kommer til å stå på den
politiske dagsorden i årene framover.
For den interesserte leser finnes hele artikkelen vår her:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/0 6/krisen-somikke-tar-slutt
Bildetekst: FORVENTNINGER: Når forventningene om at
fiskeriene skal være samfunnsbærende opprettholdes
samtidig med kravet om at bedriftene skal være
lønnsomme aktører i globale sjømatmarkeder, kan
resultatet lett bli at ingen av delene innfris, skriver
artikkelforfatterne.
© Nordlys

Motstridende forventninger
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Løsrevne sitater
Framtid i Nord. Publisert på trykk 26.06.2012.

Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten
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I en kronikk i Intrafish 21. juni har Steinar
Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en artikkel
skrevet av oss, og på bakgrunn av dette utviklet
sine resonnementer og stilt en rekke spørsmål.
Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: "?
leveringsforpliktelsen blitt til en rituell øvelse
mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon". (Hele
setningen Eliassen har valgt lyder: "I stedet for
en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken var gjort
eksplisitt og sanksjonert ved offentlige
konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen blitt
til en rituell øvelse mellom fartøy og bedrift uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon").
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et
annet løsrevet sitat, kunne han enkelt ha
argumentert med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt
følgende setninger fra samme side i artikkelen:
"Leveringsforpliktelsene er - ut fra dette
perspektivet - en institusjonell garanti for
lokalsamfunnets plass i verdiskapningen i
fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et svik mot den
begunstigede bedrift, men også som et svik mot
det kystsamfunn der bedriften befinner seg."

Framtid i Nord

Tirsdag 26. juni 2012

FiN mener…

Ute av
Robek
Lyngen kommune er
ute av Robek-registeret. Det et tegn på at
det er gjort grep som
har bidratt til at kommunen selv kan gjøre
vedtak uten å ta kontakt med fylkesmann
Svein Ludvigsen.
Lyngsværingene har grunn til å være
fornøyd. Kommunen er ikke lenger
en Robek-kommune. Enkelt sagt er
det slik at økonomien er under krontroll. Nå kan kommunen gjøre alle
typer vedtak uten å spørre fylkesmannen. Lyngen har stått til eksamen og det må gi en god følelse.
Kommunene i Nord-Troms har gått
ut og inn av registeret. Det er flott at
trenden nå synes å være at det fleste
gjør en god jobb for å kunne ta egne
beslutninger uten å spørre andre.
Beboerne i Lyngen vil merke lite til
at kommunen er blitt friskmeldt.
For de som siter i kommunestyret vil
det bety noe om man er med i, eller
ikke med i registeret. Når andre må
godkjenne beslutninger ha man
egentlig ingen mulighet til å gjøre
politiske besklutninger som er riktig
og som er kostbare. Det er slik at politikken bare fungerer godt når man
må spørre andre om lov.
Lyngen har vist at det er mulig å få
økonomien på stell. Fortsatt er det
kommuner i regionen som holder til
i Robek-registeret. Nå har Lyngen
kommune vist vei. Det er ikke så
vanskelig å få rett til å gjøre egne
vedtak uten at noen må godkjenne
forslag og vedtak. Sånn sett er det
slik at når noen går ut av registret –
ja, da er det en seier for demokratiet.
Det har vært lav valgoppslutning i
alle kommuner. Mangelen på engasjement har sammenheng med kommunene muligheter til å gjøre egne
valg. Når innbyggerne får vite at det
er fylkesmannen som styrer synker
engasjementet. At interessen for politikk synker er slett ikke bra.
Kommunene i Nord-Troms har bruk
for ildsjeler som kan utvikle og
bygge gode løsninger for sine innbyggere. Da er det alltid best å holde
seg utenfor Robek-registeret. De
viser at det er kontroll på økonomien, at man kan fatte egne beslutninger, og at man kan bryte meninger i
kommunestyre eller formannskap.
Alle kommunene jobber for å
komme seg ut av registeret. Lyngen
har klart det. Nå bør de andre
komme etter.

Sjefredaktør
Yngve Nilssen

Løsrevne sitater
Svar til Steinar Eliassen
om leveringsplikten
I en kronikk i Intrafish 21. juni har Steinar Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en
artikkel skrevet av oss, og på bakgrunn
av dette utviklet sine resonnementer og
stilt en rekke spørsmål. Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: «… leveringsforpliktelsen blitt til en rituell
øvelse mellom fartøy og bedrift uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon». (Hele setningen
Eliassen har valgt lyder: «I stedet for en
relasjon mellom tre parter, der lokalsamfunnets interesser i saken var gjort eksplisitt og sanksjonert ved offentlige konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen
blitt til en rituell øvelse mellom fartøy og
bedrift uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et annet løsrevet sitat, kunne han
enkelt ha argumentert med motsatt fortegn og stilt oss helt andre spørsmål. Han
kunne for eksempel valgt følgende setninger fra samme side i artikkelen: «Leveringsforpliktelsene er – ut fra dette
perspektivet – en institusjonell garanti
for lokalsamfunnets plass i verdiskapningen i fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene forstås dermed ikke bare
som et svik mot den begunstigede bedrift,
men også som et svik mot det kystsamfunn der bedriften befinner seg.»
Ingen av disse løsrevne sitatene fanger
opp spennet og nyansene i problemkomplekset vi bretter ut i artikkelen.
Den handler om den permanente krisesituasjonen i norsk filetindustri. Et viktig
poeng i vår artikkel er de motsetningsfylte forventninger som stilles til fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien. Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på kysten. I
løpet av de siste tiårene, og da særlig
etter 200-mila og oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis mistet denne
posisjonen. Samtidig har det skjedd en
globalisering. Norsk fiskerinæring møter
derfor hard konkurranse i internasjonale
markeder. Det vi har påpekt i denne forbindelsen er at dagens fiskerisektor befinner seg i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene siden den
tradisjonelle næringsformen, der fiske og

fiskeforedling har vært basisnæring og
livsgrunnlag. På den andre siden en moderne konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig økende krav til effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og
leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes å tro, at myndighetene bør
legge seg flat for den globale markedslogikk. Det vi har forsøkt å vise de dilemmaer som oppstår når institusjonelle ordninger forankret i en tradisjonell
næringsmodell støter an mot kravene i
globale sjømatmarkeder. Poenget ved artikkelen er ikke å angi den ene rette vei,
men å få fram vanskene ved å ri to hester
samtidig. Når forventningene om at fiskeriene skal være samfunnsbærende
opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme aktører
i globale sjømatmarkeder, kan resultatet
lett bli at ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et godt eksempel på
hvordan motstridende forventninger aktiviseres samtidig. Som vi påpekte i vår
artikkel, har ordningen siden 2003 vært
praktisert som en «rituell øvelse … uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon.» Poenget her er at
leveringsforpliktelsen i snart 10 år har
vært vedlikeholdt i navnet, uten at den
har blitt fulgt opp i praksis. Ordningen er

et eksempel på et mer generelt mønster,
der motstridende forventningsstrukturer
vedlikeholdes. Dette gjør at vi i minst
like stor grad har en forventingskrise
som en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens varsel
om en mulig innstramming av leveringsordningen for trålerne, slik at den får et
reelt pliktinnhold. Dette vil helt sikkert
bedre råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter. Om det bidrar til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien er mer
tvilsomt. I forhold til vår primære argument er forslaget likevel en åpenbar forbedring, nettopp fordi det gir en avklaring av hvilke krav som skal gjelde. Når
en leveringsforpliktelse først er etablert,
bør den ha et reelt og praktisk innhold.
Historisk sett har imidlertid løsningen levert magre økonomiske resultater og vi
kan ikke se at de underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at disse
spørsmålene fortsatt kommer til å stå på
den politiske dagsorden i årene framover.
For den interesserte leser finnes hele artikkelen
her:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/kri
sen-som-ikke-tar-slutt
Bjørn-Petter Finstad (NFH), Edgar
Henriksen (Nofima) og Petter Holm
(NFH og Nofima)

Ny langtidsplan for Forsvaret
Av Ine Eriksen Søreide, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité
(H)
Torsdag 14. juni behandlet Stortinget
Forsvarets langtidsplan. Dette er andre
gang under den rødgrønne regjeringen at
det ikke har vært mulig å skape et bredere forlik om forsvarspolitikken. En
samlet opposisjon møtte dessverre liten
vilje til å skape enighet.
Mens regjeringen påstår at Forsvaret er i
«balanse» på alle områder er Høyre bekymret for den økonomiske bærekraften
i dagens og fremtidens norske forsvar.
Dette gjelder den løpende finansieringen
allerede i dag og vil bli enda mer utfordrende med anskaffelsen og driften av
kampfly. Vi mener at den økonomiske
virkelighetsbeskrivelse regjeringen ligger til grunn ikke er riktig. Det er fortsatt
er en betydelig ubalanse mellom Forsvarets pålagte oppgaver, struktur og økonomiske ressurser. Alle tilbakemeldinger
fra sektoren, fra uavhengige observatører
og eksterne forskningsmiljøer tyder på
dette. Regjeringens vrengebilde skaper et
vanskelig utgangspunkt for en reell for-

svarsdebatt, med fokus på de overordnede spørsmålene. Ved behandlingen i
Stortinget ble det klart at regjeringspartienes representanter nesten utelukkende
ville snakke om uenighet i lokaliseringssaker, fremfor å ta opp større og viktigere
spørsmål.
Regjeringen har anklaget Høyre for å prioritere «asfalt foran operativ evne». Det
er ikke riktig. Samlet ville våre forslag
forbedre Forsvarets operative evne i større grad enn regjeringens. Blant annet
ville vårt forslag til innretning på Heimevernet, med klar styrking av innsatsstyrkene, bety massiv økning i landmilitær
evne. Regjeringen vil derimot kutte i
HVs spisse ende og videreføre en for stor
struktur med for lite trening. Når regjeringen vil legge ned luftkontroll- og varslingsstasjonen på Mågerø øker sårbarheten og faren for at teknisk svikt,
uforutsette hendelser eller bevisste angrep kan ramme luftkontrollen over
Norge. Høyre har også vilje til å betale.
Siden 2008 har vi i våre alternative budsjetter foreslått bevilgninger til Forsvaret
på 2,65 milliarder ut over regjeringens
forslag.

Høyre støtter forslaget om en hovedbase
for kampfly på Ørland. Ut fra en samlet
vurdering synes Ørland best egnet for å
samle hoveddelen av Luftforsvarets styrkeproduksjon. Høyre vil i tillegg ha en
permanent fremskutt base lenger nord,
og at en løsning for en slik fremskutt
base burde vært funnet i Bodø. Dette
ville bidratt til å opprettholde et høykompetent flyfaglig miljø og vært den beste
løsningen i et helhetlig operativt og samfunnsøkonomisk perspektiv. Regjeringens forutsetning om å kunne forlate
Bodø kostnadsfritt eller med fortjeneste
holder dessuten ikke.
Høyre er villige til å fatte vanskelige beslutninger for å gjøre nødvendige omstillinger i Forsvaret. Det har vi bevist, ikke
minst i regjering fra 2001–2005. Men:
Da må det være snakk om riktige omstillinger – som gir reell og målbar operativ
gevinst eller økonomiske innsparinger.
De må dessuten være bygget på solide
analyser og etterprøvbare økonomiske
og faglige premisser. Regjeringens forslag møter ikke disse kravene.

Ingen av disse løsrevne sitatene fanger opp
spennet og nyansene i problemkomplekset vi
bretter ut i artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i norsk filetindustri.
Et viktig poeng i vår artikkel er de
motsetningsfylte forventninger som stilles til
fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien.
Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på kysten. I løpet av de
siste tiårene, og da særlig etter 200-mila og
oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis
mistet denne posisjonen. Samtidig har det
skjedd en globalisering. Norsk fiskerinæring
møter derfor hard konkurranse i internasjonale
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markeder. Det vi har påpekt i denne forbindelsen
er at dagens fiskerisektor befinner seg i spennet
mellom to næringsmodeller. På den ene siden
den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og
livsgrunnlag. På den andre siden en moderne
konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet, kvalitet,
dokumentasjon og leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes
å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den
globale markedslogikk. Det vi har forsøkt å vise
de dilemmaer som oppstår når institusjonelle
ordninger forankret i en tradisjonell
næringsmodell støter an mot kravene i globale
sjømatmarkeder. Poenget ved artikkelen er ikke å
angi den ene rette vei, men å få fram vanskene
ved å ri to hester samtidig. Når forventningene
om at fiskeriene skal være samfunnsbærende
opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme aktører i
globale sjømatmarkeder, kan resultatet lett bli at
ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

trukket fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et
godt eksempel på hvordan motstridende forventninger
aktiviseres samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har
ordningen siden 2003 vært praktisert som en "rituell
øvelse ? uten praktisk betydning eller mulighet for
offentlig intervensjon." Poenget her er at
leveringsforpliktelsen i snart 10 år har vært vedlikeholdt
i navnet, uten at den har blitt fulgt opp i praksis.
Ordningen er et eksempel på et mer generelt mønster,
der motstridende forventningsstrukturer vedlikeholdes.
Dette gjør at vi i minst like stor grad har en
forventingskrise som en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens varsel om en mulig
innstramming av leveringsordningen for trålerne, slik at
den får et reelt pliktinnhold. Dette vil helt sikkert bedre
råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter. Om det bidrar
til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien er
mer tvilsomt. I forhold til vår primære argument er
forslaget likevel en åpenbar forbedring, nettopp fordi det
gir en avklaring av hvilke krav som skal gjelde. Når en
leveringsforpliktelse først er etablert, bør den ha et reelt
og praktisk innhold. Historisk sett har imidlertid
løsningen levert magre økonomiske resultater og vi kan
ikke se at de underliggende forholdene er endret. Vi tror
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derfor at disse spørsmålene fortsatt kommer til å
stå på den politiske dagsorden i årene framover.

Bjørn-Petter Finstad (NFH), Edgar Henriksen (Nofima) og
Petter Holm (NFH og Nofima)

For den interesserte leser finnes hele artikkelen
her:
http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/krisensom-ikke-tar-slutt

© Framtid i Nord
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Svar til Steinar Eliassen om leveringsplikten
Lofotposten. Publisert på trykk 26.06.2012.
Bjørn-Petter Finstad (NFH)|Edgar Henriksen (Nofima)|Petter Holm (NFH og Nofima). Seksjon: General.
Side: 11.
Del: 1.

I et innlegg i Lofotposten 22. juni har Steinar
Eliassen hentet ut et løsrevet sitat i en artikkel
skrevet av oss, og på bakgrunn av dette utviklet
sine resonnementer og stilt en rekke spørsmål.
Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: «...
leveringsforpliktelsen blitt til en rituell øvelse
mellom fartøy og bedrift uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon». (Hele
setningen Eliassen har valgt lyder: «I stedet for
en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken var gjort
eksplisitt og sanksjonert ved offentlige
konsesjonsvilkår, har leveringsforpliktelsen blitt
til en rituell øvelse mellom fartøy og bedrift uten
praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et
annet løsrevet sitat, kunne han enkelt ha
argumentert med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt
følgende setninger fra samme side i artikkelen:
«Leveringsforpliktelsene er - ut fra dette
perspektivet - en institusjonell garanti for
lokalsamfunnets plass i verdiskapningen i
fiskeriene. Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et svik mot den
begunstigete bedrift, men også som et svik mot
det kystsamfunn der bedriften befinner seg.»

11

TIRSDAG 26. JUNI 2012

Si din mening i Lofotposten
■ Er du sint, glad eller oppgitt?
Del det med Lofotpostens lesere.
■ Send oss innlegg på e-post:
red@lofotposten.no
■ Innlegg skal underskrives
med fullt navn, bare unntaksvis
godtar vi pseudonym.

■ Innleggene bør ha en maksimal lengde på 800 ord. Send
oss gjerne også et portrettbilde
av deg selv.
■ Lofotposten forbeholder seg
retten til å redigere og forkorte
lange innlegg.

a», Kabelvåg

Midt i Lofoten
Det ikke noe rart at det er vanskelig å få noe gjort i Lofoten, når
vi må ha med oss Vestvågøy på
lasset.

Vågan og Svolvær vil så gjerne utvikle næringslivet i Lofoten, og
Svolvær, men dersom ikke alle nye
forslag kommer fra noen fra Leknes, eller kommer Leknes til gode,
vil noen egoistiske mennesker derfra forsøke å ødelegge – det ser ut til
at det er bedre at Lofoten ikke får
noen nye tilbud, enn at tilbudene
også skulle gjelde Svolvær og Vågan kommune. Jeg gremmes!
Det er greit at de på Leknes har
Lofotsenteret, som ligger Midt i
Lofoten, som samtidig er Lofotens
Midtpunkt, og at de har ei rundkjøring med bare tre armer, som kanskje blir til fire, og at de har flest
innbyggere i denne kommunen - i
Lofoten, men hvorfor forsøke å
hindre utviklingen i Svolvær og
Lofoten for øvrig?
Ikke vil de ha en storflyplass i
Lofoten, fordi Luftfartsverket foreslo en slik flyplass på Gimsøy – i
Vågan kommune. De vil i all framtid ha en miniflyplass på Leknes –
midt i ”sentrum”. Og det nye politihuset som skal bygges i Svolvær, er
det noe skummelt med – ser utenverdenen på Svolvær som en større
plass enn Leknes? Og hva betyr så
dette? I Svolvær har de også 2, jeg
skriver 2, passkiosker, mens de
ikke har noen på Leknes. Dette
underbygger deres mistanke om at
det er noe skummelt på gang. Kanskje folk utenfra ikke ser på Leknes som noe regionalt senter, men
mener at det største nedslagsfeltet i
Lofoten er Svolvær? Og til slutt,
hva skal Moskenes med ferge?
Skulle ikke den gått til Leknes, Lofotens midtpunkt, som ligger midt i
Lofoten? Men bare tre armer i
rundkjøringen!
Bjørn Solberg
Svolvær

Svar til Steinar
Eliassen om
leveringsplikten
Foto: Vågan kommune

nale myndigheter være det. Som
påpekt ovenfor vil en utbygging på
«Kreta» både representere en stor
risiko pluss at det vil være ødeleggende for den sårbare naturen i området.

Konklusjon
Håper at jeg
med dette
har greid å
anskueliggjøre en del
av de viktigste ulempene og farene en ut-

bygging på «Kreta» representerer.
En utbygging av eiendommen bør
begrenses til området omkring eksisterende bolighus. Resten må beholdes og foredles som frilufts-/turområde, eventuelt kombinert med å
ta vare på krigsminnene fra 2. verdenskrig. En må unngå at noen få
prosjektutviklere får viljen sin på bekostning av
almenhetens
interesser i
Tore Skjeseth
området.

I DAG SKRIVER

Måsedrap
Hvis folk ikke skal komme til Lofoten på ferie p.g.a. 3-4 ubetenksomme guttehvalpers gjerninger, ja
da kan dere like gjerne holde dere
der dere er.
Dere har hørt av andre at dette
har forekommet før i området??
Hallo, er det bare i Lofoten at det
blir drept måsunger? Reiser du til
Oslo på ferie?
Vet du hva........ der drepes det
mennesker oftere enn det drepes
måsunger her, spre dét til dine venner og nærmeste.
Den hvalen du nevner som omtrent ble «henrettet» mens folk stod
og heiet...........herregud menneske,

slutt å overdrive. Ikke fortell at det
stod så mange mennesker rundt
hvalen en tidlig morgen bare for å
se den bli skutt (til opplysning ble
den skutt av en dyrlege).
Nei Kristin Bekken, reis en annen plass på ferie. Se om du finner
en plass hvor det ikke begås ulovligheter mot dyr eller mennesker,
tror du skal få problemer med å
finne det.
Jeg blir også kvalm av å lese hva
disse pøblene gjorde, men jeg kan
ikke bedømme hele Lofotens befolkning av den grunn.
God ferie.
Lill

I et innlegg i Lofotposten 22. juni
har Steinar Eliassen hentet ut et
løsrevet sitat i en artikkel skrevet av oss, og på bakgrunn av
dette utviklet sine resonnementer og stilt en rekke spørsmål.

Her påstår Eliassen at vi konkluderer med: «… leveringsforpliktelsen
blitt til en rituell øvelse mellom
fartøy og bedrift uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig
intervensjon». (Hele setningen Eliassen har valgt lyder: «I stedet for
en relasjon mellom tre parter, der
lokalsamfunnets interesser i saken
var gjort eksplisitt og sanksjonert
ved offentlige konsesjonsvilkår,
har leveringsforpliktelsen blitt til
en rituell øvelse mellom fartøy og
bedrift uten praktisk betydning eller mulighet for offentlig intervensjon»).
Dersom han hadde valgt hele setningen eller et annet løsrevet sitat,
kunne han enkelt ha argumentert
med motsatt fortegn og stilt oss helt
andre spørsmål. Han kunne for eksempel valgt følgende setninger fra
samme side i artikkelen: «Leveringsforpliktelsene er – ut fra dette
perspektivet – en institusjonell garanti for lokalsamfunnets plass i
verdiskapningen i fiskeriene.
Brudd på leveringsforpliktelsene
forstås dermed ikke bare som et
svik mot den begunstigete bedrift,
men også som et svik mot det kystsamfunn der bedriften befinner
seg.»

Ingen av disse løsrevne sitatene
fanger opp spennet og nyansene i
problemkomplekset vi bretter ut i
artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i
norsk filetindustri. Et viktig poeng
i vår artikkel er de motsetningsfylte forventninger som stilles til fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien. Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt grunnlag for liv
og virke på kysten. I løpet av de siste tiårene, og da særlig etter 200mila og oljeøkonomiens inntog, har
fiskeriene gradvis mistet denne posisjonen. Samtidig har det skjedd
en globalisering. Norsk fiskerinæring møter derfor hard konkurranse
i internasjonale markeder. Det vi
har påpekt i denne forbindelsen er
at dagens fiskerisektor befinner seg
i spennet mellom to næringsmodeller. På den ene siden den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og livsgrunnlag. På den andre
siden en moderne konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet, kvalitet, dokumentasjon og leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den
globale markedslogikk. Det vi har
forsøkt å vise de dilemmaer som
oppstår når institusjonelle ordninger forankret i en tradisjonell næringsmodell støter an mot kravene i
globale sjømatmarkeder. Poenget
ved artikkelen er ikke å angi den
ene rette vei, men å få fram vanskene ved å ri to hester samtidig.
Når forventningene om at fiskeriene skal være samfunnsbærende
opprettholdes samtidig med kravet
om at bedriftene skal være lønnsomme aktører i globale sjømatmarkeder, kan resultatet lett bli at
ingen av delene innfris.
Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det
et godt eksempel på hvordan motstridende forventninger aktiviseres
samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har ordningen siden 2003
vært praktisert som en “rituell
øvelse … uten praktisk betydning
eller mulighet for offentlig intervensjon.” Poenget her er at leveringsforpliktelsen i snart 10 år har
vært vedlikeholdt i navnet, uten at
den har blitt fulgt opp i praksis.
Ordningen er et eksempel på et mer
generelt mønster, der motstridende
forventningsstrukturer vedlikeholdes. Dette gjør at vi i minst like stor
grad har en forventingskrise som
en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens
varsel om en mulig innstramming
av leveringsordningen for trålerne,
slik at den får et reelt pliktinnhold.
Dette vil helt sikkert bedre råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter.
Om det bidrar til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien er
mer tvilsomt. I forhold til vår primære argument er forslaget likevel
en åpenbar forbedring, nettopp fordi det gir en avklaring av hvilke
krav som skal gjelde. Når en leveringsforpliktelse først er etablert,
bør den ha et reelt og praktisk innhold. Historisk sett har imidlertid
løsningen levert magre økonomiske resultater og vi kan ikke se at de
underliggende forholdene er endret. Vi tror derfor at disse spørsmålene fortsatt kommer til å stå på
den politiske dagsorden i årene
framover.
For den interesserte leser finnes
hele artikkelen her: http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/krisensom-ikke-tar-slutt
Bjørn-Petter Finstad (NFH),
Edgar Henriksen (Nofima) og
Petter Holm (NFH og Nofima)

Delta i debatten på

www.lofotposten.no
To mistet
førerkortet fredag
Det gikk aldeles for fort i 50-sonen, og to nye nordmenn ble
gående på E10 i Lofoten.
Lura litt på kor mange huinnertusen up har tatt inn på laupstad di siste 5 åran ? D må vær
mange ! Mæn, mæn… -dær e
vesst einnu mange dusta så
kjør førrbi dær…!
J.B.
Det er noen som ikke lærer…
Man burde vite hvor politiet
står etter kort tid… Laupstad i
Vågan og Grunnstad på Vestvågøy har vært gode inntektskilder for staten i mange år, og
fortsetter sikkert i mange år til..
Dette er to steder jeg har minst
det ene øyet på speedometeret…
ALK
Det er ikke nødvendig å vite
hvor kontrollene er for å unngå
bot, det er bare å holde fartsgrensa. Det er faktisk en grunn
til at vi har fartsgrenser. De som
ikke forstår dette, eller respekterer det, de må bare bli tatt og
helst fjernet fra veien.
Jeg klarer ikke alltid å holde
fartsgrensa selv, det er fort gjort
å gli litt over, men hvis jeg blir
tatt har jeg bare meg selv å takke.
Sverre Gulbrandsen

Dobling av
fritidskvoten
Fritidsfiskerne bør få selge
2000 kilo torsk. Det mener fiskeridepartementet.
Jeg regner med at Samferdselsdepartementet også kommer
med en sak på høring, som en
følge av dette. For da kan jo alle
få lov til å kjøre drosje for ca.
kr.20.000,- , for det er jo viktig
for noen å dekke utgiftene til
bruk av bilen!
Jeg er jo klar over at dette vil
tvinge seg gjennom, men håper at det samtidig legges til
rette for at de fiskere som er
mannskap på båter også kan
registrerer en båt i fritidsbåtregisteret for å selge en “fritidskvote”, det har de nemlig ikke
lov til i dag. De må pent registrere sin båt i merkeregisteret
for fiskefartøy, med de kostnader slikt medfører .
Håper forsåvidt at denne grensen på 1000 kg blir stående,
det er INGEN som nekter fritidsfiskerne å dra på havet for å
fiske som rekreasjon og til matauk, så jeg har all tro for at de
overlever uansett.
Per Roger Vikten
Nei, Per-Roger, nå er du på ville
veier. Nå er det den store norske folkesykdommen “Svartsyken” som herjer med deg.
Tror du har glemt hva som ble
gjort av ordinære fiskebåter da
havet nesten ble tømt for torsk,
sild, lodde osv. Det var i allefall
ikke fritidsfiskerne som gjorde
det. Og hva med alle de fiskerne som tar seg arbeid av forskjellig slag iland etter at kvotene er tatt. Er det også bare
“matauke” eller er det for å øke
årsfortjenesten.
Det var kanskje bedre at du
konsentrerte deg om turistfisket og hva turistene bringer
iland enn hva dine landsmenn
og naboer kommer iland med.
Vennskapelig hilsen
Vilhelm Jørgensen

Ingen av disse løsrevne sitatene fanger opp
spennet og nyansene i problemkomplekset vi
bretter ut i artikkelen. Den handler om den
permanente krisesituasjonen i norsk filetindustri.
Et viktig poeng i vår artikkel er de
motsetningsfylte forventninger som stilles til
fiskerinæringa, og da særlig til filetindustrien.
Tradisjonelt har fiskeriene vært et sentralt
grunnlag for liv og virke på kysten. I løpet av de
siste tiårene, og da særlig etter 200-mila og
oljeøkonomiens inntog, har fiskeriene gradvis
mistet denne posisjonen. Samtidig har det
skjedd en globalisering. Norsk fiskerinæring
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møter derfor hard konkurranse i internasjonale
markeder. Det vi har påpekt i denne forbindelsen
er at dagens fiskerisektor befinner seg i spennet
mellom to næringsmodeller. På den ene siden
den tradisjonelle næringsformen, der fiske og
fiskeforedling har vært basisnæring og
livsgrunnlag. På den andre siden en moderne
konkurranseutsatt økonomisk sektor, med stadig
økende krav til effektivitet, kvalitet,
dokumentasjon og leveringsdyktighet.
Vår artikkel sier ikke, slik Steinar Eliassen synes
å tro, at myndighetene bør legge seg flat for den
globale markedslogikk. Det vi har forsøkt å vise
de dilemmaer som oppstår når institusjonelle
ordning-er forankret i en tradisjonell
næringsmodell støter an mot kravene i globale
sjømatmarkeder. Poenget ved artikkelen er ikke å
angi den ene rette vei, men å få fram vanskene
ved å ri to hester samtidig. Når forventningene
om at fiskeriene skal være samfunnsbærende
opprettholdes samtidig med kravet om at
bedriftene skal være lønnsomme aktører i
globale sjømatmarkeder, kan resultatet lett bli at
ingen av delene innfris.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Når det gjelder det punktet Eliassen spesielt har trukket
fram, trålernes leveringsforpliktelser, er det et godt
eksempel på hvordan motstridende forventninger
aktiviseres samtidig. Som vi påpekte i vår artikkel, har
ordningen siden 2003 vært praktisert som en “rituell
øvelse ... uten praktisk betydning eller mulighet for
offentlig intervensjon." Poenget her er at
leveringsforpliktelsen i snart 10 år har vært vedlikeholdt
i navnet, uten at den har blitt fulgt opp i praksis.
Ordningen er et eksempel på et mer generelt mønster,
der motstridende forventningsstrukturer vedlikeholdes.
Dette gjør at vi i minst like stor grad har en
forventingskrise som en industrikrise.
Vi har notert fiskeriministerens varsel om en mulig
innstramming av leveringsordningen for trålerne, slik at
den får et reelt pliktinnhold. Dette vil helt sikkert bedre
råstofftilførselen til enkelte filetbedrifter. Om det bidrar
til å løse de økonomiske vanskene i filetindustrien er
mer tvilsomt. I forhold til vår primære argument er
forslaget likevel en åpenbar forbedring, nettopp fordi det
gir en avklaring av hvilke krav som skal gjelde. Når en
leveringsforpliktelse først er etablert, bør den ha et reelt
og praktisk innhold. Historisk sett har imidlertid
løsningen levert magre økonomiske resultater og vi kan
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ikke se at de underliggende forholdene er endret.
Vi tror derfor at disse spørsmålene fortsatt
kommer til å stå på den politiske dagsorden i
årene framover.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

http://www.nofima.no/nyhet/2012/06/krisensom-ikketar-slutt
© Lofotposten

For den interesserte leser finnes hele artikkelen
her:
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Krisen som ikke tar slutt
Nofima. Publisert på nett 14.06.2012 14:57.

- Norsk filetindustri bygger på for høye
forventninger om suksess og velstand langs
kysten. Det er det ikke grunnlag for, og derfor går
industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar
Henriksen.
Til tross for rekordfangster i fiskeflåten er det
ingen utsikter til bedre tider for fiskeindustrien på
land.
- Filetindustrien står i et konstant
spenningsforhold der det forventes at industrien
skal holde oppe bosettingen langs kysten,
samtidig som de skal være konkurransedyktige
aktører i et globalisert fiskevaremarked. Etter vår
mening er ikke filetindustrien egnet som politisk
virkemiddel, sier Henriksen.
Sammen med forskerkolleger har han studert
utviklingen i norsk fiskeindustri fra etterkrigstiden
til i dag.
Samfunnsansvar
Etter krigen hersket bred politisk enighet om en
strategi for modernisering og industrialisering av
Nord-Norge generelt, og Finnmark spesielt.
Dermed satset man storstilt på filetindustri, som
ble bygd opp med sterk offentlig støtte.
- Dette prosjektet bidro til å etablere en slags
samfunnskontrakt der det offentlige, med
filetindustrien og tilhørende trålere, ble stående
som garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene, forteller Henriksen.
Nedgangstider
Optimismen fra etterkrigstiden står i sterk
kontrast til den vanskelige situasjonen de siste
tiårene. På førti år er antall norske filetbedrifter
redusert fra 100 til 10. Dette skyldes en rekke
faktorer, både konkurranse i markedene, bortfall
av subsidier, endringer i leveringsplikten for
trålerne, globalisering og høye kostnader.
Selv om rammebetingelsene er helt andre nå enn
ved starten, er ikke forventningene om
filetindustrien som samfunnsbærende sektor
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forandret. Det hersker fortsatt en oppfatning om
at fiskeindustrien skal sørge for sysselsetting og
bosetting langs kysten, mens kravene til
effektivitet og konkurransekraft i internasjonale
markeder blir stadig sterkere.
- Det er avviket mellom forventninger og realiteter
som gjør at krisen i filetindustrien blir permanent,
mener forskerne.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

skrevet en artikkel til neste nummer av Økonomisk
fiskeriforskning med tittelen Fra krise til krise forvetninger og svik i norsk fiskerinæring. Artikkelen kan
du laste ned via lenken til høyre.
Forskningen finansieres av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/3QCq4Ggw

Edgar Henriksen har sammen med Bjørn-Petter
Finstad og Petter Holm fra Norges fiskerihøgskole
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Fra optimisme til krise på kysten
Nordlys. Publisert på trykk 09.06.2012. Seksjon: General.
Side: 24.
Del: 3.

- Filetindustrien står i et konstant
spenningsforhold der det forventes at industrien
skal holde oppe bosettingen langs kysten,
samtidig som de skal være konkurransedyktige
aktører i et globalisert fiskevaremarked. Etter vår
mening er ikke filetindustrien egnet som politisk
virkemiddel, sier Henriksen til Nofima.no.

Superstjerne til Tromsø Seismikk ved Jan Mayen
Den verdenskjente språkforskeren og politiske aktivist Noam Chomsky er en akademisk superstjerne.
Snart kommer han til Tromsø.
Chomsky, som ofte regnes på topp-ti-listen over
verdens mest innflytelsesrike intellektuelle, besøker
Universitet og Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics i september.

For noen dager siden begynte Oljedirektoratet sommerens seismikk-undersøkelser ved Jan Mayen. Etter
planen skal det samles inn om lag 9200 kilometer
seismikk i dette området. Arbeidet utføres av skipet
«Nordic Explorer», og skal pågå fram til begynnelsen
av august. Totalt skal det samles inn nær 30.000
kilometer seismikk i nord i sommer.

Fra optimisme til krise på kysten

Store forventninger: Norsk filetindustri bygger på for høye forventninger om suksess og velstand langs kysten, som
det ikke er grunnlag for, mener forskere.

Bare smuler er igjen av den tidligere så stolte filetindustrien. For 100 filetbedrifter for 40 år siden, til
bare 10 i dag.
Men fortsatt er det store forventninger til at filetindustrien skal holde opp bosettingen langs kysten.
Resultatet er permanent krisestemning, mener flere
forskere, som har studert utviklingen i norsk fiskeindustri fra etterkrigstiden og fram til i dag.
– Norsk filetindustri bygger på for høye forventninger om suksess og velstand langs kysten. Det er
det ikke grunnlag for, og derfor går industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar Henriksen ved Nofima.
Sammen med Bjørn-Petter Finstad og Petter Holm
ved Norges fiskerihøgskole tar han for seg temaet i
forskningsartikkelen «Fra krise til krise - forvent-

Yoga mot angst

ninger og svik i norsk fiskerinæring.»
– Filetindustrien står i et konstant spenningsforhold der det forventes at industrien skal holde oppe
bosettingen langs kysten, samtidig som de skal være
konkurransedyktige aktører i et globalisert fiskevaremarked. Etter vår mening er ikke filetindustrien
egnet som politisk virkemiddel, sier Henriksen til Nofima.no.
Med sterk offentlig støtte ble industrien bygget
opp i Nord-Norge etter krigen. Prosjektet bidro til å
etablere en slags samfunnskontrakt, der det offentlige med filetindustrien og trålere, ble betraktet som
garantist for sysselsetting i distriktene. Idag er rammebetingelsene helt endret, men samfunnsforventningene til filetindustrien er fortsatt til stede.

Fordel av varmere klima
Ærfuglen på Svalbard
drar fordel av et varmere klima, og aktive
dunvær (der en beskytter ærfuglen mot eggpredatorer),
skriver
forskning.no.
En gruppe forskere
Totalfredet på
har sammenlignet to Ærfugl:
Svalbard.
ærfuglbestander
på
Svalbard, og har funnet store forskjeller. Disse
resultatene presenteres i en rapport fra Norsk
institutt for naturforskning (NINA).

Behandler. Metastudien viste at mindfulness halverte
antallet deprimerte pasienter.

Danske forskere har nettopp publisert en metastudie
som gir oversikt over forskningen på sammenhengen mellom kreft og mindfulness.
De har funnet god dokumentasjon for at yoga og
meditasjonsøvelser kan hjelpe kreftsyke til å få tankene vekk fra de bekymringene og spekulasjonene
som gjør dem triste og redde.
– Studien viser at mindfulness er en effektiv måte å
behandle angst og depresjon blant kreftsyke. Antidepressiv medisin har bivirkninger og er dyr, så resultatene er veldig positive. Behandling med mindfulness halverte antallet deprimerte pasienter, sier
Bobby Zachariae, som er professor ved kreftavdelingen, Aarhus universitetssykehus og Psykologisk
Institut, Aarhus universitet. (Kilde: forskning.no)

Kyst-Norges historie

Fiskeri: Kysthistorien
kommer i 2014.

Kyst-Norge skal nå få sin historie nedskrevet. I fem bind.
Med utgivelse i 2014, det
året Norge feirer 200 år som
selvstendig nasjon.
I alt 19 forfattere er engasjert til å skrive Norges fiskeriog kysthistorie, fra steinalderen og fram til i dag. Hver bok
blir på om lag 500 sider. Prosjektet er et samarbeid med
blant andre universitetene i
Tromsø, Bergen og Nordland.

1. Hva heter den noe arrogante grise-divaen i «The Muppet Show»?
2. Hvilket nummer i rekken er det nåværende Fantomet?
3. Hva er ister?
4. Hvilken kommune er den mest folkerike av de norske
kommunene dersom vi ser bort fra bykommunene?
5. Hvor gammel ble Adolf Hitler?
6. Hva er livretten til Fiinbeck?
7. Hva er focaccia?
8. Hvem er yngst av de originale Gitarkameratene?
9. Kari Gjesteby er Norges første kvinnelige riksmekler.
Hvilken statsrådspost hadde hun på 90-tallet?
10. Hvem var Gjestebys forgjenger?
11. Hva kalles den delen av et tre som befinner seg under
jorden?
12. Hvem er nestleder i Fremskrittspartiet og leder av
justiskomiteen på Stortinget?
13. Hva var det vanlig å oppbevare på et stabbur?
14. Hvem bor normalt i en kårbolig?
15. Kjenner du et navn på dagene fra 23. juli til 23. august?
16. Hva er en båtmannsknop?
17. Vet du hva som menes med «ofc» i en tekstmelding?
18. Hva måler en i desibel?
19. Var 2010 et skuddår?
20. Churchill har alle hørt om, men hva står S-en i Winston S. Churchill for?
21. Hvor mange sykler påstår Katie Melua det er i Beijing?
22. I hvilket fylke ligger Arendal?
23. Hvor mottok Moses De ti bud fra Gud?
24. Hvilken vinter kommer før verdens undergang, Ragnarokk, i norrøn mytologi?
25. Er det skummelt å spise rød gravenstein?
26. Hvor mange kommuner består Lofoten av?
27. Hvem fikk Nobels fredspris sammen med Alva Myrdal i 1982?
28. Hvem ga ut albumet «Letter From Egypt» i 2008?
29. Hva er en sosiolekt?
30. Hvilken dato er Frankrikes nasjonaldag?
31. Hva heter Lillebjørn Nilsens praktiske venn som ifølge sangen «Kjærlighet og Karlssons lim» kan vente
seg et oppdrag?
32. Hva heter hovedstaden i Armenia?
33. Hvor mye er en snitt øl?
34. Hva het Telemark fylke fram til 1919?
35. Hvilken svensk forfatter skrev den mildt sagt legendariske ungdomsboken «Dårfinkar & Dönickar»?
36. Kan du nevne minst to av de tre som har navnedag
på nyttårsaften?
37. Du husker kanskje «Reidar» som gjorde kur til «Bitten». Du er god hvis du husker «Reidars» fulle navn?
38. Kjenner du et mer folkelig navn på ventrikkelen?
39. Hvilket år debuterte John Carew på A-landslaget i
fotball?
40. Hvem spilte fru Hirse i «Jul i Skomakergata»?
41. Hva kalles en hunnsau?
42. I hvilket fylke ligger Vanylven kommune?
43. Kan du et finere ord for omhelling av vin?
44. Hvor havner du hvis du går inn på www.fhi.no på
internett?
45. Hvilke to navn har navnedag 17. mai?
Spørsmålene er hentet fra «Feriequiz»
av Øystein Kramer-Johansen, Vega Forlag

SVAR

Sammen med Bjørn-Petter Finstad og Petter Holm
ved Norges fiskerihøgskole tar han for seg
temaet i forskningsartikkelen «Fra krise til krise forventninger og svik i norsk fiskerinæring.»

LØRDAG | quiz

pe eller samfunnsklasse
30. 14. juli
31. Jørgen. Han
kan gravere i messing, og Lillebjørn
skal spørre ham
om å lage et skilt
32. Jerevan
33. En halv seidel,
det vil si 25 cl.
34. Bratsbergs
amt
35. Ulf Stark
36. Sylfest, Sylvia
og Sylvi
37. «Reidar Vincent Tollefsen»
38. Magesekken
39. 1998
40. Astrid Sommer
41. Søye
42. Møre og
Romsdal
43. Dekantering.
Dette er noe en
blant annet gjør
for å fjerne bunnfall
44. På nettsidene
til Nasjonalt folkehelseinstitutt
45. Harald og
Ragnhild

- Norsk filetindustri bygger på for høye
forventninger om suksess og velstand langs
kysten. Det er det ikke grunnlag for, og derfor går
industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar
Henriksen ved Nofima.

NORDLYS LØRDAG
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LØRDAG | fint å vite

15. Hundedagene
16. En knute
17. Of course
18. Lydstyrkenivå
19. Nei, men
2012 er det
20. Spencer
21. «Nine Million
Bicycles»
22. Aust-Agder
23. På Sinaifjellet
24. Fimbulvinteren
25. Nei, det er
et eple, så det
burde gå bra for
de fleste
26. Seks: Vågan,
Vestvågøy, Flakstad, Moskenes,
Værøy og Røst
27. Alfonso
García Robles, for
sin innsats med å
sette opp Tlatelolco-traktaten i
1969. Denne traktaten erklærte Latin-Amerika og
Karibia for atomvåpenfri sone
28. Morten Harket
29. En språkvariant som snakkes
av en sosial grup-

Men fortsatt er det store forventninger til at
filetindustrien skal holde opp bosettingen langs
kysten. Resultatet er permanent krisestemning,
mener flere forskere, som har studert utviklingen
i norsk fiskeindustri fra etterkrigstiden og fram til
i dag.

24

1. Miss Piggy
2. Det tjueførste
3. Innvollsfett,
spesielt fettet
rundt nyrene.
Ister er for øvrig
mettet fett
4. Bærum. Det finnes en by i Bærum, Sandvika, men
Bærum er ikke en
by
5. 56 år
6. Oksebryst
med spisskål
7. En italiensk
brødtype, som
gjerne er pyntet
og smaksatt med
krydder og grønnsaker
8. Jan Eggum,
som rundet 60 år i
desember 2011
9. Hun var justisminister i perioden 1990-92
10. Svein Longva
11. Rot
12. Per Sandberg
13. Mat
14. Den eldre generasjonen på en
gård, etter at den
yngre har tatt over

Bare smuler er igjen av den tidligere så stolte
filetindustrien. For 100 filetbedrifter for 40 år
siden, til bare 10 i dag.

Med sterk offentlig støtte ble industrien bygget
opp i Nord-Norge etter krigen. Prosjektet bidro til
å etablere en slags samfunnskontrakt, der det
offentlige med filetindustrien og trålere, ble
betraktet som garantist for sysselsetting i
distriktene. Idag er rammebetingelsene helt
endret, men samfunnsforventningene til
filetindustrien er fortsatt til stede.
Bildetekst: Store forventninger: Norsk filetindustri
bygger på for høye forventninger om suksess og
velstand langs kysten, som det ikke er grunnlag
for, mener forskere.
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Uegnet som politikk
Morgenbladet. Publisert på trykk 08.06.2012. Side: 4.

Uegnet som politikk Forskerens dom over norsk
fiskefiletindustri er hard:

4 morgenbladet 8.–14. juni 2012

samfunn

Tips? Innspill? Respons?
Send e-post:
samfunn@morgenbladet.no

Ja til flere psykologer på trenerbenken

Uegnet som politikk

«Norsk filetindustri bygger på for høye
forventninger om suksess og velstand langs
kysten. Det er det ikke grunnlag for, og derfor går
industrien fra krise til krise.» Det er Edgar
Henriksen ved Norges fiskerihøgskole som sier
dette. Han og medforskerne Bjørn-Petter Finstad
og Petter Holm fastslår også at filetindustrien er
uegnet som politisk virkemiddel til å opprettholde
bosetting og sysselsetting langs kysten.

Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved
BI forteller oss hva vi ikke har å lære fra
fotballen om ledelse: «Norske topptrenere i fotball strever med å mestre helt
elementære utfordringer innen ledelse.
Et konkret eksempel er Vålerengatrener Martin Andresens lederinnsats
overfor den nigerianske spilleren Fegor
Ogude. Ogude kom til Vålerenga for
to år siden, og har fra første dag vært
det som fotballfolket gjerne kaller et
levende frispark. På 32 kamper har han

pådratt seg 15 gule kort. De mange
frisparkene hemmer både laget og
ham selv. Andresen har ikke klart å
veilede Ogude bort fra den brutale spillestilen.» Men det finnes håp, og det er
Hønefoss-trener Leif Gunnar Smerud,
utdannet psykolog. Laget hans greier
seg bra i Tippeligaen og har til og med
vunnet over Rosenborg. Konklusjon:
«Faglig tyngde på trenerbenken kompenserer for fraværet av stjernespillere
ute på banen.»

Miraklene Nav
ikke kan utrette

Hva om religion likevel gir noen svar?
Kommentar

Frank Rossavik

Jeg har aldri hatt så mye som en snev av
gudstro. Likevel har jeg vært interessert
i religion så lenge jeg kan huske. På én
måte er dette selvsagt ingen motsetning:
Religionens potensial for undertrykkelse
og ødeleggelse er hevet over tvil. Når
jordiske ledere henter sin autoritet fra en
høyere makt som i prinsippet ikke kan
betviles, finnes det knapt grenser for bruk
og misbruk av makt, hverken i familien
eller i verden.
På den annen side har jeg også vært
fascinert av kraften som kan ligge i en
personlig gudsrelasjon, en der imamen
eller presten eller frelsesoffiseren i
høyden spiller en underordnet rolle. Jeg
har truffet menn som var narkomane og
kriminelle, som så «møtte Jesus», og som
deretter fikk livet sitt på skinner, slik at de
nå er familiefedre med jobb og sinnsro.
Dette er en form for mirakel selv ikke Nav
kan bevirke, trolig heller ikke når etaten
en gang fungerer.
Her er det uviktig om Jesus lever eller
om folk bare innbiller seg det, poenget
er at troen kan gi mennesker styrke til å
takle problemene i sine liv.
Den personlige gudsrelasjonen, den som
ikke hamres ut i kommandoer fra gudens
angivelige stedfortreder på jord, krever at
man finner svar på problemer i sitt eget
hode, i dialog med den kraften man tror
på. Også dette har to sider: Gudstroen
kan gjøre mennesket i stand til passivt
å godta lidelse – i håp om at et liv etter
døden blir bedre. Den mekanismen har
mange jordiske herskere nytt godt av.
Men den personlige gudsrelasjonen gir
også potensial til en grad av personlig
autonomi og frihet som kanskje ikke kan
finnes på andre måter.
I siste utgave av Tidsskrift for Den norske
legeforening bidrar lege Eivind Meland
og filosof Ole Jacob Madsen med artikkelen «Møte med det hellige i klinisk praksis». Meland forteller her om en episode
fra sitt legekontor. En kvinnelig pasient

med sterke plager satt der. Det gjorde
også en legestudent, utplassert som deltagende observatør. Meland ba kvinnen
forklare studenten hva som hadde vært
betydningsfullt for hennes mestrings- og
funksjonsevne det halvannet året hun
hadde konsultert fastlegen.
«Gud er blitt mer levende for meg», sa
kvinnen, rakte frem hendene og formet
dem som en skål. «Nå hviler jeg i Guds
hender på en tryggere måte. Jeg trodde
jeg visste hva aksept betydde, men nå har
jeg fått en grunnleggende forståelse av
hva det betyr å akseptere. Jeg har endatil
begynt å finne kilder til energi og livskraft
i livet mitt. Ikke misforstå meg. Han
[Meland] har aldri pådyttet meg noe som
helst. Han har bare spurt meg.»
«Du vet jo at jeg ikke tror på en
ekstern guddom i tilværelsen. Jeg pleier
å kalle meg for kristen indianer og skapbuddhist», skjøt Eivind Meland inn.
«Du vet at heller ikke jeg tror på en
liten Gud», svarte kvinnen.
Melands og Madsens artikkel er en
kommentar til et moderne, men for
lengst klassisk tema: Legene i rike land
rennes ned av folk som forlanger utredning, diagnostisering og behandling for
selv det minste ubehag, eller mistanke
om fremtidig sykdom. Dette fører til et
enormt press på velferdsstatene: Behovet
for personell er ubegrenset, utgiftene til
medisiner og teknologi skyter i været,
sykefraværet er høyt og stadig flere yngre
mennesker ender på uføretrygd.
Temaet var oppe på et frokostmøte
i Civita i forrige uke, og da handlet det
om politikk: Hvordan bryte spiralen?
Forslaget fra Høyres tidligere stortingsrepresentant, teologen Inge Lønning, var
å halvere antall leger i Norge, og så sette
et tak, for på den måten å kvele etterspørselen. Andre i panelet ville kutte hardt
i forebyggingsprogrammer, fordi disse
skaper usikkerhet og ofte falsk sykdom.
Atter andre ville pasientorganisasjonenes
og legemiddelindustriens makt til livs.
Et annet perspektiv gis av idéhistorikeren
Monica Wegling ved NTNU, universitetet
i Trondheim. I sin doktoravhandling
fra i fjor, «Kulturmenneskets byrde
og sykdommens velsignelse», tar hun

Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

© Morgenbladet

Forskerens dom over norsk fiskefiletindustri er hard: «Norsk filetindustri bygger
på for høye forventninger om suksess
og velstand langs kysten. Det er det ikke
grunnlag for, og derfor går industrien fra
krise til krise.» Det er Edgar Henriksen
ved Norges fiskerihøgskole som sier
dette. Han og medforskerne Bjørn-Petter
Finstad og Petter Holm fastslår også at
filetindustrien er uegnet som politisk
virkemiddel til å opprettholde bosetting
og sysselsetting langs kysten.

utgangspunkt i Sigmund Freuds klassiske
verk Ubehaget i kulturen fra 1930. Ifølge
psykoanalysens far fordrer moderne
samfunn at mennesker undertrykker
naturlige drifter, begrenser seg og tar seg
sammen, samtidig som de stadig minnes om naturens overmakt og kroppens
skrøpelighet. Tilværelsen er forferdelig,
mente Freud, og ubehaget måtte enten
overvinnes eller dempes.
Tidligere kunne folk bruke religiøs tro
som lindrende middel, noe Freud også
påpekte. Wegling mener at for eksempel
praksisen med screening for brystkreft
har noe av den samme funksjonen i
moderne, sekulariserte samfunn. Folks
ubehag lindres av å få utredning og
behandling selv om de egentlig er friske.
I stedet for å gjøre helse til den nye
religionen foreslår Meland og Madsen
å gi religionen en renessanse, akseptere

den som et potensielt nyttig element
i moderne, verdslige liv – inkludert
på legekontoret. For selv om leger og
psykologer (samt kosmetiske kirurger og
personlige trenere) kan hjelpe med noe
av det presten hjalp tidligere generasjoner
med, finnes det grenser. Forfatterne viser
til kulturkritikeren Philip Rieff, som i
1987 skrev at den moderne helbreder
ikke lenger har makten til å transformere
mennesket, kun til å informere det om
dets valg. «Mennesket står tilbake ensomt
og selvopptatt», konstaterer Meland og
Madsen.
De to søker en mellomting mellom
«den sekulære humanismens grenseløse
konsum og overtro på vitenskapelige
løsninger» som én pervertert ytterlighet,
og «kristendommens manglende omsorg
for det jordiske» som den andre.
Nyreligiøsiteten, som ikke diskuteres
eksplisitt av Meland og Madsen, er en
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Krisen som ikke tar slutt
Kyst.no. Publisert på nett 06.06.2012 08:25.

- Norsk filetindustri bygger på for høye
forventninger om suksess og velstand langs
kysten.
Det er det ikke grunnlag for, og derfor går
industrien fra krise til krise, sier forsker Edgar
Henriksen i Nofima
Til tross for rekordfangster i fiskeflåten er det
ingen utsikter til bedre tider for fiskeindustrien på
land.
- Filetindustrien står i et konstant
spenningsforhold der det forventes at industrien
skal holde oppe bosettingen langs kysten,
samtidig som de skal være konkurransedyktige
aktører i et globalisert fiskevaremarked. Etter vår
mening er ikke filetindustrien egnet som politisk
virkemiddel, sier Henriksen i en pressemelding.
Sammen med forskerkolleger har han studert
utviklingen i norsk fiskeindustri fra etterkrigstiden
til i dag.
Samfunnsansvar
Etter krigen hersket bred politisk enighet om en
strategi for modernisering og industrialisering av
Nord-Norge generelt, og Finnmark spesielt.
Dermed satset man storstilt på filetindustri, som
ble bygd opp med sterk offentlig støtte.
- Dette prosjektet bidro til å etablere en slags
samfunnskontrakt der det offentlige, med
filetindustrien og tilhørende trålere, ble stående
som garantist for sysselsetting og bosetting i
distriktene, forteller Henriksen.
Nedgangstider
Optimismen fra etterkrigstiden står i sterk
kontrast til den vanskelige situasjonen de siste
tiårene. På førti år er antall norske filetbedrifter
redusert fra 100 til 10. Dette skyldes en rekke
faktorer, både konkurranse i markedene, bortfall
av subsidier, endringer i leveringsplikten for
trålerne, globalisering og høye kostnader.
Selv om rammebetingelsene er helt andre nå enn
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ved starten, er ikke forventningene om
filetindustrien som samfunnsbærende sektor
forandret. Det hersker fortsatt en oppfatning om
at fiskeindustrien skal sørge for sysselsetting og
bosetting langs kysten, mens kravene til
effektivitet og konkurransekraft i internasjonale
markeder blir stadig sterkere.
- Det er avviket mellom forventninger og realiteter
som gjør at krisen i filetindustrien blir permanent,
mener forskerne.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

skrevet en artikkel til neste nummer av Økonomisk
fiskeriforskning med tittelen Fra krise til krise
forvetninger og svik i norsk fiskerinæring. Artikkelen kan
du laste ned via lenken til høyre.
Forskningen finansieres av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
06.06.12 kl 07:36
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/odPd8b8h

Edgar Henriksen har sammen med Bjørn-Petter
Finstad og Petter Holm fra Norges fiskerihøgskole

Side 63 av 101

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

- Filétindustrien vil fortsette å dø ut
NRK Troms og Finnmark. Publisert på nett 05.06.2012 12:05.
, harald stavseth.

Gammel storhet for fall: Etter flere tiår med
storstilt produksjon, er nedgang nå trenden i
fiskeindustrien. Foto: Thor Werner Thrane/NRK
Nedgangen ser ikke ut til å flate ut, ifølge forsker.
Den langsomme forvitringsprosessen vi ser nå,
kommer til å fortsette, sier forsker Edgar
Henriksen ved Nofima.
Han er sikker på at den norske fiskeindustrien nå
nærmest ligger på sotteseng.
Slutten på en era
I over 50 år har man ment at storstilt produksjon
av torskefilet skal sørge for vekst og velstand
langs kysten, spesielt her i Nord-Norge.
Flere hundre milliarder skattekroner har blitt
sprøytet inn i næringen, helt frem til for 10 år
siden, da det ble forbudt. Men også andre land
gjorde det samme, og markedet ble mettet på
torsk.
Så lenge du kunne subsidiere denne industrien
over Hovedavtalen, så gikk det for så vidt greit.
Men også da hadde man problemer, sier
Henriksen.
Taper terreng
Lokale, regionale og nasjonale politikere har
generasjon etter generasjon bygd opp
forventninger om at velstand og lykke langs
kysten skulle bygges på en stor og sterk
filetindustri.
Den er etablert med så mye politisk prestisje at
den har en slags samfunnskontrakt.
Det vi mener er viktig å ta opp til debatt, er hvor
godt egnet filétindustrier er som et politisk
virkemiddel. Vi er sterkt i tvil om den er det, sier
Henriksen.
© NRK Troms og Finnmark
Se webartikkelen på http://ret.nu/VvjaNjeC
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Kvaliteten på fisk synker
Finnmarken. Publisert på trykk 25.05.2012. Seksjon: General.
Side: 6.
Del: 2.

Statlig kontroll kan være nødvendig for å sikre at
Norge produserer fisk av høy kvalitet. Dette ble
luftet på årsmøtet i Norges Kystfiskarlag.
Forsker Edgar Henriksen fra Nofima sa på møtet
at det gjennomsnittlige kvalitetsnivået på fanget
fisk er på vei ned. Mens krokfanget fisk gir best
kvalitet, og garn og snurrevad gir dårligere
kvalitet, er det likevel garn og
snurrevadfangstene som øker.

6

Fredag 25. mai 2012

FINNMARK NÆRINGSLIV

Tjente godt på mer vind

Nilsen velger bort Hasvik

Kvaliteten på fisk synker

Det er penger å tjene på vindkraft. Fred. Olsen Renewables,
som samarbeider med Finnmark Kraft om utbygging av vindkraft i Finnmark, fikk et godt resultat i årets første kvartal.
Driftsresultatet på 87 millioner kroner var mer enn dobbelt så
høyt som årets før. Mer vind, er selskapets forklaring på resultathoppet. Fred. Olsen Renewables har fire vindparker i
Skottland og to i Sverige.

Reidar Nilsen kan komme til å slå seg ned i Ålesund når han
går av som leder for Norges Fiskarlag.
– Vi vil først flytte tilbake til Hasvik, men etter 12 år i en
storby som Trondheim, kan det bli en omstilling å bosette seg
fast i Hasvik. Samtidig har jeg fått mange venner og kjente på
Sunnmøre, og Ålesund er en by som passer oss godt, sier Nilsen til FiskeribladetFiskaren.

Statlig kontroll kan være nødvendig for å sikre at Norge produserer fisk av høy kvalitet. Dette ble luftet på årsmøtet i Norges Kystfiskarlag. Forsker Edgar Henriksen fra Nofima sa på
møtet at det gjennomsnittlige kvalitetsnivået på fanget fisk er
på vei ned. Mens krokfanget fisk gir best kvalitet, og garn og
snurrevad gir dårligere kvalitet, er det likevel garn og snurrevadfangstene som øker.

Brukte 1,2 milliarde
Finnmarkingene spanderte mer enn 1,2 milliarder
kroner på bilkjøp og verkstedtjenester i 2010. Det
viser Finnmark Næringslivs gjennomgang av forhandlernes regnskapstall.
Vibjørn Madsen
vm@finnmarken.no

De største beløpene gikk til kjøp av
ny bil. Folk bosatt i Finnmark skaffet
seg 1284 nye personbiler og 330 nye
varebiler i løpet av 2010. I fjor var de
enda mer spandable. Da ble det registrert 1 333 nye personbiler og 446
nye varebilder.
Men bilhandel er ikke den mest lukrative bransjene man kan satse på.
Det samlede overskudd for handlere
utgjorde ikke mer enn drøye to prosent av omsetningen. Ni av 30 handlere avsluttet 2010 med underskudd
før skatt.

© Finnmarken

Vokser i Alta
Markedsandelen kan dessuten flytte
seg fort. Alta Motorsenter som i 2010
var fjerde størst blant handlerne, har
trolig rykket opp til andreplass i
2011. Selskapets driftsinntekter vokste med hele 55 millioner kroner fra
2010 til 2011. De endte i fjor på 135
millioner kroner.
Alta Motosenter gjorde Kia til det
mest solgte bilmerket i Alta i 2011,
men det var ikke hovedforklaringen
til den økte omsetningen. Et nytt
agentur på Mercedes-Benz og Peugeot bidro mest.

Kia til østfylket
– Vi har jobbet med Kia i 16 år og er
godt fornøyd med salget også så langt
i år. Med Peugeot og Mercedes-Benz
i tillegg, har vi et bredt og godt tilbud,
sier daglig leder Ole Steinar Østlyngen i Alta Motorsenter. Selskapet har
investert 20 millioner kroner i nytt
verksted for å kunne yte service til
den voksende kundekretsen.
Kia, som importeres av Bertel O.
Steen, blir trolig å få kjøpt i Øst Finnmark i løpet av kort tid. Suksessen i
Alta har fått importøren til å søke en
forhandler i østfylket.

Fra minus til pluss

Yngve Labahå har fått Kirkenes Bil til å vokse og er med på sikre Volkswagens tetposisjon i Finnmark.

Foto: Vibjørn Madsen

Bertel O. Steen som også er importør av Peugeot og Mercedes-Benz,
har all grunn til å være tilfreds med
utviklingen i Finnmark.
Merkeforhandleren Star Autoco i
Hammerfest snudde resultat fra minus til pluss i 2011.
– Vi har hatt markedet med oss,
sier daglig leder Frank Eriksen.
Eriksen har jobbet med Star Autoco siden 2008 og har snudd både synkende salg og negative regnskapstall.
På fire år ble driftsinntektene doblet,
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Møter kystfiskerne
Lofotposten. Publisert på nett 18.04.2012 17:06.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen vil være
tilstede under landsmøtet til Norges
Kystfiskarlag.
Lisbeth Berg-Hansen Foto: Knut Johansen
Mandag var fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen
en av fire ministre som var i Svolvær i forbindelse
med konferansen `Framtid i Nord`. I mai kommer
hun tilbake til Svolvær. -Det er i forbindelse med
landsmøtet til Norges Kystfiskarlag som holdes i
Svolvær 3. og. 4. mai at fiskeriministeren
kommer, skriver Norges Kystfiskarlag på sine
hjemmesider.
På landsmøtet står blant annet reguleringer og
flåtestruktur på programmet og fiskeriministeren
skal ha en innledning om temaet. Forsker Edgar
Henriksen fra Nofima skal også holde et
innledningsforedrag over samme tema.
Advokat Knut Pedersen vil informere om
erstatningsoppgjør for fiskere ved yrkesskade.
Statsviter Bente Åsjord skal holde et foredrag om
`Kampen om havarealene`.
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/o7oQvRcx
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Baner vei for norske reker
Troms Folkeblad. Publisert på nett 08.04.2012 09:22.
Vidar Bjørkli.

Klikk for større bilde Disse rekene kan gi MidtTroms to store rekeprodusenter innpass i flere
viktige markeder. Årsaken er at rekene er fisket i
Barentshavet.
Det norske rekefisket i dette havområdet er nå
MSC-sertifisert, det vil si at fisket og bestanden
er garantert å være bærekraftig.
For Stella Polaris i Kårvikhamn og Coldwater
Prawns i Senjahopen, som er Norges største
produsenter av kaldtvannsreker fra Barentshavet,
innebærer dette at de kan utstyre produktene
sine med et miljømerke og bruke MSCsertifiseringen for det den er verdt i
markedsføringa og salget.
Flere supermarkedkjeder, spesielt i Tyskland,
krever at sjømaten de kjøper skal være godkjent
av MSC.
Forsker Edgar Henriksen i Nofima har deltatt i
gruppa som har arbeidet med å sertifisere
rekefisket. Hans oppgave har vært å undersøke
om det norske forvaltningsregimet av rekefisket
tilfredsstiller kravene til Marine Stewardship
Council (MSC).
- Konklusjonen er at rekebestanden i kalde
farvann er i utmerket form, at utnyttelsesgraden
er moderat til lav og at virkningene av dette fisket
på andre arter og økosystemet i Barentshavet er
begrenset, sier Henriksen, ifølge Nofimas egen
nettside.
Det er Det norske Veritas som har foretatt
sertifiseringen på vegne av Norges Sjømatråd.
Rekeproduksjon. Her fra Coldwater Prawns
fabrikk i Senjahopen. Foto: Vidar Bjørkli
© Troms Folkeblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/c63MHzkA
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Reker fra nord kan innta europa
VG R. Publisert på trykk 07.04.2012. Side: 8-9.
Del: VG.

Norske reker fra Barentshavet kan være i ferd
med å innta europeiske matbord. Det kan bli
sluttresultatet etter at det norske rekefisket i
Barentshavet nå er blitt sertifisert som
bærekraftige.

8

8

Lørdag 7. april 2012

Lørdag 7. april 2012

PASS OPP I PÅSKETRAFIKKEN
Påsken er høysesong for
trafikkulykker.
Utforkjøringsulykker som en følge
av forbikjøring, er en gjenganger i påsketrafikken,
skriver Statens vegvesen i
en pressemelding.
– Mange har det uforståelig travelt i påsketrafikken.
Det er bedre å komme litt

senere fram enn å ikke
komme fram i det hele tatt,
sier vegdirektør Terje Moe
Gustavsen. Tilpass farten
etter forholdene, hold køen
og bruk hodet, er Statens
vegvesen oppfordringer til
påsketrafikantene. I 2011
mistet fire mennesker livet i
trafikken i påsketrafikken.

REKER FRA NORD KAN INNTA EUROPA
Norske reker fra Barentshavet kan være
i ferd med å innta europeiske matbord.
Det kan bli sluttresultatet etter at det norske rekefisket i Barentshavet nå er blitt
sertifisert som bærekraftige. – Konklusjonen er at rekebestanden i kalde farvann er i utmerket form, at utnyttelsesgraden er moderat til lav og at virkningene av dette fisket på andre arter og økosystemet i Barentshavet er begrenset,

sier forsker Edgar Henriksen i Nofima.
Hans oppgave har vært å undersøke om
det norske forvaltningsregimet av rekefisket tilfredsstiller kravene til Marine
Stewardship Council (MSC). MSC har så
langt etablert seg som det viktigste merket for fiskeindustrien. Flere supermarkedkjeder, spesielt i Tyskland, krever at
sjømaten de kjøper skal være godkjent
av MSC, skriver Forskning.no.

POLITI VARSLET OM POLITI

Foto: TERJE BRINGEDAL

Siden 2005 har Spesialenheten for politisaker tatt ut
tiltale mot 62 politiansatte
for straffbare handlinger.
44 prosent av sakene startet som intern varsling,
skriver Forskning.no. Det
viser en undersøkelse som
de to BI-professorene Petter Gottschalk og Stefan

!

Alle som har

forsøkt å glemme
noe dumt man har
Holgersson har gjengjort, vet at det kan
nomført. – Studien viser
være slitsomt. Tyske vitenat norsk politi varsler om
skapsmenn har funet ut at
mulige overtramp gjort
det koster energi å glemme,
av kolleger. Varslingen
nemlig en trillionsdels
følges også opp av etterjouole. Glemsomhet er
forskning som eventuelt
med andre ord ikke
ender opp i tiltale og
noe slanketips.
straff, sier Gottschalk til
Forskning.no.

Av HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN,
MONA GRIVI NORMAN og PETTER
EMIL WIKØREN (foto)

7 SPØRSMÅL OM ALLERGI
AL L E RG IVAKS IN E

Mange allergikere tyr
til sprøytestikk for å
bekjempe symptomene.

Alutard: Injeksjonsvæske fra ALK. Ved å injisere små doser av allergenet, vender
kroppen seg til allergien. Denne behandlingen skal gis hver måned i tre-fem år, selv om
plagene bare er tilstede i en måned per år.
Sprøytevaksinen har en svært liten risiko
for alvorlige bivirkninger, men man må være
forberedt på å få en kraftig allergisk
reaksjon like etter injeksjon.

Det kan ifølge ekspertene være svært
virkningsfullt eller veldig uheldig, avhengig av hvilken behandlingsform du velger:
● Allergivaksinering gir gode resultater,
men krever jevnlig behandling gjennom
drøyt tre år med mange legebesøk.
● Kortisonsprøyter er raskt, smerteløst
og enkelt. Men gir risiko for alvorlige
bivirkninger.

Pris: Startpakke med 4 hetteglass for
bjørkepollen koster 1854,30 kroner.

VG har vært i kontakt med landets fremste allergieksperter, som alle mener at det
er uhørt at kun én prosent av norske allergikere tar allergivaksinen. Det utgjør
bare omkring 15 000 personer i året, viser
tall fra Norges Astma og Allergiforbund.
– Norge har lagt alt for konservative
føringer for bruk av allergivaksinen. Vi er i
bakevja i forhold til våre naboland, hvor
denne behandlingsformen er langt mer
utbredt, sier allergolog og lege ved Spesialistsenteret i Arendal, Håvard Skjærvik.
– Det er urovekkende at så få allergikere får tilbud om en behandling som
gir så gode resultater, sier han.

– Svært virkningsfull

Foto: REUTERS

KORTISON
Prednisolon: Kortisontabletter fra Nycomed
pharma. Hyppige bivirkninger er hemming av
egen kortisonproduksjon, nedsatt sårheling,
stoffskiftesymptomer, beinskjørhet,
tykktarmsbetennelse, muskelsvinn, høyt
blodtrykk, ødemer og trigging av infeksjoner.

E-post: heidi.erikssen@vg.no
mona.norman@vg.no

Pris: 100 tabletter av 5 mg. koster 77,50 kroner.
Kun på resept.

– H Å P ER PÅ E N B ED R E
SOMMER FOR MATHIAS

KORTISON
Kenacort-T: Injeksjonsvæske fra Bristol-Myers
Squibb. Gis ikke til barn under 6 år. Vanlige
bivirkninger er hudirritasjon og hudendringer
lokalt, og smerte i muskel- og skjelettsystem.

ARENDAL (VG) Annenhver måned reiser Mathias (9) de
80 kilometerne fra Kvinesdal for å ta en allergivaksine.
Hver eneste vår og sommer
slet Mathias med kraftige
allergisymptomer og astma.
På utredning fikk han tilbud
om vaksine, og foreldrene
takket ja.
– Det var ikke så mye å
tenke på, sier mamma Merete
Breimoen.

For halvannet år siden begynte
sønnen med allergivaksinene.
– Har dere merket noen
effekt ennå?
– I fjor var det litt for tidlig,
men vi håper at Mathias vil få
en bedre sommer i år. Og enda
bedre når behandlingen er
ferdig om to-tre år.

STIKKER: Etter halvannet år med allergivaksiner er Mathias Breimoen (9) vant med sprøytestikk og sitter rolig mens spesialsykepleier Tone Boye

Pris: En injeksjonspakning 40 mg. koster 73,50 kroner.
Kun på resept.

Rannekleiv setter bjørkepollenvaksinen på Arendal spesialistsenter.

1. Hvem blir allergiske for pollen?
– For inntil 10-20 år siden var det de unge
rundt 11-12 år som fikk pollenallergi. Den
varte i 5-7 år før den forsvant. Men det har
skjedd en endring de siste årene, nå er det
flere som blir rammet tidligere, og senere.

3. Er barnet mitt mer utsatt for
pollenallergi dersom de er allergiske
for matvarer?
– Ja, barn med matvareallergi har større
sjanse for å utvikle astma eller en eller
annen type allergi.

Pris: 100 tabletter koster 2637,60 kroner.

Styr unna kortison

Svarene er gitt av rådgiver og sykepleier
Grethe Amdal i Norges astma- og
allergiforbund.

2. Hvordan merker jeg at jeg har
pollenallergi?
– Hvis du har symptomer på en forkjølelse
på våren som ikke går over, bør du få
mistanker om at det kan være pollenallergi.

AL L E RG IVAKS IN E
Grazax: Smeltetabletter fra ALK. Pollenvaksine mot gress. Anbefales ikke
til barn under 5 år, og er ikke testet på eldre over 65 år. Behandlingen må
settes i gang minst ﬁre måneder før gresspollensesongen starter for å ha noen effekt.
Anbefalt behandlingstid er tre år. Svært vanlig
bivirkning er lokale allergiske reaksjoner i
munnen med kløe, halsirritasjon, nysing og
kløe i ørene.

Allergivaksinasjonen – også kalt immunoterapi – går ut på å gi pasienten små
doser av det man er allergisk mot. Disse
dosene opptrappes ukentlig til man finner
høyeste tolererbare dose. Denne dosen
gis med injeksjoner som vedlikeholdsdose en gang i måneden, i tre-fem år.
– Det er en tidkrevende behandling,
men den er svært virkningsfull. Hele 6070 prosent av pasientene blir betydelig
bedre, sier professor og allergispesialist
Kai-Håkon Carlsen ved Barneklinikken,
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Bruk av kortisoninjeksjon som behandlingsform er derimot Carslen svært skeptisk til.
– Denne behandlingen anbefales sjelden på grunn av risiko for bivirkninger på
binyrebark og skjelett. Særlig barn bør
styre unna dette, ettersom kortison også
kan forhindre vekst.
– Men det er jo fristende å få en rask
løsning på problemet. Ett stikk og symptomfri resten av sesongen.
– Med en sprøyte tar du medisin for tre
uker uansett om det er regn eller fint vær,
og det kan ofte være unødvendig. Tar du i
stedet kortisontabletten kan du styre det
selv og la være å ta den når det er dårlig
vær og lite pollen.
Han får støtte av Sverre K. Steinsvåg,
som leder legerådet i Norges Astma- og
allergiforbund.
– Kortison bør kun brukes i de situasjonene der en har alvorlige symptomer
uten at kortisonholdig nesespray eller antihistaminer fungerer, og da helst i tablettform.

9

re drøye fire millioner, mens andre
godtgjørelser utgjorde 7,5 millioner kroner, melder bt.no. Dette
beløpet er oppgitt som kompensasjon for at Fjell har sagt fra seg en
etterlønnsavtale. Avtalen han har
frasagt seg ville gitt ham halvan- GODT
nen årslønn hvis han selv sa opp BETALT:
etter tre års ansettelse i jobben … Olav Fjell.

– For få tar vaksine

- Konklusjonen er at rekebestanden i kalde
farvann er i utmerket form, at utnyttelsesgraden
er moderat til lav og at virkningene av dette fisket
på andre arter og økosystemet i Barentshavet er
begrenset, sier forsker Edgar Henriksen i Nofima.
Hans oppgave har vært å undersøke om det
norske forvaltningsregimet av rekefisket
tilfredsstiller kravene til Marine Stewardship
Council (MSC). MSC har så langt etablert seg
som det viktigste merket for fiskeindustrien. Flere
supermarkedkjeder, spesielt i Tyskland, krever at
sjømaten de kjøper skal være godkjent av MSC,
skriver Forskning.no.

9

HURTIGRUTEMILLIONÆR
BERGEN (VG) Det er ikke bare
navnet som er kjapt i Hurtigruten:
Ledelsen håver inn millioner så
det spruter om baugen: Mens
Hurtigruten taper penger i rekordfart – i alt 145 millioner kroner i
underskudd i fjor, tjente toppsjefen
Olav Fjell 12 millioner kroner.
Av dette utgjør selve lønnen ba-

4. Jeg blir så trøtt av allergimedisinene. Er det noe jeg kan gjøre for å
føle meg mer opplagt?
– Nyere allergitabletter skal ikke gi tretthet,
men allergien i seg selv gjør deg trett og
uopplagt.
5. Det er slitsomt å jobbe i pollensesongen. Hva bør jeg si på jobben?
– Du kan dra til et sted uten pollenspredning, for eksempel på fjellet og jobbe derfra.
Kommuniser med arbeidsgiver om tiltak på
jobben – hyppigere rengjøring og at det
ikke luftes på dagtid.
6. Når bør jeg begynne med
medisiner?
– Det er viktig å begynne med antihistaminer en uke før pollenspredning.
7. Jeg har pollenallergi. Er det noen
enkle grep jeg kan ta for å gjøre våren
bedre for meg selv?
– Ta medisinene regelmessig, også på dager med lite eller ingen plager. Det kan være
lurt å unngå hard fysisk aktivitet ute når det
er mye spredning. Unngå å lufte på dagtid da
spredningen er verst og tørk ikke klær ute.
Det kan være lurt å vaske hender og ansikt
etter å ha vært ute, eventuelt skylle håret.

!

I dag tar allergivaksinering
tre til fem år. Men i fremtiden kan et par måneders
behandling, og tre sprøytestikk
direkte inn i lymfeknutene være nok for å bli allergifri, viser
forskning ved Karolinska instituttet i Stockholm.

Bildetekst: Foto: TERJE BRINGEDAL
© VG
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Norsk rekefiske er bærekraftig
Forskning.no. Publisert på nett 28.03.2012 05:12.

Det norske rekefisket i Barentshavet er nå
sertifisert som bærekraftig. Sertifiseringen kan gi
norske reker innpass i flere viktige markeder.
Wilhelm Andreas Solheim
Kommunikasjonsrådgiver
Onsdag 28. mars 2012 I samarbeid med Nofima
Sertifiseringen kan gi norske reker innpass i flere
viktige markeder. (Foto: Frank Gregersen/Nofima)
Det er Det norske Veritas som har foretatt
sertifiseringen på oppdrag av Norges sjømatråd.
Konklusjonen er at rekebestanden i kalde farvann
er i utmerket form, at utnyttelsesgraden er
moderat til lav og at virkningene av dette fisket
på andre arter og økosystemet i Barentshavet er
begrenset, sier forsker Edgar Henriksen i Nofima.
Han har deltatt i gruppen som har arbeidet med å
sertifisere rekefisket.
Rekefisket fikk tre vilkår for sertifiseringen. Blant
annet at fangstkontrollregelen blir bedre. Det vil
si at myndighetene sørger for at det finnes klare
prosedyrer på hvilke tiltak som må settes i verk
om bestanden minker vesentlig, sier Henriksen.
Hans oppgave har vært å undersøke om det
norske forvaltningsregimet av rekefisket
tilfredsstiller kravene til Marine Stewardship
Council.
Bærekraft og miljø
Arktiske reker. (Foto: Frank Gregersen/Nofima)
Marine Stewardship Council (MSC) er et
sertifiseringsorgan som har utviklet en
miljøstandard for bærekraftige fiskerier.
Organisasjonen har laget et miljømerke som
produsentene kan bruke på produktene sine når
de er sertifisert.
Merkene garanterer for at sjømaten er produsert
på en bærekraftig måte og at fisken kommer fra
bærekraftige bestander.
Strenge supermarkedkjeder
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MSC har så langt etablert seg som det viktigste
merket for fiskeindustrien. Årsaken er at merket
har oppnådd sosial aksept og legitimitet blant
mange industrielle kunder, og flere
supermarkedkjeder krever at sjømaten de kjøper
skal være godkjent av MSC. Spesielt er det slik i
Tyskland.

importerer norsk sjømat, når det gjelder bruk av
miljømerker og hvilke kriterier som er viktigst.

Norske selskaper som selger sjømat til Europa
må forholde seg til et hav av forskjellige
miljømerker og krav. Et forskning-sprosjekt viser
at det er store forskjeller mellom landene som

Se webartikkelen på http://ret.nu/w7zpnrqr

Begrepet bærekraft står sentralt, men mange legger
flere perspektiver i begrepet enn vi er vant med, sier
forskningssjef Frode Nilssen i Nofima.
© Forskning.no
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Rekefisket MSC-sertifisert
Kyst.no. Publisert på nett 23.03.2012 07:06.

Det norske rekefisket i Barentshavet er nå MSCsertifisert som bærekraftig. Sertifiseringen kan gi
norske reker innpass i flere viktige markeder.
Forsker Edgar Henriksen i Nofima har deltatt i
gruppen som har arbeidet med å sertifisere
rekefisket. Hans oppgave har vært å undersøke
om det norske forvaltningsregimet av rekefisket
tilfredsstiller kravene til Marine Stewardship
Council.
- Konklusjonen er at rekebestanden i kalde
farvann er i utmerket form, at utnyttelsesgraden
er moderat til lav og at virkningene av dette fisket
på andre arter og økosystemet i Barentshavet er
begrenset. Rekefisket fikk tre vilkår for
sertifiseringen. Blant annet at
fangstkontrollregelen blir bedre. Det vil si at
myndighetene sørger for at det finnes klare
prosedyrer på hvilke tiltak som må settes i verk
om bestanden minker vesentlig, sier Henriksen i
en pressemelding fra Nofima.
Bærekraft og miljø Marine Stewardship Council
(MSC) er et sertifiseringsorgan som har utviklet
en miljøstandard for bærekraftige fiskerier.
Organisasjonen har laget et miljømerke som
produsentene kan bruke på produktene sine når
de er sertifisert.
Merkene garanterer for at sjømaten er produsert
på en bærekraftig måte og at fisken kommer fra
bærekraftige bestander.
MSC har så langt etablert seg som det viktigste
merket for fiskeindustrien. Årsaken er at merket
har oppnådd sosial aksept og legitimitet blant
mange industrielle kunder, og flere
supermarkedkjeder krever at sjømaten de kjøper
skal være godkjent av MSC. Spesielt i Tyskland. Norske selskaper som selger sjømat til Europa,
må forholde seg til et hav av forskjellige
miljømerker og krav. Et forskning-sprosjekt viser
at det er store forskjeller mellom landene som
importerer norsk sjømat, når det gjelder bruk av
miljømerker og hvilke kriterier som er viktigst.
Begrepet bærekraft står sentralt, men mange
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legger flere perspektiver i begrepet enn vi er vant
med, sier forskningssjef Frode Nilssen i Nofima.

supermarkeder, og hvordan kundene i butikkene stiller
seg til dem.

Nofima gjennomfører flere store
forskningsprosjekter for å kartlegge betydningen
av slike miljømerker, både når det gjelder
profesjonelle innkjøpere i for eksempel

Det er Det norske Veritas som har foretatt
sertifiseringen på oppdrag av Norges sjømatråd.
23.03.12 kl 07:00
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© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/jSStn8J

Side 73 av 101

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

For lite flink til å premiere fisk
Lofotposten. Publisert på trykk 07.03.2012.
Magnar Johansen. - magnar.johansen@lofotposten.no. Seksjon: Hav & havn.
Side: 6.

- Vi er for lite flink til å premiere god og straffe
dårlig kvalitet, mener fiskekjøper Helge Haug.

6

ONSDAG 7. MARS 2012

Råfisklaget møter fiskerne
Hver vintersesong holder Norges Råfisklag møter med fiskerne og det gjøres også i år. Tidligere i vinter har representanter
fra Norges Råfisklag hatt møter
med fiskerne i Vesterålen, Ramberg og i Svolvær. Onsdag 13.
mars er det fiskerne på Røst som

Prioriteres kvantitet framfor kvalitet Er
fiskekjøperne så redd for å miste leveranser at
de ikke tør å straffe dårlig kvalitet med lavere
pris?
En ny rapport fra forskningsinstituttet Nofima i
Tromsø svarer langt på vei ja. Undersøkelsene
har sett på sammenheng mellom redskapsvalg,
fartøystørrelse, fangststørrelse og kvalitet.
Funnene tyder på at kvaliteten blir dårligere:
Garn, snurrevad og not (for sei) er de
redskapstypene som gir dårligst kvalitet, og har
størst spredning i kvaliteten. Samtidig øker disse
sine andeler av kystflåtens landinger.
Krokfanget fisk gir best kvalitet og minst
variasjon i kvaliteten, men reduserer sine andeler
av landinger i kystflåten.
Rapporten trekker fram muligheten fiskekjøperne
har til å bruke prismekanismene til å fremme god
kvalitet. En mulighet kjøperne i liten grad bruker.

får mulighetene til å møte råfisklagets representanter. Ifølge
råfisklaget blir det orientering
om pris og markedssituasjonen
og god anledning til spørsmål
og diskusjon. Styreleder Roberg
Hansen og adm.dir. Trygve Myrvang vil være til stede.

på
Sverre og Anna med kaffetorsken
34 kilo som skipper Hallvard Bendiksen og resten av mannskapet på
«Reinefangst» fikk ved Røst.

For lite flink til
å premiere fisk

Juksafangst leveres ved Ramberg Fisk. En ny rapport viser til at fiskekjøperne er for lite flink til å premiere fisk av god kvalitet. Foto: Magnar Johansen

– Vi er for lite flink til
å premiere god og
straffe dårlig kvalitet, mener fiskekjøper Helge Haug.
Magnar Johansen
magnar.johansen@lofotposten.no

Prioriteres kvantitet framfor kvalitet Er fiskekjøperne så redd for å
miste leveranser at de ikke tør å
straffe dårlig kvalitet med lavere
pris?
En ny rapport fra forskningsinstituttet Nofima i Tromsø svarer
langt på vei ja. Undersøkelsene har
sett på sammenheng mellom redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse og kvalitet. Funnene tyder på at kvaliteten blir dårligere:
■ Garn, snurrevad og not (for
sei) er de redskapstypene som gir
dårligst kvalitet, og har størst
spredning i kvaliteten. Samtidig
øker disse sine andeler av kystflåtens landinger.
■ Krokfanget fisk gir best kvalitet og minst variasjon i kvaliteten, men reduserer sine andeler av

landinger i kystflåten.
Rapporten trekker fram muligheten fiskekjøperne har til å bruke
prismekanismene til å fremme god
kvalitet. En mulighet kjøperne i liten grad bruker.
– Også fiskere vi har snakket
med er frustrert over at kvalitet
knapt premieres. Og når fisk av
ymse kvalitet «brytes» på land til
samme pris, forsvinner motivasjonen til å levere kvalitet, sier forsker
Edgar Henriksen ved Nofima.
– Vi er ikke flink i det hele tatt til
å premiere god og straffe dårlig
kvalitet. Det handler nok om at vi
fiskekjøpere er redd for å miste båter, sier Helge Haug ved Nic.
Haug AS på Ballstad.
Men han mener bildet bør nyanseres i forhold til leveranser.
– Min erfaring er at kvalitet ikke
bare handler om størrelse på båtene. Vi har store båter som leverer mye fisk av god kvalitet, sier
Haug.
Fiskekjøper John Berg ved L.
Berg Sønner i Svolvær følger opp:
– Fiskekjøperne i Lofoten har
verdensrekord i å betale overpris,
uansett kvalitet. Når det gjelder
kvalitet på fisk, handler det i stor
grad om mentaliteten i styrehuset,

ikke størrelsen på båten, mener
Berg.
De er spørrende til en konklusjon
i rapporten: At det ikke foreligger
dokumentasjon på at en generell
kvalitetsheving av råstoffet gir økt
verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
– De som kjøper tørr-, salt og
fersk fisk hos oss vurderer kvaliteten. Er den mindre bra oppnår vi lavere pris. Kvalitet betaler seg, sier
Berg og Haug som er medlemmer i
Fiskekjøpernes Forening.
– Det vi vet er at kvalitet har betydning, men vi vet ikke hvor stor
betydning den har for verdiskapningen. Det skal vi forske mer på.
Det vi ser i markedet er at fersk fisk
og saltfisk fra Island oppnår høyere pris enn norsk, sier Edgar Henriksen.
– Har kjøp og salg av kvoter og
færre og større båter ført til dårligere kvalitet?
– Svaret må bli tja. Men det er
selvsagt nyanser. Men større kystfiskebåter med kvoter på torsk, sild,
makrell og sei, tar ofte torskekvoten på kort tid. Da blir det fort kvantum og ikke kvalitet, mener forskeren som er fra Henningsvær.
I rapporten trekkes flere tiltak

34,5 kilo stoppet vekta på. Det var
snurrevadbåten «Baasgrunn» fra
Napp som fikk den utenfor Vesterålen.

fram som mulig for å fremme kvalitet. Blant annet begrensning på
redskapsvalg, og reguleringen som
favoriserer line og juksa. Og begrense fangststørrelse ut fra tekniske hjelpemidler fartøyene har til en
kvalitetsmessig god håndtering av
fangsten.
– Først må slike grep konse- Kjell-Terje Einarsen med
kaffetors
kvensutredes. Blant annet om på 32 kilo som han og resten av ken
mannfangstkostnadene blir for høy i for- skapet på garnbåten «Ny-Trofast»
hold til gevinsten. Da må vi vite om fikk poå Yttersia.
kvalitet premieres i markedet. Vi
håper at rapporten stimulerer til debatt i næringen, sier Henriksen.

FAKTA
■ Nofima i Tromsø er Europas

største institutt for anvendt
forskning innen fiskeri, akvakultur og mat.
■ Fiskekjøpernes Forening
mener rapporten bekrefter at
struktureringen av fiskeflåten
har ført til dårligere kvalitet på
råstoffet.
■ Foreningen ber fiskeri- og
kystminister Lisbeth Berg-Hansen se konklusjonene i
sammenheng med fiskeripolitikken som føres.

William Nygård med kaffetorsken
på 34 kilo som han og resten av
mannskapet på «Jenegga» fikk
utenfor Vesterålen.

- Også fiskere vi har snakket med er frustrert over
at kvalitet knapt premieres. Og når fisk av ymse
kvalitet «brytes» på land til samme pris,
forsvinner motivasjonen til å levere kvalitet, sier
forsker Edgar Henriksen ved Nofima.
- Vi er ikke flink i det hele tatt til å premiere god
og straffe dårlig kvalitet. Det handler nok om at vi
fiskekjøpere er redd for å miste båter, sier Helge
Haug ved Nic. Haug AS på Ballstad.
Men han mener bildet bør nyanseres i forhold til
leveranser.
- Min erfaring er at kvalitet ikke bare handler om
størrelse på båtene. Vi har store båter som
leverer mye fisk av god kvalitet, sier Haug.
Fiskekjøper John Berg ved L. Berg Sønner i
Svolvær følger opp:
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- Fiskekjøperne i Lofoten har verdensrekord i å
betale overpris, uansett kvalitet. Når det gjelder
kvalitet på fisk, handler det i stor grad om
mentaliteten i styrehuset, ikke størrelsen på
båten, mener Berg.
De er spørrende til en konklusjon i rapporten: At
det ikke foreligger dokumentasjon på at en
generell kvalitetsheving av råstoffet gir økt
verdiskaping gjennom hele verdikjeden.
- De som kjøper tørr-, salt og fersk fisk hos oss
vurderer kvaliteten. Er den mindre bra oppnår vi
lavere pris. Kvalitet betaler seg, sier Berg og
Haug som er medlemmer i Fiskekjøpernes
Forening.
- Det vi vet er at kvalitet har betydning, men vi vet
ikke hvor stor betydning den har for
verdiskapningen. Det skal vi forske mer på. Det vi
ser i markedet er at fersk fisk og saltfisk fra
Island oppnår høyere pris enn norsk, sier Edgar
Henriksen.
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kvalitetsmessig god håndtering av fangsten.
- Først må slike grep konsekvensutredes. Blant annet
om fangstkostnadene blir for høy i forhold til gevinsten.
Da må vi vite om kvalitet premieres i markedet. Vi håper
at rapporten stimulerer til debatt i næringen, sier
Henriksen.
FAKTA
Nofima i Tromsø er Europas største institutt for anvendt
forskning innen fiskeri, akvakultur og mat.
Fiskekjøpernes Forening mener rapporten bekrefter at
struktureringen av fiskeflåten har ført til dårligere kvalitet
på råstoffet.
Foreningen ber fiskeri- og kystminister Lisbeth BergHansen se konklusjonene i sammenheng med
fiskeripolitikken som føres.
34,5 kilo stoppet vekta på. Det var snurrevadbåten
«Baasgrunn» fra Napp som fikk den utenfor Vesterålen.
Bildetekst: Juksafangst leveres ved Ramberg Fisk. En ny
rapport viser til at fiskekjøperne er for lite flink til å

- Har kjøp og salg av kvoter og færre og større
båter ført til dårligere kvalitet?

premiere fisk av god kvalitet.|Sverre og Anna med

- Svaret må bli tja. Men det er selvsagt nyanser.
Men større kystfiskebåter med kvoter på torsk,
sild, makrell og sei, tar ofte torskekvoten på kort
tid. Da blir det fort kvantum og ikke kvalitet,
mener forskeren som er fra Henningsvær.

og resten av mannskapet på «Reinefangst» fikk ved

I rapporten trekkes flere tiltak fram som mulig for
å fremme kvalitet. Blant annet begrensning på
redskapsvalg, og reguleringen som favoriserer
line og juksa. Og begrense fangststørrelse ut fra
tekniske hjelpemidler fartøyene har til en

mannskapet på «Jenegga» fikk utenfor Vesterålen.

kaffetorsken på 34 kilo som skipper Hallvard Bendiksen
Røst.|Kjell-Terje Einarsen med kaffetorsken på 32 kilo
som han og resten av mannskapet på garnbåten «NyTrofast» fikk poå Yttersia.|William Nygård med
kaffetorsken på 34 kilo som han og resten av

© Lofotposten
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Juksafiskerne best på kvalitet
Finnmarken. Publisert på trykk 24.02.2012. Seksjon: General.
Side: 9.

Krokfanget fisk fra små fartøy både holder
høyeste kvalitet og varierer minst i kvalitet, men
likevel reduseres disse fangstene, skriver Nofima
på sin hjemmeside.
Forsker Edgar Henriksen har sett nærmere på
redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse og
kvalitet. Han har gjort funn som tyder på at
kvaliteten på fisken har blitt dårligere og at det
kan skyldes struktureringen av fiskeflåten.
© Finnmarken

Fredag 24. februar 2012

debatt

9

i forbifarten

Velkommen med din mening!
Skriv kort, og maks 3000 tegn.Redaksjonen må ha fullt navn, adresse og telefonnummer, også hvis du skriver under signatur. Innlegg kan bli forkortet.
Epost: debatt@finnmarken.no

Hva skal du
gjøre i helga?

Sats på mudring og flytebrygger i Berlevåg fiskerihavn
I henhold til Nasjonal transportplan 2010-2019
er Berlevåg fiskerihavn på nytt prioritert i andre del av planperioden, med oppstart 2014.
Første gang Berlevåg var på prioriteringslista
var i 1993 men vi har dessverre blitt omprioritert gang på gang. Tiltaket i Berlevåg indre havn
innebærer utdyping i form av mudring og
sprenging. Havnene våre er utgangspunktet for
Berlevågs eksistens. Uten fisk i havet og fiskere
til å fange denne hadde det ikke vært bosetting
her. Dette var veldig viktig i forbindelse med
gjenreisinga etter krigen, men havnene er like
viktig for bosetting og videre eksistensgrunnlag
i dag.
I 1980 var det registrert over 3000 fartøy i
Finnmark. I 2008 var tallet under 1000, og det er
en reduksjon på 42 prosent siden 2000. Det var
registrert 1252 heltids- og deltidsfiskere i Finnmark i 2008. Det er en nedgang på 39 siden
2000. Hvor står så Berlevåg i denne statistiske
sammenhengen? Fra 1980 til 2000 var det en reduksjon på 54 fartøy, og bare fra 2000 til 2008
var det 51 prosent færre registrerte fartøy. Situasjonen i 2008 var at Berlevåg hadde 29 registrerte fiskefartøy av totalt 927 i Finnmark. Det
er registrert 56 heltids- og deltidsfiskere i 2008,
det er 31 prosent færre enn i 2000 (Finnmarksstatistikken 2010).
Årsaksbildet er komplekst. Men; en viktig
forutsetning for rekruttering til yrket er havner
som er i tilfredsstillende god stand og i størst
mulig grad tilpasset aktørenes bruksbehov, også
for å sikre optimal drift ved mottakene. Dagens
situasjon er lite gunstig for brukere av havna;
trålere må tilpasse anløp i forhold til tidevann,
eventuelt losse av i ytre havn. I tillegg er det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet for de ulike aktørene svært utsatt. Derfor er det viktig at
indre havn utdypes.
Paradokset er at Berlevåg fortsatt en aktiv fiskerikommune. Aktørene innen fiskeri og fiskeindustri har hatt høy aktivitet de senere årene,
både i Berlevåg og Kongsfjord. Det var med stor
glede vi mottok ny fabrikk og mottak i havneområdet kort tid tilbake.
Det er viktigere enn noe annet at vi klarer å
opprettholde aktivitetsnivået og stimulere til
mer næringsutvikling. Nettopp på grunn av Berlevågs fremtid fordi vi har et folketall som synker hvert år. Beklageligvis har vi ikke greid å
oppgradere havna i samme takt som utviklinga
blant involverte aktører.
I april i år ble havnestyrets strategiplan godkjent av kommunestyret. Strategiplanen for havnene angir satsingsområder og tiltak for havnene for perioden 2011-2014. Arbeiderpartiet vil
sette havneutvikling høyt på prioriteringslista,
og innarbeide denne i kommunens målkart.
Havneplanen har tydelige delmål med klare prioriteringer, og er et godt arbeidsdokument for
politikere og administrasjon. Tiltak som bedring
av arbeidsbetingelsene, tilrettelegging for bed-

METTE LØFGREN (49)
Leder Vadsø Ungdomssenter,
Vadsø
– Jeg skal bare være hjemme og
slappe av. Forhåpentligvis får jeg
gått masse på ski i de fantastiske
skiløypene vi har utenfor byen. For
eksempel har jeg tenkt meg til Skihytta.

Utbygging av havna i Berlevåg må få høyeste prioritet, og mudring av indre havn må komme først,
skriver innsenderen.
re buer, serviceanlegg og lagringsplasser skal
på topp av prioriteringslista.
Ferdigstillelse av flytebryggene må prioriteres
høyt. Uansett langsiktig arbeid med havne- og
kaiutvikling må vi få på plass flytebrygger slik
at mindre båter får en god plass å ligge, og det
samtidig frigjøres kaiplass for de litt større.
Samtidig med oppgradering og utvikling av
havna må det satses på rekruttering til fisket.
Prosjektet med Ungdomsbåt til Berlevåg er
igangsatt og bør komme på plass så vi kan ha
mange ungdommer som fiskere neste sommer.
I august i fjor var representanter fra administrasjon og politikk på studietur til Andøya for å
beskue deres havneanlegg. Vi fikk mange gode
ideer som vi har tatt med oss videre. I november
hadde Berlevåg, i regi av havnestyret og utviklingsstyret, mobiliseringsmøte hvor temaet var
havne- og stedsutvikling. Det var flere lokale
fiskere og politikere til stede. Vi diskuterte vi-

sjoner rundt ei ny havn og engasjementet var
stort. Det blir flere folkemøter i nær fremtid
hvor vi skal arbeide videre med målene vi ble
enige om.
Berlevåg Arbeiderparti ønsker å sette alt vårt
fokus på at prioriterte tiltak i strategi- og handlingsplanen gjennomføres. Et av de tiltakene vi
setter høyest er å sikre mudring av indre havn
med oppstart senest 2014. Vi har ikke råd til å
bli nedprioritert nok en gang. Vi mener at bedre havne- og kaiforhold vil fremme ekspansjon
i fiskerflåten, øke sikkerhet og trivsel blant fiskere og kaiarbeidere. Berlevågsamfunnet vil bli
mer bærekraftig. Gevinsten ved at det stimuleres til økt nærings- og infrastrukturutvikling i
havna, vil på sikt realiseres i form av flere arbeidsplasser, økte inntekter og befolkningsvekst. Det vil komme hele Finnmark til gode.
June M. Løkka Hansen
nestleder, Berlevåg Arbeiderparti

LINDA GARVO (25)
Hjemmeværende
Vestre Jakobselv
– Hvis været blir fint blir det vel en
dagstur på fjellet eller ved strandkanten for fotografering av naturen
og fugler. Hjemme blir det mating
av fugler, har ellers ingen andre planer.

ASGEIR SVANE DANILOFF (14)
Elev, Håbeth
– Jeg tror det blir en tur til Tromsø,
for å hente en bil. Og på søndag
skal jeg i kirka på konfirmasjonsundervisning.

Fagskolen i Kirkenes – utsatt eller skadeskutt?
I snart to år har det pågått et arbeid
for å etablere Fagskolen i Kirkenes
innenfor anlegg, bergverk og mineralutvinning. Fagskole er en toårig
teoretisk teknikerutdanning som
bygger på fagbrev eller lang praksis. Det er utført et betydelig arbeid
for å få utviklet læreplan, kvalitetssikringsystem, vedtekter, reglement, organisasjonsplan og lokaler.
Prosjektet har blitt drevet som et
samarbeid mellom Kirkenes
videregående skole (prosjektledelse), Opplæringsavdelingen i fylket, Sydvaranger Gruve AS, Oscar
Sundquist AS, Kirkenes Næringshage og Tverrfaglig Opplæringskontor i Sør-Varanger.
Fagskoler skal godkjennes av
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Søknad for å god-

kjenne skolen var klar til å sendes
innen søknadsfristen den 15. februar. Skolens eier er Finnmark fylkeskommune som utnevner et styre. Dette styret er skolens øverste
organ og det skal arbeide tett med
bransjene som man tilbyr opplæring i.
I november 2011 utpekte fylkesutvalget et styre uten styreleder og
uten at mineralindustrien var representert. Derfor ble Finnmark fylkeskommune ved fylkesutvalget
bedt om å utpeke styreleder, utnevne ett styremedlem ekstra og å fastsette vedtekter for styret. På møte
den 14. februar valgte imidlertid
fylkesutvalget å utsette saken til
juni. Dermed kunne søknad om
godkjenning ikke sendes inn den
15. februar fordi styret ikke har

nødvendige fullmakter. Søknaden
kan tidligst bli sendt inn til neste
frist som er 15. september. Dermed
får man et halvt års forsinkelse.
NOKUT har fire til seks måneders
behandlingstid slik at en godkjenning av skolen kan tidligst bli klar
i desember i år.
Midlene til fagskoler bevilges
over statsbudsjettet, men fylket må
forskuttere ca. 1,1 million for å finansiere skolens første driftsår, senere vil det meste dekkes av statstilskudd. Det blir spennende å se
om dette kommer med på fylkesbudsjettet for 2013.
Det fremstår som uforståelig at
fylkesutvalget valgte å utsette saken og man kan vel i beste fall håpe
på at det skyldes mangel på informasjon og kunnskap. Det kan være

fristende å spørre seg om Finnmark
fylkeskommune har gått bort i fra
sin strategi om å satse på mineralindustrien. Har fylkesutvalget allerede glemt at et enstemmig fylkesting i 2011 vedtok å særlig
prioritere en satsing på Fagskolen
i Kirkenes og Fagskolen for Maritime fag i Honningsvåg?
Man kan fortsatt håpe at Fagskolen i Kirkenes blir startet, men det
ser ikke lyst ut når fylkespolitikerne ikke klarer å gjøre enkle utnevnelser og vedtak som ikke koster en
krone.
Erik Henneli
Daglig leder Tverrfaglig
Opplæringskontor i Sør-Varanger
Arve Tannvik
Daglig leder Kirkenes
Næringshage

ANNE-KARIN MÅSEIDE OLSEN (40)
Kundeansvarlig, Tromsø
– Jeg skal utnytte snøfallet ved å stå
på snowboard i Kroken i Tromsø.
Det blir første gang i år, så jeg er litt
spent. Jeg håper bakken er åpen
hele veien til toppen!
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Dårligere kvalitet på norsk fisk
NRK Nordland. Publisert på nett 05.02.2012 18:11.

MISTER SITT GODE RYKTE: I følge en fersk
forskningsrapport fra Nofima går det nedover
med kvaliteten for norsk fisk. Her fra det
tradisjonsrike Lofotfisket utenfor Røst.
Foto: Berit Roald/Scanpix
En av Norges viktigste eksportartikler kan få et
dårlig rykte. Tidspress og moderne fangstmetoder
får skylda. Fakta - Lofotfisket
Foto: Børretzen, Sverre A. Foto: Sverre A.
Børretzen / Aktuell / SCANPIX/SCANPIX
Lofotfisket er det viktigste sesongfisket etter
torsk i Norge.
Lofotfisket starter normalt i slutten av januar og
varer et stykke ut i april.
I denne perioden kommer torsken inn fra
Barentshavet for å gyte.
De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av
Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.
Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for
et flertall av fiskerne i Nord-Norge.
Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det
tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten
rekordhøy med 146.000 tonn.
Skrei er en torsk, men i motsetning til den
stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer.
Når den er gytemoden i november/desember,
legger den i vei fra sine beiteområder i
Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet
av februar - april. Yngelen driver tilbake til det
arktiske havet hvor den vokser opp, og når
skreien er 3 4 år gammel, drar den til
Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.
Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå 2 meter
lang, og veie inntil 55 kilo.
Lofottorsket er i full gang og fiskerne legger ut på
havet i håp om storfangst. Men tidspress og nye
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fangsmetoder kan true kvaliteten til den
nordatlantiske torsken.
Hos fiskebedriften Saga er det årets travelste tid.
Da kommer det ofte inn fisk av ymse kvaliten.
Hvert eneste år blir det en feber hvor det om å
gjøre å fiske mest mulig på kortest mulig tid. Da
blir kvaliteten dårligere, sier Erling Falck jr.daglig
leder i fiskebedriften Saga.
Han konkurrerer om å selge saltfisken sin til en
god pris på markedene i Europa, men de siste
årene har islendeingene fått en mye bedre pris
for sine produktene.
De har innarbeidet et produkt der de leverer en
jevn kvalitet hele året. Hos oss går det mer i rykk
og napp, sier Falck.
Dårligere rykte for norsk fisk
Dette kan få negative følger for ryktet til norsk
fisk, mener forsker Edgar Henriksen ved Nofima.
Det kan få den betydningen at vi etterhvert
svekker vårt rennomé i markedet som
kvalitetsleverandør av fisk. Det har også
betydning for de ulike anvendelsene for fisken,
sier Henriksen.
Mener tidspress ødelegger fisken
Han har sett på fangstene som er levert de siste
årene og intervjuet 17 fiskeribedrifter fra VestLofoten til Båtsfjord i nord.
Undersøkelsen viser at i dag blir en større del av
fisken tatt med garn, not eller snurrevad, i stedet
for med juksa eller line.
Det gir fisken en dårligere kvalitet, mener
forskeren.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Da har fiskerne det veldig travelt. Det kan føre til at de
pumper og sløyer dårlig. Kanskje pumper du på land
igjen.
MENER KVALITETEN ER FOR DÅRLIG: Forsker Edgar
Henriksen i Nofima, sier norsk fisk har fått dårligere
kvalitet i løpet av de siste årene.
Foto: Nofima Konsekvensen av det blir at de store
fangstene fra de store fiskebåtene, har dårligere kvalitet
enn de mindre fangstene fra mindre fartøy, mener han.
Garn og snurrevad står i dag for de største fangstene,
men forskeren mener mye tyder på at disse fører til
dårligere fiskekvalitet, enn det som blir tatt opp på krok.
Vil lære av islendingene
Fiskekjøperen i Svolvær tror at ved å ta seg bedre tid til
fisket, som på Island, ville kvaliteten blitt bedre. Der har
de et jevnt sig av fisk, i stedet for et hopp i
vintersesongen.
(Artikkelen fortsetter under bildet).
NYE FANGSTMETODER: Norsk fisk kan få et dårligere
rykte ettersom det fiskes i store kvantum på kortest
mulig tid.
Foto: Scanpix/Scanpix
Det er blitt mer og mer viktig med god kvalitet, spesielt
når man skal selge store kvantum. Har man ikke kvalitet
å tilby har man tapt når en kommer ut og skal
konkurrere, sier Falck.
Han forteller at de raskt mister noen kroner i kilospris
hvis fisken bærer preg av dårlig behandling.
Hvis fisken er rød og man kan se blodutredelser, så er
det fort noen kroner ned i prisen pr kilo.
© NRK Nordland
Se webartikkelen på http://ret.nu/NxJxgBLD
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Dårligere kvalitet
iTromsø. Publisert på nett 03.02.2012 06:53.

Vi formelig bader i fisk. For vi har stelt pent med
ressursene i havet. Det er nok å ta av, om vi
forvalter denne formuen med klokskap. Vi tar
store fangster førsteklasses sjømat, men steller
ikke godt nok med råstoffet.
Produktene vi selger her hjemme, og på det
internasjonale markedet, holder derfor ikke den
høye og jevne kvaliteten vi har forutsetninger for
å levere.
Her ligger sannsynligvis noe av forklaringen på at
norsk fiskerinæring sliter med å tjene penger. Vi
må få større verdier ut av hver eneste kilo fisk.
Norge er en stormakt i fiskeriene, verdens nest
største eksportør av sjømat. Laksen er vinneren.
Torsk, sei og hyse sliter med for lave priser.
Størst mulig fangst i løpet av kortest mulig tid. Vi
tenker i bulk og tonn, lite i kvalitet. Målestokken
på suksess er det store sjøværet. Det ligger i
ryggmargen. Vi har ikke helt grepet på kvalitet
som styrende for fangst og bearbeidelse av
produktene. Det bekreftes i en studie om
fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten.
Den slår fast at fiskeindustrien i Nord-Norge får
dårligere råvarer nettopp fordi fangsteffektivitet
prioriteres foran kvalitet.
Si din mening nederst i saken!
Studien er gjennomført av forskerne Edgar
Henriksen og Marianne Svorken ved Nofima,
Europas største institutt for anvendt forskning
innen fiskeri, akvakultur og mat, med
hovedkontor i Tromsø. Forskerne ser at den
omstridte omstrukturering i kystflåten, blant
annet med større kvoter på færre båter, også har
bidratt til at fangsteffektivitet prioriteres foran
kvalitet.
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon. Likevel reduseres leveransene
fra dem. Til gjengjeld øker fangstene som er tatt
med de redskapstypene som gir dårligst
råstoffkvalitet. Det gjelder fisk tatt med garn,
snurrevad og not. Fisk fra juksa og line, som gir
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best kvalitet, blir det stadig mindre av. Forskerne
finner sammenheng mellom redskapsvalg,
fartøystørrelse, fangststørrelse, kvalitet på råstoff
fra kystflåten - og at kvaliteten blir dårligere.
Forskerne peker på at dagens prissystem gir rom
for fiskekjøperne både til å trekke i pris for dårlig
kvalitet og til å betale mer enn minstepris for å
premiere kvalitet. Men dette skjer bare i liten
grad. Muligens er forklaringen på en passiv
kvalitetsbevissthet at det ikke finnes

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

dokumentasjon på at en generell kvalitetsheving av
råstoffet gir økt verdiskaping gjennom hele verdikjeden og høyere pris på sluttproduktet.
Prosjektleder Edgar Henriksen ser reguleringsgrep som
kan øke kvaliteten på ferskt råstoff. Men dem vil han
vente med til det er dokumentert at økt kvalitet er
lønnsomt. Vi tror ikke man skal vente for lenge. Det er
mange eksempler på at dårlig kvalitet ikke er veien til en
varig, økt verdiskapning.
Leder
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© iTromsø
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Dårligere kvalitet
iTromsø. Publisert på trykk 03.02.2012. Seksjon: Leder.

Vi formelig bader i fisk. For vi har stelt pent med
ressursene i havet. Det er nok å ta av, om vi
forvalter denne formuen med klokskap. Vi tar
store fangster førsteklasses sjømat, men steller
ikke godt nok med råstoffet.
Produktene vi selger her hjemme, og på det
internasjonale markedet, holder derfor ikke den
høye og jevne kvaliteten vi har forutsetninger for
å levere.
Her ligger sannsynligvis noe av forklaringen på at
norsk fiskerinæring sliter med å tjene penger. Vi
må få større verdier ut av hver eneste kilo fisk.
Norge er en stormakt i fiskeriene, verdens nest
største eksportør av sjømat. Laksen er vinneren.
Torsk, sei og hyse sliter med for lave priser.
Størst mulig fangst i løpet av kortest mulig tid. Vi
tenker i bulk og tonn, lite i kvalitet. Målestokken
på suksess er det store sjøværet. Det ligger i
ryggmargen. Vi har ikke helt grepet på kvalitet
som styrende for fangst og bearbeidelse av
produktene. Det bekreftes i en studie om
fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten.
Den slår fast at fiskeindustrien i Nord-Norge får
dårligere råvarer nettopp fordi fangsteffektivitet
prioriteres foran kvalitet.

38 Fredag 3. februar 2012

KlAuDius

odd.klaudiussen@itromso.no

mener:

Dårligere kvalitet
i formelig bader i fisk. For vi har stelt pent
med ressursene i havet. Det er nok å ta av,
om vi forvalter denne formuen med klokskap.
Vi tar store fangster førsteklasses sjømat, men
steller ikke godt nok med råstoffet. Produktene
vi selger her hjemme, og på det internasjonale
markedet, holder derfor ikke den høye og
jevne kvaliteten vi har forutsetninger for å levere.

V

Fortsatt kaldt og solfylt...

er ligger sannsynligvis noe av forklaringen på at norsk fiskerinæring sliter med å
tjene penger. Vi må få større verdier ut av hver
eneste kilo fisk. Norge er en stormakt i fiskeriene, verdens nest største eksportør av sjømat.
Laksen er vinneren. Torsk, sei og hyse sliter
med for lave priser.

H

tørst mulig fangst i løpet av kortest mulig
tid. Vi tenker i bulk og tonn, lite i kvalitet.
Målestokken på suksess er det store sjøværet.
Det ligger i ryggmargen. Vi har ikke helt grepet
på kvalitet som styrende for fangst og bearbeidelse av produktene. Det bekreftes i en studie
om fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Den slår fast at fiskeindustrien i NordNorge får dårligere råvarer nettopp fordi
fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.

S

tudien er gjennomført av forskerne Edgar
S
Henriksen og Marianne Svorken ved Nofima, Europas største institutt for anvendt forskning innen fiskeri, akvakultur og mat, med
hovedkontor i Tromsø. Forskerne ser at den
omstridte omstrukturering i kystflåten, blant
annet med større kvoter på færre båter, også
har bidratt til at fangsteffektivitet prioriteres
foran kvalitet.
rokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og minst variasjon. Likevel reduseres
leveransene fra dem. Til gjengjeld øker fangstene som er tatt med de redskapstypene som
gir dårligst råstoffkvalitet. Det gjelder fisk tatt
med garn, snurrevad og not. Fisk fra juksa og
line, som gir best kvalitet, blir det stadig mindre av. Forskerne finner sammenheng mellom
redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse,
kvalitet på råstoff fra kystflåten – og at kvaliteten blir dårligere.

K

orskerne peker på at dagens prissystem gir
rom for fiskekjøperne både til å trekke i pris
for dårlig kvalitet og til å betale mer enn minstepris for å premiere kvalitet. Men dette skjer
bare i liten grad. Muligens er forklaringen på en
passiv kvalitetsbevissthet at det ikke finnes dokumentasjon på at en generell kvalitetsheving
av råstoffet gir økt verdiskaping gjennom hele
verdikjeden – og høyere pris på sluttproduktet.

F

rosjektleder Edgar Henriksen ser reguleP
ringsgrep som kan øke kvaliteten på ferskt
råstoff. Men dem vil han vente med til det er
dokumentert at økt kvalitet er lønnsomt. Vi
tror ikke man skal vente for lenge. Det er
mange eksempler på at dårlig kvalitet ikke er
veien til en varig, økt verdiskapning.

sjefredaktør og
administrerende direktør:
Jørn-Christian Skoglund
Nyhetsredaktør:
Marius Karlsen

Redaktør:
Jonny Hansen

DEBATT

Lær om oss kvener, ordfører!
Av Gunnar Marinius Qwen
Hei ordfører Jens!
Jeg ser at du skal gå i gang med samiskundervisning for å bli kjent med de
menneskene du skal bestyre. Samefolket utgjør mindre enn en prosent
av Tromsø kommunes befolkning,
men de bråker og krever mest. Vi har
vel rundt 100 nasjonaliteter å ta
omsyn til i denne byen, skal du lære
alle disse språk også?
Jeg er kven, og vil minne deg om at
det første barnet som ble døpt i denne
byen, da man begynte å føre kirkebok,
var ei kvenjente som ble døpt og gitt
navnet Anna. Hennes far hette Aamund Christophersen, en fin fra
Lingen.
En finn er ikke en same, Aamund var
en kven. Han hadde sitt bosted på gården Kvalvik i Lyngen, der han drev
jordbruk og fiske sammen med en
annen kven. Kvalvikeiendommen
finner du i vedlegget Lyngen bygdebok.
Historisk er en finn en finn og ikke
en same. Aamund måtte ha jordbruks- og sjømannskunnskaper som
ingen same hadde på den tiden. Tviler
du på dette faktum, må du skaffe deg

mer kunnskap. Det er større antall
kvener enn samer i denne byen, og det
er kvenene som har drevet jordbruket, fisket og vært håndverkere i
Troms fra 1600-tallet av.
Samene har hovedsakelig hatt sitt
oppholdssted i Sverige, og har bare
vært i Norge på næringsvandring
sommerstid etter svartedauden, og
som reindriftssamer i større antall
først etter 1900-tallet.

Kvenfolket var her allerede i vikinghøvdingen Ottars tid på 800- tallet.
Det forteller han om til kong Alfred
den store av England i 890. Det er det
eldste og mest troverdige dokumentet
vi har her om forholdene i norden fra
vikingtida.
Kvenene er nå blitt bevisst sin historiske tilhørighet til nordområdene,
og de vil ikke finne seg i noen forskjellsbehandling på etnisk grunnlag.

For å ha tilstrekkelig motforestillinger i bakhodet bør du følge med på
Kvenlandsforbundets hjemmeside.
Samene har vært eksperter i å forfalske sin forhistorie og hevdet at en
finn = same, og blitt trodd. Det har de
greid å få urfolksstatus på her i landet.
Samene oppsto som en egen etnisk
gruppe i området Ladoga i dagens
Russland for 2000 år siden, og ikke
som det hevdes på Sametingets
hjemmeside at de er etterkommere
av de første beboere her nordpå for
11.000 år siden. Verken Russland,
Finland eller Sverige har anerkjent
samer som urfolk. Før de ankom
Norge, hadde de oppholdt seg i og
vandret gjennom disse landene.

Fornorskningsprosessen og medfølgende diskrimineringer av kvener
startet i Norge, av norske myndigheter på midten av 1850-tallet, har ribbet kvenene for deres kultur og språk,
og for kvenene har denne prosessen
nå vart i 160 år. Samene har fått sitt
Sameting og urfolksstatus (1989)
som politisk belønning etter Altasaken.
Sametinget mottar i år over 1 milliard kroner for å bøte på skaden etter
fornorskningsprosessen. Kvenene får
småpenger årlig, ca. din årslønn.
Fra kvenfolket ber jeg om at du som
ordfører viser forstand og ikke gjør
forskjell på folk. Tromsø by har gitt
deg embetet til å ivareta deres nei til
samiske privilegier i denne byen.

Studien er gjennomført av forskerne Edgar
Henriksen og Marianne Svorken ved Nofima,
Europas største institutt for anvendt forskning
innen fiskeri, akvakultur og mat, med
hovedkontor i Tromsø. Forskerne ser at den
omstridte omstrukturering i kystflåten, blant
annet med større kvoter på færre båter, også har
bidratt til at fangsteffektivitet prioriteres foran
kvalitet.
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon. Likevel reduseres leveransene
fra dem. Til gjengjeld øker fangstene som er tatt
med de redskapstypene som gir dårligst
råstoffkvalitet. Det gjelder fisk tatt med garn,
snurrevad og not. Fisk fra juksa og line, som gir
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best kvalitet, blir det stadig mindre av. Forskerne
finner sammenheng mellom redskapsvalg,
fartøystørrelse, fangststørrelse, kvalitet på råstoff
fra kystflåten - og at kvaliteten blir dårligere.

kvalitetsbevissthet at det ikke finnes dokumentasjon på
at en generell kvalitetsheving av råstoffet gir økt
verdiskaping gjennom hele verdikjeden - og høyere pris
på sluttproduktet.

Forskerne peker på at dagens prissystem gir rom
for fiskekjøperne både til å trekke i pris for dårlig
kvalitet og til å betale mer enn minstepris for å
premiere kvalitet. Men dette skjer bare i liten
grad. Muligens er forklaringen på en passiv

Prosjektleder Edgar Henriksen ser reguleringsgrep som
kan øke kvaliteten på ferskt råstoff. Men dem vil han
vente med til det er dokumentert at økt kvalitet er
lønnsomt. Vi tror ikke man skal vente for lenge. Det er
mange eksempler på at dårlig kvalitet ikke er veien til en

Side 83 av 101

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

varig, økt verdiskapning.
© iTromsø
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- Råstoffkvaliteten blir dårligere
Fish. Publisert på nett 02.02.2012 21:19.

Illustrasjonsbilde: Blankpakket torsk før ising.
(Foto: Norges Råfisklag). Resultatene fra en ny
undersøkelse indikerer at strukturering i
kystflåten har ført til at fangsteffektivitet
prioriteres foran kvalitet.
Nofima har sett nærmere på sammenhengen
mellom redskapsvalg, fartøystørrelse,
fangststørrelse og kvalitet på råstoff fra
kystflåten og gjort funn som tyder på at kvaliteten
blir dårligere, skriver Nofima i en pressemelding.
- Smått er godt
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon, men likevel reduseres disse
landingene i kystflåten. I fiskeindustrien er
oppfatningen at råstoffkvaliteten fra store
fangster fra store fartøy er dårligst.
Fangststørrelsene har økt for alle fartøygruppene,
konstaterer Nofima.
23.01.2012
- Må ta grep
Dagens prissystem gir rom for fiskekjøperne både
til å trekke i pris for dårlig kvalitet og til å betale
mer enn minstepris for å premiere kvalitet. Dette
skjer imidlertid i liten grad. I dag foreligger det
ingen dokumentasjon på at en generell
kvalitetsheving av råstoffet gir økt verdiskaping
gjennom hele verdikjeden, opplyser Nofima. I
undersøkelsen peker Nofima på at det kan gjøres
reguleringsgrep som kan bidra til at kvaliteten på
ferskt råstoff blir bedre.
- Dette bør imidlertid ikke gjøres før potensialet
for økt verdiskaping som følge av økt kvalitet er
dokumentert, mener prosjektlederen, forsker
Edgar Henriksen.
Les også: 16.12.2010
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er en
del av programmet Markedsbasert høsting av
fiskeressurser.
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Nofima har laget et faktaark og rapport som går
mer i dybden på dette forholdet. Se vedlagte
faktaark og link til rapportene nedenfor.
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© Fish
Se webartikkelen på http://ret.nu/NwmzOWbf

Les mer (pdf)
Se også rapport: (pdf)
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Dårligere kvalitet på nordnorsk fisk
Harstad Tidende. Publisert på trykk 02.02.2012. Seksjon: Leder.

Vi formelig bader i fisk. For vi har stelt pent med
ressursene i havet. Det er nok å ta av, om vi
forvalter denne formuen med klokskap.

18

Leder

ANSVARLIG REDAKTØR:
Bård Borch Michalsen
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NYHETSREDAKTØR:
Kjell Rune Henriksen
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Vi tar store fangster førsteklasses sjømat, men
steller ikke godt nok med råstoffet. Produktene vi
selger her hjemme, og på det internasjonale
markedet, holder derfor ikke den høye og jevne
kvaliteten vi har forutsetninger for å levere.
Her ligger sannsynligvis noe av forklaringen på at
norsk fiskerinæring sliter med å tjene penger. Vi
må få større verdier ut av hver eneste kilo fisk.
Norge er en stormakt i fiskeriene, verdens nest
største eksportør av sjømat. Laksen er vinneren.
Torsk, sei og hyse sliter med for lave priser.
Størst mulig fangst i løpet av kortest mulig tid. Vi
tenker i bulk og tonn, lite i kvalitet. Målestokken
på suksess er det store sjøværet. Det ligger i
ryggmargen. Vi har ikke helt grepet på kvalitet
som styrende for fangst og bearbeidelse av
produktene.
Det bekreftes i en studie om fangstregulering og
råstoffkvalitet i kystflåten. Den slår fast at
fiskeindustrien i Nord-Norge får dårligere råvarer
nettopp fordi fangsteffektivitet prioriteres foran
kvalitet.
Studien er gjennomført av forskerne Edgar
Henriksen og Marianne Svorken ved Nofima,
Europas største institutt for anvendt forskning
innen fiskeri, akvakultur og mat, med
hovedkontor i Tromsø.
Forskerne ser at den omstridte omstrukturering i
kystflåten, blant annet med større kvoter på
færre båter, også har bidratt til at
fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon. Likevel reduseres leveransene
fra dem. Til gjengjeld øker fangstene som er tatt
med de redskapstypene som gir dårligst
råstoffkvalitet. Det gjelder fisk tatt med garn,
snurrevad og not. Fisk fra juksa og line, som gir
best kvalitet, blir det stadig mindre av.
Forskerne finner sammenheng mellom

Meninger
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908 84 555, oro@ht.no
REDAKTØR DIGITALE MEDIER:
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Dårligere kvalitet på
nordnorsk fisk
i formelig bader i fisk. For vi har stelt pent med ressursene i havet. Det er nok å ta av, om vi forvalter
denne formuen med klokskap.
Vi tar store fangster førsteklasses sjømat, men steller ikke
godt nok med råstoffet. Produktene vi selger her hjemme, og
på det internasjonale markedet, holder derfor ikke den høye
og jevne kvaliteten vi har forutsetninger for å levere.
Her ligger sannsynligvis noe av forklaringen på at norsk
fiskerinæring sliter med å tjene penger. Vi må få større verdier ut av hver eneste kilo fisk. Norge er en stormakt i fiskeriene, verdens nest største eksportør av sjømat. Laksen er
vinneren. Torsk, sei og hyse sliter med for lave priser.
Størst mulig fangst i løpet av kortest mulig tid. Vi tenker i
bulk og tonn, lite i kvalitet. Målestokken på suksess er det
store sjøværet. Det ligger i ryggmargen. Vi har ikke helt grepet på kvalitet som styrende for
fangst og bearbeidelse av produktene.
Dårlig
Det bekreftes i en studie om
kvalitet
fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Den slår fast at
ingen vei
fiskeindustrien i Nord-Norge får
til suksess
dårligere råvarer nettopp fordi
i fiskeriene fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Studien er gjennomført av forskerne Edgar Henriksen og Marianne Svorken ved Nofima,
Europas største institutt for anvendt forskning innen fiskeri,
akvakultur og mat, med hovedkontor i Tromsø.
Forskerne ser at den omstridte omstrukturering i kystflåten, blant annet med større kvoter på færre båter, også har
bidratt til at fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og minst
variasjon. Likevel reduseres leveransene fra dem. Til gjengjeld øker fangstene som er tatt med de redskapstypene som
gir dårligst råstoffkvalitet. Det gjelder fisk tatt med garn,
snurrevad og not. Fisk fra juksa og line, som gir best kvalitet,
blir det stadig mindre av.
Forskerne finner sammenheng mellom redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse, kvalitet på råstoff fra kystflåten
– og at kvaliteten blir dårligere.
Forskerne peker på at dagens prissystem gir rom for fiskekjøperne både til å trekke i pris for dårlig kvalitet og til å betale mer enn minstepris for å premiere kvalitet. Men dette
skjer bare i liten grad.
Muligens er forklaringen på en passiv kvalitetsbevissthet
at det ikke finnes dokumentasjon på at en generell kvalitetsheving av råstoffet gir økt verdiskaping gjennom hele verdikjeden – og høyere pris på sluttproduktet.
Prosjektleder Edgar Henriksen ser reguleringsgrep som
kan øke kvaliteten på ferskt råstoff. Men dem vil han vente
med til det er dokumentert at økt kvalitet er lønnsomt.
Vi tror ikke man skal vente for lenge. Det er ikke mange
eksempler på at dårlig kvalitet er veien til en varig, økt verdiskapning.

V

Takk for maten
Magnhild Meltveit Kleppa reiser landet rundt med veipakker. Noen steder får hun mat, og takker for den. Som i Ballangen tirsdag. Der takket hun ordføreren i Alta for nydelig
servering.
Bra hun spiste i Ballangen, for i Alta kan det bli smått stell,
om hun dukker opp.
PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og
fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).
Adresse: Rådhusgt. 17, pb. 46 Sentrum 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55, e-post: pfu@presse.no

BLIR LAGT NED:

Reidun Eriksen skriver om sine år på Ervik-skolen. Arkivfoto: Gurid Ivarhuss Næss.

Ikke til å tro
■ Min reise som lærer
på Ervik skole gjennom
36 år
REIDUN JOHANNE ERIKSEN, HARSTAD

å blei det altså 36 år for meg
på Ervik-skolen. Å få følge livet tett i ei så flott bygd i flere
generasjoner, har vært en sterk
opplevelse. Flotte år med flotte
unger, foreldre, besteforeldre, tanter og onkler.

S

■ Ei velholdt bygning, stor skolegård, gode parkeringsmuligheter.
■ All naturen nært: Skogen,
enga, myra, fjellet, havet, fjæra,
ferskvannet, elva, bekken...
■ Bønder og andre som alltid
har stilt opp for skolen m.h.t. skiløyper, akeplass, lavvotomt,
lamming-i-fjøs-besøk, dugnad
på lekeplasser, ballbinge, skøytebanelaging, ute-og inneting,
-ALT vi har spurt om...
Hva mer kan en skole ønske seg?

Salmevers og akkar
Mitt første år der husker jeg som i
går. Jeg brukte mye av inspeksjonen min til å høre Sissel, Birgit,
Rita og resten av klassen i (Aronsens) salmevers.
Før vi fikk gymsal husker jeg Eli
og Kari som underviste klassen i
matte, mens læreren var ute og
spilte snøhockey med min klasse.
Med Mona som en mur på kne i
målet!
Og Tord som fikk mye pes i klassen om at han var bortskjemt bare
for at han hadde fått en egen fotball! Ikke vanlig på den tida..
Jeg husker Kjetil som kom på
skolen med en akkar i bagasjen, og
forklarte at han var sein fordi han
måtte hjelpe bestefaren med å reparere låvedøra! Alle gutta i klassen hans var forresten inderlig
forelska i Marit!
En gang møtte Geir først til andre time. Hans forklaring var at det
var så glatt ute at når han gikk to
skritt fram, glei han ett tilbake.
Hele førstetimen hadde gått med
til den operasjonen.

skrive hore eller noe sånt i
norskboka fordi han var så skuffet
over læreren han hadde.
Jeg husker Trond som tissa seg
ut i protest mot at han ikke fikk gå
på do mot slutten av timen,
og
Trond Øivind som tente på og nesten mista kontrollen over gressbrannen på nabojordet.
Han tok av seg sin nyeste genser
og slukka med den i fortvilelsen.
Og lille Toril som begynte å gråte hver gang brannalarmen gikk.
Tomas som hadde med bamsen
hver dag det første året. Trine som
møtte opp i gymtimen med seks
par ull-lester på beina.
Kari-Mette, Anita og Lisa er
kanskje de mest «rappkjæfta» vi
har hatt... Glemmer aldri Martine
som datt ned fra klatrestativet og
brakk begge handleddene.
Jeg husker Linn, Ingrid, Marja
og Catharina som alltid ville style
meg på håret og så måtte jeg gå
sånn på lærerværelset! Noen ganger så jeg redselsfull ut, men har
man lovt så...
Jeg husker Gunn-Anita som
kom til oss siste året etter å ha blitt
mobbet og tiet i hjel på sin forrige
skole på grunn av stamminga. Vi
tok oss tid, lærere og elever. Da hun
forlot oss om våren var hun ei mye
gladere jente som leste høyt i klassen som de andre..

Heimbrent
Jeg husker Stig-Hermann som lett
kunne motiveres til lesing med at
det var viktig for å kunne ta lastebil-sertifikat senere. Den beste belønninga jeg kunne gi han var at
han fikk hjelpe til når melkebilen
kom. Og Ole Petter som plagdes så
veldig med å spille Sakura på
blokkfløyta.
Øyvind som tenkte på engelsk
etter 3 år på internasjonal skole i
Botzwana og sa: Putt på lyset!
Jeg husker klassen som la ei katt
i skuffa der jeg brukte å hente bøkene mine, fordi de visste at jeg var
livredd katter. Og den tida elevene
klatra opp takrenna hver gang slåballen havna på taket.
En uvirkelig gang hadde noen
heimbrent med på Tine-stafetten!

Genser og ullester
Jeg husker Karianne som blei
«hengt på veggen» av rektor, og
snille Petter som bare MÅTTE

Glemmer aldri Kari som lenge
virkelig trodde at jeg kunne gå opp
veggene og i taket med tøflene

mine, at de hadde et sånt fluebeinbelegg under!

Poker
I en av mine største klasser var alle
enige om at de ville gå innom kirkegården hver gang vi gikk på tur om
våren og høsten. De var veldig opptatt av barnegravene der og visste
akkurat i hvilke hus de skulle ha
bodd og hvem som var søsknene
deres. De hadde også besteforeldre
og andre slektninger og kjente som
var begravet der, som de hadde
vært veldig glade i og hadde lyst til
å besøke gravene til. Det var en livlig klasse, men på kirkegårdsbesøkene var de som tente lys. Veldig
rørende...
Jeg husker klassen som bygde
«hus» bak i klasserommet, og klassen som en periode hadde
«Las Vegas» der bak og gjerne ville
spille poker (NB! Uten penger!) i
alle ledige øyeblikk.
Minnes også godt de årene vi
hadde halvårlige populære kosedager hjemme hos meg da jeg bodde i
«palasset». Og «Helge sine» flotte
skoleforestillinger i gymsalen med
alle elevene på scenen og nesten
hele bygda i salen!

God læring og trivsel
Jeg husker anti-over ved leskuret,
og Inga Sofie som kom og malte
veggmalerier med elevene. Jeg husker alle vaktmestrene vi har hatt
her. De hadde mye omsorg for elevene!
Jeg husker helt fra Reidulf Solbakken leda Ervik-klubben. Herregud hvor mye han og Beate har hatt
å si for ungene i bygda!
Det har vært et privilegium å få
lov til å kjenne alle disse flotte ungene på godt og vondt opp gjennom
årene. Å få lov til å prøve å bøte på
det vonde med det gode.
En lærers og kommunes største
ansvar er å tilby elevene et trygt og
forutsigbart skoleløp med god læring og god trivsel.
Men etter alle de gode årene,
kom altså tårene...
Er det virkelig over nu? Blir min
nuværende sangglade, prateglade,
spøkefulle 7.-klasse min siste på
Ervik
skole?
Det
føles
uvirkelig.....og på sint engelsk:
FUCKING UNBELIEVABLE!
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redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse,
kvalitet på råstoff fra kystflåten - og at kvaliteten
blir dårligere.
Forskerne peker på at dagens prissystem gir rom
for fiskekjøperne både til å trekke i pris for dårlig
kvalitet og til å betale mer enn minstepris for å

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

premiere kvalitet. Men dette skjer bare i liten grad.
Muligens er forklaringen på en passiv kvalitetsbevissthet
at det ikke finnes dokumentasjon på at en generell
kvalitetsheving av råstoffet gir økt verdiskaping gjennom
hele verdikjeden - og høyere pris på sluttproduktet.
Prosjektleder Edgar Henriksen ser reguleringsgrep som
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kan øke kvaliteten på ferskt råstoff. Men dem vil
han vente med til det er dokumentert at økt
kvalitet er lønnsomt.
Vi tror ikke man skal vente for lenge. Det er ikke
mange eksempler på at dårlig kvalitet er veien til
en varig, økt verdiskapning.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Dårlig
kvalitet
ingen vei
til suksess
i fiskeriene
© Harstad Tidende
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Great catching efficiency gains over quality, Norwegian study finds
Fish Update. Publisert på nett 01.02.2012 13:04.

Published: 01 February, 2012 Nofima Mat, the
Norwegian Institute of Food, Fisheries and
Aquaculture Research, has looked at the
correlation between the choice of gear, vessel
size, catch size and the quality of raw materials
from the coastal fleet and has reported findings
that indicate the quality is deteriorating.
... The results of the study indicate that
structuring in the coastal fleet has led to catch
efficiency gaining greater priority than quality.
Hook-caught fish from small vessels gives the
best quality and least variation, but nonetheless
reduces these landings in the coastal fleet. The
perception in the fishing industry is that the raw
material quality from large catches from large
vessels is the worst. The catch size has
increased for all vessel groups. The pricing
system gives room for fish buyers to make a
deduction for poor quality and to pay more than

the minimum price for premium quality but this only
happens to a small degree No documentation is
currently available to show that a general raise in quality
of the raw material provides increased added value. In
the study, Nofima points out that the regulatory process
could be used to help improve the quality of fresh raw
materials. “However, this should not be done until the
potential of increased added value as a result of
increased quality may be documented,” said the project
manager, scientist Edgar Henriksen. 48698 24591
70153 14346
© Fish Update
Se webartikkelen på http://ret.nu/QZntzjHk
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Kvaliteten blir dårligere
Kyst.no. Publisert på nett 01.02.2012 07:32.

Nofima har sett nærmere på sammenhengen
mellom redskapsvalg, fartøystørrelse,
fangststørrelse og kvalitet på råstoff fra
kystflåten. Og funnene tyder på at kvaliteten blir
dårligere og at det er liten sammenheng mellom
pris og kvalitet.
Resultatene i undersøkelsen indikerer at
strukturering i kystflåten har ført til at
fangsteffektivitet prioriteres fremfor kvalitet,
skriver Nofima i en pressemelding.
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon, men likevel reduseres disse
landingene i kystflåten. I fiskeindustrien er
oppfatningen at råstoffkvaliteten fra store
fangster fra store fartøy som bruker redskaper
som garn, snurrevad eller not er dårligst.
Fangststørrelsene har økt for alle fartøygruppene.
Liten sammenheng mellom pris og kvalitet Ifølge
undersøkelsen er sammenhengen mellom
råstoffkvalitet og råstoffpris svak, noe som gjør
at pris i dag er et lite effektivt virkemiddel for å
øke råvarekvaliteten. Dette skjer selv om d
agens prissystem gir rom for fiskekjøperne både
til å trekke i pris for dårlig kvalitet og til å betale
mer enn minstepris for å premiere kvalitet.
Mulig å gjøre reguleringsgrep Det foreligger ingen
dokumentasjon på at en generell kvalitetsheving
av råstoffet gir økt verdiskaping gjennom hele
verdikjeden, men i undersøkelsen peker Nofima
på at det kan gjøres reguleringsgrep som kan
bidra til at kvaliteten på ferskt råstoff blir bedre. Dette bør imidlertid ikke gjøres før potensialet for
økt verdiskaping som følge av økt kvalitet er
dokumentert, mener prosjektlederen forsker
Edgar Henriksen.
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er en
del av programmet Markedsbasert høsting av
fiskeressurser.
Les rapporten her
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Andre rapporter: Fangstregulering og
råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til
fiskeindustrien i Nord-Norge.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/hQSFhPC8

Markedsbasert høsting av fiskeressurser
Sluttrapport for 2010.
01.02.12 kl 06:51
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Kvaliteten blir dårligere
Forskning.no. Publisert på nett 01.02.2012 05:34.

Fiskeindustrien i Nord-Norge får dårligere råvarer
fordi fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Irene Andreassen Informasjonskonsulent
Onsdag 01. februar 2012 I samarbeid med
Nofima
Eksempel på dårlig og korrekt bløgget råstoff.
(Foto: Leif Akse)
En studie av sammenhengen mellom
redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse og
kvalitet på råstoff fra kystflåten, tyder på at
kvaliteten blir dårligere.
Forskere fra Nofima har undersøkt ferskt råstoff
av torsk, hyse og sei som leveres til
fiskeindustrien i Nord-Norge.
Resultatene indikerer at strukturering i kystflåten
har ført til at fangsteffektivitet prioriteres foran
kvalitet.
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon, men likevel reduseres disse
landingene i kystflåten.
Redskapstypene som gir dårligst råstoffkvalitet,
som garn, snurrevad og not, øker sine andeler av
kystflåtens landinger, mens juksa og line, som gir
best kvalitet, reduserer sine andeler.
Fangstene blir også større og spesielt store
fangster fra store fartøy ser ut til å medføre
redusert råstoffkvalitet, konkluderer forskerne.
I fiskeindustrien er oppfatningen at
råstoffkvaliteten fra store fangster fra store fartøy
er dårligst. Fangststørrelsene har økt for alle
fartøygruppene.
Må ta grep
Dagens prissystem gir rom for fiskekjøperne både
til å trekke i pris for dårlig kvalitet og til å betale
mer enn minstepris for å premiere kvalitet. Dette
skjer imidlertid i liten grad.
I dag foreligger det ingen dokumentasjon på at en
generell kvalitetsheving av råstoffet gir økt
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verdiskaping gjennom hele verdikjeden.

fiskeindustrien i Nord-Norge, Nofima-rapport 25/2011.

I undersøkelsen peker forskerne på at det kan
gjøres reguleringsgrep som kan bidra til at
kvaliteten på ferskt råstoff blir bedre.

Bakgrunn:

Dette bør imidlertid ikke gjøres før potensialet for
økt verdiskaping som følge av økt kvalitet er
dokumentert, mener prosjektleder Edgar
Henriksen.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) og er en del av programmet
Markedsbasert høsting av fiskeressurser.
© Forskning.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/wost3mYk

Referanse:
Henriksen & Svorken: Fangstregulering og
råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til
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Kvaliteten blir dårligere
Nofima. Publisert på nett 31.01.2012 07:59.

Nofima har sett nærmere på sammenhengen
mellom redskapsvalg, fartøystørrelse,
fangststørrelse og kvalitet på råstoff fra
kystflåten og gjort funn som tyder på at kvaliteten
blir dårligere.
Resultatene i undersøkelsen indikerer at
strukturering i kystflåten har ført til at
fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.
Smått er godt
Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og
minst variasjon, men likevel reduseres disse
landingene i kystflåten. I fiskeindustrien er
oppfatningen at råstoffkvaliteten fra store
fangster fra store fartøy er dårligst.
Fangststørrelsene har økt for alle fartøygruppene.
Må ta grep
Dagens prissystem gir rom for fiskekjøperne både
til å trekke i pris for dårlig kvalitet og til å betale
mer enn minstepris for å premiere kvalitet. Dette
skjer imidlertid i liten grad. I dag foreligger det
ingen dokumentasjon på at en generell
kvalitetsheving av råstoffet gir økt verdiskaping
gjennom hele verdikjeden. I undersøkelsen peker
Nofima på at det kan gjøres reguleringsgrep som
kan bidra til at kvaliteten på ferskt råstoff blir
bedre.
- Dette bør imidlertid ikke gjøres før potensialet
for økt verdiskaping som følge av økt kvalitet er
dokumentert, mener prosjektlederen - forsker
Edgar Henriksen.
Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og
havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er en
del av programmet Markedsbasert høsting av
fiskeressurser.
Nofima har laget et faktaark og rapport som går
mer i dybden på dette forholdet. Se vedlagte
faktaark og link til rapportene nedenfor.
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/NKraJ3L
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Kystflåten prioriterer torsk
Fish. Publisert på nett 23.01.2012 17:10.

Det meste av kystflåtens torskekvote tas første
halvår, noe som gir fiskerne en relativ god
årslønn.
Da blir interessen for flåtens kvoter på andre
arter som hyse og sei som regel liten, og store
kvoter på disse artene blir årlig overført til
havfiskeflåten, skriver Nofima i en
pressemelding.
Kystflåtens fangstadferd
Et stort forskningsprogram ved Nofima, finansiert
av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF), bærer tittelen Markedsbasert høsting av
fiskeressurser.
I et av prosjektene i programmet har oppgaven
vært å studere kystflåtens fangstadferd, og se på
hvilken innflytelse dette har på de neste ledd i
verdikjeden. Forskerne har konstatert at fiske
etter torsk prioriteres høyt i kystflåten, mye på
grunn av de gode prisene industrien betaler for
torsken.
- Vi ser nå likevel at en del kystfartøy er i ferd
med å gjøre hyse- og seifisket til en vesentlig del
av sitt inntektsgrunnlag.
Det forteller forsker Edgar Henriksen, som har
vært ansvarlig for undersøkelsen.
Kvoter overføres til havfiskeflåten
På tross av dette, er det fremdeles igjen store
kvoter på hyse og sei, som overføres og tas av
havfiskeflåten. Dette betyr blant annet at disse
fangstene i liten grad kommer norsk industri til
gode, da denne fangsten fryses rund og
eksporteres, påpeker forskerne ved Nofima.
- Norsk fiskeindustri ser ut for å være mest
interessert i fersk fisk av høy kvalitet, fortrinnsvis
krokfanget, sier Henriksen.
Effektene på lengre sikt av økt ombordfrysing i
havfiskeflåten, bør få oppmerksomhet i årene
som kommer. Spesielt med sikte på å motvirke
eventuelt uheldige effekter for fiskeindustriens
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forsyningssituasjon dersom spesielt
hysebestanden, og dermed kvotene, reduseres
fra dagens nivå, fremholder Henriksen.
- En annen effekt er at havfiskeflåten vil kunne
miste deler av sitt inntektsgrunnlag, konkluderer
forskeren.

Uttak 15.01.2013 Kilde: Retriever

Nofima har skrevet et faktaark og en rapport som går
mer i dybden på dette forholdet.
Les mer (pdf) (pdf)
(pdf)
© Fish
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Se webartikkelen på http://ret.nu/0xUtjLPg
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Kystflåten fokuserer på torsk, og overlater hyse og sei til
...havfiskeflåten.
Finnmark Dagblad. Publisert på trykk 23.01.2012. Seksjon: General.
Side: 3.

Det meste av kystflåtens torskekvote tas første
halvår, noe som gir fiskerne en relativ god
årslønn.

NYHETER

FINNMARK DAGBLAD

Det meste av kystflåtens torskekvote tas første halvår, noe som
gir fiskerne en relativ god årslønn.
Da blir interessen for flåtens kvoter på andre arter som hyse og
sei som regel liten, og store kvoter på disse artene blir årlig overført til havfiskeflåten. Det kom-

mer fram i et forskningsprosjekt,
melder forskning.no
Forskerne fra Nofima har konstatert at fiske etter torsk prioriteres høyt i kystflåten, mye på
grunn av de gode prisene industrien betaler for torsken.
– Vi ser nå likevel at en del kyst-

fartøy er i ferd med å gjøre hyseog seifisket til en vesentlig del av
sitt inntektsgrunnlag, forteller forsker Edgar Henriksen, som har
vært ansvarlig for denne undersøkelsen til forskning.no.
Henriksen mener at effektene
på lengre sikt av økt ombordfry-

Da blir interessen for flåtens kvoter på andre
arter som hyse og sei som regel liten, og store
kvoter på disse artene blir årlig overført til
havfiskeflåten. Det kommer fram i et
forskningsprosjekt, melder forskning.no

sing i havfiskeflåten, bør få oppmerksomhet i årene som kommer. Spesielt med sikte på å motvirke eventuelt uheldige effekter
for fiskeindustriens forsyningssituasjon dersom spesielt hysebestanden, og dermed kvotene, reduseres fra dagens nivå
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Avstandene i lille Slovenia er korte.

Priser fra 9126,- /pr.pers/ 1 uke.
Prisen er inkl. ﬂy t/r Ivalo - Ljubijana. Buss t/r ﬂyplass-hotell.
Tomannsrom, frokost, Skandinavisktalende reiseleder.

COS - 111434.

- Vi ser nå likevel at en del kystfartøy er i ferd
med å gjøre hyseog seifisket til en vesentlig del
av sitt inntektsgrunnlag, forteller forsker

Melkøya

ALTA

Mer tilgjengelig og
med lang åpningstid,
har det første treningssenteret med
nøkkelkort nå åpnet i
Alta.
MARTE LINDI
ml@fd.no

Henriksen mener at effektene på lengre sikt av
økt ombordfrysing i havfiskeflåten, bør få
oppmerksomhet i årene som kommer. Spesielt
med sikte på å motvirke eventuelt uheldige
effekter for fiskeindustriens forsyningssituasjon
dersom spesielt hysebestanden, og dermed
kvotene, reduseres fra dagens nivå
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Lene Johansen
ved et av apparatene i det nye
nøkkelkortsenteret Spenst
har åpnet i Alta.

Forskerne fra Nofima har konstatert at fiske etter
torsk prioriteres høyt i kystflåten, mye på grunn
av de gode prisene industrien betaler for torsken.

Edgar Henriksen, som har vært ansvarlig for
denne undersøkelsen til forskning.no.

Mandag 23. januar 2012

Kystflåten fokuserer på torsk, og overlater hyse og sei til havfiskeflåten

– Det er veldig mange som bor i
umiddelbar nærhet og med gangavstand til det nye treningssenteret.
Derfor har vi tro på at dette er et
konsept mange kommer til å bruke,
sier daglig leder Lene Johansen i
Spenst Alta.
Lokalene ligger i kjelleren på det
nye klubbhuset til BUL på Breverud. Her har de fått på plass forskjellige styrketreningsapparater, i
tillegg til tredemølle og spinningsykler. Fortsatt er det anleggsaktivitet på utsiden, og det er litt kronglete å finne veien inn. Man må bare

følge de røde ballongene og skiltingen så kommer man likevel fram.

Ubemannet
– Store deler av tida er treningssenteret ubemannet. Det kommer likevel til å være noen innom for å sjekke utstyret, sier Johansen.
De har også videoovervåkning av
lokalene.
– Vi har åpningstid her fra 6 om
morgenen til 23 på kvelden. Dette
gjelder 365 dager i året, sier hun videre.
De åpnet treningssenteret på Breverud sist onsdag, og har allerede
hatt en jevn strøm av kunder som
vil ta i bruk nøkkelkortsenteret. Totalt regner de med å ha plass til 400500 treningsglade kunder.
Kan få veiledning
– Det er et senter som er åpnet for
alle i alle aldre. De som er nysgjerrige kan komme innom mandag,
tirsdag og onsdag da det er åpent
hus, sier Spenst-lederen.
Dersom noen har lyst å begynne å
trene, men trenger veiledning for å
komme i gang tilbys det også på det

nye senteret.
– De kan booke det hos oss på
sentrum, så kan vi komme til Breverud og gjøre veiledningen der,
sier hun.
De som allerede er medlemmer
kan betale 50 kroner ekstra for å få
tilgang til det nye senteret.
Det har blant annet Rolf Amundsen gjort. Han trente på tredemølla
da FD var innom treningssenteret,
og mener det er bra at tilbudet kommer i Bossekop.
– Det ser veldig bra ut, og så slipper man 700 kroner i måneden i parkering. Når jeg trener om formiddagen er jeg nødt å betale parkering
på sentrum, men det slipper jeg her,
sier han.

Økt konkurranse
Spenst har også merket økt konkurranse etter at Actic åpnet for ett år siden.
– Vi har sagt at vi ikke kan konkurrere på pris, men vi har kvalitet.
Vi har merket konkurransen, men
tror også at det jevner seg ut over
tid. Det er plass til alle, mener Johansen.

Sikringssone
rundt Melkøya

Hammerfest

Rundt hele Melkøya er det en sikringssone og innenfor sonen
er det ikke tillatt å ferdes med båt. Dette inkluderer også
Melkøysundet. For området på land ved Meland, Kransvika og
Skjærvika innebærer sikringssonen forbud mot å gjøre opp ild
og utøve jakt.

Informasjonen i denne annonsen er en presisering av offentlig
gitte sikringsbestemmelser for Hammerfest LNG, som trådte i
kraft ved oppstarten av anlegget i 2007.

© Finnmark Dagblad
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Kystflåten prioriterer torsk
Nofima. Publisert på nett 17.01.2012 14:28.

Det meste av kystflåtens torskekvote tas første
halvår, noe som gir fiskerne en relativ god
årslønn.
Da blir interessen for flåtens kvoter på andre
arter som hyse og sei som regel liten, og store
kvoter på disse artene blir årlig overført til
havfiskeflåten.
Et stort forskningsprogram ved Nofima, finansiert
av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF), bærer tittelen Markedsbasert høsting av
fiskeressurser. I et av prosjektene i programmet
har oppgaven vært å studere kystflåtens
fangstadferd, og se på hvilken innflytelse dette
har på de neste ledd i verdikjeden. Forskerne har
konstatert at fiske etter torsk prioriteres høyt i
kystflåten, mye på grunn av de gode prisene
industrien betaler for torsken.
- Vi ser nå likevel at en del kystfartøy er i ferd
med å gjøre hyse- og seifisket til en vesentlig del
av sitt inntektsgrunnlag, forteller forsker Edgar
Henriksen, som har vært ansvarlig for denne
undersøkelsen.
På tross av dette er det fremdeles igjen store
kvoter på hyse og sei, som overføres og tas av
havfiskeflåten. Dette betyr blant annet at disse
fangstene i liten grad kommer norsk industri til
gode, da denne fangsten fryses rund og
eksporteres.
- Norsk fiskeindustri ser ut for å være mest
interessert i fersk fisk av høy kvalitet, fortrinnsvis
krokfanget, sier Henriksen.
Effektene på lengre sikt av økt ombordfrysing i
havfiskeflåten, bør få oppmerksomhet i årene
som kommer. Spesielt med sikte på å motvirke
eventuelt uheldige effekter for fiskeindustriens
forsyningssituasjon dersom spesielt
hysebestanden, og dermed kvotene, reduseres
fra dagens nivå.
- En annen effekt er at havfiskeflåten vil kunne
miste deler av sitt inntektsgrunnlag, konkluderer
forskeren.
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Nofima har skrevet et faktaark og en rapport som
går mer i dybden på dette forholdet. Se vedlagte
faktaark og link til rapporten nedenfor.
© Nofima
Se webartikkelen på http://ret.nu/UX4JaUOJ
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