Nofima AS
Uttak 02.01.2014
Nofima

Nyhetsklipp

«Bacalao» i Brasil
Fôrer opp villtorsk
Lanserte hotell for levende torsk
Hotell for torsken
Trenger vi ny fiskeripolitikk?
Pris og kvalitet
- Mulig seksdobling
Levendelagring av torsk
Tøffe fiskerivalg i 2014
Merking av. klippfisk i Brasil
Rammer kvalitet
Forsker på redusert filetkostnad og økt råstoffutnyttelse på laks
Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor
Fiskehistorier Konsekvenser av prosessen Konkurranse for
klippfisk av sei
Lommeboken avgjør
- Leverings- plikten er død
Frykter konkursras
Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor
Tek ikkje næringa og distrikta på alvor Strukturering fortsatt
ulønnsomt
Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa på alvor
Tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor
foredlet sjømat
Vil redusere filetkostnaden og bedre utnyttelsen av laksen

Dagens Næringsliv
Dagens Næringsliv
Bladet Vesterålen
Kyst og Fjord
Fiskeribladet Fiskaren
Fiskeribladet Fiskaren
Vesterålen Online
Bladet Vesterålen
Fiskeribladet Fiskaren
Fiskeribladet Fiskaren
Lofotposten
iLaks
Bladet Vesterålen
Fiskeribladet Fiskaren

28.12.2013
21.12.2013
21.12.2013
20.12.2013 08:04
20.12.2013
16.12.2013
14.12.2013 15:46
13.12.2013
13.12.2013
11.12.2013
07.12.2013
06.12.2013 08:17
06.12.2013
06.12.2013

2
4
6
7
8
10
11
13
15
17
19
20
21
23

Fiskeribladet Fiskaren
Fiskeribladet Fiskaren
Kyst og Fjord
iTromsø
Fiskeribladet Fiskaren

06.12.2013
06.12.2013
05.12.2013 15:30
05.12.2013
04.12.2013

27
28
29
30
32

Finnmarken
Lofotposten
Nordlys
Kyst.no

04.12.2013
04.12.2013
03.12.2013
06.12.2013 10:15

34
36
38
40

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

«Bacalao» i Brasil
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Norske bedrifter eksporterte ifjor 28.000 tonn
klippfisk av torsk, sei, lange og brosme til Brasil.
Eksporten hadde en verdi på 1,1 milliarder
kroner. Klippfisk av torsk er det mest eksklusive
produktet og hadde en eksportverdi på 482
millioner kroner.
Jula er høytid for klippfisk eller «bacalao» i Brasil.
Brasilianerne inviterer gjerne til familieselskap,
hvor klippfisk er en sentral del av måltidet. Siden
klippfisken er fullsaltet må den vannes ut før
tilberedning. Både innkjøp og utvanning av
klippfisk er en viktig del av forberedelsene og
skaper forventninger til høytiden. Utvanningen tar
gjerne et par dager, og krever at man skifter vann
og oppbevarer fisken i kjøleskap for å oppnå best
mulig kvalitet og riktig saltinnhold.
Selv om brasilianerne foretrekker norsk klippfisk
av torsk til jul og påske, velger stadig flere
utvannede produkter utenom høytidene. Disse
produktene har stått for veksten i det
brasilianske markedet for klippfisk av torsk.
Fullsaltet norsk klippfisk taper derfor
markedsandeler i ett av våre største og viktigste
marked.
Bekvemmelighet forklarer hvorfor fryste
utvannede produkter av torsk vokser. Produktet
kan tilberedes rett etter tining og en behøver
derfor ikke å planlegge måltidet flere dager på
forhånd. Forbrukerundersøkelser viser likeledes
at mange synes utvanningen er vanskelig.
Utvannet fisk gjør tilberedningen enklere og øker
sannsynligheten for et vellykket måltid. Det
passer stadig travlere brasilianere utmerket.
Ferdig utvannede produkter av klippfisk av torsk
ble introdusert i markedet i 2006. I 2009 ble det
solgt omtrent 750 tonn med fryste utvannede
produkter i Brasil. Salget økte til rundt 2000 tonn
i 2010 og 4500 tonn i 2011. Ifjor kjøpte
brasilianske forbrukere over 5000 tonn fryst
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Jula er høytid for norsk klippfisk av torsk i Brasil,
men det tradisjonelle produktet taper markedsandeler
mot mer bekvemmelige produkter utenom høytidene.

«Bacalao» i Brasil
FORSKNING
FINN-ARNE EGENESS OG INGELINN
ESKILDSEN PLEYM

N

Q

Denne nedgangen er mest
tydelig i «avanserte» land, som
er spesielt avhengige av finansmarkedene. Det er imidlertid
merkbart i nesten alle de 95
landene som forfatterne
studerte. Grunnen er ikke
vanskelig å skjønne: Alle blir
mer forsiktige i nedgangstider.
Den samme tankegangen
finner vi hos økonomer og politikere. I usikre tider har de en
tendens til å holde seg til det
kjente og kjære og unngå innovative tiltak. Dette passer dårlig
med tiden vi lever i, der strukturene i verdensøkonomien er i
stadig forandring.
Økonomer og politikere er for
forsiktige. De deler en tilbøyelighet til å bruke behovet for
bevis som et argument mot
analytisk kreativitet. Vi burde
så klart bruke de best tilgjengelige bevisene vi har til å utforme
politikk. Men på visse områder
finnes det ikke bevis, og da må
man basere seg på intuisjon og
teori. Verden hemmes av at nye
tiltak blir holdt tilbake på
grunn av manglende beviser for
at de virker.
Det er heller ikke logisk å
tenke slik. Forestill deg for
eksempel at:
Q Tiltak X blir foreslått på
grunnlag av teori og noen
antagelser, selv om det ikke
finnes håndfaste bevis for at X

FORTSATT I KNIPE. I årets
tredje kvartal var Hellas’ bruttonasjonalprodukt lavere enn
ifjor på samme tid. Her fra en
demonstrasjon i Aten 20.
desember. Foto: Louisa Gouliamaki, AFP/NTB Scanpix

vil fungere.
Q Tiltak Y er «å ikke gjøre X».
Q Hvis det ikke finnes bevis for
at X vil fungere, finnes det
åpenbart ikke bevis for at Y vil
fungere heller.
Men det er altså umulig å
hverken gjøre X eller Y.
Bruken av dette inkonsekvente argumentet viser uviljen
som finnes mot politisk innovasjon. Det vi trenger er ny analytisk tenkning – tenkning av den
typen har satt i gang de største
endringene i økonomifaget de
siste 250 årene, og som førte til
de store politiske gjennombruddene under Den store depresjonen.
Det er fraværet av slik kreativ
tenkning som har ført økonomifaget til et dødpunkt, mens
økonomer og politikere blir
tvunget til å kjempe med
frykten for L.
Q Kaushik Basu er seniorvisepresident og sjeføkonom i
Verdensbanken.
Copyright: Project Syndicate,
2013.

orske bedrifter eksporterte ifjor 28.000 tonn
klippfisk av torsk, sei,
lange og brosme til Brasil.
Eksporten hadde en verdi på 1,1
milliarder kroner. Klippfisk av
torsk er det mest eksklusive
produktet og hadde en eksportverdi på 482 millioner kroner.
Jula er høytid for klippfisk eller
«bacalao» i Brasil. Brasilianerne
inviterer gjerne til familieselskap,
hvor klippfisk er en sentral del av
måltidet. Siden klippfisken er
fullsaltet må den vannes ut før
tilberedning. Både innkjøp og
utvanning av klippfisk er en
viktig del av forberedelsene og
skaper forventninger til høytiden.
Utvanningen tar gjerne et par
dager, og krever at man skifter
vann og oppbevarer fisken i
kjøleskap for å oppnå best mulig
kvalitet og riktig saltinnhold.
Selv om brasilianerne foretrekker norsk klippfisk av torsk
til jul og påske, velger stadig
flere utvannede produkter
utenom høytidene. Disse
produktene har stått for veksten
i det brasilianske markedet for
klippfisk av torsk. Fullsaltet
norsk klippfisk taper derfor
markedsandeler i ett av våre
største og viktigste marked.
Bekvemmelighet forklarer

hvorfor fryste utvannede
produkter av torsk vokser.
Produktet kan tilberedes rett
etter tining og en behøver
derfor ikke å planlegge måltidet
flere dager på forhånd. Forbrukerundersøkelser viser likeledes
at mange synes utvanningen er
vanskelig. Utvannet fisk gjør
tilberedningen enklere og øker
sannsynligheten for et vellykket
måltid. Det passer stadig travlere brasilianere utmerket.
Ferdig utvannede produkter
av klippfisk av torsk ble introdusert i markedet i 2006. I 2009
ble det solgt omtrent 750 tonn
med fryste utvannede produkter
i Brasil. Salget økte til rundt
2000 tonn i 2010 og 4500 tonn i
2011. Ifjor kjøpte brasilianske
forbrukere over 5000 tonn fryst
utvannet klippfisk av torsk og
en forventer at kategorien
nærmer seg 6000 tonn i år. Det
tilsvarer mer enn en fjerdedel
av markedet for klippfiskprodukter av torsk i Brasil.
Fryst utvannet klippfisk av
torsk er dyrt. I supermarkedskjeden «Zona Sul» i bydelen
Ipanema i Rio de Janeiro koster
fryst utvannede klippfiskloins
195 kroner per kilo. Til
sammenligning kostet fullsaltet
klippfiskloins 150 kroner per
kilo. Tar vi med at vekten på
fullsaltet fisk øker med nesten
30 prosent etter utvanning, blir
prisforskjellen enda større. Det
forteller at de rikeste kjøper
utvannet klippfisk og at
produktet har en merverdi som
forbruker kan og vil betale for.
Hvordan skal norske bedrifter
møte den økte konkurransen?
Én strategi kan være å styrke
posisjonen til norsk klippfisk
som produktet for de spesielle
anledningene, samtidig som
man lærer forbrukerne hvordan
de skal vanne ut klippfisk.
Bedre kunnskap om utvanning

gjør prosessen enklere og øker
sannsynligheten for at forbrukerne velger fullsaltet fisk også
utenom høytidene. Spørsmålet
er om det er tilstrekkelig til å
være med på markedsveksten?
Siden markedet for fryste
utvannede produkter vokser og
oppnår gode priser, må norske
aktører vurdere om de kan tjene
penger på å produsere slike
produkter. Produksjonen kan
enten skje i Norge, i Brasil eller
i et tredjeland. Produksjon i
Norge vil kunne sikre større
verdiskapning og flere arbeidsplasser her hjemme.
Dersom man velger å produsere produktene i Brasil, vil det
gi lokal tilstedeværelse og bidra
til at en raskere kan respondere
på endringer i markedet. Siden
brasilianerne er opptatt av å
beskytte nasjonale interesser og
lokal verdiskapning, vil det likeledes kunne redusere sannsynligheten for handelshindringer.
Markedsobservasjoner viser at
ett norsk selskap produserer
slike produkter i Kina i dag.
Fremveksten av fryst
utvannet klippfisk forteller at
en produksjonsorientert strategi alene ikke er tilstrekkelig
for å lykkes i Brasil. Større
kunnskap om hvorfor brasilianske forbrukere kjøper fryste
utvannede produkter kan
benyttes til å tilpasse strategier
og produkter til endringer i
markedet.
Q Forsker Finn-Arne Egeness &
forsker Ingelinn Eskildsen
Pleym, Nofima

Kontakt oss: Fersk forskning,
oppsiktsvekkende funn, ny innsikt?
DN inviterer forskere til å bidra i spalten
«Forskning viser at ...» Ta kontakt på

debatt@dn.no

Køprising er ingen løsning
INNLEGG
Samferdsel

P

resset for at Oslo skal
innføre køprising vokser
seg stadig sterkere. Sist ut
med å anbefale dette er tankesmien Civita. Med all respekt;
dette er et forfeilet virkemiddel
som ikke løser noen problemer,
men som blir en ytterligere
økonomisk belastning for dem
som blir rammet.
Hvem er det som står i kø inn
og ut av Oslo på de aktuelle
tidspunkt? Det er mennesker
som må være på jobb til et
bestemt tidspunkt. Det er

ansatte i helseforetak, i
butikker, i bedrifter. Det er
åpenbart ikke pensjonistene
eller de som har valgt å stå
utenfor arbeidslivet og tilsynelatende lever godt med det.
Også de av oss som har anledning til å ta «hjemmekontor»
kan styre unna rushtidsavgiften.
I en by som Oslo, med et stort
antall offentlig ansatte og
mange innen organisasjonssektoren, er det mange som har
det privilegium at arbeidet kan
utføres der det passer dem. Men
telemontører, sykepleiere,
fabrikkarbeidere og butikkansatte – for å nevne noen grupper
– kan altså ikke det.

En sosialt urettferdig
ekstraskatt på dem som må på
jobb, er feil av moralske
grunner. Dernest kommer
følgende: I Oslo er det utilstrekkelig med tilførselsveier
fra alle kanter. I Oslo er alt
som minner om kollektiv
transport sprengt, kapasitetsmessig. Begge disse forholdene er politikernes ansvar.
Hvorfor skal et politikerskapt
problem skyves over på
veibrukerne?
For ordens skyld: Jeg bor
innenfor bomringen og kan gå
på jobb.
Q

Finn Langeland, Oslo

utvannet klippfisk av torsk og en forventer at kategorien
nærmer seg 6000 tonn i år. Det tilsvarer mer enn en
fjerdedel av markedet for klippfiskprodukter av torsk i
Brasil.
Fryst utvannet klippfisk av torsk er dyrt. I
supermarkedskjeden «Zona Sul» i bydelen Ipanema i Rio
de Janeiro koster fryst utvannede klippfiskloins 195
kroner per kilo. Til sammenligning kostet fullsaltet
klippfiskloins 150 kroner per kilo. Tar vi med at vekten
på fullsaltet fisk øker med nesten 30 prosent etter
utvanning, blir prisforskjellen enda større. Det forteller at
de rikeste kjøper utvannet klippfisk og at produktet har
en merverdi som forbruker kan og vil betale for.
Hvordan skal norske bedrifter møte den økte
konkurransen?
Én strategi kan være å styrke posisjonen til norsk
klippfisk som produktet for de spesielle anledningene,
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samtidig som man lærer forbrukerne hvordan de
skal vanne ut klippfisk. Bedre kunnskap om
utvanning gjør prosessen enklere og øker
sannsynligheten for at forbrukerne velger
fullsaltet fisk også utenom høytidene.
Spørsmålet er om det er tilstrekkelig til å være
med på markedsveksten?
Siden markedet for fryste utvannede produkter
vokser og oppnår gode priser, må norske aktører
vurdere om de kan tjene penger på å produsere
slike produkter. Produksjonen kan enten skje i
Norge, i Brasil eller i et tredjeland. Produksjon i
Norge vil kunne sikre større verdiskapning og
flere arbeidsplasser her hjemme.
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beskytte nasjonale interesser og lokal verdiskapning, vil
det likeledes kunne redusere sannsynligheten for
handelshindringer. Markedsobservasjoner viser at ett
norsk selskap produserer slike produkter i Kina i dag.
Fremveksten av fryst utvannet klippfisk forteller at en
produksjonsorientert strategi alene ikke er tilstrekkelig
for å lykkes i Brasil. Større kunnskap om hvorfor
brasilianske forbrukere kjøper fryste utvannede
produkter kan benyttes til å tilpasse strategier og
produkter til endringer i markedet.
n Forsker Finn-Arne Egeness & forsker Ingelinn Eskildsen
Pleym, Nofima
© Dagens Næringsliv

Dersom man velger å produsere produktene i
Brasil, vil det gi lokal tilstedeværelse og bidra til
at en raskere kan respondere på endringer i
markedet. Siden brasilianerne er opptatt av å
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Fôrer opp villtorsk
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Lofottorsk og annen norsk villtorsk risikerer å
avslutte livet i flere måneders fangenskap i årene
som kommer.
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Fôrer opp villtorsk
HAVBRUK

De to siste årene er det gjort flere forsøk på å
plassere store mengder villtorsk i merder, fôre
den opp og slakte når tilbudet av fersk torsk er
mindre og prisene høyere. Dette har vært så
vellykket at fiskeriminister Elisabeth Aspaker
(Høyre) åpner for å firedoble lagringen av levende
torsk - til 8000 tonn neste år.
- Potensialet for å øke lønnsomheten i
torskenæringen er stort om vi klarer å levere
fersk torsk større deler av året enn nå. I dag
selger vi veldig mye fersk torsk i vintersesongen,
men ikke særlig mye i juli og august når
torskeprisene gjerne er tre ganger så høye. Ved å
opprette «torskehotell» kan torskesesongen vare
hele året, sier Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth
Aspaker åpner for omfattende langtidslagring av
villfanget, levende torsk.
Målet er å kunne levere
mer fersk torsk hele året.
STIG TORE LAUGEN
TRONDHEIM

L

ofottorsk og annen norsk
villtorsk risikerer å avslutte
livet i flere måneders
fangenskap i årene som kommer.
De to siste årene er det gjort
flere forsøk på å plassere store
mengder villtorsk i merder, fôre
den opp og slakte når tilbudet av
fersk torsk er mindre og prisene
høyere. Dette har vært så
vellykket at fiskeriminister
Elisabeth Aspaker (Høyre) åpner
for å firedoble lagringen av
levende torsk – til 8000 tonn
neste år.
– Potensialet for å øke lønnsomheten i torskenæringen er
stort om vi klarer å levere fersk
torsk større deler av året enn nå.
I dag selger vi veldig mye fersk
torsk i vintersesongen, men ikke
særlig mye i juli og august når
torskeprisene gjerne er tre
ganger så høye. Ved å opprette
«torskehotell» kan torskesesongen vare hele året, sier
Aspaker.
I puberteten
Det Høyre-statsråden kaller
«torskehotell» er helt vanlige
merder, à la dem laksen fôres
opp i. Her vil den villfangede
torsken fortsette å vokse, noe

HAVBRUK
HARALD BERGLIHN
KRISTIANSAND
Villaksyngel på vei mot havet
ble utsatt for lavere lusepress
enn ifjor. Men sjøørreten sliter.
Og medikamentene oppdretterne bruker har stadig mindre
effekt. For hvert nye utsett av

Du får blanke ark igjen.

makulering@fretex.no

- Kvaliteten på fisken blir super, og det er ikke
spesielt vanskelig å få dette til. Mye av
teknologien er fra 90-tallet, og vi har lenge ventet
på at næringen skulle bli moden til å ta i bruk
den. Både den forrige og nåværende
fiskeriministeren er veldig positive, sier
seniorforsker i Nofima og leder for Nasjonalt
senter for fangstbasert akvakultur, Kjell Ø.
Midling.
- Noen utfordringer med å plassere villfisk i
merder og fôre den må det vel være?
- Det vil ofte være snakk om pubertetstorsk skrei, det går fint å få den til å spise sild og
lodde, men foreløpig er det litt vanskeligere å få
den til å ta mer tradisjonelt fôr. Men rundt
halvparten tar det og, sier Midling.

som igjen vil øke verdien.
– Kvaliteten på fisken blir
super, og det er ikke spesielt
vanskelig å få dette til. Mye av
teknologien er fra 90-tallet, og vi
har lenge ventet på at næringen
skulle bli moden til å ta i bruk
den. Både den forrige og nåværende fiskeriministeren er veldig
positive, sier seniorforsker i
Nofima og leder for Nasjonalt
senter for fangstbasert akvakultur, Kjell Ø. Midling.
– Noen utfordringer med å

plassere villfisk i merder og fôre
den må det vel være?
– Det vil ofte være snakk om
pubertetstorsk – skrei, det går
fint å få den til å spise sild og
lodde, men foreløpig er det litt
vanskeligere å få den til å ta mer
tradisjonelt fôr. Men rundt halvparten tar det og, sier Midling.
Fisker mer
Det har i år vært rundt 15 fartøy
som har levert levende torsk for
levendelagring. Torsken blir

fanget ved hjelp av notredskapet
snurrevad, og pumpet over i
merder.
Gulroten til fartøyene som
leverer levende torsk er at kun
halve fangsten blir fratrukket
kvoten. Dermed kan fiskerne
levere 50 prosent mer torsk enn
de har kvote.
– Vi tror oppfôring av villtorsk
kan bli en ny nisje. Det blir på en
måte fiskerienes oppdrettsnæring, sier Nofima-forskeren.
Ferske tall fra Sjømatrådet

viser at etterspørselen etter fersk
norsk torsk er rekordhøy. Hittil
i år har torskeeksporten økt med
nesten 60 prosent, til knapt
51.000 tonn, noe som har gitt
eksportinntekter på 1,1 milliarder kroner.
– Utfordringen er at salgsverdien for torsk ikke øker like mye
som volumveksten. Det håper vi
levendelagringen skal gjøre noe
med, sier Elisabeth Aspaker.
stig.tore.laugen@dn.no

Mindre lus – mer bekymring

I puberteten
Det Høyre-statsråden kaller «torskehotell» er helt
vanlige merder, à la dem laksen fôres opp i. Her
vil den villfangede torsken fortsette å vokse, noe
som igjen vil øke verdien.

«TORSKEHOTELL». De to siste årene er det gjort ﬂere forsøk på å plassere store mengder villtorsk i merder, fôre den opp og slakte når tilbudet av
fersk torsk er mindre og prisene høyere. Her fra Noﬁmas anlegg på Rolvsøy, utenfor Hammerfest. Foto: Noﬁma

laks i anleggene tar det i flere
områder stadig kortere tid før
oppdretterne opplever nedsatt
effekt av lusebehandlingene.
Den gode nyheten i Havforskningsinstituttets rapport om
overvåkningen av lakselus på
villfisken er altså at brorparten
av lakseyngelen (smolten) på
vei fra elvene på forsommeren
trolig kom seg velberget til havs.
I flere områder, som fra
Hardanger til Sognefjorden og i
Trondheimsfjorden, var lusemengdene betydelig lavere enn
på samme tid ifjor.
– Disse resultatene kan tyde
på at de synkroniserte våravlusningene, sannsynligvis sammen
med lave temperaturer, har
greid å holde infeksjonspresset
lavt under hovedutvandringen
til laksesmolten i slutten av mai
og begynnelsen av juni i disse
områdene, ifølge Pål Arne Bjørn
som leder overvåkningsprosjektet.
Unntaket er i Namsenfjorden
og Altafjorden der det ble
observert svært store mengder
lakselus på sjøørret i perioden
lakseyngelen vandret ut.

Men for sjøørreten, som ikke
drar til havs men svømmer
rundt i fjordene hele
sommeren, er situasjonen
fortatt alvorlig.
«Utover sommeren har
sjøørret i oppdrettsintensive
områder langs norskekysten
fortsatt vesentlig høyere infeksjoner enn i områder uten
oppdrett, skriver forskerne. Og
videre at «heller ikke brakkleggingen av Hardangerfjordsystemet og i Nord-Trøndelag
synes totalt sett å ha hatt
tilstrekkelig effekt fordi infeksjonspresset fortsatt er for høyt».
De oppsummerer med at «vi
mener at det er sannsynlig at
lakselus har bestandsreduserende effekt på sjøørret langs
store deler av norskekysten.
Situasjonen for laksesmolt er
imidlertid betydelig forbedret i
2013, men kan fort bli forverret
dersom vi igjen får høyere
sjøtemperaturer og mindre
ferskvann i fjordene på våren
eller ved at lusebekjempelsen
mister effektivitet».
Fredag kom også Mattilsynets
rapport om lusemengdene i

LAKSELUSBEKYMRING. Nedsatt følsomhet for lakselusmidlene
bekymrer Mattilsynet. Og Havforskningsinstituttet mener lusa har
bestandsreduserende effekt langs store deler av norskekysten.
Foto: Harald Berglihn

oppdrettsanleggene. Den viser
at lusnivåene generelt har vært
lavere i høst enn i tilsvarende
periode ifjor. Men både i Vikna i
Nord-Trøndelag, Sømna/Bindal
i Nordland og i Bjørnafjorden i
Hordaland har lusemengdene
tidvis vært så store at Mattilsynet har vedtatt tvangsslakting
av all laks. Årsaken er at
oppdretterne ikke har klart å få
ned lusenivåene under vedtatte
gjenser fordi medikamentene
som er tilgjengelige har hatt

stadig mindre effekt. Lakselusa
har flere steder blitt resistent
mot alle lusemidlene.
– Utvikling mot redusert
følsomhet går naturlig nok
raskest i områder med hvor det
er mest oppdrettsfisk, størst
tetthet av anlegg og dermed
størst smittepress og høyt legemiddelforbruk, ifølge seksjonssjef Friede Andersen i Mattilsynet.
harald.berglihn@dn.no

Fisker mer
Det har i år vært rundt 15 fartøy som har levert levende
torsk for levendelagring. Torsken blir fanget ved hjelp av
notredskapet snurrevad, og pumpet over i merder.
Gulroten til fartøyene som leverer levende torsk er at kun
halve fangsten blir fratrukket kvoten. Dermed kan
fiskerne levere 50 prosent mer torsk enn de har kvote.
- Vi tror oppfôring av villtorsk kan bli en ny nisje. Det blir
på en måte fiskerienes oppdrettsnæring, sier Nofimaforskeren.
Ferske tall fra Sjømatrådet viser at etterspørselen etter
fersk norsk torsk er rekordhøy. Hittil i år har
torskeeksporten økt med nesten 60 prosent, til knapt
51.000 tonn, noe som har gitt eksportinntekter på 1,1
milliarder kroner.
- Utfordringen er at salgsverdien for torsk ikke øker like
mye som volumveksten. Det håper vi levendelagringen
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skal gjøre noe med, sier Elisabeth Aspaker.
stig.tore.laugen@dn.no

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

Nofimas anlegg på Rolvsøy, utenfor Hammerfest. Foto:
Nofima
© Dagens Næringsliv

«TORSKEHOTELL». De to siste årene er det gjort
flere forsøk på å plassere store mengder villtorsk
i merder, fôre den opp og slakte når tilbudet av
fersk torsk er mindre og prisene høyere. Her fra
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Lanserte hotell for levende torsk
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 21.12.2013. Profil: Nofima.
Trondk Johansen. Side: 26.

ØKSNES: Andre Reinholdtsen og Fiskeriparken
lanserer planer om skrei-hotell.

Nyheter

26

Bladet Vesterålen Lør 21. desember 2013

Julebakst for fullt hos Marit

SORTLAND: En mann i
20-årene sto tiltalt for
fem ulike lovbrudd etter
at han slo seg vrang på
byen.

- Går sjøsida og landsida inn og finansierer med
en krone kiloet hver, er vi klare til å ta oppdraget,
sa André Reinholdtsen fra Myre Havbruk da han
tirsdag lanserte hotellplanene.
De går ut på å etablere et testog utviklingssenter
som skal ta hånd om levendefisken, fra den
losses fra fiskefartøyene til den går inn i
industriproduksjon, skriver bladet Kyst og Fjord.
Planene ble lansert på en FoU-samling i Svolvær,
med forskere, fiskere, fiskekjøpere og
oppdrettere til stede. Samlinga, som var støttet
av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningfond
(FHF) og Senter for Fangstbasert Akvakultur
Akvakultur ved Nofima, hadde som mål å bidra til
å øke omfanget av levendelagring til videre
produksjon, skriver avisen.

Vanskelig
på fest
på Sortland

MORTEN BERG-HANSEN
m o r t e n @ b l v. n o

I Eldhusbakeriet til Marit Sandberg bakes det så «mel-gåvvet» står. Fredag var nest siste dag med åpent før jul, og da var alt av steinovnsbakt brød bortbestilt. – Ja, du store tid, det er nok å gjøre når man julebaker til både Sortland og Andøy, ler Marit, i full sving
med å bake krydderbrød etter oppskrift fra sin far, da dette var hans spesialitet. T.v Ellinor Einarsen. (Foto: Tone M. Sørensen)

Lanserte hotell for levende torsk
ØKSNES: Andre Reinholdtsen og Fiskeriparken lanserer planer om
skrei-hotell.
TROND K. JOHANSEN
t r o n d @ b l v. n o

– Går sjøsida og landsida inn
og finansierer med en krone
kiloet hver, er vi klare til å ta
oppdraget, sa André Reinholdtsen fra Myre Havbruk da han
tirsdag lanserte hotellplanene.
De går ut på å etablere et testog utviklingssenter som skal ta
hånd om levendefisken, fra den
losses fra fiskefartøyene til den
går inn i industriproduksjon,
skriver bladet Kyst og Fjord.
Planene ble lansert på en
FoU-samling i Svolvær, med
forskere, fiskere, fiskekjøpere
og oppdrettere til stede. Samlinga, som var støttet av Fiskeri- og Havbruksnæringens
Forskningfond (FHF) og Senter for Fangstbasert Akvakul-

Redusert
voldsstraff i
lagmannsrett
Andre Reinholdtsen fra Myre har lenge drevet med levende lagring og frakt av levende skrei med
Kloegga. (Foto: Trond K. Johansen)
tur ved Nofima, hadde som mål
å bidra til å øke omfanget av levendelagring til videre produksjon, skriver avisen.

– Det er et spennende prosjekt, sier Keven Vottestad i
Fiskeriparken AS til Bladet
Vesterålen. Han jobber med

prosjektplanene sammen med
Andre Reinholdtsen.

Samarbeids-møte om Fiskfjorden
HADSEL: Hadselordfører
Kjell-Børge
Freiberg
(Frp) inviterer Sortland
kommune til samarbeidsmøte om Fiskfjorden.
TONE M. SØRENSEN
t o n e @ b l v. n o

Sortland kommune ved ordfører Grete Ellingsen (H) er invitert til samarbeidsmøte om området Fiskfjorden.
– Hadsel kommune er i dis-

Mannen skal ha slått til en dørvakt på et utested på Sortland,
etter at han var bedt om å forlate stedet. Da politiet kom til
fem minutter senere forsøkte
mannen å skalle til én av politibetjentene. Han satte seg også
til motverge mot arrestasjonen,
og er dermed tiltalt for å ha forsøkt å hindre politiet i utførelsen av tjenesten.
I tillegg skal mannen ha kalt
en annen av politiets tjenestemenn «for blant annet idiot,
jævla kuk, hæstkuk og drittsekk» ifølge dommen.
Ved innsettelsen i arrest skal
han ha uttalt at han skulle ta politiet når han ble sluppet fri.
Mannen sto i Vesterålen tingrett også tiltalt for å ha forstyrret den alminnelige frd og orden ved den samme hendelsen.
Da mannen hadde begynt å
krangle med dørvakta og slått
til vedkommende, skal han ha
satt seg kraftig til motverge «og
påkalt andre tilstedeværendes
oppmerksomhet».
I retten forklarte mannen at
han var sterkt påvirket av alkohol og ikke husket klart hva
som hadde skjedd. Men han
husket å ha sagt ukvemsord til
politiet.
Vesterålen tingrett finner tiltalte skyldig på samtlige punkter, og viser til at to av lovbruddene mannen dømmes for skal
medføre ubetinget fengsel. De
øvrige forholdene anses som
skjerpende forhold ved utmålingen av strafen.
Mannen dømmes derfor til
60 dagers ubetinget fengsel, og
må betale 3.000 kroner i saksomkostninger.

se tider i ferd med å rullere
kommuneplanens arealdel. I
den forbindelse er her innkommet innspill om å etablere en
oppstillingsplass, skriver ordfører Kjell-Børge Freiberg.
Denne saken har vært behandlet i forrige rullering av
kommunens arealdel, og den
ble da trukket etter innsigelse
fra Sortland kommune.

Så snart som mulig
Planutvalget har i møte 3. oktober vedtatt: Hadsel kommune
ser verdien i Fiskfjorden som
friluftsområde og ønsker et
samarbeid med Sortland om
hvorledes en kan skape gode
løsninger for brukerne som
også tar hensyn til natur og miljø. Et av tiltakene som kan tenkes er en opparbeidelse av parkeringsplass for friluftsfolk/ besøkende, slik at man oppnår en
langt bedre trafikksikker løs-

ning enn i dag.
I tillegg mener kommunen at
oppstillingsplassen bør tilrettelegges til beste for natur, miljø
og brukerne.
– Som følge av dette ønsker
vi å møte Sortland kommune
for å diskutere bruk og vern av
Fiskfjorddalføret til beste for
begge kommunene og for brukerne av dette naturskjønne
området. Vi kan tenke oss et
møte så snart som råd er, skriver Freiberg.

En mann i 20-årene har fått redusert fengselsstraffen med en
måned etter en voldsepisode på
et grendehus i distriktet.
Mannen ble i Vesterålen tingrett dømt til 90 dagers fengsel
etter å ha slått en annen mann i
ansiktet på en fest. Lagmannsretten har også funnet mannen
skyldig i forholdet, men mener
60 dagers ubetinget fengsel er
riktig straff.
Fornærmede, som tiltalte
mente var overstadig beruset
og kom med spydige kommentarer, fikk nesebensbrudd og
hjernerystelse etter slåsskampen dem imellom.
Tiltalte hevdet i retten at slagene var å anse som nødverge,
noe retten avviser.
– Lagmannsretten mener
imidlertid at det i formildende
retning må legges en viss vekt
på at tiltalte følte seg provosert
av fornærmedes oppførsel, og
at han i hovedtrekk har erkjent
de faktiske forhold.
Mannen ilegges ikke saksomkostninger.

- Det er et spennende prosjekt, sier Keven
Vottestad i Fiskeriparken AS til Bladet
Vesterålen. Han jobber med
prosjektplanene sammen med Andre
Reinholdtsen.
Bildetekst: Andre Reinholdtsen fra Myre har lenge
drevet med levende lagring og frakt av levende
skrei med Kloegga.
© Bladet Vesterålen
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Hotell for torsken
Kyst og Fjord. Publisert på nett 20.12.2013 08:04. Profil: Nofima.

Et profesjonelt torskehotell skal realisere
drømmen om å lagre flere tusen tonn torsk
levende, framfor å stampe den inn i et allerede
overfylt marked. Slik kan torsk komme til å bli
lagret allerede i kommende sesong.
Foto: Kjell Midling
Tweet
- Går sjøsida og landsida inn og finansierer med
en krone kiloet hver, er vi klare til å ta oppdraget,
sa André Reinholdtsen fra Myre Havbruk da han
tirsdag lanserte hotellplanene. De går ut på å
etablere et test- og utviklingssenter som skal ta
hånd om levendefisken, fra den losses fra
fiskefartøyene til den går inn i industriproduksjon.
Planene ble lansert på en FoU-samling i Svolvær,
med forskere, fiskere, fiskekjøpere og
oppdrettere til stede. Samlinga, som var støttet
av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningfond
(FHF) og Senter for Fangstbasert Akvakultur ved
Nofima, hadde som mål å bidra til å øke
omfanget av levendelagring til videre produksjon.
En av deltakerne, produksjonssjef Martin
Rasmussen ved Norway Seafoods Melbu, sier til
Kyst og Fjord at han har tro på dette opplegget,
og at industrikonsernet ønsker å være med. Fordi noen har tatt tak i dette og lagt fram et så
gjennomtenkt opplegg at det vil fungere. Vi
ønsker oss selvsagt et mellomlagringsanlegg rett
i nærheten av Melbu.
Mer i papiravisa
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/ZDNI73Uw
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Trenger vi ny fiskeripolitikk?
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 20.12.2013. Profil: Nofima. Side: 18.

Det kraftigste grep i fiskeripolitikken de
nærmeste årene må være en opptrappingsplan i
marin forskning.

18 FREDAGSLOTTEN

fredag 20. desember 2013 FISKERIBLADETFISKAREN

z kronikk

En opptrappingsplan som virkelig monner er en
forutsetning for å få tatt ut mer av
verdiskapingspotensialet i marin sektor. Men
først. Hva er det som kjennetegner norsk
fiskeripolitikk? Først og fremst at det er bred
partipolitisk enighet om hovedtrekkene i
politikken. Det viste behandlingen av
sjømatmeldingen på tampen av forrige storting.
Alle er enig om at Norge skal være verdens
fremste sjømatnasjon, at vi skal ha en variert
flåtesammensetning, at ressursfordelingen
mellom flåtegruppene skal være langsiktig, at
kvotefastsettelser skal basere seg på
havforskernes vitenskapelige anbefalinger og at
havbruksnæringen skal føre oss til stadig nye
høyder bare rømming og lus holdes i sjakk. I
tillegg ser «alle» det uforløste potensialet i
restråstoff av fisk og i havets små marine
organismer som de fleste av oss ikke kjenner
navnet på.
Hvis ikke høstens bøker og artikler, som hevder
at fiskeressursene er privatisert og at
eierrettighetene nærmest over natta har hopet
seg opp hos noen få, har kilt seg inn og utfordret
denne idyllen, er vel bildet omtrent som det var
før sommeren. Altså bred enighet om
hovedtrekkene i fiskeripolitikken..
For meg står det klart at marin sektor er utpreget
dynamisk, med stor omstillingsevne. Aktørene i
næringa snur seg raskt, og ser nye muligheter.
Det har kjennetegnet de som lever av ressursene
i havet, og det bør vi som politikere framelske. Vi
bør tilrettelegge for at den dynamikken som vi ser
hos fiskerne, fiskekjøperne, oppdretterne og
eksportørene, får gode vilkår. At det er
uenigheter mellom flåteside og landside, mellom
fisker og oppdretter og internt i de ulike deler av
marin sektor, er med å bygge opp under denne
dynamikken. For min del vil jeg være ytterst
forsiktig med å bidra til endringer i lovverk og i

PÅL FARSTAD,
Stortingsrepresentant for
Venstre

Det kraftigste
grep i fiskeripolitikken de
nærmeste årene
må være en opptrappingsplan i
marin forskning.

STYRKES: Havforskningsinstituttet bør få styrket sitt arbeid rettet mot bestands- og ressursforskning med 20 mill kroner ekstra
per år de nærmeste fem årene. ARKIVFOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Trenger vi ny fiskeripolitikk?
E
”
n opptrappingsplan som
virkelig monner er en
forutsetning for å få tatt
ut mer av verdiskapingspotensialet i marin sektor.
Men først. Hva er det som
kjennetegner norsk fiskeripolitikk? Først og fremst at det
er bred partipolitisk enighet
om hovedtrekkene i politikken. Det viste behandlingen
av sjømatmeldingen på tampen av forrige storting. Alle
er enig om at Norge skal være
verdens fremste sjømatnasjon, at vi skal ha en variert
flåtesammensetning, at ressursfordelingen mellom flåtegruppene skal være langsiktig, at kvotefastsettelser skal
basere seg på havforskernes
vitenskapelige anbefalinger
og at havbruksnæringen skal
føre oss til stadig nye høyder
bare rømming og lus holdes
i sjakk. I tillegg ser «alle»
det uforløste potensialet i
restråstoff av fisk og i havets
små marine organismer som
de fleste av oss ikke kjenner
navnet på.
Hvis ikke høstens bøker og
artikler, som hevder at fiskeressursene er privatisert og
at eierrettighetene nærmest
over natta har hopet seg opp
hos noen få, har kilt seg inn
og utfordret denne idyllen,
er vel bildet omtrent som det
var før sommeren. Altså bred
enighet om hovedtrekkene i
fiskeripolitikken.
For meg står det klart at
marin sektor er utpreget
dynamisk, med stor omstillingsevne. Aktørene i

næringa snur seg raskt, og
ser nye muligheter. Det har
kjennetegnet de som lever
av ressursene i havet, og det
bør vi som politikere framelske. Vi bør tilrettelegge for at
den dynamikken som vi ser
hos fiskerne, fiskekjøperne,
oppdretterne og eksportørene, får gode vilkår. At det er
uenigheter mellom flåteside
og landside, mellom fisker
og oppdretter og internt i de
ulike deler av marin sektor,
er med å bygge opp under
denne dynamikken. For min
del vil jeg være ytterst forsiktig med å bidra til endringer
i lovverk og i betingelser for
hvem som skal høste fiskeressursene. Det er ingen grunn
til å bagatellisere uenigheter,
men vi skal huske på at de
ordninger som gjelder i dag
er nokså finslipte.
Jeg ser f.eks. ikke hvordan
vi på en bedre måte kan
innrette deltakeradgangen og
kvoterettighetene i fiskeriene. Vi snakker om flere
tusen slike deltakeradganger
eller kvoterettigheter spredt
over det ganske land. Enkelte
snakker om privatisering av
fiskeressursene. Snakker vi
om privatisering når myndighetene gir en båteier med
sitt fartøy rett til å delta i et
bestemt fiskeri for å bidra til
at den norske årskvoten blir
oppfisket? Nei, mener jeg. Det
vi snakker om er rettigheter
som vedkommende har
opparbeidet seg på bakgrunn
av tidligere deltakelse i det
bestemte fiskeri, og som har

Vi trenger
ikke store
endringer i norsk
fiskeripolitikk,
men vi trenger en
opptrappingsplan
i marin forskning
som monner

vært grunnlaget for langsiktige investeringer i båt og
bruk.
Det er denne innretningen
som er det bærende element
for hvem og hvilke fartøy som
skal ha ansvaret for å fiske
de tilmålte norske kvoter. Jeg
oppfatter ikke at det er reell
politisk uenighet om dette.
Så må vi ha en diskusjon om
hvor store justeringer som
skal foretas i deltakerloven,
i leveringsforpliktelser og
andre løpende saker. Jeg ser
ingen grunn til at justeringene skal være så store at de
utfordrer de bærende elementene i fiskeripolitikken.
Alle snakker om det
enorme potensialet innenfor
marine næringer. Venstre
deler definitivt den fram-

tidstro som mange tegner.
Det krever selvsagt mest av
næringsutøverne selv å ta
ut dette potensialet, men det
krever også mye av oss som
politikere. Det aller viktigste
er en større satsing på fou –
på forskning og utvikling i
marin sektor. Det må satses
mer gjennom Nofima, Møreforsking og andre regionale
forskningsinstitusjoner som
driver marin forskning. Og
ikke minst må det satses mer
på Havforskningsinstituttet. I
Venstres alternative budsjett
for 2014 la vi inn en betydelig
økning på marin forskning,
bl.a. 20 mill ekstra til Havforskningsinstituttet.
Det er nesten ikke til å tenke på hvor store verdier som
går tapt for norsk fiskeflåte,
norsk fiskeindustri, kystsamfunn og norsk økonomi fordi
vi har manglende kunnskap
om viktige fiskebestander
som bl.a. sei, NVG-sild og
makrell. For å være konkret
bør Havforskningsinstituttet
få styrket sitt arbeid rettet
mot bestands- og ressursforskning med 20 mill kroner
ekstra pr år de nærmeste fem
årene.
Vi trenger ikke store endringer i norsk fiskeripolitikk,
men vi trenger en opptrappingsplan i marin forskning
som monner. Det blir en av
mine hovedsaker i fiskeripolitikken i 2014 og de neste
årene på Stortinget.
God jul og godt nytt år!

Kronikkskribenter:
Elisabeth
Aspaker

Alf Håkon
Hoel

Salve
Dahle

Geir
Hønneland

Karoline
Andauer

Sven-Roald
Nystø

Pål Farstad

betingelser for hvem som skal høste fiskeressursene.
Det er ingen grunn til å bagatellisere uenigheter, men vi
skal huske på at de ordninger som gjelder i dag er nokså
finslipte..
Jeg ser f.eks. ikke hvordan vi på en bedre måte kan
innrette deltakeradgangen og kvoterettighetene i
fiskeriene. Vi snakker om flere tusen slike
deltakeradganger eller kvoterettigheter spredt over det
ganske land. Enkelte snakker om privatisering av
fiskeressursene. Snakker vi om privatisering når
myndighetene gir en båteier med sitt fartøy rett til å
delta i et bestemt fiskeri for å bidra til at den norske
årskvoten blir oppfisket? Nei, mener jeg. Det vi snakker
om er rettigheter som vedkommende har opparbeidet
seg på bakgrunn av tidligere deltakelse i det bestemte
fiskeri, og som har vært grunnlaget for langsiktige
investeringer i båt og bruk..
Det er denne innretningen som er det bærende element
for hvem og hvilke fartøy som skal ha ansvaret for å
fiske de tilmålte norske kvoter. Jeg oppfatter ikke at det

Side 8 av 40

Nyhetsklipp - Nofima AS

er reell politisk uenighet om dette. Så må vi ha
en diskusjon om hvor store justeringer som skal
foretas i deltakerloven, i leveringsforpliktelser og
andre løpende saker. Jeg ser ingen grunn til at
justeringene skal være så store at de utfordrer
de bærende elementene i fiskeripolitikken. .
Alle snakker om det enorme potensialet innenfor
marine næringer. Venstre deler definitivt den
framtidstro som mange tegner. Det krever
selvsagt mest av næringsutøverne selv å ta ut
dette potensialet, men det krever også mye av
oss som politikere. Det aller viktigste er en større
satsing på fou - på forskning og utvikling i marin
sektor. Det må satses mer gjennom Nofima,
Møreforsking og andre regionale
forskningsinstitusjoner som driver marin
forskning. Og ikke minst må det satses mer på
Havforskningsinstituttet. I Venstres alternative
budsjett for 2014 la vi inn en betydelig økning på
marin forskning, bl.a. 20 mill ekstra til
Havforskningsinstituttet.

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

fordi vi har manglende kunnskap om viktige
fiskebestander som bl.a. sei, NVG-sild og makrell. For å
være konkret bør Havforskningsinstituttet få styrket sitt
arbeid rettet mot bestands- og ressursforskning med 20
mill kroner ekstra pr år de nærmeste fem årene..
Vi trenger ikke store endringer i norsk fiskeripolitikk,
men vi trenger en opptrappingsplan i marin forskning
som monner. Det blir en av mine hovedsaker i
fiskeripolitikken i 2014 og de neste årene på Stortinget.
God jul og godt nytt år!. Kronikkskribenter:
STYRKES: Havforskningsinstituttet bør få styrket sitt
arbeid rettet mot bestands- og ressursforskning med 20
mill kroner ekstra per år de nærmeste fem årene.
ARKIVFOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Det er nesten ikke til å tenke på hvor store
verdier som går tapt for norsk fiskeflåte, norsk
fiskeindustri, kystsamfunn og norsk økonomi

Side 9 av 40

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

Pris og kvalitet
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 16.12.2013. Profil: Nofima. Side: 2.

I de fleste sammenhenger forventer vi som
kunder og forbrukere at det er en sammenheng
mellom pris og kvalitet.
Handler vi julepynt på Nille kan vi leve med at
kvaliteten bare er «grei nok». Har man derimot
kjøpt en splitter ny Mercedes, forventer vi at ting
fungerer som de skal og at kvaliteten er på topp.
Slik er det overalt. Bare ikke i norsk
hvitfisknæring. Nofima har i flere prosjekter
jobbet med sammenhengen mellom pris og
kvalitet på den fisken som er råstoff for norsk
fiskeindustri. Når vi spør industribedrifter hva
som er det viktigste for at man skal lykkes med
produktutvikling, eller få til større verdiskaping, er
kvalitet på råstoffet gjerne det første som dukker
opp. Det leveres mye godt råstoff fra norsk flåte,
men det leveres også mye av både ujevn og
heller laber kvalitet. Det er kvaliteten på råstoffet
som skal gjøre oss til verdens beste
sjømatnasjon. Hvorfor leveres det fortsatt så
ujevn kvalitet i 2013? Kvaliteten påvirkes av
både sesong, redskap og ikke minst
fangsthåndtering. Men det viktigste svaret ligger
nok i en prismekanisme som ikke belønner god
kvalitet godt nok, eller som ikke straffer den
dårlige kvaliteten. Vi treffer fiskere med som har
investert mye penger i utstyr som tar vare på den
gode kvaliteten i råstoffet, men som ser at dårlig
fisk betales like godt som fisk av topp kvalitet. Vi
ser at foredlingsbedrifter med høye kvalitetskrav,
og betalingsvilje, har store problemer med å få
tak i råstoff med den riktige kvaliteten. Og
paradoksalt nok ser vi bedrifter som kjøper fisk
de ikke burde kjøpt… Det finnes ordninger for å
justere prisen etter kvalitet. Kjøper og selger kan
bli enige om inntil 40 prosent reduksjon i prisen.
Det er noe, men for en foredlingsbedrift er det
ikke nok til å skape lønnsomhet. Vi har gått
gjennom kalkyler med flere industribedrifter, og
selv med såpass stor prisreduksjon, blir
lønnsomheten dårlig. Den viktigste effekten er at
dårlig råstoff gir en produktmiks med lavere verdi,
men det er også mer arbeidskrevende å jobbe
med dårlig råstoff. Å drive «fiskereparasjon» gir
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Priser til besvær

P

risene på norsk fisk er til besvær, enten en
er torskefisker eller lakseoppdretter. Den
ene gruppen sliter med svært lave priser,
mens oppdretterne har rekordinntekter. Vi mener det er godt fiskerne endelig får litt mer for
torsken, men er mer bekymret over prisnivået
på laksen. Det kan ikke være sunt for markedsutviklingen med en laksepris på over 50 kroner
kiloet. Vi tror heller ikke litt høyere torskepris
slår ut negativt i markedet for hvitfisken.
Forrige uke ble prisene på norsk kvalitetsfisk
igjen aktualisert. Minsteprisen på torsken ble
justert opp med 50 øre fra rekordlave priser på
ti-tallet. Norges Råfisklag mener markedet er
i bedring, gunstig valutakurser og en gunstig
lagersituasjon tilsier en litt høyere pris. Kjøpersiden mente imidlertid at industrien lenge
har vært preget av røde tall, samt at det var en
betydelig usikkerhet knyttet til markedene.
Det er vår mening uheldig at forhandlingene
endte med brudd, men samtidig har vi full
forståelse for at fiskerne ønsker mer igjen for
fisken. Det blir derfor spennende å se hvordan
markedet reagerer på prisjusteringen, men vi
ha likevel liten tro på FHLs svartmaling.
Samtidig nådde
lakseprisen i
forrige uke uante
høyder. For første
gang tippet lakseprisen 50 kroner.
Det er godt nytt
for lakseoppdretterne her og nå,
men kanskje ikke
fullt så gunstig i forhold til fremtidig markedsbygging. En samlet laksenæring ønsker å hekte
enda flere forbrukere på laksekroken, men vi
tviler på om rekordpriser er det beste agnet.
Norges Sjømatråd uttaler at de ikke er fornøyd
før prisene blir minst 55 kroner kiloet. Sjømatrådet begrunner sitt synspunkt med at det er
deres oppgave er skape mest mulig verdiskaping. Når det ikke er mulig å øke lakseproduksjonen i Norge, må vi gjøre maksimalt ut av den
laksen som er, mener Sjømatrådet.
Vi er ikke uenig i dette, men er likevel noe
forundret over konklusjonene om høyest mulig
pris. Dagens høye priser gjør det svært vanskelig for dem som videreforedler laksen, en del av
næringen vi ville tro også oppdretterne ønsker å
bevare. De høye prisene bør derfor få fortgang i
debatten en volumvekst. I det lange løp er norsk
laksenæring bedre tjent med litt større volum
og litt lavere priser.

Fiskerne fortjener å få
mer igjen for
torsken

Brautende og grådig

S

tyreleder i Ålesunds rederiforening Geir
Smådal er bekymret for inntrykket nordmenn flest har av sunnmøringene, etter at
havfiskeflåten blir hengt ut som brautende og
grådige i barnefilmen Elias. Slapp av, Smørdal,
ingen grunn til bekymring. Det er vel ingen som
oppfatter sunnmøringene som grådige. Hvor
har du fått den ideen fra?

Pris og kvalitet
I de fleste sammenhenger forventer vi som kunder og
forbrukere at det er en sammenheng mellom pris og
kvalitet.

z gjesten
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KRISS
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TRUDE
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AUDUN IVERSEN

ØySTEIN
Sandøy

Audun Iversen er forsker ved
Nofima i Tromsø.

H

andler vi julepynt på
Nille kan vi leve med at
kvaliteten bare er «grei
nok». Har man derimot kjøpt
en splitter ny Mercedes, forventer vi at ting fungerer som
de skal og at kvaliteten er på
topp. Slik er det overalt. Bare
ikke i norsk hvitfisknæring.
Nofima har i flere prosjekter jobbet med sammenhengen mellom pris og kvalitet
på den fisken som er råstoff
for norsk fiskeindustri. Når
vi spør industribedrifter
hva som er det viktigste
for at man skal lykkes med
produktutvikling, eller få
til større verdiskaping, er
kvalitet på råstoffet gjerne
det første som dukker opp.
Det leveres mye godt råstoff
fra norsk flåte, men det
leveres også mye av både
ujevn og heller laber kvalitet.
Det er kvaliteten på råstoffet
som skal gjøre oss til verdens
beste sjømatnasjon. Hvorfor
leveres det fortsatt så ujevn
kvalitet i 2013?
Kvaliteten påvirkes av
både sesong, redskap og ikke

HALFDAN
Mellbye

”

Dårlig
råstoff gir en
produktmiks med
lavere verdi, men
det er også mer
arbeidskrevende
å jobbe med
dårlig råstoff.
minst fangsthåndtering. Men
det viktigste svaret ligger nok
i en prismekanisme som ikke
belønner god kvalitet godt
nok, eller som ikke straffer
den dårlige kvaliteten. Vi
treffer fiskere med som har
investert mye penger i utstyr
som tar vare på den gode kvaliteten i råstoffet, men som
ser at dårlig fisk betales like
godt som fisk av topp kvalitet.
Vi ser at foredlingsbedrifter

med høye kvalitetskrav, og
betalingsvilje, har store problemer med å få tak i råstoff
med den riktige kvaliteten.
Og paradoksalt nok ser vi
bedrifter som kjøper fisk de
ikke burde kjøpt…
Det finnes ordninger for å
justere prisen etter kvalitet.
Kjøper og selger kan bli
enige om inntil 40 prosent
reduksjon i prisen. Det er
noe, men for en foredlingsbedrift er det ikke nok til å
skape lønnsomhet. Vi har gått
gjennom kalkyler med flere
industribedrifter, og selv med
såpass stor prisreduksjon,
blir lønnsomheten dårlig. Den
viktigste effekten er at dårlig
råstoff gir en produktmiks
med lavere verdi, men det er
også mer arbeidskrevende å
jobbe med dårlig råstoff. Å
drive «fiskereparasjon» gir
svært høye lønnskostnader.
Mens godt råstoff kan gi en
filetbedrift et dekningsbidrag
på cirka 7 kroner per kilo,
viste realistiske eksempler
et negativt dekningsbidrag
på 3 kroner for dårlig råstoff.
Det er hele forskjellen mellom
konkurs og lønnsom drift.
Det finnes mange anvendelser for godt råstoff. Og
det finnes betalingsvilje.
Mange av de med betalingsvilje forventer imidlertid
at kvaliteten skal være den
samme i hele partiet, og den
samme fra parti til parti.
Jevn og forutsigbar kvalitet
er ikke enkelt å levere med
basis i villfanget fisk, men
skal man greie det, må man
i alle fall la fisker og industri
stå overfor riktige incentiver.
Det er prisen som må lede
råstoffet til den anvendelse
som har høyest betalingsvilje.
Da må kvaliteten også tydelig
gjenspeiles i prisen.

svært høye lønnskostnader. Mens godt råstoff kan gi en
filetbedrift et dekningsbidrag på cirka 7 kroner per kilo,
viste realistiske eksempler et negativt dekningsbidrag på
3 kroner for dårlig råstoff. Det er hele forskjellen mellom
konkurs og lønnsom drift..
Det finnes mange anvendelser for godt råstoff. Og det
finnes betalingsvilje. Mange av de med betalingsvilje
forventer imidlertid at kvaliteten skal være den samme i
hele partiet, og den samme fra parti til parti. Jevn og
forutsigbar kvalitet er ikke enkelt å levere med basis i
villfanget fisk, men skal man greie det, må man i alle fall
la fisker og industri stå overfor riktige incentiver. Det er
prisen som må lede råstoffet til den anvendelse som har
høyest betalingsvilje. Da må kvaliteten også tydelig
gjenspeiles i prisen. Gjesteskribenter:
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Side 10 av 40

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

- Mulig seksdobling
Vesterålen Online. Publisert på nett 14.12.2013 15:46. Profil: Nofima.

Fokuserer på levendelagring av torsk for å
forlenge sesongen.
Foto: Fiskeriparken Sjømatmeldingen
2012/2013 har som målsetting at Norge skal
være verdens fremste sjømatnasjon, og peker på
at det er et potensial for en seksdobling av
omsetningen innen 2050 fra dagens nivå.
Målsettingen er å øke omsetningen fra dagens
90 milliarder kroner til 550 milliarder kroner.
Viktig for sjømatindustrien
Videre gir Sjømatmeldingen klare styringssignaler
om å legge til rette for at mer av råstoffet
bearbeides innenlands og lokalt. Den peker også
på at det er en utfordring for sjømatindustrien å
få tilgang til ferskt råstoff av god kvalitet gjennom
hele året.
Det har de siste årene vært mye fokus på å øke
andelen levendelagring av torsk for å utjevne og
forlenge sesongen og sikre levering av fersk torsk
en større del av året. Dette uten at det har lykkes
nevneverdig. Behovet for kunnskap sees på som
en av faktorene for at interessen kan øke.
Levendelagring og fangstbasert akvakultur anses
som en løsning på råstoffproblematikken og kan
gi sesongutjevning, men det er flere utfordringer
og årsaker til at omfanget ikke har økt
nevneverdig. I 2013 ble det kun omsatt i
underkant av 2000 tonn levende torsk, og det er
langt fra politiske mål.
Vil øke kunnskapen
Nå inviterer Fiskeriparken til forsknings- og
utviklingssamling rettet både mot de som driver
med og har ønske om å starte med
levendefangst, levendelagring og produksjon fra
levendefanget råstoff.
Samlingen vil ha fokus på formidling av forskning,
og vil også være en arena der næringsaktørene
og andre involverte kan få gi innspill for videre
utvikling innenfor området. Forskning fra aktuelle
forskningsinstitusjoner som Nofima, Sintef og
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Havforskningsinstituttet vil bli presentert for
næringsaktører, forvaltning og andre interesserte.
Bred deltakelse
- Vi håper at aktører fra både hav og land som har
erfaring og ønsker å øke kunnskapsnivået eller
ser potensialet i levendefangst/lagring, kommer
på denne samlingen. Det har vært stor interesse
så langt, og vi ønsker at samlingen blir både
lærerik og gir konkrete innspill som både
forskere og utviklingsaktører kan jobbe videre
med. Etter sesongen 2013 er signalene at det er
flere som ønsker å forsøke levendelagring og
produksjon fra levendelagret råstoff, så mange er
spent på utviklingen i 2014, sier
prosjektansvarlig i Fiskeriparken, Beate Solvoll, i

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

en pressemelding.
I tillegg til næringsaktørene og forskere vil både
representanter fra Innovasjon Norge, Sjømatrådet, FKD,
forvaltning, Norges Fiskarlag og Råfisklaget være
tilstede.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF og
Senter for Fangstbasert Akvakultur, Nofima, støtter FoUsamlingen som gjennomføres 17.-18.desember i
Svolvær.
© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/xPsyI52n
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Levendelagring av torsk
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 13.12.2013. Profil: Nofima. Side: 6.

ØKSNES:Fiskeriparken inviterer til forskningsog
utviklingssamling (FoU) hvor tema er
levendelagring av torsk.
Søkelyset har de siste årene vært rettet mot å
øke andelen levendelagring av torsk for å utjevne
og forlenge sesongen og sikre levering av fersk
torsk en større del av året. Dette uten at det har
lykkes nevneverdig. Behovet for kunnskap sees
på som en av faktorene for at interessen kan
øke.
Nå inviterer Fiskeriparken til FoU-samling rettet
både mot de som driver med og har ønske om å
starte med levendefangst, levendelagring og
produksjon fra levendefanget råstoff.
Viktig for industrien Sjømatmeldingen
2012/2013 har som målsetting at Norge skal
være verdens fremste sjømatnasjon, og peker på
at det er et potensial for en seksdobling av
omsetningen innen 2050 fra dagens nivå.
Målsettingen er å øke omsetningen fra dagens
90 milliarder kroner til 550 milliarder kroner.

Nyheter

6

Bladet Vesterålen Fre 13. desember 2013

Fakkeltog i Alsvåg
ØKSNES: Søndag arrangeres fakkeltog i Alsvåg
til støtte for Tommy Hoholm og hans kamp for å
få tilbake sønnene Jachim og Timothy.
TONE M. SØRENSEN
t o n e @ b l v. n o
– Vi vil med dette vise medfølelse med Tommy Hoholm og
familien hans i den årelange
kampen de kjempet, og fremdeles kjemper for å få de kidnappede guttene hjem til Norge,
skriver arrangementskomiteen
i ei pressemelding,

I samme båt

Lovendring
Fakkeltoget markerer også at
det dessverre er altfor mange
andre familier som også opplever barnebortføring og må
kjempe forgjeves mot et forkvaklet lovverk, der den kriminelle blir belønnet og den som
sitter igjen blir taperen.
– Vi håper med dette at vi
kan få media til å belyse denne
problematikken slik at de ansvarlige blir nødt til å ta grep og
endre loven.
Fakkeltoget går fra skolen i
Alsvåg der guttene skulle vært
elever i dag og til Rådhuset på
Myre.
– Men på grunn av at vi går
ett skritt fram og to tilbake (et
symbol på det treige og tungrodde byråkratiet i Norge, der
politikerne i 7-8 år nå har «jobbet» med å endre loven) kan
det jo hende at vi går i motsatt
retning og havner på Samfunnshuset i Alsvåg istedenfor, skri-

Søndag 15. desember arrangeres det fakkeltog i Alsvåg, med kafé og loddsalg på samfunnshuset
etterpå. – Vi vil vise vår støtte, sier arrangementskomiteen. (Illustrasjonsfoto).
ver komiteen, som for ordens
skyld opplyser at det dermed
blir 500 meter å gå, ikke ei mil.

Kafe i samfunnshuset
– Vi har invitert Tommy til å
møte oss på Alsvåg samfunnshus, og fortelle historia si der.
Vi arrangerer også loddsalg og
kaffe/kake-salg til inntekt for
innsamlingsaksjonen som er

opprettet i forbindelse med saken, skriver arrangementskomiteen.
For dem som ønsker mer informasjon, finnes det på facebooksida «Kampen for gutta
mine».
– Tommy har kjempet i åtet
år nå. Jeg visste i om saken, og
har dårlig samvittighet for at
det ikke har vært gjort noe tidligere. Nå ønsker vi å hjelpe han

med å sette søkelys på saken.
Fakkeltoget er for å vise Tommy støtte, han har jobbet mot
staten og slitt i mange år, med
lite engasjement rundt saken
bortsett fra nærmeste familie,
sier Hjertrud Johnsen som er
en av flere i arrangementskomitéen.
– Vi vil engasjere folk i bygda
og forhåpentligvis få folk til å
legge merke til oss, sier hun.

Levendelagring av torsk
ØKSNES: Fiskeriparken
inviterer til forskningsog
utviklingssamling
(FoU) hvor tema er levendelagring av torsk.
Søkelyset har de siste årene
vært rettet mot å øke andelen
levendelagring av torsk for å utjevne og forlenge sesongen og
sikre levering av fersk torsk en
større del av året. Dette uten at
det har lykkes nevneverdig. Behovet for kunnskap sees på
som en av faktorene for at
interessen kan øke.
Nå inviterer Fiskeriparken
til FoU-samling rettet både mot
de som driver med og har ønske om å starte med levendefangst, levendelagring og produksjon fra levendefanget råstoff.

Viktig for industrien
Sjømatmeldingen
2012/2013
har som målsetting at Norge
skal være verdens fremste sjømatnasjon, og peker på at det
er et potensial for en seksdobling av omsetningen innen 2050
fra dagens nivå. Målsettingen er
å øke omsetningen fra dagens
90 milliarder kroner til 550 milliarder kroner.
Videre gir Sjømatmeldingen
klare styringssignaler om å legge til rette for at mer av råstof-

Tar over
etter Kaas
Hugo Henstein (44) blir ny politimester i Midtre Hålogaland
Politidistrikt, melder Harstad
Tidende.
Henstein starter i jobben 1.
januar. Han kommer fra stillingen som statsadvokat i Troms og
Finnmark.
44-åringen er konstituert
som politimester i ett år. Årsaken er usikkerheten knyttet til
eventuelle sammenslåingen av
politidistrikter.
Hugo Henstein tar over som
politimester etter Elisabeth
Kaas.

Fiskeriparken
på Myre inviterer til forsknings- og utviklingssamling
(FoU)
hvor tema er levendelagring
av torsk. (Foto:
Innsendt)

fet bearbeides innenlands og
lokalt. Den peker også på at det
er en utfordring for sjømatindustrien å få tilgang til ferskt
råstoff av god kvalitet gjennom
hele året.
Levendelagring og fangstbasert akvakultur anses som en
løsning på råstoffproblematikken og kan gi sesongutjevning,
men det er flere utfordringer og
årsaker til at omfanget ikke har
økt nevneverdig. I 2013 ble det
kun omsatt i underkant av 2000
tonn levende torsk, og det er
langt fra politiske mål.

Formidling av forskning
Samlingen vil ha fokus på formidling av forskning, og vil
også være en arena der næringsaktørene og andre involverte kan få gi innspill for videre utvikling innenfor området. Forskning fra aktuelle
forskningsinstitusjoner
som
Nofima, Sintef og Havforskningsinstituttet vil bli presentert for næringsaktører, forvaltning og andre interesserte.
– Vi håper at aktører fra
både hav og land som har erfaring og ønsker å øke kunnskapsnivået eller ser potensialet i levendefangst/lagring,
kommer på denne samlingen.
Det har vært stor interesse så
langt, og vi ønsker at samlingen

Klarer Nordland, Troms og
Finnmark å sitte i samme båt
fra nord til sør?
Spørsmålet seiler opp i forbindelse med den store jubileumsfeiringa i 2014, 200 år etter at Norge fikk sin grunnlov
på Eidsvoll.
Denne gangen skal NordNorge gjøre seg bemerket
under feiringen til tross for at
ingen av landsdelens delegater
nådde fram i tide da grunnloven
ble vedtatt, skriver Nordlys.
Det er skonnerten Anna Rogde som skal seile sørover –
med mange passasjerer – fra
Tromsø, 17. mai. På søroverturen skal den innom en rekke
steder. Seilasen avsluttes i Oslo
6. juni, før deltakerne fortsetter
med tog til Eidsvoll. 7. juni.

Usikkerhet om
oljeutbygging
Anna
Ljunggren.
(Foto:
innsendt)

Olje- og energiminister Tord Liens uttalelser til media skaper
usikkerhet om hva som er regjeringens politikk, synes Anna
Ljunggren (Ap) i Energi- og miljøkomiteen.
Hun vil gjerne ha statsråden
til å avklare om han mener områdene utenfor Vesterålen og
Lofoten bør åpnes for petroleumsvirksomhet, og vil stille
ham spørsmålet.

Mening i kontrast

blir både lærerik og gir konkrete innspill som både forskere
og utviklingsaktører kan jobbe
videre med. Etter sesongen
2013 er signalene at det er flere
som ønsker å forsøke levendelagring og produksjon fra levendelagret råstoff, så mange
er spent på utviklingen i 2014,
sier Fiskeriparkens prosjektansvarlige, Beate Solvoll.
I tillegg til næringsaktørene

og forskere vil både representanter fra Innovasjon Norge,
Sjømatrådet, FKD, forvaltning,
Norges Fiskarlag og Råfisklaget være tilstede.
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF og
Senter for Fangstbasert Akvakultur, Nofima, støtter FoUsamlingen som gjennomføres
17.-18.desember i Svolvær.
(Pressemelding).

Bakgrunnen er samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene,
Venstre og KrF i regjeringens
politiske plattform, der det er
enighet om «lkke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht petroleumsloven, havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja i
perioden 2013-2017».
Da olje- og energiministeren
besøkte Vesterålen nylig uttalte
han til Bladet Vesterålen: «Vi
må klare balansen mellom fiskeri og olje. Områdene utenfor
Vesterålen og Lofoten bør åpnes på en måte som er trygg
både for fiske og olja.»

Videre gir Sjømatmeldingen klare styringssignaler
om å legge til rette for at mer av råstoffet

som Nofima, Sintef og Havforskningsinstituttet vil bli
presentert for næringsaktører, forvaltning og andre
interesserte.

råstoffet bearbeides innenlands og lokalt. Den
peker også på at det er en utfordring for
sjømatindustrien å få tilgang til ferskt råstoff av
god kvalitet gjennom hele året.

- Vi håper at aktører fra både hav og land som har
erfaring og ønsker å øke kunnskapsnivået eller ser
potensialet i levendefangst/lagring, kommer på denne
samlingen.

Levendelagring og fangstbasert akvakultur anses
som en løsning på råstoffproblematikken og kan
gi sesongutjevning, men det er flere utfordringer
og årsaker til at omfanget ikke har økt
nevneverdig. I 2013 ble det kun omsatt i
underkant av 2000 tonn levende torsk, og det er
langt fra politiske mål.

Det har vært stor interesse så langt, og vi ønsker at
samlingen

Formidling av forskning Samlingen vil ha fokus på
formidling av forskning, og vil også være en
arena der næringsaktørene og andre involverte
kan få gi innspill for videre utvikling innenfor
området.
Forskning fra aktuelle forskningsinstitusjoner

blir både lærerik og gir konkrete innspill som både
forskere og utviklingsaktører kan jobbe videre med. Etter
sesongen 2013 er signalene at det er flere som ønsker
å forsøke levendelagring og produksjon fra levendelagret
råstoff, så mange er spent på utviklingen i 2014, sier
Fiskeriparkens prosjektansvarlige, Beate Solvoll.
I tillegg til næringsaktørene
og forskere vil både representanter fra Innovasjon Norge,
Sjømatrådet, FKD, forvaltning, Norges Fiskarlag og
Råfisklaget være tilstede.
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Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond,
FHF og Senter for Fangstbasert Akvakultur,
Nofima, støtter FoUsamlingen som gjennomføres
17.-18.desember i Svolvær.

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

Bildetekst: Fiskeriparken på Myre inviterer til forskningsog utviklingssamling (FoU) hvor tema er levendelagring
av torsk.
© Bladet Vesterålen

(Pressemelding).
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Fiskeripolitikken står foran klare veivalg neste år.
Skal lønnsomhet oppnås med mer av gammel
medisin, eller må næringen reformeres? Mye
tyder på at 2014 blir slaktetid for hellige kyr.
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

2014 kan fort bli et turbulent fiskeripolitisk år.
Delakterlov, fiskesalgslagsloven og
leveringsplikten kan bli utfordret fra både
politikerne og sterke grupper i fiskerinæringen.
Derfor må fiskerne forberede seg på tøffe slag.
Samtidig må partene våge å diskutere mantraet
om at «hovedtrekken i fiskeripolitikken ligger
fast». Spørsmålet er om mer av gammel medisin
er det som skal til for å gjøre fiskerinæringen mer
lønnsom og konkurransekraftig i 2014? Trolig er
ikke den blå regjeringen av den oppfatning. Den
nye regjeringen er langt mer reformkåte enn den
rød-grønne regjeringen. Allerede nå kan vi ane
hvor slagene vil stå.
Nofima la nylig frem en rapport som ser på
lønnsomhet i hvitfisknæringen og hva som skal til
for at norsk hvitfiskindustri blir mer
konkurransedyktig. Rapporten ble laget i oppdrag
for LO, og målet er å beskrive nåsituasjonen og
hva som skal til for å bedre situasjonen.
Hovedkonklusjonen er ganske overaskende..
Nofima mener nemlig at det ikke er spesielt
innovativt og fremtidsrettet at hovedtrekkene i
fiskeripolitikken ligger fast. Politikerne, LO, og
næringen må ta denne debatten, og de må trolig
være villig til å slakte noen hellige kyr, mener
forskerne.
Nofima mener også at LO bør bidra til at et større
verdikjedeperspektiv kommer inn i
fiskeripolitikken, og at det åpnes opp for å
diskutere kvotefordelingen mellom
farøygruppene, deltakerloven og
fiskesalgslagsloven.
Nofima-forsker Edgar Henriksen utdyper disse
påstandene, og tror blant annet at deltakerloven
vil falle av seg selv. Dette grunngir han med ren
markedsøkonomisk tankegang. Han tror også
fiskerne etterhvert vil ønske dette selv. Nofima er

Best i verden

N

orske fiskeriminstre har for vane å reise
rundt i Europa og reklamere for at vi har
verdens beste fiskeriforvaltning og noe å
lære andre land.
Skal vi tro Henning Røed i hans bok ”Fiskehistorier, hvem skal eie havet, er dette bildet noe
unyansert. Han viser at det står svært dårlig til
med forvaltningen av norske fjorder.
Eksemplene er mange og deprimerende lesing
også på andre områder. Da den forrige Høyreregjeringen tillot kamskjelltråling på 1980-tallet, ble fartøy til 80-90 millioner kroner bygget
i stor stil, delvis med statsstøtte. Advarsler fra
marinbiologer ble ignorert. Politikerne ga nye
konsejoner, mens debatten gikk i Stortinget. I
mellomtiden ble havområder tømt for kamskjell
og fortsatt står det dårlig til med kamskjellbankene.
Kongekrabbeivasjonen er en annen forvaltningsmessig skandale, mener marinbiologen
og forfatteren. Den spiser seg stadig lenger
sørover og lever godt på alt den finner på sin vei.
Det vil blant annet si rogn fra sild, rognkjeks
og steinbit, som alle legger sine egg på bunnen.
Den beiter også effektivt på bunndyr og enkelte
steder er dyrelivet
redusert og bunnen oksygenfri
etter kongekrabbens invasjon.
Hvordan norske
trålere har fått
lov til å ødelaegge
korallrev, uten at
noen har grepet
inn, er en annen trist historie. Det samme er lysfiske. Forskning på lysfiske i Sverige viser at det
er store innslag av torsk og småfiske i enkelte
fangster. Så mye at lysfisket ble forbudt i mange
svenske fjorder. Røed mener det er ingen grunn
til å tro at forholdene er annerledes i det norske
lysfisket. Derfor det bør vurderes et forbud også
i norske fjorder.
Røed er kunnskapsrik og underbygger påstander med egne erfaringer. Han har et poeng når
han sier at livet i fjordene er altfor lite undersøkt.
Etter at oppdrettsnæringen ble etablert er
mange kystfiskere overbevist om at dette er
grunnen til at fiske er blitt svært redusert mange steder. Utslipp fra fôr og medisiner ødelegger
bunnfaunaen og gjør at fisken skyr områder
med oppdrett, mener enkelte fiskere. Røeds bok
tyder på at bildet kan være mer nyansert.
Hvilken betydning vannkraftindustrien har
hatt på fjordene har ikke blitt studert siden
1970-tallet. Vannkraftverk slipper ferskt vann
andre tider på året enn naturlig elveløp. Hvilken
effekt det har på fiskebestandene i fjordene vet
vi også for lite om.
Det er altså mye som tyder på at det gjenstår
mange interessante forskningsoppgaver i årene
som kommer. Det mangler heller ikke på oppgaver for fiskeripolitikere, som har ansvaret for at
våre fornybare ressurser forblir fornybare også
for framtidige generasjoner.

Fjordene er
alt for lite
undersøkt

Tøffe fiskerivalg i 2014
Fiskeripolitikken står foran klare veivalg neste år. Skal
lønnsomhet oppnås med mer av gammel medisin,
eller må næringen reformeres? Mye tyder på at 2014
blir slaktetid for hellige kyr.
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014 kan fort bli et turbulent fiskeripolitisk år.
Delakterlov, fiskesalgslagsloven og leveringsplikten
kan bli utfordret fra både
politikerne og sterke grupper i fiskerinæringen. Derfor
må fiskerne forberede seg
på tøffe slag. Samtidig må
partene våge å diskutere
mantraet om at «hovedtrekken i fiskeripolitikken ligger
fast». Spørsmålet er om mer
av gammel medisin er det
som skal til for å gjøre fiskerinæringen mer lønnsom og
konkurransekraftig i 2014?
Trolig er ikke den blå
regjeringen av den oppfatning. Den nye regjeringen
er langt mer reformkåte enn
den rød-grønne regjeringen.
Allerede nå kan vi ane hvor
slagene vil stå.
Nofima la nylig frem en rapport som ser på lønnsomhet i
hvitfisknæringen og hva som
skal til for at norsk hvitfiskindustri blir mer konkurransedyktig. Rapporten ble laget i
oppdrag for LO, og målet er
å beskrive nåsituasjonen og
hva som skal til for å bedre
situasjonen. Hovedkonklusjonen er ganske overaskende.
Nofima mener nemlig at det

ikke er spesielt innovativt og
fremtidsrettet at hovedtrekkene i fiskeripolitikken ligger
fast. Politikerne, LO, og næringen må ta denne debatten,
og de må trolig være villig
til å slakte noen hellige kyr,
mener forskerne.

”

Skal
hvitfiskindustrien
overleve må
effektivisering
gjennomføres,
men skal det
være mulig må
grunnreglene
endres.
Nofima mener også at LO
bør bidra til at et større verdikjedeperspektiv kommer
inn i fiskeripolitikken, og at
det åpnes opp for å diskutere
kvotefordelingen mellom
farøygruppene, deltakerloven
og fiskesalgslagsloven.
Nofima-forsker Edgar
Henriksen utdyper disse påstandene, og tror blant annet
at deltakerloven vil falle av
seg selv. Dette grunngir han
med ren markedsøkonomisk
tankegang. Han tror også
fiskerne etterhvert vil ønske
dette selv. Nofima er imidlertid langt tøffere om fremtiden
til leveringsplikten, der han

mener dagens medisin er
direkte feil. Forskerne tror
at den såkalte «samfunnskontrakten» industrien har
forpliktet seg til gjennom
leveringsplikten er umulig å
etterleve i 2014.
Skal hvitfiskindustrien
overleve må effektivisering
gjennomføres, men skal dette
være mulig må politikerne
endre grunnreglene. Nofima
mener derfor at råstoffstofftilførselsen må organiseres
utfra industrielle forutsetninger, og ikke politiske. På
den bakgrunn konkluderer
Nofima at den viktigste innovasjonen ikke ligger innenfor
det teknologiske området,
men ved å modernisere
fiskeripolitikken. Derfor bør
politikerne forlate sitt mantra
om at dagens grunnpilarer
ligger fast, mener Nofimaforskerne.
Regjeringen har satt ned
et såkalt Sjømatutvalg, med
spesielt fokus på lønnsomhet. Den nye regjeringen har
varslet at fiskerinæringen vil
stå fremfor mange vanskelige politiske valg neste høst.
Mye tyder på at de viktigste
politiske grunnpilarene i
norsk fiskeripolitikk vil bli
utfordret, men det er kanskje
også på tide at debatten tas.
Hovedprinsippene i fiskeripolitikken ble formet i en
annen virkelighet. Nofima
har mye rett i at verdikjedeperspektivet må vektlegges
langt sterke ved fremtidige
politiske revisjoner - noe som
vil skje allerede høsten 2014.
oystein.hage@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 17

imidlertid langt tøffere om fremtiden til leveringsplikten,
der han mener dagens medisin er direkte feil. Forskerne
tror at den såkalte «samfunnskontrakten» industrien har
forpliktet seg til gjennom leveringsplikten er umulig å
etterleve i 2014..
Skal hvitfiskindustrien overleve må effektivisering
gjennomføres, men skal dette være mulig må politikerne
endre grunnreglene. Nofima mener derfor at
råstoffstofftilførselsen må organiseres utfra industrielle
forutsetninger, og ikke politiske. På den bakgrunn
konkluderer Nofima at den viktigste innovasjonen ikke
ligger innenfor det teknologiske området, men ved å
modernisere fiskeripolitikken. Derfor bør politikerne
forlate sitt mantra om at dagens grunnpilarer ligger fast,
mener Nofima-forskerne.
Regjeringen har satt ned et såkalt Sjømatutvalg, med
spesielt fokus på lønnsomhet. Den nye regjeringen har
varslet at fiskerinæringen vil stå fremfor mange
vanskelige politiske valg neste høst. Mye tyder på at de
viktigste politiske grunnpilarene i norsk fiskeripolitikk vil
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bli utfordret, men det er kanskje også på tide at
debatten tas. Hovedprinsippene i fiskeripolitikken
ble formet i en annen virkelighet. Nofima har mye
rett i at verdikjedeperspektivet må vektlegges
langt sterke ved fremtidige politiske revisjoner noe som vil skje allerede høsten 2014.
oystein.hage@fbfi.no Telefon: 93 25 63 17
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Merking av. klippfisk i Brasil
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 11.12.2013. Profil: Nofima. Side: 20.

Dette er den siste kronikken i en serie på fem
hvor Nofima-forsker Finn-Arne Egness , har tatt
for seg utfordringene for norsk klippfisk i det
brasilianske markedet.
Internasjonalt regelverket åpner for at flere arter
enn norsk hvitfisk kan selges som «bachalau»
eller «tipo bacalhau» i Brasil. Mangelfull merking
på enkelte produkter gjør det enda vanskeligere å
skille de ulike artene fra hverandre. Det skaper
utfordringer for norsk klippfisk fordi det generiske
navnet påvirker forbrukers valg. Siden andre arter
enn norsk hvitfisk står for betydelige deler av
veksten i det brasilianske bacalhau-markedet har
det vært en debatt i Norge om hvordan disse
produktene skal merkes. Nofima har i fellesskap
med et brasiliansk konsulentselskap sett
nærmere på regelverket for bruken av begrepet
«bacalhau» og «tipo bacalhau» i Brasil.
«Bacalahu» Regelverket forteller at det kun er
nordøstatlantisk torsk (Gadus morhua),
Stillehavstorsk (Gadus macrocephalus) og
Grønlandstorsk (Gadus ogac) som kan kalles
«bacalhau» i Brasil. Merkingen skal i tillegg
inneholde det vitenskapelige navnet på arten.
Regelverket oppgir likeledes en maksgrense på
vanninnhold i klippfisk (salgado seco) av mager
fisk som torsk og sei på 45 %. Maksimalt
vanninnhold i saltfisk (salgado) av mager fisk er
55 %. Det betyr at saltet og tørket
nordøstatlantisk torsk skal merkes «Bacalhau
salgado seco - Gadus morhua» På samme måte
skal klippfisk av stillehavstorsk merkes
«Bacalhau salgado seco - Gadus
macrocephalus». «Tipo Bacalhau» Klippfisk av
sei, lange og brosme er også viktige norske
eksportprodukt til Brasil. Regelverket forteller at
disse artene skal benytte betegnelsen «Tipo
Bacalhau» etterfulgt av navnet på arten. Klippfisk
av sei skal derfor merkes med «Peixe salgado
seco Tipo Bachalau salgado seco - Saithe». På
samme måte skal klippfisk av lange merkes
«Peixe salgado seco Tipo Bachalau salgado seco
- Ling». Saltet Alaska pollock Norsk klippfisk
møter økt konkurranse fra saltet Alaska pollock i
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Dette er den siste kronikken i en
serie på fem hvor Nofima-forsker
Finn-Arne Egness, har tatt for seg
utfordringene for norsk klippfisk i
det brasilianske markedet.
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klippfisk i
Brasil
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Merking: Når
produktene kun er
merket «Lascas
Tipo Bacalhau» får
forbruker ingen
informasjon om
hvilke art produktet
er produsert av. Det
øker konkurransen for
norsk klippfisk i det
brasilianske markedet.
FOTO: FINN-ARNE EGENESS

Finn-Arne
Egeness er forsker i Nofima.

z Marked
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nternasjonalt regelverket
åpner for at flere arter enn
norsk hvitfisk kan selges
som «bachalau» eller «tipo
bacalhau» i Brasil. Mangelfull
merking på enkelte produkter gjør det enda vanskeligere
å skille de ulike artene fra
hverandre. Det skaper utfordringer for norsk klippfisk
fordi det generiske navnet
påvirker forbrukers valg.
Siden andre arter enn
norsk hvitfisk står for betydelige deler av veksten i det brasilianske bacalhau-markedet
har det vært en debatt i Norge
om hvordan disse produktene
skal merkes. Nofima har i
fellesskap med et brasiliansk
konsulentselskap sett nærmere på regelverket for bruken
av begrepet «bacalhau» og
«tipo bacalhau» i Brasil.

«Bacalahu»
Regelverket forteller at det
kun er nordøstatlantisk
torsk (Gadus morhua), Stillehavstorsk (Gadus macrocephalus) og Grønlandstorsk
(Gadus ogac) som kan kalles
«bacalhau» i Brasil. Merkingen skal i tillegg inneholde
det vitenskapelige navnet på
arten. Regelverket oppgir
likeledes en maksgrense på
vanninnhold i klippfisk (salgado seco) av mager fisk som
torsk og sei på 45 %. Maksimalt vanninnhold i saltfisk
(salgado) av mager fisk er 55
%. Det betyr at saltet og tørket
nordøstatlantisk torsk skal
merkes «Bacalhau salgado
seco – Gadus morhua» På
samme måte skal klippfisk av
stillehavstorsk merkes «Bacalhau salgado seco – Gadus
macrocephalus».
«Tipo Bacalhau»
Klippfisk av sei, lange og
brosme er også viktige
norske eksportprodukt til
Brasil. Regelverket forteller
at disse artene skal benytte

”

Nofima har
i flere år studert
vareutvalget
av bacalhauprodukter i
de største
supermarkedskjedene i Brasil
betegnelsen «Tipo Bacalhau»
etterfulgt av navnet på arten.
Klippfisk av sei skal derfor
merkes med «Peixe salgado
seco Tipo Bachalau salgado
seco – Saithe». På samme
måte skal klippfisk av lange
merkes «Peixe salgado seco
Tipo Bachalau salgado seco
– Ling».

Saltet Alaska pollock
Norsk klippfisk møter økt
konkurranse fra saltet
Alaska pollock i Brasil.
Siden Alaska pollock er en
torskefisk, gjelder de samme
reglene for navnsetting som
for klippfisk av sei. Saltet
Alaska pollock skal merkes
med «Tipo Bacalhau» etterfulgt av navnet på arten. Den
rettmessige merkingen av
saltet Alaska pollock i brasilianske supermarked blir da
«Peixe Salgado Tipo Bacalhau
Salgado – Polaca do Alasca».
Det betyr at det eneste som
skiller navnsettingen av
klippfisk av sei fra saltet
Alaska pollock er bruken av
seco (tørket) og navnet på

arten som må oppgis etter
«Tipo Bachalau».

Markedsobservasjoner
Hvordan merkes produktene
i praksis? Nofima har i flere
år studert vareutvalget av
bacalhau-produkter i de største supermarkedskjedene i
Brasil. Våre markedsobservasjoner viser at norsk klippfisk
primært merkes riktig. Det
gjelder særlig klippfisken
som selges emballert. Hva
med uemballerte produkter?
Flere kjeder velger å videreføre merkingen norske
eksportører benytter på
sine kartonger til forbruker i butikk. Det gir riktig
merking. Feilmerking er
imidlertid mye vanligere når
kjedene lager egne håndskrevne plakater. Vi har sett
mange eksempler på at norsk
klippfisk av sei for eksempel
merkes «Bacalhau Saithe» og
ikke «Tipo Bacalhau Saithe»
som regelverket tilsier. Det
samme gjelder for produkter
av både klippfisk av lange og
brosme. Når utsalgsstedet
kun benytter «Bacalhau
Saithe» får forbruker heller
ikke informasjon om hvorvidt
produktene er saltet og/eller
tørket.
Problemområder
Våre markedsobservasjoner

viser at merkingen av fullsaltet klippfisk er tilstrekkelig
for å skille de ulike artene fra
hverandre. Feilmerking er et
langt større problem på de
nye saltede og opprevne fiskeproduktene. Disse produktene kalles gjerne «desfiado»
eller «lascas». Våre estimater
antyder at slike produkter utgjør nærmere 1/5 av det brasilianske bacalhau-markedet.
En relativ stor andel av slike
produkter, særlig de som
selges i løs vekt, merkes kun
«Lascas Tipo Bachalau». Det
betyr at det mangler informasjon om hvilken art produktet
er produsert av. Regelverket
tilsier at «Tipo Bacalhau» skal
etterfølges av navn på arten
som er benyttet. Det mangler
likeledes informasjon om
produktet er saltet (salgado)
og/eller tørket (seco).

Praktiske implikasjoner
Våre funn viser at mangelfull
merking primært er relatert
til «desfiado»-produkter av
andre arter enn norsk hvitfisk. Siden disse produktene
ofte er merket kum med «Tipo
Bacalhau» må forbrukerne
ta sine beslutninger på et begrenset informasjonsgrunnlag. Det er problematisk for
norsk klippfisknæring, først
og fremst fordi kunnskapen
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Konkurranse for klippfisk av sei
Innlegg

z marked
Konkurransen
for norsk klippfisk av sei øker
i Brasil. Det er
tema for denne
kronikken skrevet av Nofimaforskerne FinnArne Egeness og
Jens Østli.

Ø

kende konkurranse for
norsk klippfisk av sei
i Brasil, gjør at norsk
klippfiskindustri må ta strategisk grep for å vedlikeholde
og utvikle markedsposisjonen
til seien. Produktdifferensiering bør være en del av
strategien.
Hittil i år har det vært en
betydelig økning i eksporten
av klippfisk av sei. Allikevel
faller eksporten til Brasil,
målt i både mengde, verdi og
pris per kilo. Dette er kritisk
fordi Brasil er det viktigste
markedet for norsk klippfisk
av sei. Parallelt har saltede
og opprevede produkter av
Alaska pollock blitt et stadig
vanligere syn i brasilianske
supermarked. Produktet som
kalles «desfiado» oppfattes
trolig av mange brasilianere
som et alternativ til norsk
klippfisk av sei. Hva er årsaken til denne utviklingen og
hvordan kan norsk industri
respondere på konkurransen?

KONKURRANSE: Norsk klippfisk av sei møter stadig større konkurranse fra saltet Alaska pollock. FOTO: FINN-ARNE EGENESS/NOFIMA

Finn-Arne
Egeness er
forsker ved
Nofima

Jens Østli er
seniorforsker
ved Nofima.

Kina. Disse produktene er
ferdig opprevet, uten skinn og
bein og behøver kun 5 timer
utvanning før tilberedning.
Produktene er dermed enklere og raskere å tilberede
enn klippfisk av sei. Begrepet
«desfiado» brukes gjerne som
en fellesbetegnelse for slike
saltede fiskeprodukter. Slike
produkter er særlig populært
til klippfiskboller, salater og
andre enkle retter. Kategorien er i sterk vekst og utgjør
nå cirka 20 % av markedet
for klippfisk og –lignende
produkter i Brasil.
Lav pris er et annet fortrinn
til Alaska pollock. Hos kjeden
«Arco-Iris» i Recife kostet
«desfiado» av Alaska pollock
R$14,98 pr kg. Klippfisk av sei
kostet R$16,99 pr kg. Denne
prisforskjellen kan forklares
både av lavere produksjonskostnader i Kina og lavere
råstoffkostnader. Desfiado
kan pakkes i standardstørrelser (100 g, 200 g), mens seien
selges hel eller i biter med
varierende vekt. Prisforskjellen per produkt kan derfor
lett oppfattes å være større
enn prisforskjellen per kilo.
Brasilianerne foretrekker
lys klippfisk. Våre butikkobservasjoner viser at norsk
klippfisk av sei har en mørkere farge enn «desfiado» av
Alaska pollock. Fargeforskjellen blir enda tydeligere når
produktene ligger ved siden
av hverandre i butikk. Våre
analyser og observasjoner antyder dermed at de viktigste
fortrinnene til Alaska pollock

er bekvemmelighet, pris og
lys farge.

Industrielle fortrinn
Det er ikke bare på forbrukernivå «desfiado» av Alaska
pollock har et fortrinn.
Samtaler med brasilianske supermarkedskjeder
forteller at de ønsker minst
mulig bearbeiding av produktene de tilbyr. «Desfiado» av
Alaska pollock tilbys supermarkedene enten pakket i
forbrukerpakninger eller i
«bulk». Norsk klippfisk av sei
eksporteres som hel flekket
fisk i 25-kilos kartonger. Det
gjør at kjedene er avhengig av
produkttilpasning for å tilby
emballerte forbrukerpakninger med klippfisk av sei til
forbruker.

FBFI 6.
” desember 2013
Klippfisk av sei
I 2008 gjennomførte Nofima
en forbrukerundersøkelse
som indikerer hvordan brasilianerne oppfatter klippfisk
av sei. Studien antydet at
pris er det viktigste fortrinnet til klippfisk av sei. Den
lave prisen gjør produktet
økonomisk tilgjengelig for en
stor andel av befolkningen.
Fyldig smak ble også trukket
fram som et fortrinn. Seiens
begrensninger var primært
knyttet til den mørke fargen
og manglende tykkelse på
fiskekjøttet. Klippfisk av sei
egnet seg derfor ikke like
godt til porsjonsstykker som
klippfisk av torsk. Studien
viste også at tilberedningsprosessen ble oppfattet som
tid- og arbeidskrevende.

Hittil i år
har det vært en
betydelig økning
i eksporten av
klippfisk av sei.
Allikevel faller
eksporten til
Brasil, målt i både
mengde, verdi
og pris per kilo.

Tiltak
Hvordan kan norsk klippfisk
av sei møte konkurransen
fra kinesiskprodusert Alaska
pollock? Smaken trekkes
fram som ett av de viktigste
fortrinnene til norsk klippfisk
av sei. Det må en utnytte i
markedskommunikasjonen.
Opprinnelse er et annet
forhold klippfisknæring må
spille på. Mer enn halvparten
av brasilianerne foretrekker
Norge som opphavsland når
de kjøper «bacalhau». En
forutsetning for å kapitalisere
på denne preferansen er å
merke norsk fisk med norsk
opprinnelse.
Produkttilpasning er en annen utfordring. Et alternativ
for norsk industri vil være å

videreforedle deler av seien
til «desfiado» og pakke den i
mindre forbrukerpakninger.
Det gir muligheter for bedre
produktmerking. Produksjonen kan skje enten i Norge,
i Brasil eller i et tredje land.
Det vil gi et mer bekvemmelig produkt, som er bedre
tilpasset både industrielle
kjøpere og forbrukere.
Siden «desfiado» av Alaska
pollock produseres i Kina
med lave produksjonskostnader, og råstoffet er både
billigere og hvitere enn
klippfisk av sei, kan vi ikke
møte konkurransen fra Kina
på pris. Produkttilpasning
og -differensiering må være
viktige elementer i strategien
for å møte konkurransen fra
«desfiado» av Alaska pollock.

Avslutning
«Desfiado» av Alaska pollock har flere fortrinn som
forklarer den raske veksten.
Vi tror veksten fortsetter
fordi produktet er billigere,
mer bekvemmelig og har en
lysere og mer attraktiv farge
enn klippfisk av sei. Norske
klippfiskindustri må derfor
tilpasse seg den økte konkurransen i Brasil. En sentral
utfordring blir å forstå hvorfor forbrukerne velger norsk
klippfisk av sei og bruke det i
markedskommunikasjonen.

om bacalhau er begrenset, og
fordi pris er viktig kjøpskriterium. Det kan bidra til at
forbruker velger de rimeligste og hviteste alternativene
framfor «desfiado» produsert
av dyrere norsk hvitfisk.
Det skaper særlig utfordringer for de brasilianske
supermarkedskjedene som
skjærer ut ryggstykket av
norsk klippfisk, og selger
resten av klippfisken som
«desfiado». Norske aktører bør derfor sørge for at
«desfiado» produsert av norsk
fisk merkes tilstrekkelig. Det
kan bidra til at forbruker
enklere kan skille produkter
basert på norsk hvitfisk fra
billigere alternativer og øke
etterspørselen etter norsk
klippfisk.

Alaska pollock
Brasil importerer stadig
mer saltet Alaska pollock fra

Dette er kronikk nr. 4 i en
serie på fem fra Nofima. De
forutgående innleggene har
stått på trykk 11. november, 27.
november og 29. november.

Brasil. Siden Alaska pollock er en torskefisk, gjelder de
samme reglene for navnsetting som for klippfisk av sei.
Saltet Alaska pollock skal merkes med «Tipo Bacalhau»
etterfulgt av navnet på arten. Den rettmessige
merkingen av saltet Alaska pollock i brasilianske
supermarked blir da «Peixe Salgado Tipo Bacalhau
Salgado - Polaca do Alasca». Det betyr at det eneste
som skiller navnsettingen av klippfisk av sei fra saltet
Alaska pollock er bruken av seco (tørket) og navnet på
arten som må oppgis etter «Tipo Bachalau».
Markedsobservasjoner Hvordan merkes produktene i
praksis? Nofima har i flere år studert vareutvalget av
bacalhau-produkter i de største supermarkedskjedene i
Brasil. Våre markedsobservasjoner viser at norsk
klippfisk primært merkes riktig. Det gjelder særlig
klippfisken som selges emballert. Hva med uemballerte
produkter? Flere kjeder velger å videreføre merkingen
norske eksportører benytter på sine kartonger til
forbruker i butikk. Det gir riktig merking. Feilmerking er
imidlertid mye vanligere når kjedene lager egne
håndskrevne plakater. Vi har sett mange eksempler på

Side 17 av 40

Nyhetsklipp - Nofima AS

at norsk klippfisk av sei for eksempel merkes
«Bacalhau Saithe» og ikke «Tipo Bacalhau Saithe»
som regelverket tilsier. Det samme gjelder for
produkter av både klippfisk av lange og brosme.
Når utsalgsstedet kun benytter «Bacalhau Saithe»
får forbruker heller ikke informasjon om hvorvidt
produktene er saltet og/eller tørket.
Problemområder Våre markedsobservasjoner
viser at merkingen av fullsaltet klippfisk er
tilstrekkelig for å skille de ulike artene fra
hverandre. Feilmerking er et langt større problem
på de nye saltede og opprevne fiskeproduktene.
Disse produktene kalles gjerne «desfiado» eller
«lascas». Våre estimater antyder at slike
produkter utgjør nærmere 1/5 av det brasilianske
bacalhau-markedet. En relativ stor andel av slike
produkter, særlig de som selges i løs vekt,
merkes kun «Lascas Tipo Bachalau». Det betyr at
det mangler informasjon om hvilken art produktet
er produsert av. Regelverket tilsier at «Tipo
Bacalhau» skal etterfølges av navn på arten som
er benyttet. Det mangler likeledes informasjon
om produktet er saltet (salgado) og/eller tørket
(seco). Praktiske implikasjoner Våre funn viser at
mangelfull merking primært er relatert til
«desfiado»-produkter av andre arter enn norsk
hvitfisk. Siden disse produktene ofte er merket
kum med «Tipo Bacalhau» må forbrukerne ta sine
beslutninger på et begrenset
informasjonsgrunnlag. Det er problematisk for
norsk klippfisknæring, først og fremst fordi
kunnskapen om bacalhau er begrenset, og fordi
pris er viktig kjøpskriterium. Det kan bidra til at
forbruker velger de rimeligste og hviteste
alternativene framfor «desfiado» produsert av
dyrere norsk hvitfisk. Det skaper særlig
utfordringer for de brasilianske
supermarkedskjedene som skjærer ut
ryggstykket av norsk klippfisk, og selger resten av

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

klippfisken som «desfiado». Norske aktører bør derfor
sørge for at «desfiado» produsert av norsk fisk merkes
tilstrekkelig. Det kan bidra til at forbruker enklere kan
skille produkter basert på norsk hvitfisk fra billigere
alternativer og øke etterspørselen etter norsk klippfisk.
Merking: Når produktene kun er merket «Lascas Tipo
Bacalhau» får forbruker ingen informasjon om hvilke art
produktet er produsert av. Det øker konkurransen for
norsk klippfisk i det brasilianske markedet. FOTO: FINNARNE EGENESS FBFI 6. desember 2013
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Rammer kvalitet
Lofotposten. Publisert på trykk 07.12.2013. Profil: Nofima.
Magnar Johansen. Side: 6.

Fylkesrådet mener regjeringen bidrar til at
fiskerinæringen vil tap e penger.

6

LØRDAG 7. DESEMBER 2013

Fergesvar i februar, nei til Sps forslag om mer asfalt i Lofoten
Lofoten og Hamarøy må vente til i februar før skjebnen til Skutvikferga avgjøres.

Det er regjeringens kutt i Marint
verdiskapingsprogram som får fylkesråd for
næring, Arve Knutsen (KrF), til å reagere.
Regjeringen Stoltenberg satte av 54 millioner
kroner i sitt budsjett for 2014. Nå har regjeringen
Solberg barbert bort 34 millioner. - Det betyr at
det ikke bevilges penger til Opplæringsprogram
for kvalitetsbearbeiding av fisk og til
teknologisatsingen i hvitfisknæringen. Det er
meget beklagelig, sa Knutsen da han ble
utfordret av fylkestingsrepresentant Steinar Friis
(Sp) i fylkestinget. I svaret trakk Knutsen fram
saltfiskeksporten som eksempel på at Norge
som fiskerinasjon må satse på kvalitet. - I en
rapport fra i februar i år viste Nofima hvordan
Norge taper penger på grunn av variabel kvalitet
på fisken. Hadde den norske fisken holdt
islandsk standard i 2011, ville eksportverdien
vært 120 -130 millioner kroner høyere. For
fiskeren ville dette gitt 4,50 kroner mer per kilo,
sa Knutsen. Selv om næringen har ansvaret for å
levere god kvalitet, mener han at staten må
bidra. - Derfor vil vi ta opp med regjeringen at
satsingen på opplæring og teknologi
opprettholdes, sa Knutsen. Han reagerer også på
at regjeringen kutter 7,2 millioner, nesten halve
tilskuddet, til sikkerhetsopplæringen for fiskere.
Han ønsker også at regjeringen gjeninnfører
tilskuddet til mottaksstasjoner for fisk. Derimot
vil fylkesråden ikke protestere på at
lineegnetilskuddet kuttes.

Magnar Johansen
magnar.johansen@lofotposten.no

Som ventet ble budsjettforslaget fra SV,
Venstre og Rødt nedstemt. Trioen ville at

fylkestinget allerede nå skulle videreføre
fergedriften, og la inn ti millioner kroner
il en ekstra sommerrute.
Fylkesrådet vil vente til februar med å
diskutere fergedriften. Da skal fylkestinget behandle rapporten fra Asplan
Viak, som anbefaler at fergedriften fortsetter, og med mer forutsigbarhet.

Tone Nordstrand (Vestvågøy Sp) og
fylkestingsrepresentant
Jon Tørset på
Pollveien. Sp
fikk ikke
gjennomslag
i fylkestinget
for asfalt.

Senterpartiet la i sitt budsjettforslag
inn penger til asfaltering av fylkesveiene i Borgfjord og Rise på Vestvågøy. Heller ikke Sps forslag nådde fram.
– Fylkeskommunen kan oppta lån
inntil 160 mill kr der staten betaler renten i 20 år. Vi kan investere mer på vei,
mente Jon Tørset (Sp).

Rammer
kvalitet

Fylkesråd for næring, Arve
Knutsen (KrF) mener regjeringen svekker fiskerinæringen.

Fylkesrådet mener regjeringen bidrar til at fiskerinæringen vil tap e penger.
Magnar Johansen
magnar.johansen@lofotposten.no

Det er regjeringens kutt i Marint
verdiskapingsprogram som får
fylkesråd for næring, Arve
Knutsen (KrF), til å reagere. Regjeringen Stoltenberg satte av
54 millioner kroner i sitt budsjett for 2014. Nå har regjeringen Solberg barbert bort 34 millioner.
– Det betyr at det ikke bevilges penger til Opplæringsprogram for kvalitetsbearbeiding
av fisk og til teknologisatsingen
i hvitfisknæringen. Det er meget beklagelig, sa Knutsen da
han ble utfordret av fylkestingsrepresentant Steinar Friis (Sp) i
fylkestinget.
I svaret trakk Knutsen fram
saltfiskeksporten som eksempel
på at Norge som fiskerinasjon
må satse på kvalitet.
– I en rapport fra i februar i år
viste Nofima hvordan Norge taper penger på grunn av variabel
kvalitet på fisken. Hadde den
norske fisken holdt islandsk
standard i 2011, ville eksportverdien vært 120 -130 millioner
kroner høyere. For fiskeren ville
dette gitt 4,50 kroner mer per
kilo, sa Knutsen.
Selv om næringen har ansvaret for å levere god kvalitet, mener han at staten må bidra.
– Derfor vil vi ta opp med regjeringen at satsingen på opplæring og teknologi opprettholdes,
sa Knutsen.
Han reagerer også på at regjeringen kutter 7,2 millioner, nesten halve tilskuddet, til sikkerhetsopplæringen for fiskere.
Han ønsker også at regjeringen
gjeninnfører tilskuddet til mottaksstasjoner for fisk. Derimot
vil fylkesråden ikke protestere
på at lineegnetilskuddet kuttes.
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Jonny Finstad håper å overtale statsminister Erna Solberg og den nye regjeringen til støtte fiskeriutvikling i Lofoten.

Foto: Magnar Johansen

Nei til Lofoten
Regjeringen vil ikke
gi penger til
Sjømatutvalget for
Lofoten.
Magnar Johansen
magnar.johansen@lofotposten.no

Lofotrådets nye satsing på fiskerinæringen møter stengt pengeskrin i Fiskeri- og kystdepartementet. Regionrådet søkte om
750.000 kroner til drift av utvalget som består av representanter
for fiskeri- og havbruksnæringen
i Lofoten, samt ordførerne.
– Jeg er meget skuffet over avslaget. Det vil begrense aktiviteten kraftig. Verken kommunene,
regionrådet eller næringen er
stand til å finansiere driften vi ønsker, sier Lofotrådets leder, Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad.

I avslaget skriver Fiskeri- og
kystdepartementet:
“Det er positivt at regionen tar
initiativ til et slikt prosjekt, men
departementet har ikke anledning
til å støtte et utvalg for en spesifikk region. Regjeringen har satt
ned et NOU-utvalg der de nevnte
problemstillingene i stor grad vil
bli gjenstand for grundig behandling og diskusjon”.
Sjømatutvalgets overordnede
mål er å styrke verdiskapingen i
fiskerinæringen i Lofoten. Utvalget vil være avhengig av utredninger for å fatte beslutninger,
oppsøke næringsaktørene i Lofoten, dra på studieturer og drive
lobbyvirksomhet overfor beslutningstakere, sier Finstad.
– Lofoten er en sentral fiskeriregion, og en region som er veldig
fiskeriavhengig. Vi trodde at denne posisjonen skulle overbevise
departementet til å bevilge peng-

er slik at vi kan styrke næringen,
sier Høyre-ordføreren som ikke
har gitt opp håpet om å få penger.
– Vi vil ta avslaget opp med departementet. I neste års statsbudsjett er samferdsel prioritert. Jeg
håper at når regjeringen får bedre
tid på seg, skal vi nå fram med
våre argumenter. Jeg oppfatter at
denne regjeringen også ønsker å
utvikle fiskerinæringen, sier Finstad.
Daglig leder i Lofotrådet,
Kjell Furu, frykter det blir lite
penger å drive utvalget med. Lofotrådet har også søkt Nordland
fylkeskommune om penger.
– De to søknadene henger
sammen. Når departementet sier
nei, frykter jeg at fylkeskommunen sier det samme, sier Furu.
At departementet nedsetter et
marint utvalg, reduserer ikke behovet for Sjømatutvalget for Lofoten, mener han.

FAKTA
Sjømatutvalget består av:
Geir Børre Johansen Røst,
Rune Stokkvold Leknes,
Børge Iversen, Ballstad, Erling Santi Falch Svolvær, TorGunnar Kransvik Sørvågen,
Britt Mosseng Mortsund,
Line Ellingsen Vågan, ordførerne Harald Adolfsen Værøy, Jonny Finstad Vestvågøy,
Eivind Holst, Vågan, Lillian
Rasmussen
Moskenes,
Stein Iversen Flakstad, TorArne Andreassen Røst og
rådmann, Randi Gregersen
Røst.

– Regjeringen opererer på et
overordnet nasjonalt nivå. Vi
skal ta for oss Lofoten, og utfordringene her.

Bildetekst: Fylkesråd for næring, Arve Knutsen
(KrF) mener regjeringen svekker fiskerinæringen.
© Lofotposten
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Forsker på redusert filetkostnad og økt råstoffutnyttelse på laks
iLaks. Publisert på nett 06.12.2013 08:17. Profil: Nofima.

Skal Norge lykkes med å øke bearbeiding av laks,
må kostnaden for filetering reduseres betydelig i
tillegg til at råstoffet utnyttes bedre.
Bionær-programmet i Norges forskningsråd har
tildelt Nofima et stort tverrfaglig
forskningsprosjekt over fire år, med mål om å
effektivisere bearbeiding av laks. Dette skal
sikres ved å prosessere fisken direkte til filet til
en lavere kostnad og med høyere kvalitet enn ved
tradisjonell slakting.
Ved å filetere all fisk direkte vil man effektivisere
produksjonen, fremme bærekraft, kvalitet,
mattrygghet/sikkerhet og holdbarhet. All kjøleenergi konsentreres til filet, og transport
gjennomføres uten is med miljøvennlig og
rimeligere emballasje.
- Her kan vi legge til rette for 100 prosent
videreforedling av laks i Norge, sier forsker Bjørn
Roth ved Nofima i Stavanger i en kommentar.
Prosjektet er et samarbeid mellom
oppdrettsselskaper, teknologi leverandører,
forskningsinstitusjoner og næringsklyngene Arena
Ocean of opportunities, NCE Aquaculture og NCE
Culinology, skriver Nofima og Blue Planet i en
pressemelding.
© iLaks
Se webartikkelen på http://ret.nu/g6S8JyW8
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Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 06.12.2013. Profil: Nofima. Side: 18.

Regjeringa Solberg er redd for todeling av norsk
næringsliv og for at vi vert for oljeavhengig.
Difor brukar dei 4 milliardar kroner meir av
oljepengane.
Regjeringa Solberg er uroa over at skilnadane
aukar i Norge.
Difor får dei rikaste 40 000 kroner i skattelette,
mens dei som tenar minst berre får nokre
hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse på vekstfremjande
tiltak. Difor fjernar dei heile vekstpakka til
kvitfisksektoren. Regjeringa seier dei vil ha meir
gods over frå land til sjø. Difor kuttar dei i
løyvingane til fiskerihamner og farleier med 46
millionar, noko som spesielt rammer viktige
havner i Napp i Nordland og Sommarøy i Troms.
For fiskerinæringa er statsbudsjettet trist lesnad,
særlig for kvitfisknæringa og samfunn som er
torskeavhengige. Norsk fiskerinæring har hatt
store utfordringar på grunn av økonomisk krise i
mange viktige marknader, difor la regjeringa
Stoltenberg i september fram forslag om ei
vekstpakke som skulle gje betre lønsemd for
kvitfisknæringa. Fokuset var på
kvalitetsfremjande- og marknadsmessige tiltak.
Desse tiltaka har den nye regjeringa no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til
føringstilskotet med 10 millionar. Dette er eit
tilskot som er viktig for dei mange små
foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og for å
oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur
for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av
lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa.
Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til auka
fangst av fisk med høgare kvalitet.
Sjølv om regjeringa snakkar om kor viktig det er
med god marknadsadgang for fisken, så fjernar
dei 10 millionar som Stoltenberg-regjeringa ville
løyve til ekstraordinær marknadsføring
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Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa
og distrikta på alvor
Regjeringa Solberg er redd for
todeling av norsk næringsliv og
for at vi vert for oljeavhengig.
Difor brukar dei 4 milliardar
kroner meir av oljepengane.
Regjeringa Solberg er uroa
over at skilnadane aukar i Norge. Difor får dei rikaste 40 000
kroner i skattelette, mens dei
som tenar minst berre får nokre hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse
på vekstfremjande tiltak. Difor
fjernar dei heile vekstpakka til
kvitfisksektoren.
Regjeringa
seier dei vil ha meir gods over
frå land til sjø. Difor kuttar dei i
løyvingane til fiskerihamner og
farleier med 46 millionar, noko
som spesielt rammer viktige
havner i Napp i Nordland og
Sommarøy i Troms.
For fiskerinæringa er statsbudsjettet trist lesnad, særlig
for kvitfisknæringa og samfunn
som er torskeavhengige. Norsk
fiskerinæring har hatt store utfordringar på grunn av økonomisk krise i mange viktige
marknader, difor la regjeringa
Stoltenberg i september fram
forslag om ei vekstpakke som
skulle gje betre lønsemd for
kvitfisknæringa. Fokuset var
på
kvalitetsfremjandeog
marknadsmessige tiltak. Desse
tiltaka har den nye regjeringa
no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til føringstilskotet
med 10 millionar. Dette er eit
tilskot som er viktig for dei
mange små foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og for
å oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur for den
mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av lineegnetilskotet
er og nedprioritert av regjeringa. Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til auka
fangst av fisk med høgare kvalitet. Sjølv om regjeringa snakkar om kor viktig det er med
god marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10 millionar
som Stoltenberg-regjeringa ville løyve til ekstraordinær mark-

nadsføring for torsk. Det må og
nemnast at dei kutter i tilskot
til Nofima knytt til arbeidet
med fangsthandtering og levandelagring, og i det marine verdiskapingsprogrammet kutter dei
så mykje som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige satsinger som opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk og teknologisatsing
retta mot kvitfisknæringa.
Det stoppar ikkje med det.
Mattilsynet, som har ei svært
viktig rolle i arbeidet med trygg
mat og kvalitetskontroll, men
og med å styrkje arbeidet med
marknadstilgang, får totale kutt
på 22,6 millionar i julegave frå
den nye regjeringa. Og lista
over kutt er enda lenger: Ei
etterspurt auke i fiskarfrådraget, som utgjer 33 millionar, er
skrinlagt av regjeringa. Så sjølv
om regjeringa skryt av at skatteletter, får fiskarane skatteskjerpelsar i høve til kva regjeringa Stoltenberg foreslo.
I tillegg foreslo Høgre og Frp
å oppheve særreglane for fiskeindustrien når det gjeld permitteringsreglane. Maksimalperioden vart redusert til 26 veker samtidig som at det skulle
innførast 20 dagars lønsplikt.
Dette vart dei heldigvis pressa
til å endre på i budsjettforliket
med V og KrF.
Men summen av alt dette er
særs alvorleg for ei næring som
allereie har utfordringar, ikkje
minst med tanke på ein til tider
krevjande råvaresituasjon. På
toppen av alt vert Fiskeri- og
kystdepartementet lagt ned. I
Fiskeridirektoratet skal dei effektivisera og får kutta budsjettet med 14,1 millionar. Dette vil
kunne påvirke arbeidet med
ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister Aspaker.
Når Høgre og Frp i tillegg vil
kutte i sikkerheitsopplæringa
til fiskarane, så er det tydeleg at
den blå-blå regjeringa ikkje tek
fiskerinæringa på alvor.
Ingrid Heggø,
fiskeripolitisk talskvinne, Ap.
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Bakeren eller smeden?
setter
Utdanningsforbundet
pris på ønsket om å satse på
skole. Det er ikke noen god nyhet når skoler blir foreslått nedlagt på grunn aa økonomi. Vi
kan således dele gleden hos ansatte og elever ved Holmstad
og Maurnes. Det å ha sterke
bygder med gode skoler er et
verdivalg vi kan ha sansen for.
Men vi føler usikkerhet for
fremtiden innen oppvekst og
kommunen forøvrig. Kulturhuset slår inn med en årlig driftskostnad på cirka 12 millioner
per år. Kommunal aktivitet skal
reduseres. Hva blir konsekvensene av det?
Avisoppslagene gir assosiasjoner til diktet om bakeren og
smeden. Det kan se ut om bakeren får svi for mange smeders
gamle synder.
Rådmannen kritiseres for
ikke å følge føringene som er
lagt for skolestrukturen i valgperioden. Men rådmannens
synliggjorde
budsjettforslag
hvordan tidligere prioriteringer
begrenser vårt økonomiske
handlingsrom.
Manglende evne og vilje
over tid til å avsette midler til
nødvendig vedlikehold av kommunens bygninger gir seg utslag i uventede reparasjonskostnader.
Vi ønsker alle en kommune
som kan tilby mest mulig til
sine innbyggere og som kan
framstå som en attraktiv kommune å flytte til. Da var det fristende å satse på kulturhus,
idrettshall og spennende maleprosjekter. Noen mener også at
redusert eiendomsskatt er et
gode som er viktig å prioritere.
Alle slike valg har en pris i form
av økonomiske bindinger og
mindre penger til fri disposisjon.
Administrasjon har søkt å
finne løsninger basert på faglige vurderinger. Det er deres forbannede plikt å påpeke de økorammebetingelser.
nomiske
Dette bør både fagorganisasjoner og politisk nivå ha forståelse og respekt for, selv om vi
kan være rykende uenige i det

DAGENS BILDE: Fra Sortland torg. (Foto: Idar M. Wangen)

som blir foreslått. De tillitsvalgtes oppgave er å ivareta våre
medlemmers rettigheter samt
påpeke de konsekvenser dette
får for vår evne til å utføre de
oppgaver vi er satt til.
Det er politikerne som skal
stake ut retningen for hvordan
vi skal ha det i Sortland vedrørende bosetting og så ut fra det
vurdere viktigheten av å opprettholde bygdeskolene. Det er
et verdivalg. Rådmannens forslag har nå vært med på å framskynde denne samfunnsdebatten i og med at han synliggjør
kommunens økonomiske situasjon i forhold til disse verdivalgene. Til tross for mine sterke
personlige følelser for bygdeskolene, finner jeg det vanskelig å kritisere rådmannen for
dette. Han har bare gjort jobben sin.
Rådmannen inviterte politikerne til å komme med innspill
for om muligens å komme fram
til et omforent budsjettforslag.
22. oktober var de hovedtillitsvalgte invitert til et utvida
møte i formannskapet.
Rådmannen orienterte der
om den økonomiske situasjonen og hvordan det påvirket arbeidet med årets budsjett. Tilstanden ved Maurnes skole og
behovene for store summer til
akutt vedlikehold ble også
nevnt; og at en midlertidig nedlegging av skolen burde vurderes.
Vi finner det merkelig at det
gis uttrykk overfor avisene at
dette tiltaket kom som en overraskelse da rådmannen la fram
sitt budsjettforslag en måneds
tid senere.
Til tross for at vi kan ha saker vi er uenige i, synes jeg vi
har en flink baker i kommunen,
men også han er avhengig av
gode råstoffer for å lage bakverk som alle liker. I år kan det
se ut til at han måtte spe på
med bark i melet...
Flertallets forslag til budsjett inneholder tiltak som gjør
oss betenkt. Det legges opp til
at flere av kommunens oppgaver skal ut på anbud.

Det opplever vi som uttrykk
for manglende tillit til det arbeid kommunens ansatte utøver. Vi frykter det vil skape uro
og engstelse blant mange og ser
for oss at dette kan bli konfliktfylt og ha negativ innvirkning
på samarbeidet mellom partene.
Det foreslås reduksjoner i
rammene og en nedstyring som
skal skje gjennom et trepartssamarbeid.
Vi har tro på samarbeid
mellom partene hvis målet er å
finne gode løsninger. Men flertallet har gjort nå sine prioriteringer; eksempelvis reduseres
eienfra
inntektene
domsskatten med 1 million. Vi
opplever det som lite attraktivt
å være med på å fordele armod
i etterkant.
Jeg tillater meg avslutningsvis å minne om Sortland kommunes verdigrunnlag for ansatte:
Trygghet og respekt. Humør
og entusiasme. Åpenhet og ærlighet.
En forutsetning for humør
og entusiasme er at alle ansatte
opplever tillit, trygghet og respekt.
Et helsefremmende arbeidsmiljø er viktig for hele kommunen.
I en god kommune opplever
og utviser ansatte og øvrige
parter på alle nivåer dette verdigrunnlaget. Godt samarbeid,
entusiasme og lojalitet vedtas
ikke; det bygges opp av mennesker gjennom samhandling
over tid.
Bengt Are Arntzen,
Utdanningsforbundet
Sortland

Penger til
lobbyregister
I høst har det vært debatt rundt
behovet for offentlig innsyn i
personlige og profesjonelle
interesser hos folkevalgte.
Det etterlyses mer åpenhet
rundt hvilke interessegrupper
som påvirker beslutningstakerne.
USA og flere europeiske
land har registrert lobbyister i
mange år, og erfaringene er
gode.
Det er på høy tid at debatten
tas også her i Norge. Vi i Miljøpartiet
De Grønne er derfor glade
for at Venstre har foreslått å utarbeide et slikt register for
både Stortinget og politisk ledelse i departementene.
Men for å utrede, opprette
og drifte et slikt register, så
trengs det økonomiske midler.
Derfor har vi i De Grønne foreslått i vårt alternative statsbudsjett å bevilge 5 millioner til
dette.
Det ble dessverre ikke flertall for vårt budsjettforslag,
men vi håper de andre partiene
vil stemme for opprettelsen av
lobbyregister. Og at det vil
komme på plass penger til dette.
Åpenhet er en viktig del av
demokratiet. En registerordning vil bevisstgjøre oss både
på hvem som roper høyest,
men også på hvilke stemmer
som er viktige, men som blir
lyttet for lite til av våre folkevalgte.
Rasmus Hansson
Stortingsrepresentant
Miljøpartiet De Grønne

marknadsføring for torsk. Det må og nemnast at dei
kutter i tilskot til Nofima knytt til arbeidet med
fangsthandtering og levandelagring, og i det marine
verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje som 34
millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige satsinger
som opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk
og teknologisatsing retta mot kvitfisknæringa.
Det stoppar ikkje med det.
Mattilsynet, som har ei svært viktig rolle i arbeidet med
trygg mat og kvalitetskontroll, men og med å styrkje
arbeidet med marknadstilgang, får totale kutt på 22,6
millionar i julegave frå den nye regjeringa. Og lista over
kutt er enda lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget,
som utgjer 33 millionar, er skrinlagt av regjeringa. Så
sjølv om regjeringa skryt av at skatteletter, får fiskarane
skatteskjerpelsar i høve til kva regjeringa Stoltenberg
foreslo.
I tillegg foreslo Høgre og Frp å oppheve særreglane for
fiskeindustrien når det gjeld permitteringsreglane.
Maksimalperioden vart redusert til 26 veker samtidig
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som at det skulle innførast 20 dagars lønsplikt.
Dette vart dei heldigvis pressa til å endre på i
budsjettforliket med V og KrF.
Men summen av alt dette er særs alvorleg for ei
næring som allereie har utfordringar, ikkje minst
med tanke på ein til tider krevjande
råvaresituasjon. På toppen av alt vert Fiskeri- og
kystdepartementet lagt ned. I Fiskeridirektoratet
skal dei effektivisera og får kutta budsjettet med
14,1 millionar. Dette vil kunne påvirke arbeidet
med ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister
Aspaker.

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

Når Høgre og Frp i tillegg vil kutte i
sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er det tydeleg at
den blå-blå regjeringa ikkje tek fiskerinæringa på alvor.
Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talskvinne, Ap.
Bildetekst: DAGENS BILDE: Fra Sortland torg.
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Fiskehistorier Konsekvenser av prosessen Konkurranse for klippfisk av
sei
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 06.12.2013. Profil: Nofima. Side: 23-24.

Leder av Fiskeripolitisknettverk i Nei til EU, RolfArne Nicolaisen , har lest og blitt imponert over
den nye boken til Henning Røed - «Hvem skal eie
fisken». Konkurransen for norsk klippfisk av sei
øker i Brasil.
Det er tema for denne kronikken skrevet av
Nofima-forskerne Finn-Arne Egeness og Jens
Østli.
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Mann søker jobb
på fiskebåt.
Sprek mann(22) søker jobb på
fiskebåt. Ingen erfaring, men god
evne til å lære. Har ikke
sikkerhetskurs, men tar det etter
en tur, forstått det ikke er krav
de 3 første månedene. Bra fysisk
form, helseattest og lyst til å
jobbe på fiskebåt.Bor i Sverige,
så svensk nr: +46725063800

Fiskehistorier
Innlegg

z politikk

E

n bok med undertittelen
«Hvem skal eie fisken»
er skrevet av Henning
Røed og har lansering den 28
november. Ei lansering jeg
gjerne skulle ha vært tilstede
på , for å gratulere med ei bok
som er høyst aktuell lesning
nå! Og vil være aktuell som
lesestoff for alle som bryr seg
om ressursene på jorda og da
spesiellt fisk av alle slag.
Vil driste meg til å si at
den burde være pensum for
stortingsrepresentanter i det
d blir valgt inn på det Norske
storting. Sitat fra boka:
«Commiteèn for det Indre
(1814-16) i Norges første frie
Storting uttalte at Norge
måtte stole på fiskeriene for
å opprettholde sin handelsbalanse og håpet at disse ville
«forblive Norges viktigste
Guldgrube»». Noe som i den
videre tekst i boka bekreftes
som det første stortings
klarsyn og visjon.
Forfatteren klarer på utrolig få sider å knytte båndet
tilbake til fjerne tider og
farvannfrem til i dag og våre
nære farvann. Men i denne
historien får vi også smake
på muligheter for fremtiden –
evigheten kunne man driste
seg å si.
Boka irettesetter oss som
tror at vi kan en del om fisk ,
det er fortsatt en del å tilegne
seg av kunnskap , ikke minst
er det en del sammenhenger
som boka logisk forklarer
som ikke er så innlysende.
Dette er en bok for den som
vil forstå litt om globalt fiske
og oppdrett og ikke kan bruke 3 år eller mere på å tilegne

seg denne kunnskap. Den er
så langtfra utfyllende , den
gir imidlertid gode utvalgte
eksempler som i kortversjon
er med på å gi helhet.
Helhet er også det inntrykket jeg sitter igjen med etter
å ha lest 279(301) sider helhet
i tanken om hvem som eier
ressursene , om noen da
kan eie dem? Tar oss med til

”

Forfatteren
tar oss med på
en global og
historisk reise
og gir oss bilder,
mange bilder
på at vi i Norge
har mye å lære
tidspunktet da vi fikk rettighetene til våre ressurser fisk
og olje ut til 200 nautiske mil.
Og da er det på sin plass med
et annet sitat fra boken:
«Det bør være et tankekors
at fiskerimiljøene i Ålesund,
som i begynnelsen motarbeidet 200 nautiske mils sone,
nå er de fremste som prøver å
tuske til seg eiendomsretten
til de samme fiskeressursene
– ressurser som de i sin tid
motarbeidet at vi skulle eie».
Forfatteren viser oss små
gløtt av den kunnskap han
besitter, det lille glimtet
vekker et behov for å vite
mer. Det er godt gjort. Hans
skildringer om andres
fisketradisjoner er gode å
lese om, i sær for en som er
opptatt av havets økologi

og bærekraft. Noen begrep
som «Bryllupshav», «Begravelseshav» , begge disse fra
Fiiji kan vi ta med for å pirre
nyskjærrigheten. En historie
om «landsbyhaien» gir et nytt
bilde på hva det vil si «å leve
i pakt med naturen». Denne
vandringen i historiske tider
i fjerne farvann skaper et
helhetsbilde vi kan forstå.
Når det fortelles på denne
måte gjennom boken, så sitter man igjen med en tanke,
«dette er jo innlysende, det er
jo så enkelt, hvorfor er det da
så vanskelig». Forfatteren gir
oss noen svar, men ikke særlig oppløftende for de kommende generasjoner. Med
mindre vi endrer retning.
Forfatteren tar oss med
på en global og historisk
reise og gir oss bilder, mange
bilder på at vi i Norge har
mye å lære. Et begrep som
«oljeskylapper» tas frem og
mine øyne, som jeg trodde
hadde et godt sidesyn, får
gjennom boka et enda bedre
sidesyn og ikke minst noen
ganske gode øyne i nakken!
Nakkesynet på det historiske
grunnlag for veien videre,
befestes i boken. Bokas forfatter klarer på en fin måte å få
frem en mulig vei videre for
å unngå at vi i fremtiden skal
tape de ressurser som er i vår
varetekt.
Den helhetlige tråd i boken
er ikke bare, den tråd som
går fra spørsmålet om «Hvem
eier fisken» og frem til den
nylige dom i Høyesterett i
«Volstad»-saken. Den viktigste helhetlige tråd er den
økologiske, fra de tidligste
tider til striden om retten/
eierskapet til fisken. Leseren
vil sitte igjen med en forståelse av det virkelige bilde av
verdenshavene, at bestandene
faktisk blir mindre. Forstå-

Søker jobb som fisker
Gutt på 19 år søker jobb på
fiskebåt har IMO 60
sikkerhetskurs. er tilgjengelig på
telefon: 95161491
Søker jobb på båt, alt av
interresse. Jeg er en gutt på
18 år som først og fremst er
interessert i lærlingeplass som
motormann, men er også åpen
for annet arbeid ombord på båt.
Jeg har gått VG1 Teknikk og
industriell produksjon, og VG2
Maritime fag. Har IMO 60. Kan
starte på kort varsel. Ring gjerne
for en hyggelig prat.94181728
2 friske menn fra Syria
bosatt i Botnhavn søker jobb på
fiskebåt/fiskeindustrien.
Snakker norsk og engelsk.
Har flere års erfaring fra
fiskebruk i Norge og Island.
Tlf: 476 04 899

KRAFTIG: Boka er
ikke som den milde
Friele kaffen, denne
kaffen er kokt om bord
på en sjark ispedd
litt sjødrev, skriver
innsender om «Hvem
skal eie fisken».
ILL.FOTO

else for fiskeri og oppdrett vil
også sitte tilbake i leserens
opplevelse.
Forfatteren tar opp det
viktigste spørsmål for oss
som nasjon, hvem eier
ressursene? Stortinget har
flere ganger sagt at fiskeressursene er det norske folks i
fellesskap. Boka viser oss det
samme som mange har prøvd
å få frem de siste 5 år at det
er på vei til å ikke bli slik. At
vi gir fra oss enorme verdier,
de eneste verdier vi vil ha
etter at oljen er tatt opp, uten
å få noe igjen.
Boka bør leser av politikere
som ikke har våknet opp av
den dvalen de er i , boka er i
realiteten en real kaffekopp
på sengekanten, sterk som

bare sannhet kan være. Den
vil merkes om du tar deg de
få timene det tar å lese denne.
Boka er ikke som den milde
Friele kaffen, denne kaffen
er kokt om bord på en sjark
ispedd litt sjødrev. Og i god
feskar tradisjon så serveres
det sukkerbiter til. Så man
kan fordøye de harde sannheter.
Har bare en ting til slutt –
til Røed og forlaget: Takk for
at du har satt på trykk disse
ord som beskriver så godt
situasjonen frem til i dag og
viser at vi står ved et veiskille, at vi har et valg!

av fiske.
Våre virksomheter kan
imidlertid ikke akseptere
en ordning der man som
fiskekjøpere tvinges til å
betale overpris for råstoffet på grunn av feilaktige
omregningsregler fra sløyd
hodekappet fisk til rund
usløyd fisk.
Hvis dette blir resultatet
av den prosess som nå pågår
vil konsekvensen bli at det
ved disse mottaksbedriftene
kun blir mottatt rund fisk fra
båter som kan levere 15 mt
eller mer. For de som fangster
lavere volum blir konsekvensen at de må sløye om bord

og levere fisken sløyd kappet
ved kai.
Selskapene ønsker å
unngå en situasjon der det må
innføres slike begrensninger
i mottaket av rund fisk. Selskapene vil derfor ta initiativ
til en praktisk ordning som
både ivaretar hensynet til
korrekt fangstrapportering
til myndighetene og gir en
beregning av pris ved levering av rund fisk som sikrer
at kjøperbedriftene betaler
for det råstoffet de faktisk
mottar.

Rolf-Arne Nicolaisen, leder av
Fiskeripolitisknettverk i Nei
til EU

Konsekvenser av prosessen
Innlegg

En bok med undertittelen «Hvem skal eie fisken»
er skrevet av Henning Røed og har lansering den
28 november. Ei lansering jeg gjerne skulle ha
vært tilstede på , for å gratulere med ei bok som
er høyst aktuell lesning nå! Og vil være aktuell
som lesestoff for alle som bryr seg om
ressursene på jorda og da spesiellt fisk av alle
slag. Vil driste meg til å si at den burde være
pensum for stortingsrepresentanter i det d blir
valgt inn på det Norske storting. Sitat fra boka:
«Commiteèn for det Indre (1814-16) i Norges
første frie Storting uttalte at Norge måtte stole på
fiskeriene for å opprettholde sin handelsbalanse
og håpet at disse ville «forblive Norges viktigste
Guldgrube»». Noe som i den videre tekst i boka
bekreftes som det første stortings klarsyn og
visjon.
Forfatteren klarer på utrolig få sider å knytte
båndet tilbake til fjerne tider og farvannfrem til i
dag og våre nære farvann. Men i denne historien
får vi også smake på muligheter for fremtiden evigheten kunne man driste seg å si.
Boka irettesetter oss som tror at vi kan en del
om fisk , det er fortsatt en del å tilegne seg av
kunnskap , ikke minst er det en del
sammenhenger som boka logisk forklarer som
ikke er så innlysende.
Dette er en bok for den som vil forstå litt om
globalt fiske og oppdrett og ikke kan bruke 3 år
eller mere på å tilegne seg denne kunnskap. Den
er så langtfra utfyllende , den gir imidlertid gode
utvalgte eksempler som i kortversjon er med på å

z fiskekjøp

I

nformasjon på vegne av
Myre fiskemottak as,
Jangaard as avd Framnes
og Sjøanlegget, Nergård as,
Hovden fiskeindustri as,
Johan B. Larsen as, Fjordlaks as, Karlsøybruket as og
Tufjordbruket as, avd Tufjord
og Ingøy. Selskapene er blant
de største fiskekjøperne i
Finnmark, Troms og Nordland som mottar torsk fra
kystfiskeriene.

Vi har merket oss rapporten fra Fiskeridirektøren hvor det foreslås flere
kortsiktige tiltak som kan
bidra til å sikre etterlevelse
av regelverket og korrekt
registrering av fangst ved
levering. Bedriftene ønsker
selvsagt å bidra til å sikre at
regelverket etterleves.
Næringen, herunder også
våre virksomheter har de
siste 4 år vært gjennom en
kraftig strukturell endring
hvor det er bygd moderne og
kostbare anlegg for mottak og bearbeiding av rund
fisk. Vi har vært gjennom en
automatisering og industria-

lisering på mottakssiden for å
ivareta god kvalitet og bidra
til en bærekraftig næring.
Dette har skjedd i godt
samarbeid med Mattilsynet
og andre offentlige instanser,
blant annet hensynet til god
vareflyt og kvalitet på fisk
og bi produkter. Ved å motta
rund usløyd fisk ivaretar man
både kvalitet og utnyttelsesgraden på alle produkter i
fisken på en helt annen og
bedre måte en tidligere.
En positiv effekt ved dette
er at fiskerne slipper arbeidet
med sløying, og har dermed fått utvidet hviletid og
muligheten til effektivisering

KYSTTORGET www.fiskeribladetfiskaren.no – telefon 55 21 33 00
STILLING søkes

Leder av Fiskeripolitisknettverk i Nei til EU, Rolf-Arne
Nicolaisen, har lest og blitt imponert over den nye
boken til Henning Røed - «Hvem skal eie fisken».

Amund Pedersen, Fjordlaks
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SALG båter
MS "Arian" til salgs.
Dim: 19.60 x 6.0 meter
Bygget 1986.
Rigget for snurrevad + rekefiske.
Torsk gruppe I Troms etter
20-21 meter, faktor 9.31
Struktur torsk faktor 6.968.
Sei / Hyse med struktur.
Henvendelse:
Oso Maritim Skipsmeglere,
Johan S. Olsen
Tlf: 918 54 721
Køb og salg af fartøjer.
Vi har 500 fiskebåte til salg.
Gå ind på www.n-b-f.dk.
Firma N. B. Ferdinandsen &
Sønner A/S, Kanalvejen 9A,
DK-3250 Gilleleje Telefon: 0045 48 30 01 50.
Sjark topp stand
klar til å gå på havet.
Bygget 1979 ,
nyklasset bankfiske 1.
Sjark selges p.g av sykdom ,
totalt nyrenovert 2013.
Finn kode 44148024.
Pris ca. 1,2 mil.
Tlf 93041949.
Cleopatra 33 Speedsjark
VA-27- LS.
Meget effektiv teinebåt bygget
2003. Ny motor 2010.
Godt utstyrt.
Pris på forespørsel.
Tlf: 901 60 767

Stuert uten båt
Stuert/fisker 32 år søker båt
uten stuert Faglært kokk og
jobbet dei siste åra på sjøen
Erfaring fra kystnot /snurvad ,
ringnot og kystvakt. Gode
referanser og papirene i orden
God og sund mat laget fra
bunnen av ! Ta kontakt med
Geir Magne Tlf 482 26 676
Mail: gemstroe@online.no

MS Johansen Senior
Dim: 10.60 x 4.0
Bygget 2009.
Rigget for garnfiske.
Selges uten rettigheter.
Ny pris.
Henvendelse:
Oso Maritim Skipsmeglere,
Johan S. Olsen
Tlf: 918 54 721

Vant fisker søker plass
på fiskebåt eller fiskebruk.
Har lang erfaring.
Er også kokekyndig , filitering og
er en vant snekker.
Ta kontakt med Svein på
tlf: 413 30 118

Finnvik 10.98 m
Bygget 1979. Totalt renovert,
nyklasset bankfiske 1.
Båten i førsteklasses stand.
Finn kode 45349504.
Pris: 1,250,000
Tlf: 930 41 949

MS "Buefjord"
Dim: 27.99 x 7.02 Bygget 1998
Mundal Båt.
Rigget for garn og notfiske.
Selges uten rettigheter.
Leveres med utført
mellomklasse. Henvendelse:
Oso Maritim Skipsmeglere,
Johan S. Olsen,
Tlf: 918 54 721

28 Klinkasjark,
tverrhekk med 50 hk Mitsubishi.
Rigget for garn, juksa og line.
Pris: 110.000,Tlf: 902 93 287

34 fot viknes 1030
til salgs.
2006 modell.
Kjørt 700 timer. 340 hk yamar.
Pris 1.4 millioner, se finn.no
Tlf 913 13 881

Viknes 880, 2006 mod
Båten er fiskeriregistrert men
kan også selges uten.Båten er i
bra stand.2 juksamaskiner,
sluregear,Kraftuttak,Bpropell,
Spylepumpe, Ekkolodd, Radar,
Kartplotter mm. 3 stk fiskekar
300 L. FINN-kode: 45259382.
Tlf: 971 92 870
Mail: johahan@online.no

SALG utstyr
Spar 90 % strøm
Monter LED arbeid / flomlys /
bauglys.
Levetid 50 000 timer.
Sender hele landet.
Tlf. 915 94 151
E-post: arne@amarin.no
www.amarin.no
Gudbrandsdal Trading as
Starter og Dynamo Verksted
v / Øystein S. Magerøy .
Starter og dynamo til Cummins,
Ford/Sabb, Isuzu, Iveco,Leyland,
Marna, Mitsubishi, MWM, Nanni,
Perkins,Sabb,Scania,Sole,Vetus,
Volvo Penta, Yanmar, etc.
www.gudbrandsdal-trading.no
Tlf. 61 29 00 29 / 48 10 85 36

Fosen Gjenvinning as

FOSEN G JENVINNING AS
SKIPSOPPHUGGING - JERN - METALLER

1 meter bred garngreier

Lipfish AS søker erfarne
leppefiskere i Horten/Tønsberg/
Sandefjord/Stavern/
Tvedestrand/Arendal/Grimstad.
Vi tilbyr god betaling.
Kontakt oss på tlf:908 35 402
eller vår mail: lipfish@lipfish.no.
For mer informasjon om oss,
sjekk vår nettside:
www.lipfish.no"
Julegaver =
Bøker + Plansjer.
Bøker om fiske, fartøy oversikter,
forlis, bergingsdåder, havbruk og
annen kystkultur ++, cd med
gromlyd fra "gammelmotorer",
store sjødyrplakater, e-bok om
båtliv som livsstil m.m.
www.juulforlag.no
Tlf: 671 32 168
Mail: post@juulforlag.no

720953 44 30 med
• Faks
72langarm
53 42
2 motorer,
og 09
Tlf. 72 53 44 30 • Faks 72Tlf.
53 42
diverse reservedeler
selges til
E-post:E-post:
knut@fosengjennvinning.no
knut@fosengjenvinning.no
• www.fosengjenvinning.no
www.fosengjenvinning.no
kr. 35.000,-

FOSENbåter
G JENVINNING
utstyr
Vi kjøper
og selger AS
SKIPSOPPHUGGING - JERN - METALLER

Tlf: 902 93 287

SALG forskjellig

lite
respons?

Tlf. +45 86 32 63 93 • Faks +45 86 32 72 73
FISKERISOGEKALENDER
E-post:fornaes@fornaes.dk
• web:fornaes.dk
for Austevoll 2014,
Tlf +45 86 32 63 93 • Faks +45 86 32 72 73
E-post: fornaes@fornaes.dk • web: fornaes.dk

MS "Tarholmen"
Dim: 14.14 x 4.69 Bygget 1960
Rigget garn / lina.
Torsk gruppe I Nordland etter
14-15 meter.
Henvendelse:
Oso Maritim Skipsmeglere,
Johan S. Olsen
Tlf: 918 54 721

MS "Vardøjenta"
Dim: 10.98 x 3.78 Bygget 2008.
Selges uten rettigheter.
Rigget for garn / lina.
Overgang til nybygg.
Henvendelse:
Oso Maritim Skipsmeglere,
Johan S. Olsen
Tlf: 918 54 721

SALG motor
Brukt god volvo penta
tamd 103 A,330hK. 2004 mod.
med dobbelt kraftuttak til salgs.
Ny turbo i år.20000 t.
Med servogear HD 180C 4,4-1.
Overhalt juli 2012.
Propellanlegg m dm 130.Kan
prøvekøyrast til andre veka i
desember,før utmontering.
Pris kr 220000 eller bud.
Tlf: 57 78 77 65-478 78 590.

med 25 bilder,
dei fleste av fiskebåtar,
med historisk tekst,
kr. 80 + porto.
Tingast 926 95 326/55 08 71 55
eller fiskerisogelget@yahoo.no

SALG kvoter
Kvote Finnmark 12 -13 m.
Til salgs.
Tlf: 478 04 098

DIVERSE
Landnotlag søkes
Trenger du en lagbåt i fisket etter
sild med landnot, eller vet om
noen som trenger det?
Tlf: 458 73 964
Mail: wilhelmbe@gmail.com

Prøv heller en rubrikkannonse på

kysttorget
Telefon: 55 21 33 00
annonse@fbfi.no - fiskeribladetfiskaren.no

Bytte båt?
Prøv en
rubrikkannonse på

kysttorget

telefon: 55 21 33 00 - annonse@fbfi.no - fiskeribladetfiskaren.no

gi helhet.
Helhet er også det inntrykket jeg sitter igjen med etter å
ha lest 279(301) sider helhet i tanken om hvem som
eier ressursene , om noen da kan eie dem? Tar oss med
til tidspunktet da vi fikk rettighetene til våre ressurser
fisk og olje ut til 200 nautiske mil. Og da er det på sin
plass med et annet sitat fra boken: «Det bør være et
tankekors at fiskerimiljøene i Ålesund, som i
begynnelsen motarbeidet 200 nautiske mils sone, nå er
de fremste som prøver å tuske til seg eiendomsretten til
de samme fiskeressursene - ressurser som de i sin tid
motarbeidet at vi skulle eie».
Forfatteren viser oss små gløtt av den kunnskap han
besitter, det lille glimtet vekker et behov for å vite mer.
Det er godt gjort. Hans skildringer om andres
fisketradisjoner er gode å lese om, i sær for en som er
opptatt av havets økologi og bærekraft. Noen begrep
som «Bryllupshav», «Begravelseshav» , begge disse fra
Fiiji kan vi ta med for å pirre nyskjærrigheten. En historie
om «landsbyhaien» gir et nytt bilde på hva det vil si «å
leve i pakt med naturen». Denne vandringen i historiske
tider i fjerne farvann skaper et helhetsbilde vi kan forstå.
Når det fortelles på denne måte gjennom boken, så
sitter man igjen med en tanke, «dette er jo innlysende,
det er jo så enkelt, hvorfor er det da så vanskelig».
Forfatteren gir oss noen svar, men ikke særlig
oppløftende for de kommende generasjoner. Med mindre
vi endrer retning.
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Forfatteren tar oss med på en global og historisk
reise og gir oss bilder, mange bilder på at vi i
Norge har mye å lære. Et begrep som
«oljeskylapper» tas frem og mine øyne, som jeg
trodde hadde et godt sidesyn, får gjennom boka
et enda bedre sidesyn og ikke minst noen
ganske gode øyne i nakken! Nakkesynet på det
historiske grunnlag for veien videre, befestes i
boken. Bokas forfatter klarer på en fin måte å få
frem en mulig vei videre for å unngå at vi i
fremtiden skal tape de ressurser som er i vår
varetekt.
Den helhetlige tråd i boken er ikke bare, den tråd
som går fra spørsmålet om «Hvem eier fisken» og
frem til den nylige dom i Høyesterett i «Volstad»saken. Den viktigste helhetlige tråd er den
økologiske, fra de tidligste tider til striden om
retten/eierskapet til fisken. Leseren vil sitte igjen
med en forståelse av det virkelige bilde av
verdenshavene, at bestandene faktisk blir
mindre. Forståelse for fiskeri og oppdrett vil også
sitte tilbake i leserens opplevelse.
Forfatteren tar opp det viktigste spørsmål for oss
som nasjon, hvem eier ressursene? Stortinget
har flere ganger sagt at fiskeressursene er det
norske folks i fellesskap. Boka viser oss det
samme som mange har prøvd å få frem de siste
5 år at det er på vei til å ikke bli slik. At vi gir fra
oss enorme verdier, de eneste verdier vi vil ha
etter at oljen er tatt opp, uten å få noe igjen.
Boka bør leser av politikere som ikke har våknet
opp av den dvalen de er i , boka er i realiteten en
real kaffekopp på sengekanten, sterk som bare
sannhet kan være. Den vil merkes om du tar deg
de få timene det tar å lese denne. Boka er ikke
som den milde Friele kaffen, denne kaffen er
kokt om bord på en sjark ispedd litt sjødrev. Og i
god feskar tradisjon så serveres det sukkerbiter
til. Så man kan fordøye de harde sannheter.
Har bare en ting til slutt - til Røed og forlaget:
Takk for at du har satt på trykk disse ord som
beskriver så godt situasjonen frem til i dag og
viser at vi står ved et veiskille, at vi har et valg!
Rolf-Arne Nicolaisen, leder av
Fiskeripolitisknettverk i Nei til EU Informasjon på
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vegne av Myre fiskemottak as, Jangaard as avd Framnes
og Sjøanlegget, Nergård as, Hovden fiskeindustri as,
Johan B. Larsen as, Fjordlaks as, Karlsøybruket as og
Tufjordbruket as, avd Tufjord og Ingøy. Selskapene er
blant de største fiskekjøperne i Finnmark, Troms og
Nordland som mottar torsk fra kystfiskeriene. Vi har
merket oss rapporten fra Fiskeridirektøren hvor det
foreslås flere kortsiktige tiltak som kan bidra til å sikre
etterlevelse av regelverket og korrekt registrering av
fangst ved levering. Bedriftene ønsker selvsagt å bidra til
å sikre at regelverket etterleves.
Næringen, herunder også våre virksomheter har de siste
4 år vært gjennom en kraftig strukturell endring hvor det
er bygd moderne og kostbare anlegg for mottak og
bearbeiding av rund fisk. Vi har vært gjennom en
automatisering og industrialisering på mottakssiden for
å ivareta god kvalitet og bidra til en bærekraftig næring.
Dette har skjedd i godt samarbeid med Mattilsynet og
andre offentlige instanser, blant annet hensynet til god
vareflyt og kvalitet på fisk og bi produkter. Ved å motta
rund usløyd fisk ivaretar man både kvalitet og
utnyttelsesgraden på alle produkter i fisken på en helt
annen og bedre måte en tidligere..
En positiv effekt ved dette er at fiskerne slipper arbeidet
med sløying, og har dermed fått utvidet hviletid og
muligheten til effektivisering av fiske..
Våre virksomheter kan imidlertid ikke akseptere en
ordning der man som fiskekjøpere tvinges til å betale
overpris for råstoffet på grunn av feilaktige
omregningsregler fra sløyd hodekappet fisk til rund
usløyd fisk.
Hvis dette blir resultatet av den prosess som nå pågår
vil konsekvensen bli at det ved disse mottaksbedriftene
kun blir mottatt rund fisk fra båter som kan levere 15 mt
eller mer. For de som fangster lavere volum blir
konsekvensen at de må sløye om bord og levere fisken
sløyd kappet ved kai.
Selskapene ønsker å unngå en situasjon der det må
innføres slike begrensninger i mottaket av rund fisk.
Selskapene vil derfor ta initiativ til en praktisk ordning
som både ivaretar hensynet til korrekt fangstrapportering
til myndighetene og gir en beregning av pris ved levering
av rund fisk som sikrer at kjøperbedriftene betaler for
det råstoffet de faktisk mottar. . Amund Pedersen,
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Fjordlaks Økende konkurranse for norsk klippfisk
av sei i Brasil, gjør at norsk klippfiskindustri må
ta strategisk grep for å vedlikeholde og utvikle
markedsposisjonen til seien.
Produktdifferensiering bør være en del av
strategien. Hittil i år har det vært en betydelig
økning i eksporten av klippfisk av sei. Allikevel
faller eksporten til Brasil, målt i både mengde,
verdi og pris per kilo. Dette er kritisk fordi Brasil
er det viktigste markedet for norsk klippfisk av
sei. Parallelt har saltede og opprevede produkter
av Alaska pollock blitt et stadig vanligere syn i
brasilianske supermarked. Produktet som kalles
«desfiado» oppfattes trolig av mange brasilianere
som et alternativ til norsk klippfisk av sei. Hva er
årsaken til denne utviklingen og hvordan kan
norsk industri respondere på konkurransen?
Klippfisk av sei I 2008 gjennomførte Nofima en
forbrukerundersøkelse som indikerer hvordan
brasilianerne oppfatter klippfisk av sei. Studien
antydet at pris er det viktigste fortrinnet til
klippfisk av sei. Den lave prisen gjør produktet
økonomisk tilgjengelig for en stor andel av
befolkningen. Fyldig smak ble også trukket fram
som et fortrinn. Seiens begrensninger var
primært knyttet til den mørke fargen og
manglende tykkelse på fiskekjøttet. Klippfisk av
sei egnet seg derfor ikke like godt til
porsjonsstykker som klippfisk av torsk. Studien
viste også at tilberedningsprosessen ble
oppfattet som tid- og arbeidskrevende. Alaska
pollock Brasil importerer stadig mer saltet Alaska
pollock fra Kina. Disse produktene er ferdig
opprevet, uten skinn og bein og behøver kun 5
timer utvanning før tilberedning. Produktene er
dermed enklere og raskere å tilberede enn
klippfisk av sei. Begrepet «desfiado» brukes
gjerne som en fellesbetegnelse for slike saltede
fiskeprodukter. Slike produkter er særlig
populært til klippfiskboller, salater og andre
enkle retter. Kategorien er i sterk vekst og utgjør
nå cirka 20 % av markedet for klippfisk og lignende produkter i Brasil. Lav pris er et annet
fortrinn til Alaska pollock. Hos kjeden «Arco-Iris» i
Recife kostet «desfiado» av Alaska pollock
R$14,98 pr kg. Klippfisk av sei kostet R$16,99
pr kg. Denne prisforskjellen kan forklares både av
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lavere produksjonskostnader i Kina og lavere
råstoffkostnader. Desfiado kan pakkes i
standardstørrelser (100 g, 200 g), mens seien selges
hel eller i biter med varierende vekt. Prisforskjellen per
produkt kan derfor lett oppfattes å være større enn
prisforskjellen per kilo.
Brasilianerne foretrekker lys klippfisk. Våre
butikkobservasjoner viser at norsk klippfisk av sei har en
mørkere farge enn «desfiado» av Alaska pollock.
Fargeforskjellen blir enda tydeligere når produktene
ligger ved siden av hverandre i butikk. Våre analyser og
observasjoner antyder dermed at de viktigste fortrinnene
til Alaska pollock er bekvemmelighet, pris og lys farge.
Industrielle fortrinn Det er ikke bare på forbrukernivå
«desfiado» av Alaska pollock har et fortrinn. Samtaler
med brasilianske supermarkedskjeder forteller at de
ønsker minst mulig bearbeiding av produktene de tilbyr.
«Desfiado» av Alaska pollock tilbys supermarkedene
enten pakket i forbrukerpakninger eller i «bulk». Norsk
klippfisk av sei eksporteres som hel flekket fisk i 25kilos kartonger. Det gjør at kjedene er avhengig av
produkttilpasning for å tilby emballerte
forbrukerpakninger med klippfisk av sei til forbruker.
Tiltak Hvordan kan norsk klippfisk av sei møte
konkurransen fra kinesiskprodusert Alaska pollock?
Smaken trekkes fram som ett av de viktigste fortrinnene
til norsk klippfisk av sei. Det må en utnytte i
markedskommunikasjonen. Opprinnelse er et annet
forhold klippfisknæring må spille på. Mer enn halvparten
av brasilianerne foretrekker Norge som opphavsland når
de kjøper «bacalhau». En forutsetning for å kapitalisere
på denne preferansen er å merke norsk fisk med norsk
opprinnelse. Produkttilpasning er en annen utfordring. Et
alternativ for norsk industri vil være å videreforedle deler
av seien til «desfiado» og pakke den i mindre
forbrukerpakninger. Det gir muligheter for bedre
produktmerking. Produksjonen kan skje enten i Norge, i
Brasil eller i et tredje land. Det vil gi et mer bekvemmelig
produkt, som er bedre tilpasset både industrielle kjøpere
og forbrukere.
Siden «desfiado» av Alaska pollock produseres i Kina
med lave produksjonskostnader, og råstoffet er både
billigere og hvitere enn klippfisk av sei, kan vi ikke møte
konkurransen fra Kina på pris. Produkttilpasning og differensiering må være viktige elementer i strategien for
å møte konkurransen fra «desfiado» av Alaska pollock.
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Avslutning «Desfiado» av Alaska pollock har flere
fortrinn som forklarer den raske veksten. Vi tror
veksten fortsetter fordi produktet er billigere, mer
bekvemmelig og har en lysere og mer attraktiv
farge enn klippfisk av sei. Norske
klippfiskindustri må derfor tilpasse seg den økte
konkurransen i Brasil. En sentral utfordring blir å
forstå hvorfor forbrukerne velger norsk klippfisk
av sei og bruke det i markedskommunikasjonen.
Dette er kronikk nr. 4 i en serie på fem fra
Nofima. De forutgående innleggene har stått på
trykk 11. november, 27. november og 29.
november.
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KRAFTIG: Boka er ikke som den milde Friele kaffen,
denne kaffen er kokt om bord på en sjark ispedd litt
sjødrev, skriver innsender om «Hvem skal eie fisken»..
ILL.FOTO KONKURRANSE: Norsk klippfisk av sei møter
stadig større konkurranse fra saltet Alaska pollock.
FOTO: FINN-ARNE EGENESS/NOFIMA
@text2
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Lommeboken avgjør
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 06.12.2013. Profil: Nofima. Side: 15.

Seniorforsker i Nofima i Tromsø, Edgar
Henriksen, tror fiskerne selv kommer til å ta livet
av deltakerloven. Årsaken er at de i det lange løp
vil tenke mer på egen lommebok enn regler
etablert for mange tiår siden.

NYHETER 15

FISKERIBLADETFISKAREN fredag 6. desember 2013

Reagerer sterkt
Styreleder
i Norges
Råfisklag,
Johnny
Caspersen,
reagerer
meget sterkt
på utspillet
Johnny
til FHLCaspersen
leder Geir Ove
Ystmark.
– Dette føyer seg inn i
rekken av hans angrep på
deltakerloven og Råfiskloven.
Jeg spør meg om han har med
seg grunnfjellet i FHL i disse
sakene.
Caspersen mener FHL

- Loven ble etablert før andre verdenskrig, da det
var 130.000-150.000 fiskere. I dag er det 9000
tilbake på blad A, og det blir stadig færre.
Dessuten er rekrutteringen dårlig, og dagens
fiskere blir bare eldre og eldre. De sitter på
enorme verdier i kvoter og båter, som de ser på
som sin pensjon. Derfor er de avhengig av at
noen kjøper dem ut for sikre seg verdiene for
ettertiden. Spørsmålet blir hvem det skal være,
sier han.

Lommeboken avgjør
Seniorforsker i Nofima
i Tromsø,
Edgar
Henriksen,
tror fiskerne
selv kommer
til å ta livet av Edgar
deltakerloven. Henriksen
Årsaken er
at de i det lange løp vil tenke
mer på egen lommebok enn
regler etablert for mange tiår
siden.
– Loven ble etablert før
andre verdenskrig, da det var
130.000–150.000 fiskere. I dag
er det 9000 tilbake på blad
A, og det blir stadig færre.
Dessuten er rekrutteringen
dårlig, og dagens fiskere blir
bare eldre og eldre. De sitter
på enorme verdier i kvoter
og båter, som de ser på som
sin pensjon. Derfor er de
avhengig av at noen kjøper
dem ut for sikre seg verdiene

Fiskarleder maner til samhold og lovforsvar
z LOVkrig FHL-leder får svar på tiltale fra fiskerne

seg på lineegnetilskuddet,
sikkerhetsopplæringa og føringstilskuddet, alt sammen
viktige tiltak for den mindre
flåten og for distriktene. Det er
antagelig en tendens vi vil se
mer av. Skal vi stå i mot, så er
et svekket og dårlig Fiskarlag
det verste som kan hende oss,
mener lofotingen.

kystavisa

FHL vil
fjerne

Leif Karlsen, leder i Vågan
Fiskarlag

karlaget er enda viktigere for
den mindre flåten. Det kan godt
være at Fiskarlaget har gjort
og gjør feil. Men alternativet

4. desember
onsdag 2013

Løssalg kr 25 Norden DKK 25 Årgang 6 Nr 140 Uke 49

Leder: Ystmark må
utvikle maksimalt tillatt
ordforråd

× deltakerloven
× leveringsplikten
4. desember 2013
×FBFI
fiskesalgslagsloven

Fiskeridirektoratet
kjenner til «jukseoppskrift» Side 6
Tar torsken med til
Harrods Side 5

Fiskeri– og havbruksnæringens landsforening (FHL) sliper knivene i kampen mot
deltakerloven, leveringsplikten og fiskesalgslagsloven. Om 12 år er de mer eller
mindre borte, tror ny toppsjef i FHL, Geir Ove Ystmark. Side 3

Inge
Halstensen

Fikk 175
mill. kr for
«Gardar»
Side 10

er verre, hevder han.
Etter hans mening er kamHvem mener du fortjener
pen om
tideler
i kvotefordeling
å bli
årets navn
for 2013?
mellom kyst og hav nærmest
uvesentligheter å regne sammenlignet med det man nå står
overfor. – Nå er det alvor. Det
bør folk ta inn over seg.
gi din stemme!

7 0 9 0 0 3 4 5 5 0 0 18

”

Fakta: LOVkaMPEN

– Stammespråk ikke
et problem Side 4

Tøff hestekur i vente for fiskerinæringa:

– Nå er det alvor
– Det er greit å få de store utbryterne inn igjen. Men Fis-

Nå er det alvor. Det
bør folk ta inn over seg

for ettertiden. Spørsmålet blir
hvem det skal være, sier han.
Henriksen beskriver
situasjonen som følgende: – I
dag må en være registrert i
fiskermantallet for å kjøpe
båter og kvoter, men samtidig
er det svak rekruttering. Når
det blir færre til å kjøpe båter
og kvoter, vil prisene gå ned.
Det er akkurat som i boligmarkedet. Mange hus og få
kjøpere gir lavere priser.
Når fiskerne innser dette vil
deltakerloven ryke av seg selv,
sier han.
Han er imidlertid mer positiv innstilt til fiskesalgslagsloven, men er usikker på at
fiskerne skal få sette prisene.
– Det positive, og som er
et gode med loven, er jo at
fiskerne er sikret oppgjør for
fisken. Men samtidig er jo
ministeprisen bare en gjetning på hva markedsprisen
er, sier han.

– Vil vurdere loven

SAMHOLD: Lederne for fiskerne i Øst-Lofoten, Leif Karlsen, maner til samhold og kamp etter det han oppfatter som ei krigserklæring fra FHL-direktøren. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Henriksen beskriver situasjonen som følgende: - I
dag må en være registrert i fiskermantallet for å
kjøpe båter og kvoter, men samtidig er det svak
rekruttering. Når det blir færre til å kjøpe båter og
kvoter, vil prisene gå ned. Det er akkurat som i
boligmarkedet. Mange hus og få kjøpere gir
lavere priser..

heller må samarbeide med
fiskerne om utfordringen i
næringen enn å motarbeide
dem. Han er svært skeptisk til
å gjøre noe med deltakerloven
og tror ikke industrieid flåte
er noen god løsning. Caspersen er også kritisk til Ytsmarks sammenligning med
havbruksnæringen og mener
det er helt umulig å skille
disktrikst– og fiskeripolitikk.
Han reagerer også sterkt på
at FHL på nytt tar omkamp
på fiskesalgslagsloven, bare
noen måneder etter at saken
var grundig behandlet i
Stortinget.

www.fbfi.no/aretsnavn

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

QQLovkampen i fiskerinæringa

handler om hvem som skal kunne
eie fiskeflåten og hvem som
skal kunne bestemme prisen på
fisken.
QQDagens deltakerlov er fra 1999,
mens fiskesalgslagsloven erstattet Råfiskloven nå i sommer.
QQDeltakerloven slår fast at
i hovedsak bare registrerte
fiskere skal kunne eie en fiskebåt.
Fiskesalgslagsloven gir fiskernes
salgslag siste ordet i prisforhandlingene, og sikrer at salgslagene skal være fiskareid.
QQFiskeindustrien ønsker å endre
på alle disse grunnpillarene i de
to lovtekstene.
QQPolitisk står kampen mellom
høyresiden (Høyre og FrP) og
resten av Stortinget. Pr. i dag er
det altså ikke flertall på Stortinget for å endre lovene.

Venstre er
villig til å
diskutere
fremtiden for
deltakerloven
med regjeringen.
– Vi ser helt
Pål Farstad
klart noen
utfordringer
med hvordan loven er utformet i dag, og vil regjeringen
aktualisere den er vi åpen for
å diskutere endringer.
Vi har også i programmet
signalisert at deltakerloven
bør debatteres, sier Pål
Farstad (V).
Næringspolitikeren registrerer Geir Ove Ystmarks
utspill om fremtiden til de
tre viktige pilarene i fiskeripolitikken, og er villig til å
diskutere prinsippene ved to
av dem.
Leveringsplikten og delta-

kerloven kan dermed stå for
fall. Fiskesalgslagsloven er
han imidlertid tydelig på at
bør bestå.
– Vi legger vekt på lønnsomhet i spørsmålet om leveringsplikten, så her er vi fleksible.
Kanskje bør vi tenke videre
enn bare anlegg, sier han.
– Vil det si at dere vil vurdere regioner fremfor anlegg?
– Det kan være et tema, men
først må vi se hva regjeringen kommer med av forslag.
Dessuten må vi ha i mente at
disse selskapene fikk kvoter
med forpliktelser, noe vi må ta
med oss videre i diskusjonen.
Vi kan ikke ha et fullstendig
frislipp, sier han.
Farstad er imidlertid helt
klar på at fiskesalgslagsloven
ikke bør angripes.
– Den var igjennom en nøye
debatt sist vår, og den loven
bør ligge fast, mener han.

we will never stop innovating
Sundvoldhovet, 3535 Krøderen E-post: post@rubb.no
RING 24 04 81 50 (0RUBB)

Når fiskerne innser dette vil deltakerloven ryke av
seg selv, sier han.
Han er imidlertid mer positiv innstilt til
fiskesalgslagsloven, men er usikker på at
fiskerne skal få sette prisene..
- Det positive, og som er et gode med loven, er jo
at fiskerne er sikret oppgjør for fisken. Men
samtidig er jo ministeprisen bare en gjetning på
hva markedsprisen er, sier han.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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- Leverings- plikten er død
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 06.12.2013. Profil: Nofima. Side: 14.

fiskeripolitikk: Nofima-forsker Edgar Henrisken
mener leveringsplikten slik vi kjenner den er
avleggs og hører fortiden til. - Vil det si at du
mener fiskeripolitikken må skilles fra
distriktspolitikken?
- Vi må se på hva som virker, og heller fokusere
på virkemidlene fremfor målene. Vi kan ikke bare
fortsette å dytte på med politikk som ikke virker,
sier han.
- Men det vil bety store endringer for
lokalsamfunn i Finnmark? - Helt klart, men den
utviklingen begynte allerede på 1960-tallet. Men
det trenger ikke bety at all aktivtet i
småsamfunnene forsvinner, men det er samtidig
ikke troverdig å tro at det skal være like stor
aktivtet alle steder, sier han.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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– Dette er
de stores
kamp
Slett ikke alle
fiskekjøpere
er villige til
å gå i krigen
mot fiskarmakta. Roy
Arne Pettersen, som
Roy Arne
driver i Forsøl Pettersen
og i Øksfjord
i Finnmark, mener dette er
de store selskapenes kamp.
For sin egen del har han fokus
helt andre steder.
– Den store utfordringen
ligger ikke i å kunne eie fiskebåter for å få tak i fisk. I disse
tider er det fisk nok å få tak i.
Derimot er kvaliteten under
en hver kritikk. Det burde
heller FHL ha hovedfokus
på, mener Pettersen. Det er
et enormt fiskerush nå på slutten av året nordpå med fritt
fiske i nærmest alle flåtegrupper. Det dårlige været gjør
antagelig situasjonen enda
verre i forhold til kvalitet.
– Selv frossenfisken er
preget av de enorme fangstmengdene med klemskader
og andre skavanker, hevder
Pettersen. De for sin del har
rett og slett sluttet å ta i mot
fisk fra Bjørnøya.
– Den holder ikke mål, i
følge Finnmarks-kjøperen.
Som i neste omgang opplever
at de samme fangstene bare
går videre til andre kjøpere
som ikke følger den samme
standarden. Jeg kan være
med på at det bør endringer
til i forhold til minsteprissystemet. Det blir i mange tilfeller alt for tregt, og klarer ikke
å følge endringene i markedet
god nok. Men jeg kan ikke se
noen lønnsomhetsgevinst i å
eie fiskebåter. Her er det langt
andre ting som ødelegger
for en lønnsom fiskeindustri,
for eksempel den skattepolitikken vi har med skatt på
arbeidende kapital i tillegg til
formuesskatt og så inntektsskatt dersom vi ett år skulle
klare å fremskaffe et lite
overskudd.

– Leveringsplikten er død
fiskeripolitikk: Nofimaforsker Edgar Henrisken mener
leveringsplikten slik vi kjenner
den er avleggs og hører fortiden til. – Vil det si at du mener
fiskeripolitikken må skilles fra
distriktspolitikken?
– Vi må se på hva som virker,
og heller fokusere på virkemidlene fremfor målene. Vi kan ikke
bare fortsette å dytte på med
politikk som ikke virker, sier han.
– Men det vil bety store endringer for lokalsamfunn i Finnmark?
– Helt klart, men den utviklingen begynte allerede på
1960-tallet. Men det trenger ikke
bety at all aktivtet i småsamfunnene forsvinner, men det er
samtidig ikke troverdig å tro at
det skal være like stor aktivtet
alle steder, sier han.

SAMHOLD: Lederne for fiskerne i Øst-Lofoten, Leif Karlsen, maner til samhold og kamp etter det han oppfatter som ei krigserklæring fra FHL-direktøren. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Fiskarleder maner til samhold og
z lovkrig FHL-leder får svar på tiltale fra fiskerne
Den lokale fiskarlagslederen i Øst-Lofoten,
Leif Karlsen, lover Geir
Ove Ystmark (FHL)
kamp om hver paragraf
når han starter kampen
for å endre fiskesalgslagsloven og fjerne
deltakerloven.
Terje Jensen og
Øystein Hage
Harstad/Bergen
– Dette er et stormangrep mot
fiskernes posisjoner, og et alvorlig anslag mot grunnvollene i
fiskernes yrkesvern, konstaterer den taleføre Laukvik-fiskeren. – I kombinasjon med ei
Høyre/FrP-regjering, kan dette

bli et avgjørende slag for
fiskerne. Her
trengs det full
mobilisering.
Og jeg tror
jeg kan love
den nye FHLdirektøren at
i disse sakene
så skal han
møte kvist.

Geir Ove
Ystmark

Borte i 2025
Ystmark spår at alt det som
fiskerne har kjempet fram de
siste generasjonene vil være
borte innen 2025.
Hans uttalelser er til forveksling lik uttalelsene fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker
om at «det som fungerte i 1970,
ikke nødvendigvis er det beste
i dag».
Fiskeriministeren har også
varslet omfattende endringer

og «vanskelige beslutninger» i
kjølvannet av sjømatindustriutvalgets arbeid. De skal legge
fram sine konklusjoner neste
høst. Allerede nå går stalltipsene ut på at de vil være svært
lik det Grønnevet-utvalget foreslo i 2005. Det var i praksis akkurat det samme som FHL og
Ystmark nå har lagt fram i sin
2025-visjon.

Mobilisering
– Vi kan kneppe hendene, eller
vi kan reise oss i takt. Men skal
vi slåss, må vi samle oss. Og da
er det bare en organisasjon som
har tyngde til å sette foten ned
så det merkes, og det er Norges Fiskarlag. Her trengs det
ei alvorlig mobilisering, mener
Karlsen i Vågan Fiskarlag.
Han ser ei stor fare i de splittelsene som har vært organisasjonsmessig de siste tiårene.
Men aller mest ser han en fare

i likegyldigheten blant fiskerne.
–Det er som på mange andre
områder, folk må føle det på
kroppen før de skjønner alvoret og tar affære. Når de store
slagene skal kjempes, da blir
Fiskarlaget god å ha. Eller når
nøden er nærmest. Mange kan
bannes på Fiskarlaget helt til
de trenger advokathjelp. Da er
organisasjonen god å ha, minner Karlsen om.

Må slåss
Nå mener han tiden er inne for
å slåss. Konsekvensene av ei
lovrasering vil være kolossale
for flåteleddet, og aller mest
for sjarkflåten. Den har aldri
vært så i faresonen som den
er nå, mener Laukvik-fiskeren.
– Den nye regjeringen har allerede vist eksempler på at de
arbeider for de få, og er mindre
interessert i de mange små. I
det nye budsjettet hevnet de
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Frykter konkursras
Kyst og Fjord. Publisert på nett 05.12.2013 15:30. Profil: Nofima.

Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag frykter
konkursras i fiskeflåten på grunn av
struktureringene. - Ubegrunnet frykt, mener
økonom Bent Dreyer som mener rederne har
kontroll. Arne Pedersen frykter at
struktureringene kan koste for mye.
Tweet
I dagens utgave av Kyst og Fjord presenteres en
oversikt over økonomien i fiskeflåten. Mens de
minste båtene har størst egenkapital, er flåten
mellom 11- og 28 meter gjeldstynget.
Frykter konkurs - Når så mye som 70 prosent av
driftsmidlene i denne gruppen er langsiktig gjeld,
har de kommet i en situasjon der de har vansker
med å styrke egenkapitalen, sier lederen i
Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen.
Han frykter derfor at flere vil gå konkurs.
- Vil betale seg Men hverken økonom Bent Dreyer
i Nofima eller leder i Norges Fiskarlag Kjell
Ingebrigtsen deler disse bekymringene.
- Over tid vil strukturering betale seg, sier
Ingebrigtsen, mens Dreyer mener at en
egenkapitalgrad på 30 prosent er brukbar
dersom verdien er forsiktig vurdert i regnskapet.
Les mer i papiravisa.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/96TbbaQG
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Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor
iTromsø. Publisert på trykk 05.12.2013. Profil: Nofima.

Av Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talskvinne, Ap
Regjeringa Solberg er redd for todeling av norsk
næringsliv og for at vi vert for oljeavhengig. Difor
brukar dei 4 milliardar kroner meir av
oljepengane.
Regjeringa Solberg er uroa over at skilnadane
aukar i Norge. Difor får dei rikaste 40.000 kroner
i skattelette, mens dei som tenar minst berre får
nokre hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse på vekstfremjande
tiltak. Difor fjernar dei heile vekstpakka til
kvitfisksektoren. Regjeringa seier dei vil ha meir
gods over frå land til sjø. Difor kuttar dei i
løyvingane til fiskerihamner og farleier med 46
millionar, noko som spesielt rammer viktige
havner i Napp i Nordland og Sommarøy i Troms.
For fiskerinæringa er statsbudsjettet trist lesnad,
særlig for kvitfisknæringa og samfunn som er
torskeavhengige. Norsk fiskerinæring har hatt
store utfordringar på grunn av økonomisk krise i
mange viktige marknader, difor la regjeringa
Stoltenberg i september fram forslag om ei
vekstpakke som skulle gje betre lønsemd for
kvitfisknæringa. Fokuset var på
kvalitetsfremjande- og marknadsmessige tiltak.
Desse tiltaka har den nye regjeringa no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til
føringstilskotet med 10 millionar. Dette er eit
tilskot som er viktig for dei mange små
foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og for å
oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur
for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av
lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa.
Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til auka
fangst av fisk med høgare kvalitet. Sjølv om
regjeringa snakkar om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10
millionar som Stoltenberg-regjeringa ville løyve til
ekstraordinær marknadsføring for torsk. Det må
og nemnast at dei kutter i tilskot til Nofima knytt
til arbeidet med fangsthandtering og

levandelagring, og i det marine
verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje som 34
millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige satsinger
som opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk
og teknologisatsing retta mot kvitfisknæringa.
Det stoppar ikkje med det. Mattilsynet, som har ei svært
viktig rolle i arbeidet med trygg mat og kvalitetskontroll,
men og med å styrkje arbeidet med marknadstilgang, får
totale kutt på 22,6 millionar i julegave frå den nye
regjeringa. Og lista over kutt er enda lenger: Ei etterspurt
auke i fiskarfrådraget, som utgjer 33 millionar, er
skrinlagt av regjeringa. Så sjølv om regjeringa skryt av at
skatteletter, får fiskarane skatteskjerpelsar i høve til kva
regjeringa Stoltenberg foreslo.
I tillegg foreslo Høgre og Frp å oppheve særreglane for
fiskeindustrien når det gjeld permitteringsreglane.
Maksimalperioden vart redusert til 26 veker samtidig
som at det skulle innførast 20 dagars lønsplikt. Dette
vart dei heldigvis pressa til å endre på i budsjettforliket
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med V og KrF.

Aspaker.

Men summen av alt dette er særs alvorleg for ei
næring som allereie har utfordringar, ikkje minst
med tanke på ein til tider krevjande
råvaresituasjon. På toppen av alt vert Fiskeri- og
kystdepartementet lagt ned. I Fiskeridirektoratet
skal dei effektivisera og får kutta budsjettet med
14,1 millionar. Dette vil kunne påvirke arbeidet
med ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister

Når Høgre og Frp i tillegg vil kutte i
sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er det tydeleg at
den blå-blå regjeringa ikkje tek fiskerinæringa på alvor.
© iTromsø
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Tek ikkje næringa og distrikta på alvor Strukturering fortsatt
ulønnsomt
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 04.12.2013. Profil: Nofima. Side: 16.

Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på
alvor, skriv Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talskvinne
i Ap.
Regjeringa Solberg er redd for todeling av norsk
næringsliv og for at vi vert for oljeavhengig. Difor
brukar dei 4 milliardar kroner meir av
oljepengane. Regjeringa Solberg er uroa over at
skilnadane aukar i Norge. Difor får dei rikaste 40
000 kroner i skattelette, mens dei som tenar
minst berre får nokre hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse på vekstfremjande
tiltak. Difor fjernar dei heile vekstpakka til
kvitfisksektoren. Regjeringa seier dei vil ha meir
gods over frå land til sjø. Difor kuttar dei i
løyvingane til fiskerihamner og farleier med 46
millionar, noko som spesielt rammer viktige
havner i Napp i Nordland og Sommarøy i Troms.
Trist lesnad For fiskerinæringa er statsbudsjettet
trist lesnad, særlig for kvitfisknæringa og
samfunn som er torskeavhengige. Norsk
fiskerinæring har hatt store utfordringar på grunn
av økonomisk krise i mange viktige marknader,
difor la regjeringa Stoltenberg i september fram
forslag om ei vekstpakke som skulle gje betre
lønsemd for kvitfisknæringa. Fokuset var på
kvalitetsfremjande- og marknadsmessige tiltak.
Desse tiltaka har den nye regjeringa no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til
føringstilskotet med 10 millionar. Dette er eit
tilskot som er viktig for dei mange små
foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og for å
oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur
for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av
lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa.
Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til auka
fangst av fisk med høgare kvalitet. Sjølv om
regjeringa snakkar om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10
millionar som Stoltenberg-regjeringa ville løyve til
ekstraordinær marknadsføring for torsk. Det må
og nemnast at dei kutter i tilskot til Nofima knytt
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Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor, skriv Ingrid Heggø, fiskeripolitisk talskvinne i Ap.

Tek ikkje næringa
og distrikta på alvor
Innlegg

Ingrid Heggø er
fiskeripolitisk
talskvinne for
Ap.

z politikk

R

egjeringa Solberg er redd
for todeling av norsk næringsliv og for at vi vert
for oljeavhengig. Difor brukar
dei 4 milliardar kroner meir
av oljepengane.
Regjeringa Solberg er uroa
over at skilnadane aukar i
Norge. Difor får dei rikaste 40
000 kroner i skattelette, mens
dei som tenar minst berre får
nokre hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse
på vekstfremjande tiltak.
Difor fjernar dei heile vekstpakka til kvitfisksektoren.
Regjeringa seier dei vil ha
meir gods over frå land til sjø.
Difor kuttar dei i løyvingane
til fiskerihamner og farleier
med 46 millionar, noko som
spesielt rammer viktige
havner i Napp i Nordland og
Sommarøy i Troms.

Trist lesnad
For fiskerinæringa er
statsbudsjettet trist lesnad,
særlig for kvitfisknæringa
og samfunn som er torskeavhengige. Norsk fiskerinæring
har hatt store utfordringar
på grunn av økonomisk krise
i mange viktige marknader,
difor la regjeringa Stoltenberg i september fram forslag
om ei vekstpakke som skulle
gje betre lønsemd for kvitfisknæringa. Fokuset var på
kvalitetsfremjande- og marknadsmessige tiltak. Desse
tiltaka har den nye regjeringa
no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til føringstilskotet
med 10 millionar. Dette er eit

”

Når Høgre
og Frp i tillegg
vil kutte i
sikkerheitsopplæringa til
fiskarane, så
er det tydeleg
at den blå-blå
regjeringa
ikkje tek
fiskerinæringa
på alvor
tilskot som er viktig for dei
mange små foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og
for å oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur
for den mindre mobile
kystflåten. Gjeninnføring
av lineegnetilskotet er og
nedprioritert av regjeringa.
Lineegnetilskotet er viktig
for å stimulera til auka fangst
av fisk med høgare kvalitet.
Sjølv om regjeringa snakkar

om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken,
så fjernar dei 10 millionar
som Stoltenberg-regjeringa
ville løyve til ekstraordinær
marknadsføring for torsk. Det
må og nemnast at dei kutter
i tilskot til Nofima knytt til
arbeidet med fangsthandtering og levandelagring, og i
det marine verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje
som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige
satsinger som opplæringsprogram for kvalitetsbehandling
av fisk og teknologisatsing
retta mot kvitfisknæringa.

Mattilsynet
Det stoppar ikkje med det.
Mattilsynet, som har ei svært
viktig rolle i arbeidet med
trygg mat og kvalitetskontroll, men og med å styrkje
arbeidet med marknadstilgang, får totale kutt på 22,6
millionar i julegave frå den
nye regjeringa. Og lista over
kutt er enda lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget,
som utgjer 33 millionar, er
skrinlagt av regjeringa. Så
sjølv om regjeringa skryt av
at skatteletter, får fiskarane
skatteskjerpelsar i høve til
kva regjeringa Stoltenberg
foreslo.
I tillegg foreslo Høgre og
Frp å oppheve særreglane
for fiskeindustrien når det
gjeld permitteringsreglane.
Maksimalperioden vart
redusert til 26 veker samtidig
som at det skulle innførast
20 dagars lønsplikt. Dette
vart dei heldigvis pressa til
å endre på i budsjettforliket
med V og KrF.
Summen
Men summen av alt dette er

KUTT: Frå
sikkerheitsopplæring
til fiskarar . ILL.FOTO

særs alvorleg for ei næring
som allereie har utfordringar,
ikkje minst med tanke på ein
til tider krevjande råvaresituasjon. På toppen av alt vert
Fiskeri- og kystdepartementet lagt ned. I Fiskeridirektoratet skal dei effektivisera
og får kutta budsjettet med
14,1 millionar. Dette vil

kunne påvirke arbeidet med
ressurskontroll, stadfestar
fiskeriminister Aspaker.
Når Høgre og Frp i tillegg
vil kutte i sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er
det tydeleg at den blå-blå
regjeringa ikkje tek fiskerinæringa på alvor.

ekstra kapitalkostnad i form
av kvotegjeld så vil problemet
bli løst. Det er jo kvotegjelden
som er selve problemet.
Noen har hentet ut en
gevinst på selve kvotehandelen ved at de har kunnet selge
en kvote for mer enn hva de
selv har betalte for den. Men
å drifte dyre strukturkvoter i
et fiske, blir det generelt sett
ikke lønnsomhet av. Resultatene som nå tikker inn taler
sitt tydelige språk. Ny næringspolitikk må derfor rettes

inn mot å fjerne fordyrende
ordninger og ikke menneskene som arbeider med fisken.
Strukturering er først
og fremst en ordning som
hindrer rekruttering til fisket
og som reduserer antallet
båter og mannskaper. Den
nye regjeringen bør tenke seg
om en gang til. Høyre/FrPregjeringen bør vente

Strukturering fortsatt ulønnsomt
Innlegg

z struktur

Arne Pedersen
er leder
i Norges
Kystfiskarlag

N

å tikker regnskapene,
til fiskebåtrederiene for
2012, inn i det offentlige rom. De viser en fortsatt
nedadgående lønnsomhet.
Den påståtte positive effekten
av strukturering lar stadig
vente på seg. Tallene for 2013
får vi først om et år. Det er lite

håp om bedring.
Til tross for at regnskapene
viser at strukturering ikke
er lønnsomt, holder man

likevel på tesen om at det er
helt nødvendig å fortsette.
Den viltlevende fisken i havet
har et potensiale for en verdi
ute i et marked. For å utnytte
dette må man investere i båt,
fiskeredskaper og foredling.
For alle ledd i næringen blir
det lønnsomt først når det blir
noe til overs av fiskesalget
gjennom verdikjeden. Dersom man vil snu den negative
utviklingen i flåteleddet er
det ikke slik, som noen tror,
at bare man putter inn en

Arne Pedersen, Norges
Kystfiskarlag

til arbeidet med fangsthandtering og levandelagring, og i
det marine verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje
som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige
satsinger som opplæringsprogram for
kvalitetsbehandling av fisk og teknologisatsing retta mot
kvitfisknæringa. Mattilsynet Det stoppar ikkje med det.
Mattilsynet, som har ei svært viktig rolle i arbeidet med
trygg mat og kvalitetskontroll, men og med å styrkje
arbeidet med marknadstilgang, får totale kutt på 22,6
millionar i julegave frå den nye regjeringa. Og lista over
kutt er enda lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget,
som utgjer 33 millionar, er skrinlagt av regjeringa. Så
sjølv om regjeringa skryt av at skatteletter, får fiskarane
skatteskjerpelsar i høve til kva regjeringa Stoltenberg
foreslo. I tillegg foreslo Høgre og Frp å oppheve
særreglane for fiskeindustrien når det gjeld
permitteringsreglane. Maksimalperioden vart redusert til
26 veker samtidig som at det skulle innførast 20 dagars
lønsplikt. Dette vart dei heldigvis pressa til å endre på i
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budsjettforliket med V og KrF. Summen Men
summen av alt dette er særs alvorleg for ei
næring som allereie har utfordringar, ikkje minst
med tanke på ein til tider krevjande
råvaresituasjon. På toppen av alt vert Fiskeri- og
kystdepartementet lagt ned. I Fiskeridirektoratet
skal dei effektivisera og får kutta budsjettet med
14,1 millionar. Dette vil kunne påvirke arbeidet
med ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister
Aspaker. Når Høgre og Frp i tillegg vil kutte i
sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er det
tydeleg at den blå-blå regjeringa ikkje tek
fiskerinæringa på alvor. Nå tikker regnskapene,
til fiskebåtrederiene for 2012, inn i det offentlige
rom. De viser en fortsatt nedadgående
lønnsomhet. Den påståtte positive effekten av
strukturering lar stadig vente på seg. Tallene for
2013 får vi først om et år. Det er lite håp om
bedring. Til tross for at regnskapene viser at
strukturering ikke er lønnsomt, holder man likevel
på tesen om at det er helt nødvendig å fortsette.
Den viltlevende fisken i havet har et potensiale
for en verdi ute i et marked. For å utnytte dette
må man investere i båt, fiskeredskaper og
foredling. For alle ledd i næringen blir det
lønnsomt først når det blir noe til overs av
fiskesalget gjennom verdikjeden. Dersom man vil
snu den negative utviklingen i flåteleddet er det
ikke slik, som noen tror, at bare man putter inn
en ekstra kapitalkostnad i form av kvotegjeld så
vil problemet bli løst. Det er jo kvotegjelden som
er selve problemet.

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

generelt sett ikke lønnsomhet av. Resultatene som nå
tikker inn taler sitt tydelige språk. Ny næringspolitikk må
derfor rettes inn mot å fjerne fordyrende ordninger og
ikke menneskene som arbeider med fisken.
Strukturering er først og fremst en ordning som hindrer
rekruttering til fisket og som reduserer antallet båter og
mannskaper. Den nye regjeringen bør tenke seg om en
gang til. Høyre/FrP-regjeringen bør vente Arne Pedersen,
Norges Kystfiskarlag
KUTT: Frå sikkerheitsopplæring til fiskarar . ILL.FOTO
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Noen har hentet ut en gevinst på selve
kvotehandelen ved at de har kunnet selge en
kvote for mer enn hva de selv har betalte for den.
Men å drifte dyre strukturkvoter i et fiske, blir det
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Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa på alvor
Finnmarken. Publisert på trykk 04.12.2013. Profil: Nofima.
Ingrid Heggø fiskeripolitisk talskvinne, Ap. Side: 17.

debatt
Onsdag 4. desember 2013

Regjeringa Solberg er redd for todeling av norsk
næringsliv og for at vi vert for oljeavhengig. Difor
brukar dei 4 milliardar kroner meir av
oljepengane. Regjeringa Solberg er uroa over at
skilnadane aukar i Norge. Difor får dei rikaste 40
000 kroner i skattelette, mens dei som tenar
minst berre får nokre hundrelappar. Regjeringa
Solberg vil satse på vekstfremjande tiltak. Difor
fjernar dei heile vekstpakka til kvitfisksektoren.
Regjeringa seier dei vil ha meir gods over frå land
til sjø. Difor kuttar dei i løyvingane til
fiskerihamner og farleier med 46 millionar, noko
som spesielt rammer viktige havner i Napp i
Nordland og Sommarøy i Troms. For
fiskerinæringa er statsbudsjettet trist lesnad,
særlig for kvitfisknæringa og samfunn som er
torskeavhengige. Norsk fiskerinæring har hatt
store utfordringar på grunn av økonomisk krise i
mange viktige marknader, difor la regjeringa
Stoltenberg i september fram forslag om ei
vekstpakke som skulle gje betre lønsemd for
kvitfisknæringa. Fokuset var på
kvalitetsfremjandeog marknadsmessige tiltak.
Desse tiltaka har den nye regjeringa no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til
føringstilskotet med 10 millionar. Dette er eit
tilskot som er viktig for dei mange små
foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og for å
oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur
for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av
lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa.
Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til auka
fangst av fisk med høgare kvalitet. Sjølv om
regjeringa snakkar om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10
millionar som Stoltenbergregjeringa ville løyve til
ekstraordinær marknadsføring for torsk. Det må
og nemnast at dei kutter i tilskot til Nofima knytt
til arbeidet med fangsthandtering og
levandelagring, og i det marine
verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje
som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har
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debatt

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.
E-post: debatt@finnmarken.no.

Tar du tran eller
annen helsekost?

Innsparinger ved LOSA
Vi vil innlede med å gi ros til fylkespolitikerne i Finnmark. Vedtaket om å bevare de videregående
skolene var godt nytt for alle som er
tilknyttet videregående skoler i fylket. Dette vil gi ro og mulighet til å
fortsette den gode utviklingen i
Finnmarksskolene.
Likevel er vi nok ikke ferdig med
å diskutere «effektivisering» av
den videregående skolen. Det varsles om nedskjæringer de kommende år, i tillegg til allerede
gjennomførte nedskjæringer inneværende skoleår.
I en artikkel i FD torsdag 28. november 2013 uttaler fylkesråd Lisbeth Isaksen at man vil be om effektivisering på 9 millioner kroner i
de videregående skolene i 2014.
Dette begrunnes med at LOSA har
effektivisert og redusert utgiftene
sine med 10 millioner på et år. La
oss kalle en spade for en spade, her
er det grunn til en presisering.
I artikkelen gis det inntrykk av at
LOSA har hatt et overforbruk på 10
millioner som nå er «effektivisert»
bort. Vi ønsker å presisere at denne
effektiviseringen ikke innebærer
reduserte utgifter som en følge av
effektivisert drift av LOSA. Det er
et resultat av et redusert tilbud til
elevene i «distrikts»-Finnmark.
LOSA har etter politiske vedtak
fjernet følgende utdanningsprogram for skoleåret 2013- 2014:

JERMUND PETTERSEN (16)
Skoleelev, Sandnes
– Nei, men de to siste ukene har
jeg tatt multivitaminer.
Ved at man nå har redusert tilbudet i LOSA betraktelig, håper vi nå at vi kan se fremover og få ro til å drive et velfungerende desentralisert utdanningstilbud, skriver medlemmene ved Utdanningsforbundet ved Nordkapp
maritime fagskole og videregående skole.

– En klasse studiespesialisering
– En klasse restaurant og matfag
– En klasse service og samferdsel
– En klasse naturbruk.
Videre gis det ikke lenger videregående opplæringstilbud i kommunene Hasvik og Loppa. Dette har
gitt lavere administrasjonsutgifter
og mindre utgifter til lærere og veiledere. Til sammen 9 årsverk tilknyttet LOSA-systemet er fjernet
som følge av redusert tilbud til elevene. Alt dette utgjør det fylkesråden omtaler som «effektivisering».
En fortsatt «effektivisering» ved de
videregående skolene vil åpenbart

føre til redusert kvalitet på undervisningstilbudet i fylket.
Noe som har vært helt sikkert de
siste årene i Finnmark har vært det
årlige varselet om nedleggelse av
skoler og tilbud. Dette har bidratt til
uro og usikkerhet for administrasjon, lærere og elever ved de videregående skolene. Ved at man nå har
redusert tilbudet i LOSA betraktelig, håper vi nå at vi kan se fremover og få ro til å drive et velfungerende desentralisert utdanningstilbud. Da trenger vi forutsigbarhet og
stabile rammebetingelser.
Vi ønsker å bruke tiden vår til å
utvikle skolens innhold og tilby et

knakende godt pedagogisk tilbud
til Finnmarks ungdom. Ikke til å bekymre oss for om vi har jobb til neste år og til å undres om det virkelig
var lurt å flytte til Finnmark med
familien. Det er uholdbart å sitte på
våren og lure på om det blir drift av
skolen til høsten.
Som enhver fisker vet kan man
ikke sløye en fisk to ganger. La oss nå
derfor få tid til å drive skole og slippe
mer «effektivisering» og innsparing.
Utdanningsforbundet
v/ Nordkapp maritime fagskole
og videregående skole
Pål Ranheim
Vara avdelingstillitsvalgt

TRYGG JAKOLA (71)
Pensjonist, Vestre Jakobselv
– Jeg tar vitamintabletter som
dekker åtte forskjellige vitaminer,
og det gjør jeg 365 dager i året.

Regjeringa tek ikkje fiskerinæringa på alvor
Regjeringa Solberg er redd for todeling av norsk næringsliv og for
at vi vert for oljeavhengig. Difor
brukar dei 4 milliardar kroner meir
av oljepengane.
Regjeringa Solberg er uroa over
at skilnadane aukar i Norge. Difor
får dei rikaste 40 000 kroner i skattelette, mens dei som tenar minst
berre får nokre hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse på
vekstfremjande tiltak. Difor fjernar
dei heile vekstpakka til kvitfisksektoren. Regjeringa seier dei vil
ha meir gods over frå land til sjø.
Difor kuttar dei i løyvingane til fiskerihamner og farleier med 46 millionar, noko som spesielt rammer
viktige havner i Napp i Nordland
og Sommarøy i Troms.
For fiskerinæringa er statsbudsjettet trist lesnad, særlig for kvitfisknæringa og samfunn som er
torskeavhengige. Norsk fiskerinæring har hatt store utfordringar på
grunn av økonomisk krise i mange
viktige marknader, difor la regjeringa Stoltenberg i september fram
forslag om ei vekstpakke som skulle gje betre lønsemd for kvitfisknæringa. Fokuset var på kvalitetsfremjande- og marknadsmessige
tiltak. Desse tiltaka har den nye regjeringa no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer
løyva til føringstilskotet med 10
millionar. Dette er eit tilskot som

er viktig for dei mange små foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff,
og for å oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa. Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til
auka fangst av fisk med høgare
kvalitet. Sjølv om regjeringa snakkar om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10 millionar som Stoltenberg-regjeringa ville løyve til ekstraordinær marknadsføring for
torsk.
Det må og nemnast at dei kutter i
tilskot til Nofima knytt til arbeidet
med fangsthandtering og levandelagring, og i det marine verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige satsinger som opplæringsprogram for
kvalitetsbehandling av fisk og teknologisatsing retta mot kvitfisknæringa.
Det stoppar ikkje med det. Mattilsynet, som har ei svært viktig rolle i arbeidet med trygg mat og kvalitetskontroll, men og med å styrkje
arbeidet med marknadstilgang, får
totale kutt på 22,6 millionar i julegave frå den nye regjeringa. Og lista over kutt er enda lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget, som utgjer 33 millionar, er skrinlagt av re-

gjeringa. Så sjølv om regjeringa
skryt av at skatteletter, får fiskarane skatteskjerpelsar i høve til kva
regjeringa Stoltenberg foreslo.
I tillegg foreslo Høgre og Frp å
oppheve særreglane for fiskeindustrien når det gjeld permitteringsreglane. Maksimalperioden vart redusert til 26 veker samtidig som at
det skulle innførast 20 dagars lønsplikt. Dette vart dei heldigvis pressa til å endre på i budsjettforliket
med V og KrF.
Men summen av alt dette er særs
alvorleg for ei næring som allereie
har utfordringar, ikkje minst med

Erna i Brussel

tanke på ein til tider krevjande råvaresituasjon. På toppen av alt vert
Fiskeri- og kystdepartementet lagt
ned. I Fiskeridirektoratet skal dei
effektivisera og får kutta budsjettet
med 14,1 millionar. Dette vil kunne
påvirke arbeidet med ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister Aspaker.
Når Høgre og Frp i tillegg vil kutte i sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er det tydeleg at den blåblå regjeringa ikkje tek fiskerinæringa på alvor.
Ingrid Heggø
fiskeripolitisk talskvinne, Ap

ØYSTEIN STRAND (60)
Ungdomsarbeider, Vadsø
– Det er sånn at kona tvinger i
meg noe tranpiller til middag.
Hun vil jeg skal ta to, så da tar jeg
én. Så jeg bestemmer litt selv.

TONE LISE ROSKA (47)
Hjelpepleier, Varangerbotn
– Nei, jeg bruker å ta hvitløk. Jeg
har ikke tatt tran siden barndommen da vi ble presset til å ta tran.

viktige satsinger som opplæringsprogram for
kvalitetsbehandling av fisk og teknologisatsing retta mot
kvitfisknæringa. Det stoppar ikkje med det. Mattilsynet,
som har ei svært viktig rolle i arbeidet med trygg mat og
kvalitetskontroll, men og med å styrkje arbeidet med
marknadstilgang, får totale kutt på 22,6 millionar i
julegave frå den nye regjeringa. Og lista over kutt er enda
lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget, som utgjer
33 millionar, er skrinlagt av regjeringa. Så sjølv om
regjeringa skryt av at skatteletter, får fiskarane
skatteskjerpelsar i høve til kva regjeringa Stoltenberg
foreslo. I tillegg foreslo Høgre og Frp å oppheve
særreglane for fiskeindustrien når det gjeld
permitteringsreglane. Maksimalperioden vart redusert til
26 veker samtidig som at det skulle innførast 20 dagars
lønsplikt. Dette vart dei heldigvis pressa til å endre på i
budsjettforliket med V og KrF. Men summen av alt dette
er særs alvorleg for ei næring som allereie har
utfordringar, ikkje minst med tanke på ein til tider
krevjande råvaresituasjon. På toppen av alt vert Fiskeri-
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og kystdepartementet lagt ned. I
Fiskeridirektoratet skal dei effektivisera og får
kutta budsjettet med 14,1 millionar. Dette vil
kunne påvirke arbeidet med ressurskontroll,
stadfestar fiskeriminister Aspaker. Når Høgre og
Frp i tillegg vil kutte i sikkerheitsopplæringa til
fiskarane, så er det tydeleg at den blåblå
regjeringa ikkje tek fiskerinæringa på alvor.
Bildetekst: Erna i Brussel
© Finnmarken
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Tek ikkje fiskerinæringa og distrikta på alvor
Lofotposten. Publisert på trykk 04.12.2013. Profil: Nofima.
Ingrid Heggø fiskeripolitisk talskvinne, Ap. Side: 11.

Regjeringa Solberg er redd for todeling av norsk
næringsliv og for at vi vert for oljeavhengig. Difor
brukar dei 4 milliardar kroner meir av
oljepengane.
Regjeringa Solberg er uroa over at skilnadane
aukar i Norge. Difor får dei rikaste 40 000 kroner
i skattelette, mens dei som tenar minst berre får
nokre hundrelappar. Regjeringa Solberg vil satse
på vekstfremjande tiltak. Difor fjernar dei heile
vekstpakka til kvitfisksektoren. Regjeringa seier
dei vil ha meir gods over frå land til sjø. Difor
kuttar dei i løyvingane til fiskerihamner og farleier
med 46 millionar, noko som spesielt rammer
viktige havner i Napp i Nordland og Sommarøy i
Troms. For fiskerinæringa er statsbudsjettet trist
lesnad, særlig for kvitfisknæringa og samfunn
som er torskeavhengige. Norsk fiskerinæring har
hatt store utfordringar på grunn av økonomisk
krise i mange viktige marknader, difor la
regjeringa Stoltenberg i september fram forslag
om ei vekstpakke som skulle gje betre lønsemd
for kvitfisknæringa. Fokuset var på
kvalitetsfremjandeog marknadsmessige tiltak.
Desse tiltaka har den nye regjeringa no fjerna.
Den nye regjeringa reduserer løyva til
føringstilskotet med 10 millionar. Dette er eit
tilskot som er viktig for dei mange små
foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff, og for å
oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur
for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av
lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa.
Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til auka
fangst av fisk med høgare kvalitet. Sjølv om
regjeringa snakkar om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10
millionar som Stoltenbergregjeringa ville løyve til
ekstraordinær marknadsføring for torsk. Det må
og nemnast at dei kutter i tilskot til Nofima knytt
til arbeidet med fangsthandtering og
levandelagring, og i det marine
verdiskapingsprogrammet kutter dei så mykje
som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har
viktige satsinger som opplæringsprogram for
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drastisk produksjonsfall. Hvis all
norsk gass levert EU videre skulle
bli erstattet av kull, så vil EUs
CO2-utslipp øke med 300 mill
tonn CO2 eller 6 ganger Norges totale utslipp – hvert år.

Lavutslippssamfunnet
Ville ikke fornybar tatt over det
fossile tomrommet? spør mange.
Jo, på lang sikt – men en fullstendig
grønn energimiks er langt, langt
fram i tid. Det vi må lykkes med, er
imidlertid et lavutslippssamfunn.
Skulle den nye regjeringen lyttet til

Skjoldværs råd, ville det vært dramatisk i et utslippsperspektiv.
Norges naturgass er en del av løsningen for en lavkarbonfremtid. Vi
må satse på å bli en langsiktig og
stabil gasspartner for Europa, både
med tanke på leting, produksjon og
infrastruktur. Da må vi nordover,
og det er næringen godt rustet for.
Dette er med å danne grunnlag for
en bærekraftig global energiforsyning. Det er et langdistanseløp på
vei mot nord, ingen krampetrekninger.

En bedre boligpolitikk i
pressområdene
Boligprisene har økt reelt med
372 % de siste 20 årene. Dette
rammer spesielt familier med lav
inntekt som i hovedsak er éninntektsfamilier.

Det blir stadig vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet, og
for en stor gruppe vil det være umulig å kjøpe egen bolig. Samtidig ser
vi en utvikling på leiemarkedet som
gjør det vanskelig, for ikke å si
umulig, for familier med én inntekt
å bo i pressområder.
Det skapes ett klasseskille i Norge hvor de som har noen som kan
stille opp for seg, eller har gode eller to inntekter i familien, kan bygge seg opp formue på sikt, gjennom
å eie egen bolig, samtidig som de
kan dra fra deler av boutgiftene på
skatten. Det er samtidig ikke politisk vilje til å styre boligmarkedet
på en sånn måte at boligprisene går
vesentlig ned, for da vil flertallet i
befolkningen som eier egne boliger, miste store deler av egen formue. De som er henvist til leiemarkedet, nyter ikke godt av rentefradraget og vil møte stadig økte boutgifter, i motsetning til de som eier
som vil ha synkende boutgifter
over tid. Med de høye boligprisene,
er det viktig at staten etablerer og
opprettholder gode finansieringsog støtteordninger for at så mange
som mulig kan nyte godt av de fordelene det er å eie egen bolig, og
den formuesoppbygningen det gir.
For dem som faller utenfor eiemarkedet, må det etableres ikke- kommersielle utleieboliger med ett betraktelig lavere leienivå enn husleiene vi ser i leiemarkedet i pressområdene i dag.
Norge er et av de landene i VestEuropa som bruker minst penger på
boligtiltak for de svakeststilte gruppene. Det er liten vilje hos politikerne til å tilrettelegge rimelige
leietilbud for familier med dårlig
økonomi. Konsekvensene blir at
barn i familier med lav inntekt ofte
blir presset bort fra sitt kjente miljø
til steder der de ikke har noen tilknytning, i hovedsak til steder som
er mindre attraktive. Barna risikerer å miste venner, må bytte skole
osv. For mange barn er dette svært
vanskelig, for noen barn vil dette
være katastrofalt.
For å skape nye og rimelige leietilbud, mener Aleneforeldreforeningen at det private boligmarkedet må bidra til å framskaffe dette.
Aleneforeldreforeningen har følgende forslag til hvordan man kan
få til en bedre boligpolitikk i pressområder:
■ Det stilles krav til utbyggere i
pressområder om at minst 10 % av
boligmassen skal disponeres av
grupper med svak økonomi.
■ Dette skal organiseres ved en-

dring i lovverket der utbygger pålegges å selge denne delen av boligmassen til stiftelser drevet av frivillige organisasjoner, som arbeider for vanskeligstilte grupper
■ Boligene skal overdras til faktisk byggekostnad (tomtekostnaden skal holdes utenfor)
■ Kommunestyrene skal kunne bestemme hvilke organisasjoner som
skal eie boligene
Vår modell er praktisk gjennomførbar i områder der boligprisene
er vesentlig høyere enn byggekostnaden. Da det er markedet som styrer prisene i pressområdene, og
ikke byggekostnaden, vil endringen ikke presse boligprisene, men
være en del av forutsetningen for å
kunne bygge her.
En slik boligmodell vil også virke inkluderende for grupper som av
økonomiske årsaker faller utenfor.
Ved å opprette slike leietilbud
kan man sikre at boligene tilfaller
de gruppene som trenger det mest,
og man vil ikke være avhengig av
politikernes skiftende holdninger.
Gjennom at boligene eies av ideelle stiftelser, vil man sikret at boligene i framtiden forblir et godt leietilbud for de gruppene som tilbudet
er tiltenkt.
Modellen vil ikke koste stat og
kommune noe, da boligstiftelsene
vil stå for utgifter og administrasjon. Leietakerne vil på sikt nedbetale boligene gjennom husleien og
fristille kapital til nødvendig vedlikehold med mer. Når leietaker flytter ut vil boligene bli fristilt til en
gunstig leie til nye trengende, som
ellers ikke vil ha mulighet til å kjøpe egen bolig.
Stig Rusten
informasjonsansvarlig i Aleneforeldreforeningen

Tek ikkje fiskerinæringa og
distrikta på alvor
Regjeringa Solberg er redd for
todeling av norsk næringsliv og
for at vi vert for oljeavhengig. Difor brukar dei 4 milliardar kroner
meir av oljepengane.

Regjeringa Solberg er uroa over at
skilnadane aukar i Norge. Difor får
dei rikaste 40 000 kroner i skattelette, mens dei som tenar minst berre får nokre hundrelappar.
Regjeringa Solberg vil satse på
vekstfremjande tiltak. Difor fjernar
dei heile vekstpakka til kvitfisksektoren. Regjeringa seier dei vil
ha meir gods over frå land til sjø.
Difor kuttar dei i løyvingane til fiskerihamner og farleier med 46 millionar, noko som spesielt rammer
viktige havner i Napp i Nordland
og Sommarøy i Troms.
For fiskerinæringa er statsbudsjettet trist lesnad, særlig for kvitfisknæringa og samfunn som er torskeavhengige. Norsk fiskerinæring
har hatt store utfordringar på grunn

av økonomisk krise i mange viktige
marknader, difor la regjeringa Stoltenberg i september fram forslag
om ei vekstpakke som skulle gje
betre lønsemd for kvitfisknæringa.
Fokuset var på kvalitetsfremjandeog marknadsmessige tiltak. Desse
tiltaka har den nye regjeringa no
fjerna.
Den nye regjeringa reduserer
løyva til føringstilskotet med 10
millionar. Dette er eit tilskot som
er viktig for dei mange små foredlingsbedriftene for å få tak i råstoff,
og for å oppretthalde ein tilfredstillande mottaksstruktur for den mindre mobile kystflåten. Gjeninnføring av lineegnetilskotet er og nedprioritert av regjeringa. Lineegnetilskotet er viktig for å stimulera til
auka fangst av fisk med høgare
kvalitet. Sjølv om regjeringa snakkar om kor viktig det er med god
marknadsadgang for fisken, så fjernar dei 10 millionar som Stoltenberg-regjeringa ville løyve til ekstraordinær marknadsføring for
torsk. Det må og nemnast at dei kutter i tilskot til Nofima knytt til arbeidet med fangsthandtering og levandelagring, og i det marine verdiskapingsprogrammet kutter dei
så mykje som 34 millionar. Verdiskapingsprogrammet har viktige
satsinger som opplæringsprogram
for kvalitetsbehandling av fisk og
teknologisatsing retta mot kvitfisknæringa.
Det stoppar ikkje med det. Mattilsynet, som har ei svært viktig rolle i arbeidet med trygg mat og kvalitetskontroll, men og med å styrkje
arbeidet med marknadstilgang, får
totale kutt på 22,6 millionar i julegave frå den nye regjeringa. Og lista over kutt er enda lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget, som utgjer 33 millionar, er skrinlagt av regjeringa. Så sjølv om regjeringa
skryt av at skatteletter, får fiskarane
skatteskjerpelsar i høve til kva regjeringa Stoltenberg foreslo.
I tillegg foreslo Høgre og Frp å
oppheve særreglane for fiskeindustrien når det gjeld permitteringsreglane. Maksimalperioden vart redusert til 26 veker samtidig som at
det skulle innførast 20 dagars lønsplikt. Dette vart dei heldigvis pressa til å endre på i budsjettforliket
med V og KrF.
Men summen av alt dette er særs
alvorleg for ei næring som allereie
har utfordringar, ikkje minst med
tanke på ein til tider krevjande råvaresituasjon. På toppen av alt vert
Fiskeri- og kystdepartementet lagt
ned. I Fiskeridirektoratet skal dei
effektivisera og får kutta budsjettet
med 14,1 millionar. Dette vil kunne
påvirke arbeidet med ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister Aspaker.
Når Høgre og Frp i tillegg vil kutte i sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er det tydeleg at
den blå-blå regjeringa ikkje tek
fiskerinæringa på alvor.
Ingrid Heggø
fiskeripolitisk talskvinne, Ap

Sentraliseringsrådet
Denne uka er Fylkestinget i
Nordland samlet til fylkestingssamling i Bodø.

Vi skal behandle budsjett og økonomiplan, og vi skal bestemme
hvilke linjer elever i videregående
skole skal kunne søke på fra høsten
av.
Disse to sakene henger dessverre
tett sammen.
Fylkesråd for utdanning, Oddleif
Olafsen, har de siste månedene
reist rundt i fylkets skoleregioner
og fortalt at han er nødt til å kutte 45
millioner kroner for å få budsjettet

til å gå rundt. Dette har ført til forslag om kutt av skolelinjer på Helgeland og i Vesterålen og Lofoten,
men mest alvorlig er forslaget om å
kutte LOSA-tilbudet i fylket uten å
ha noen erstatning klar.
LOSA har i mange år gjort det
mulig for elever i distriktet i fylket
å bo hjemme mens de har tatt deler
av sin videregående utdanning.
Noen steder har dette vært en braksuksess. Dette gjelder særlig i Steigen, Lødingen og Bø i Vesterålen.
I Steigen har rundt 30 elever
hvert benyttet seg av LOSA-tilbudet. Neste år mener Ungdomsrådet

i Steigen at antallet kan bli opp mot
50.
Oddleif Olafsen og hans kumpaner foreslår nå altså å legge ned
LOSA og erstatte tilbudet med
Nettskolen i Nordland (NiN). Det
vil innebære at de 16-åringene som
eventuelt velger å bruke NiN
videregående utdanning heretter
må sette seg foran PCen og selv
være ansvarlig for å komme seg
gjennom pensum. De vil ikke ha
oppfølging i klasse eller ha samvær
med andre elever. Hvis det et fylkesrådets oppskrift på redusert frafall, lover det dårlig for målet om å

nå 75 % gjennomføring innen
2018.
Alternativet for disse elevene er å
flytte for å gå på videregående. For
de fleste er Bodø da det naturlige
valget. Allerede er 1/3 av Nordlands elever hybelboere, og tilgangen på elevhybler er marginal,
særlig i Bodø.
Rødt mener at vi ikke kan overlate ungdommer til seg selv og en datamaskin og at vi må bevare de
gode fagmiljøene som er bygd opp
i Steigen, Lødingen og i Bø. Fylkesrådet bør bevare skoletilbudet
fram til de faktisk har noe annet enn

selvstudier å tilby disse ungdommene. Det bør være i alles interesse. Hvis da ikke fylkesrådet ikke
ønsker å ha elever boende hjemme
mens de tar utdanning.
Fylkesrådet har lagt opp til et
budsjett og en skolestruktur som
peker i én retning: Sentralisering er
et mål. Penger skal spares ved å
kutte der det er mest sårbart, i distriktstilbud som har vært livsviktige for mange bygder og regioner i
fylket.
Ingeborg Steinholt
Gruppeleder for
Rødt på fylkestinget

kvalitetsbehandling av fisk og teknologisatsing retta mot
kvitfisknæringa. Det stoppar ikkje med det. Mattilsynet,
som har ei svært viktig rolle i arbeidet med trygg mat og
kvalitetskontroll, men og med å styrkje arbeidet med
marknadstilgang, får totale kutt på 22,6 millionar i
julegave frå den nye regjeringa. Og lista over kutt er enda
lenger: Ei etterspurt auke i fiskarfrådraget, som utgjer
33 millionar, er skrinlagt av regjeringa. Så sjølv om
regjeringa skryt av at skatteletter, får fiskarane
skatteskjerpelsar i høve til kva regjeringa Stoltenberg
foreslo. I tillegg foreslo Høgre og Frp å oppheve
særreglane for fiskeindustrien når det gjeld
permitteringsreglane. Maksimalperioden vart redusert til
26 veker samtidig som at det skulle innførast 20 dagars
lønsplikt. Dette vart dei heldigvis pressa til å endre på i
budsjettforliket med V og KrF. Men summen av alt dette
er særs alvorleg for ei næring som allereie har
utfordringar, ikkje minst med tanke på ein til tider
krevjande råvaresituasjon. På toppen av alt vert Fiskeriog kystdepartementet lagt ned. I Fiskeridirektoratet skal
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dei effektivisera og får kutta budsjettet med 14,1
millionar. Dette vil kunne påvirke arbeidet med
ressurskontroll, stadfestar fiskeriminister
Aspaker. Når Høgre og Frp i tillegg vil kutte i
sikkerheitsopplæringa til fiskarane, så er det
tydeleg at den blå-blå regjeringa ikkje tek
fiskerinæringa på alvor.
© Lofotposten
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foredlet sjømat
Fersk fiskeriminister vil ha mer satsing på
Nordlys. Publisert på trykk 03.12.2013. Profil: Nofima.
JOURNALIST INGER PRÆSTENG THUEN. Side: 21.

Elisabeth Aspaker frykter Norge taper på
eksportmarkedet om man ikke gir forbrukerne
mer gryteferdig fisk.

NÆRING

NORDLYS

Bryggejentene ikke konkurs
Ved en beklagelig feil meldte Nordlys i går at Bryggejentene (bildet) i Ersfjordbotn var konkurs. Dette er ikke riktig.
Bryggejentene ANS er meldt oppløst fordi selskapet har blitt omdannet til AS. Bryggejentene AS
drives videre i beste velgående. 13 desember byr de
til og med på «nattåpent» frem til midnatt.
Nordlys beklager.

- Dette er et knallgodt eksempel på hvordan men
ved hjelp av foredling og tilpassing til
forbrukernes behov kan lykkes også i et kresent
marked som Italia.
Det sa fersk fiskeri- og kystminister Elisabeth
Aspaker (H) da hun i går besøkte bedriften
Halvors tradisjonsfisk i Tromsø. Besøket er en
del av Aspakers første ordentlige møte med
sjømatnæringa etter at hun inntok
departementet, og etter oppholdet i Tromsø går
ferden videre til Senja, Harstad og Lødingen.
Utkonkurrert i Brasil

FUGLENESLIA SAMEIE, Snefrida Nilsens vei 30, Hammerfest, er nyregistrert som
eirerseksjonssameie. Styreleder er Kari Merete Nilsen
Prebensen.

KLIPPFISK: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fulgte foredlingen av klippfisk av sei da hun besøkte Halvors tradisjonsfisk i går. Fisken skal til Hurtigruten, som nylig har tatt den inn på menyen som et eksempel åpå kortreist mat. Fra venstre: Benjamin Stensvik, Elisabeth Aspaker, Svein Bjørndal,
Liv Margrethe Hansen, Halvor Hansen og Willy Søreng.

Fersk fiskeriminister vil ha mer satsing på

foredlet sjømat
Elisabeth Aspaker
frykter Norge taper
på eksportmarkedet
om man ikke gir forbrukerne mer gryteferdig fisk.
inger.thuen@nordlys.no

Hos Halvors tradisjonsfisk fikk hun se hvordan
bedriften satser på forhåndstilberedning av
tørrfisk, lutefisk og klippfisk slik at kundene får
den gryteklar i butikken. Innpakning og design er
også viktig innsatsfaktor i kampen om kundene. I
tillegg til det norske markedet, har strategien så
langt ført bedriftens produkter til
kvalitetsbevisste italienske restauranter og
forbrukere.

A 21

nere. 4.000 milliarder kroner ble passert i
februar i år, melder Norges Bank.
Verdien på fondets investeringer har økt
betraktelig i løpet av det siste året, fra
3.816 milliarder kroner ved utgangen av
2012 til 5.000 milliarder kroner i dag.
En endring i kronekursen den siste tiden er årsaken til at fondet passerte 5.000
milliarder kroner-grensen raskere enn
ventet.

NIKA NOR AS er nyregistrert
i Havneveien 1, Kirkenes.
Formål: Kjøp og salg av fisk
og skalldyr, samt import og
eksport av fisk og skalldyr og
andre tjenester som naturlig
hører sammen med dette,
samt investering i andre selskap. Daglig leder er Sergey
Konev. Kapital: 30.000 kroner.

INGER PRÆSTENG
THUEN

- Ja, det er utrolig mye å lære. Men slike besøk
er den beste måten å lære på, fastslår hun.

Markedsverdien på Statens pensjonsfond
utland, bedre kjent som oljefondet, passerte mandag 5.000 milliarder kroner.
Det skjer 17 år etter at de de første to
milliardene fra Finansdepartementet ble
skutt inn i 1996.
Markedsverdien av oljefondet tilsvarer
818 milliarder dollar. Fondet passerte
2.000 milliarder kroner i oktober 2007 og
nådde 3.000 milliarder kroner tre år se-

Visste du at

JOURNALIST

Aspaker bekrefter at hun har en bratt
læringskurve i sin nye posisjon.
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Oljefondet har passert 5.000 milliarder

– Dette er et knallgodt eksempel på
hvordan men ved hjelp av foredling
og tilpassing til forbrukernes behov
kan lykkes også i et kresent marked
som Italia.
Det sa fersk fiskeri- og kystminister Elisabeth Aspaker (H) da
hun i går besøkte bedriften Halvors tradisjonsfisk i Tromsø. Besøket er en del av Aspakers første
ordentlige møte med sjømatnæringa etter at hun inntok departementet, og etter oppholdet i
Tromsø går ferden videre til Senja, Harstad og Lødingen.

Utkonkurrert i Brasil
Aspaker bekrefter at hun har en
bratt læringskurve i sin nye posisjon.
– Ja, det er utrolig mye å lære.
Men slike besøk er den beste måten
å lære på, fastslår hun.

Hos Halvors tradisjonsfisk fikk
hun se hvordan bedriften satser på
forhåndstilberedning av tørrfisk,
lutefisk og klippfisk slik at kundene
får den gryteklar i butikken. Innpakning og design er også viktig
innsatsfaktor i kampen om kundene. I tillegg til det norske markedet, har strategien så langt ført bedriftens produkter til kvalitetsbevisste italienske restauranter og
forbrukere.
– Flere må tenke som de gjør her,
mener Aspaker.
Hun frykter at norsk sjømat kan
bli valgt bort i utenlandske markeder uten bedre tilpassing til forbrukernes behov.
– Vi blir utkonkurrert i Brasil.
Der taper vi andeler fordi andre
land har produkter som er mer
foredlet.
Det er klippfisksalget fra Norge til Brasil som taper terreng.
Nofima meldte i fjor at Norges
andel av eksporten sank fra 86 til
61 prosent på fem år. Konkurrenter fra Portugal stjal andeler
med ferdig utvannet fisk – nettopp det Halvors tradisjonsfisk
har spesialisert seg på.

Krever bedre kvalitet
Daglig leder Halvor Hansen har stor
tro på fortsatt vekst i bedriften. Utfordringen er å skaffe bra nok fisk.

FØR OG ETTER: Fisk in natura – og etter foredling og innpakking. – Det er
dette det handler om, sier Halvor Hansen.

– Norge flyter over av fisk, men
det er vanskelig å skaffe fisk av høy
nok kvalitet, understreker han.
Hansen mener problemet blant
annet bunner i at fisken tas opp i for
store volum.
– Man må få mindre fangster, og
både fiskerne og industrien må ta
bedre vare på fisken.
Datteren Liv Margrethe Hansen
(23) er klar for å følge med på oppturen for bedriften etter både å å ha
lært seg italiensk og fulgt sjømaten
ut på det italienske markedet.
– Jeg tror vi har store muligheter. Det virker som stadig flere yngre folk ønsker produktene. Ja, også

vennene mine spør meg gjerne om
vi kan spise tørrfisk eller klippfisk
hos meg. Slik var det ikke før.
Norsk klippfisk har så langt ikke
vært noen stor salgsvare i Norge.
Men fisken Aspaker fulgte produksjonen av i går, skal faktisk til Hurtigruten som tidligere i år tok kortreist mat inn på menyen.
Dermed vil turister fra flere land
få en smak av Halvors tradisjonsfisk.
– En mulighet for å utvide eksporten?
– Det er selvfølgelig mulig på
sikt. Vi får se hva som skjer, sier
Liv Margrethe Hansen.

ARCTIC
INNOVATION
GROUP AS, Kirkenes Næringshage, Storgata 4, er nyregistrert. Formål: Selskapets
virksomhet er utvikling, markedsføring, salg, leveranse,
support og vedlikehold av
produkter og tjenester med
utspring fra datateknologi i
et globalt marked med dertil
hørende virksomhet, samt
investering og utøvelse av
aktivt eierskap i andre tilsvarende bedrifter. Kapital:
100.000. Daglig leder: Kristin Omholt-Jensen, styreleder Øyvind Rideng.
YNDESTAD FORSIKRINGSSENTER AS, Skytterstien 9
Krokelvdalen, er nyregistrert i
foretaksregisteret. Formål:
Salg av forsikring, samt annen virksomhet forbundet
med dette. Daglig leder og
styreleder er John Ove Yndestad, kapital 30.000.
STAYHOME DA, Nordre Tollbodgate 6C, Tromsø, er nyregistrert i foretaksregisteret
som ansvarlig selskap med
delt ansvar. Formål: Salg av
leveringstjenester av husholdningsartikler, samt alt
som hører naturlig til dette,
til abonnerende og engangs
kunder. Deltakere er Eivind
Kjær Sandvik Killie og André
Aagard Johansen.
NORDNORSK BYGGEKONTROLL AS, Ørnevegen 9,
Tromsø, er nyregistrert som
aksjeselskap. Formål: Byggeadministrasjon og virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette, herunder å
delta i andre selskaper med
liknende virksomhet, samt
eie og investere i aksjer.Daglig leder er Viggo Berglund,
styreleder Frank Dale. Kapital
er 70.000 kroner.
KVALØYA UTVIKLING AS,
Søndre Tollbodgate 3A, er
nyregistrert i foretaksregisteret. Formål: Utvikling av eiendommer, investering i andre
selskap, og andre produkter/tjenester som naturlig
hører sammen med dette.
Daglig leder og styreleder er
Nils Mikael Sara.

Det er klippfisksalget fra Norge til Brasil som taper
terreng. Nofima meldte i fjor at Norges andel av
eksporten sank fra 86 til 61 prosent på fem år.
Konkurrenter fra Portugal stjal andeler med ferdig
utvannet fisk - nettopp det Halvors tradisjonsfisk har
spesialisert seg på.
Krever bedre kvalitet

- Flere må tenke som de gjør her, mener Aspaker.

Daglig leder Halvor Hansen har stor tro på fortsatt vekst
i bedriften. Utfordringen er å skaffe bra nok fisk.

Hun frykter at norsk sjømat kan bli valgt bort i
utenlandske markeder uten bedre tilpassing til
forbrukernes behov.

- Norge flyter over av fisk, men det er vanskelig å skaffe
fisk av høy nok kvalitet, understreker han.

- Vi blir utkonkurrert i Brasil. Der taper vi andeler
fordi andre land har produkter som er mer
foredlet.

Hansen mener problemet blant annet bunner i at fisken
tas opp i for store volum.
- Man må få mindre fangster, og både fiskerne og
industrien må ta bedre vare på fisken.
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Datteren Liv Margrethe Hansen (23) er klar for å
følge med på opp-turen for bedriften etter både å
å ha lært seg italiensk og fulgt sjømaten ut på
det italienske markedet.

Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

- Det er selvfølgelig mulig på sikt. Vi får se hva som
skjer, sier Liv Margrethe Hansen.
Bildetekst: KLIPPFISK: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
fulgte foredlingen av klippfisk av sei da hun besøkte

- Jeg tror vi har store muligheter. Det virker som
stadig flere yngre folk ønsker produktene. Ja,
også vennene mine spør meg gjerne om vi kan
spise tørrfisk eller klippfisk hos meg. Slik var det
ikke før.

Halvors tradisjonsfisk i går. Fisken skal til Hurtigruten,

Norsk klippfisk har så langt ikke vært noen stor
salgsvare i Norge. Men fisken Aspaker fulgte
produksjonen av i går, skal faktisk til Hurtigruten
som tidligere i år tok kortreist mat inn på
menyen.

Fisk in natura - og etter foredling og innpakking. - Det er

som nylig har tatt den inn på menyen som et eksempel
åpå kortreist mat. Fra venstre: Benjamin Stensvik,
Elisabeth Aspaker, Svein Bjørndal, Liv Margrethe
Hansen, Halvor Hansen og Willy Søreng.|FØR OG ETTER:
dette det handler om, sier Halvor Hansen.
© Nordlys

Dermed vil turister fra flere land få en smak av
Halvors tradisjonsfisk.
- En mulighet for å utvide ek-sporten?
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Uttak 02.01.2014 Kilde: Retriever

Vil redusere filetkostnaden og bedre utnyttelsen av laksen
Kyst.no. Publisert på nett 06.12.2013 10:15. Profil: Nofima.

Et tverrfaglig forskningsprosjekt vil se på mulige
forbedringssider ved norsk bearbeiding av laks.
Dersom Norge skal bli bedre må råstoffet
utnyttes bedre, skriver Blue Planet i en
pressemelding.
Bionær-programmet i Norges forskningsråd har
tildelt Nofima et stort tverrfaglig
forskningsprosjekt over fire år, med mål om å
effektivisere bearbeiding av laks, skriver Blue
Planet i en pressemelding.
Dette skal sikres ved å prosessere fisken direkte
til filet til en lavere kostnad og med høyere
kvalitet enn ved tradisjonell slakting. Ved å
filetere all fisk direkte vil man effektivisere
produksjonen, fremme bærekraft, kvalitet,
mattrygghet/sikkerhet og holdbarhet. All kjøleenergi konsentreres til filet, og transport
gjennomføres uten is med miljøvennlig og
rimeligere emballasje.
- Her kan vi legge til rette for 100 prosent
videreforedling av laks i Norge, sier forsker Bjørn
Roth ved Nofima i Stavanger i en kommentar.
Prosjektet er et samarbeid mellom
oppdrettsselskaper, teknologi leverandører,
forskningsinstitusjoner og næringsklyngene Arena
Ocean of opportunities, NCE Aquaculture og NCE
Culinology.
Forskerne tror man må bli flinkere til å filetere og
utnytter mer av laksen. Foto: Ketil Falch
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/p88lKvCA
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