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Nergård vil holde liv i trålfisk
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 16.04.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 6.

Nergård-konsernet står fram som
foregangsbedrift i forhold til å utvikle
driftskonsept som kan forbedre kvaliteten på
fisken både ved produksjon til havs og på land.
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Dramatisk brann

Fleire løyve

Nye krav til brønnbåtflåten

Svolvær: Søndag morgen
slo Stig Ove Larsen alarm.
Fiskeren lå med båten sin ved
flytebrygga i Svolvær, da han
oppdaget at det kom røyk ut
fra nabobåten. Larsen kom
seg ombord og fikk reddet ut
personen som befant seg i
sjarken. Les www.fbfi.no.

oppdrett: Grieg Seafood
Finnmark AS har mottatt
innstilling fra «Fagruppa for
tildeling av grøne løyve» der
det innstilles på at dei får fire
nye grønne lisenser. Prisen
per lisens er 10 millioner
kroner. Selskapet er innstilt på
samtlige av sine fire søknader.

SmitteSikring: Nærings- og fiskeridepartementet har
fastsatt nye regler med krav til smittesikring for brønnbåter.
Kravene vil bli innført gradvis. – Med det nye regelverket setter
vi allerede nå krav til fremtidens norske havbruksnæring, sier
fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Fra 1. januar 2016 vil det være
krav til at alle brønnbåter skal ha posisjoneringsutstyr som gjør
at det er mulig å se og logge båtenes posisjon/seilingsrute. Et
slikt krav gjelder allerede for mange fiskebåter. Fra 1. januar
2021 skal alle brønnbåter kunne desinfisere transportvannet.

Fakta: LevendeFisk

Terje Jensen Gryllefjord En ting er at de nå tar inn
levendefisk som en del av driftskonseptet ved
nystifta Gryllefjord Seafood i Gryllefjord på Senja.
Men i tillegg har bedriften over flere år, lenger
enn noen andre, deltatt i forsøk som kan bidra til
å holde trålfisk i live om bord på trålerne lenge
nok til å sikre optimal kvalitet også på denne
fisken. Nergård er ett av landets største
trålrederier med over 12 leveringspliktige
konsesjoner i sin portefølje, tilsvarende over
20.000 tonn torsk med dagens kvoter. Forsøk I
mai gjør de forsøk sammen med
forskningsinstitusjonen Nofima ombord på
tråleren «J. Bergvoll», forsøk som kan bli
epokegjørende på sikt. - Det handler om å finne
et driftsopplegg på trål som gjør det mulig å
holde fisken levende i seks timer. Da har man en
trålfisk som er like hvit i fisken som en linefisk,
og kanskje vel så det, sier seniorforsker Kjell
Midling ved Nofima i Tromsø. landets ubestridt
mest erfarne levendefiskforsker. Sinke Midling er
klar på at tråldrifta ikke akkurat har vært i fremst
rekke når det gjelder å utvikle nye fiskekonsept
som kan forbedre kvaliteten på fisken. - Man er
kanskje blitt noe flinkere til å avpasse størrelsen
på trålhalene i forhold til produksjonskapasiteten
ombord. Men i og med at fisk dør i løpet av en
halv time når den ikke oppbevares i vann, så sier
det seg selv at kvalitetsutfordringene er store
ombord på en tråler hvor fisken i dag går inn i en
tørr mottaksbinge. Pumping Det man nå skal
prøve å få til, er en effektiv metode for å pumpe
fisken ombord fra trålposen mens posen ennå er
i havet. Da unngår man både at klemskader og at
fisken dør før kvaliteten blir sikret. - Med en
produksjon på 80 tonn i døgnet, så trengs det
grovt sett plass til et bufferlager som kan ta 20
tonn levende fisk ombord. tilsvarende et rom på
50 - 60 kubikk. Det er dette neste generasjon
trålere må ta høyde for, mener Midling..

QQNøkkelen til optimal kvalitet

på fisk, er å holde fisken levende
helt fram til slakting/produksjonstidspunktet.
QQVed å holde fisken i live og
lagre den levende etter at den er
fisket, kan man også få styrt produksjon/ planlagt slakting over
lengre tidsperioder enn i de tradisjonelle sesongene. Gevinsten er
større marked, større konsum og
bedre pris på sikt.
QQMyndighetene stimulerer til
slikt fiske med kvotebonus på
til sammen 4000 tonn inneværende år for de som vil fiske på
denne måten.
QQI år har interessen for dette
økt betydelig. Per i dag er det et
titalls anlegg og omlag 15 fiskebåter som prøver seg.

FORSØK: I mai skal Kjell
Midling ved Nofima i Tromsø
ut på tråler i et forsøk på å
gjøre levendefiskkonseptet
tilgjengelig også for
trålerflåten.
BEGGE FOTO: TERJE JENSEN

Nergård vil holde liv i trålfisk
z LevendeFisk

Nergård-konsernet står
fram som foregangsbedrift i forhold til å
utvikle driftskonsept
som kan forbedre
kvaliteten på fisken
både ved produksjon til
Det handler om å
havs og på land.
finne et driftsopplegg

”

Terje Jensen
Gryllefjord
En ting er at de nå tar inn levendefisk som en del av driftskonseptet ved nystifta Gryllefjord Seafood i Gryllefjord på
Senja.
Men i tillegg har bedriften
over flere år, lenger enn noen
andre, deltatt i forsøk som kan
bidra til å holde trålfisk i live
om bord på trålerne lenge nok
til å sikre optimal kvalitet også
på denne fisken. Nergård er ett
av landets største trålrederier
med over 12 leveringspliktige
konsesjoner i sin portefølje,
tilsvarende over 20.000 tonn
torsk med dagens kvoter.

Forsøk
I mai gjør de forsøk sammen
med forskningsinstitusjonen
Nofima ombord på tråleren «J.
Bergvoll», forsøk som kan bli
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epokegjørende på sikt.
– Det handler om å finne et
driftsopplegg på trål som gjør
det mulig å holde fisken levende
i seks timer. Da har man en
trålfisk som er like hvit i fisken
som en linefisk, og kanskje vel
så det, sier seniorforsker Kjell
Midling ved Nofima i Tromsø.
landets ubestridt mest erfarne
levendefiskforsker.

på trål som gjør det
mulig å holde fisken
levende i seks timer. Da
kan man få en trålfisk
som er like hvit i fisken
som en linefisk,og kanskje vel så det
Kjell Midling, seniorforsker ved
Nofima i Tromsø

Sinke
Midling er klar på at tråldrifta
ikke akkurat har vært i fremst
rekke når det gjelder å utvikle
nye fiskekonsept som kan forbedre kvaliteten på fisken.
– Man er kanskje blitt noe
flinkere til å avpasse størrelsen
på trålhalene i forhold til produksjonskapasiteten ombord.
Men i og med at fisk dør i løpet
av en halv time når den ikke
oppbevares i vann, så sier det
seg selv at kvalitetsutfordrin-

Fakta: grylleFjord
QQGryllefjord er et tettsted og ad-

ministrasjonssenteret i Torsken
kommune på ytre Senja i Troms.
QQTettstedet har 384 innbyggere
per 1. januar 2012, og er et viktig
fiskevær som ligger innenfor
Svennsgrunnen og Malangsgrunnen.
QQStedet har de siste årene
opplevd en sterk befolkningsnedgang. På 1970-tallet bodde det
rundt 1 300 personer på stedet,
mens det i 2009 bare var 378
innbyggere. Hovedgrunnen til
fraflyttingen er at stedet lever
av fiske og at nedgangen i antall
båter er markant.
QQI 2011 ble TV-serien Hellfjord
spilt inn i Gryllefjord.

SAMMEN: Konsernsjef Tommy
Torvanger og fiskeriminister
Elisabeth Aspaker i Gryllefjord
på Senja, sammen i
levendefiskdrømmen.
FOTO: TERJE JENSEN

Gryllefjord i levende live
z samFunn
For et halvt år siden
stod alt stille i Gryllefjord. Nå er bygda sprell
levende, både innenfor
og utenfor kaikanten.
Terje Jensen
Gryllefjord

Nergård-konsernet ga i fjor
opp den tradisjonelle filetproduksjonen ved Gryllefjord Fryseri. Men i stedet for å svikte
det tradisjonsrike fiskeværet
fullstendig, så inngikk de et
samarbeid med Andreassengruppen og Lorentzen Export,
hvor de selv er medeiere, om
et driftsopplegg basert på ny
filetteknologi fra Island og levendelagring av fisk.
Filetanlegget de bruker på
nye Gryllefjord Seafood, er det
første av sitt slag i Norge, og
det tredje totalt i hele verden.
Det er snakk om en aldri så
liten revolusjon som på sikt
har potensiale til å endre hele
verdensbildet når det gjelder
hvitfiskproduksjon.

Se nye «Atlantic
Viking» Side 4–5
kystavisa

Utrygg framtid
i Gryllefjord

fredag

”

Gryllefjord viser
vei med ny teknologi og
med splitter nytt driftskonsept. Imponerende

X

Elisabeth Aspaker, fiskeriminister

Ny høringsrunde
om sjarkforskriften
Side 8
Storgevinst for

Dønna Havfiske
FBFI 27. september 2013
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nye produkter og nye marke-len
terå
der, lokker salgssjef Matthias
Ves
Jonassen hos Valka på Island.
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Optimalisert
Filetlinja automatiserer selve
filetskjæringen. En røntgen
identifiserer bein, og de fjernes med pinlig nøyaktighet ved
hjelp av vannstrålekutting. Sist
uke monterte så leverandøren
Valka på Island en ekstra robot som er helt ny på markedet.
Den tilpasser skjæringen etter

hvilke produkttyper man ønsker å produsere, og begrenser
og optimaliserer hver eneste
filet.
Det hele avsluttes med en
veie- og pakkemaskin som automatisk velger stykker som gir
korrekt totalvekt, og dermed
reduserer faren for overvekt
. Det siste er en stor tapspost
på mange tradisjonelle filetanlegg.
– Teknologien gir muligheter
ikke bare for å spare penger i
form av nøyaktighet og reduserte arbeidskostnader, men
også ved at det kan åpne for

X
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Kalkyler fra HP Grandi på
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Island, som var de første
til
X
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å ta disse maskinene i bruk, Gryllefjord, Troms
indikerer at linja kan betale
seg selv i løpet av under ett år.
Økonomisjef Arne Karlsen hos røpet konsernsjef Tommy Torhovedaksjonæren Nergård er vanger for fiskeriministeren på
litt mer tilbakeholden.
kaikanten i Gryllefjord.
– Den har så absolutt levd
Å kunne oppfylle leveringsopp til forhåpningene. Men plikten på tråleren med fisk
det trengs innkjøring og til- fanget levende med trål.
venning. Så vi regner ikke med
Dit er det en stykke vei. Men
all verden det første året, sier alt det nye har i det minste tent
Karlsen.
et håp og ny framtidstro i GrylHeller ikke i levendelagrings- lefjord.
konseptet er alle parametre på
plass. På langt nær. Men det går terje.jensen@fbfi.no
rette veien. Og drømmen, den Telefon: 77 05 90 21

sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Gunnar Trulssen
til fbfi.no. Han sier at dette er
et stort problem for fiskeflåten,
og noe de har merket mer av de
siste årene.
Tre av tilfellene skjedde i
starten av forrige uke med båter som kom fra fisket i Finnmark. I tillegg tok Kystvakten
en båt som dumpet torsk ved
Lofoten uken før. – Dette er to-

talt uakseptabelt. Vi kommer til
å forfølge dette videre, men når
vi har avdekket dette tidligere
har det vært vanskelig å påvise
at det har skjedd uaksomt.
Det er alt for tidlig å si hva
som kommer til å skje nå, sier
Trulssen, som mener det kan
være vanskelig å samle nok
bevis.
I ett av tilfellene har besetningen på båten blitt avhørt,

og rapporten er sendt videre
til behandling. Direktoratet vil
ikke si hva skipperens forklaring var.
Rolf Harald Jensen i Overvåkingstjenesten i direktoratet,
sier at alle båtene som dumpet
torsk var snurrevadbåter på
over 20 meter.
– Vi beregner at det er snakk
om mellom 10 og 20 tonn som
ble dumpet per båt, sier han

Ann-Helen Aune, Erika Bartkute og Jurgita Kavaliaustiene, med barna Kristoffer,
Aina Charlotte og Elijus på armen, føler seg utrygge på framtiden i hjembygda
Gryllefjord. Lukker Gryllefjord fryseri dørene forsvinner arbeidsplassene. Side 18

NFF-årsmøte i gang
Side 3

FBFI 14.april 2014
– Dette er noe av det mest
spennende jeg har vært med
på, røpet fiskeriminister Elisabeth Aspaker da hun besøkte
fiskeværet sist fredag.
Først fikk hun omvisning på
landets mest moderne filetanlegg. Så fikk hun «bade» med
sprell levende torsk i ei Nofiutviklet levendelagringsmerd
tilknyttet anlegget.
– Gryllefjord viser vei med ny
teknologi og med splitter nytt
driftskonsept. Imponerende,
konkluderte en tydelig inspirert fiskeriminister.
– Dette viser at det nytter.

27. september
2013

Løssalg kr 25 Norden DKK 25 Årgang 6 Nr 111 Uke 39

Leder: Tjener ikke bedriften penger, har den ikke
livets rett

flekking og fjerning av nakkeblod

Integrert
forvask
og
børste

l Hver fisk blir målt
l Forhånds-definerte program
l System for nakkerensing
l Skånsom behandling
l Enkle og fleksible
justeringsmuligheter
l God kapasitet
l Stabil drift
l Fullt ut elektronisk styrt
l Delt prosessone og styringssone
l Hygienisk design
l Storfiskmaskin eller standardmaskin

Hovedkontor i Ålesund
BAADER NORGE AS
Vasstrandv. 71
Boks 8019
6022 Ålesund
Tlf.: 70 16 98 20
Fax: 70 16 98 21
E-post: baader@baader.no
www.baader.com

BAADER 541

SVERIGE

Mosjøen

gene er store ombord på en
tråler
hvor fisken i dag går inn
Dumpet flere titall tonn torsk
i en tørr mottaksbinge.
Ved tre tilfeller
i forrige uke
har Fiskeridirektoratet tatt
snurrevadbåter for dumping av torsk.
– Det er Gunnar
snakk om fle- Trulssen
re titalls tonn
som har blitt dumpet. Og vi har
observert hal opptil 50 tonn,

til fbfi.no. – Mye av aktiviteten
til torskeflåten foregår nå på
kysten av Finnmark og vi har
bare de siste to ukene registrert
tre tilfeller der store deler blir
dumpet for å berge mesteparten av fangstene, skriver han i ei
pressemelding.

fbfi.no
Pumping
Det man nå skal prøve å få
til, er en effektiv metode for
å pumpe fisken ombord fra
trålposen mens posen ennå er
i havet. Da unngår man både at
klemskader og at fisken dør før
kvaliteten blir sikret.
– Med en produksjon på 80
tonn i døgnet, så trengs det
grovt sett plass til et bufferlager som kan ta 20 tonn levende
fisk ombord. tilsvarende et rom
på 50 - 60 kubikk. Det er dette
neste generasjon trålere må ta
høyde for, mener Midling.
I løpet av de tre-fire siste
årene er det kontrahert ti nye
trålere her til lands. Ingen av
dem har fullt ut tatt kvalitetsutfordringen, mener Nofimaforskeren.
– Det er i det hele tatt gjort
svært lite siden trålernes morgen for å forbedre kvaliteten på
Les mer

LEVENDELAGRING: Nergård-konsernet har kastet seg på
bølgen med å lagre fisk levende for å få til jevnere og mer styrt
salg av fersk fisk fra landanlegg. Før helga fikk fiskeriminister
Elisabeth Aspaker en demonstrasjon i Gryllefjord av
konserndirektør Tommy Torvanger (t.v.) og Dag Nilsen i NOFI.

all denne trålfisken. Dette er det
nå på tide at man får gjort noe
med. Neste generasjon trålere
vil kunne pumpe et 20 tonns
hal ombord fra havet i ett jafs
for så å holde den levende til den
ligger på produksjonsbordet,
spår Midling.
n
De første tankene som ble
le
rå
gjort om tråldrift og levendete
fisk, handlet sågar om supply/ Ves
brønnbåter som kunne ta fisken til lands levende.
X
E10
– Dit er det lang vei, selv om
man aldri skal si aldri, sier leX
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vendefiskentusiast Midling.
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Gryllefjord, Troms

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

X
BODØ

Mosjøen

Se også sak på side 8–9

I løpet av de tre-fire siste årene er det kontrahert ti nye
trålere her til lands. Ingen av dem har fullt ut tatt
kvalitetsutfordringen, mener Nofima-forskeren.
- Det er i det hele tatt gjort svært lite siden trålernes
morgen for å forbedre kvaliteten på all denne trålfisken.
Dette er det nå på tide at man får gjort noe med. Neste
generasjon trålere vil kunne pumpe et 20 tonns hal
ombord fra havet i ett jafs for så å holde den levende til
den ligger på produksjonsbordet, spår Midling.
De første tankene som ble gjort om tråldrift og
levendefisk, handlet sågar om supply/brønnbåter som
kunne ta fisken til lands levende..
- Dit er det lang vei, selv om man aldri skal si aldri, sier
levendefiskentusiast Midling. terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21 Se også sak på side 8-9
FORSØK: I mai skal Kjell Midling ved Nofima i Tromsø ut
på tråler i et forsøk på å gjøre levendefiskkonseptet
tilgjengelig også for trålerflåten. BEGGE FOTO: TERJE
JENSEN
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LEVENDELAGRING: Nergård-konsernet har kastet
seg på bølgen med å lagre fisk levende for å få til
jevnere og mer styrt salg av fersk fisk fra
landanlegg. Før helga fikk fiskeriminister
Elisabeth Aspaker en demonstrasjon i Gryllefjord
av konserndirektør Tommy Torvanger (t.v.) og Dag
Nilsen i NOFI. FBFI 14.april 2014
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Aldri mer 18. april?
På den 3. side
Nordlys. Publisert på trykk 19.04.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Bjørn Hersoug, professor NFH, UiT. Side: 51.

FORDELING: I 2014 er det ikke fordelingen av
knappe kvoter som står på dagsorden, men
fordeling av rettigheter til rekordstore kvoter
For 25 år siden var slagordet som i overskriften:
«Aldri mer 18. april!» Bakgrunnen var krisa som
oppsto i fiskerinæringa da en rekordlav
torskekvote ble oppfisket i løpet av en kort
vintersesong, preget av god tilgjengelighet og få
begrensninger. Mens trålflåten hadde vært
regulert med fartøykvoter siden 1974, var
kystfisket, med noen få unntak, fortsatt basert
på fritt fiske, innen en totalkvote. Og da
totalkvoten var nådd, hadde den torskeavhengige
flåten lite å gjøre resten av året. Fiskestoppen
utløste en politisk aktivitet uten sidestykke, fra
kirkebønn til protestdemonstrasjoner. Krisa bidro
til to viktige reformer: opprettelsen av et system
basert på individuelle fartøykvoter og etablering
av fordelingsnøkler, først mellom trålerne og
kystflåten («trålstigen») og deretter innad i
kystflåten («Finnmarksmodellen»).

NORDNORSK DEBATT

NORDLYS

Det er mye politi på
veiene i Hordaland
denne uken. Noe
som vil gi alle oss som
ferdes på veiene en
litt tryggere påske.

Etter mange års neglisjering er det fortsatt store behov på
transportsektoren i landsdelen. Særlig vest for Kristiansand.

25 år seinere har både lukkingen og fordelingen
stor oppslutning blant de organiserte fiskerne,
mens mange representanter for kystsamfunnene
har vansker med å se at systemet er legitimt, ved

B3

15. april 1989 vil alltid
bli stående som en av
de mørkeste dagene
i engelsk fotballs og spesielt
i Liverpool Football Clubs
historie.

FORDELING: I 2014 er det ikke fordelingen av knappe kvoter som står på
dagsorden, men fordeling av rettigheter til rekordstore kvoter

Aldri mer 18. april?
På den 3. side
Bjørn Hersoug,
professor NFH,
UiT

Foto: Vidar Ruud, ANB

er blant dem. Derfor undres jeg på hva
slags reaksjoner våre fremste, protestantiske kristne i Den norske kirke har,
når de hører hva slags påskebudskap
pave Frans har formidlet. Hva tenker
de om ordene hans om at kirken må
åpne sine dører for syndere? Formodentlig tenker de at det har den norske
folkekirken allerede gjort. Men at dét
ikke betyr at man må vigsle alle syndere som ønsker det.
vis refleksjonen stopper der, er det
H
tragisk. Kanskje mer tragisk for
kirken enn for de homofile. Og alle
landets ateister vil fortsatt kunne glede
seg over hvordan kirken støter fra seg
stadig flere mennesker.

Kommentator

Oddvar
Nygård

Ukeslutt
Omfattende utviklingsarbeid i politiet. 5 direktører i
den nye politiledelsen trenger nå
3 nye lederassistenter.
Torbjørn Aas
@torbjornaas

For 25 år siden var slagordet som i
overskriften: «Aldri mer 18. april!»
Bakgrunnen var krisa som oppsto i
fiskerinæringa da en rekordlav torskekvote ble oppfisket i løpet av en
kort vintersesong, preget av god tilgjengelighet og få begrensninger.
Mens trålflåten hadde vært regulert
med fartøykvoter siden 1974, var
kystfisket, med noen få unntak,
fortsatt basert på fritt fiske, innen
en totalkvote. Og da totalkvoten
var nådd, hadde den torskeavhengige flåten lite å gjøre resten av året.
Fiskestoppen utløste en politisk aktivitet uten sidestykke, fra kirkebønn til protestdemonstrasjoner.
Krisa bidro til to viktige reformer:
opprettelsen av et system basert på
individuelle fartøykvoter og etablering av fordelingsnøkler, først
mellom trålerne og kystflåten
(«trålstigen») og deretter innad i
kystflåten («Finnmarksmodellen»).
I praksis ble adgangen til torskefisket regulert i to grupper. I Gruppe I fikk deltakerne garanterte individuelle fartøykvoter, mens i Gruppe II fikk deltakerne en felles liten
gruppekvote, og deretter et «olympisk fiske», dvs. med full stopp så
snart gruppekvoten var nådd. Systemet var først ment å være midlertidig, til krisa var over, men allerede i 1993 var Norges Fiskarlag enig
i at systemet skulle bestå, selv om
mange fiskere følte at de hadde blitt
ekskludert på urettmessig vis. Fordelingsnøklene som ble til etter
harde forhandlinger internt i Norges Fiskarlag, ble også varige og
omfattet etter hvert alle viktige fiskeslag.
25 år seinere har både lukkingen og fordelingen stor oppslutning blant de organiserte fiskerne, mens mange representanter
for kystsamfunnene har vansker
med å se at systemet er legitimt,
ved at rettighetene som opprinnelig ble utdelt gratis, har blitt
omsettelige og dermed har bidratt til konsentrasjon og ulikhet.

ILLUSTRASJONSFOTO: Kai Nikolaisen, Lofotposten.
som har bidratt til diskusjon og mobilisering er i førsterekke striden
om leveringsforpliktelsene til Havfisk (tidligere Aker Seafood). For
utenforstående kan diskusjonen lett
fortone seg som et internt oppgjør
innen Arbeiderpartiet om hvem
som skal ta skylden for situasjonen
som har oppstått.
Flere av de som bidro aktivt til at
Røkke fikk overta anlegg og trålkonsesjoner både i Finnmark og i
Nordland, føler seg i dag «rundlurt», mens de som den gang var
skeptiske sier; «var det ikke det vi
sa». (I rettferdighetens navn må det
sies at det den gang ikke var så
mange alternativer – kjøperne sto
ikke i kø). Norges Fiskarlag ligger
lavt i debatten og har få innvendinger til dagens «tilbudsplikt»,
mens fiskeindustriarbeidernes fagorganisasjon (NNN) aktivt støtter
opp om Norway Seafoods nye strategi.

Uenighet også hos forskerne
Også blant forskerne er meningene
delte. En gruppering ved Norges
fiskerihøgskole (NFH) og Nofima
har pekt på at den tradisjonelle filetindustriens dager er talte, og at

Et internt oppgjør i Ap?
I 2014 er det ikke fordelingen av
knappe kvoter som står på dagsorden, men fordeling av rettigheter til
rekordstore kvoter – i en situasjon
preget av rekordlave priser. Det
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I praksis ble adgangen til torskefisket regulert i
to grupper. I Gruppe I fikk deltakerne garanterte
individuelle fartøykvoter, mens i Gruppe II fikk
deltakerne en felles liten gruppekvote, og
deretter et «olympisk fiske», dvs. med full stopp
så snart gruppekvoten var nådd. Systemet var
først ment å være midlertidig, til krisa var over,
men allerede i 1993 var Norges Fiskarlag enig i
at systemet skulle bestå, selv om mange fiskere
følte at de hadde blitt ekskludert på urettmessig
vis. Fordelingsnøklene som ble til etter harde
forhandlinger internt i Norges Fiskarlag, ble også
varige og omfattet etter hvert alle viktige
fiskeslag.
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En person sitter med
nøkkelen til en løsning på Ukraina-konflikten: President Vladimir
Putin. Han kan trekke labbene tilbake.

uansett leveringsforpliktelser så vil
staten ikke lenger kunne fungere
som en garantist for sysselsetting
og bosetting. Globaliseringen har
medført et produksjonsmønster
som ikke lar seg vedlikeholde, jf.
nedgangen fra 100 til 10 filetfabrikker de siste 20 årene. En annen
gruppering på NFH har pekt på at
hvis leveringsforpliktelsene ikke
blir overholdt, ja så må kvotene bli
igjen på kaia, til fordeling (eller
salg) til de som vil levere lokalt.
Her fokuseres det i førsterekke på
de mulighetene som ligger i et raskt
økende ferskfiskmarked på kontinentet, samt forlenging av sesongen gjennom levendelagring og logistikk som i laksenæringen.

Behov for nye grep
18. april 1989 blir neppe gjentatt.
Fartøykvotesystemet og fordelingsnøkler er kommet for å bli, og
de 100 filetfabrikkene kommer aldri tilbake. I 2014 står debatten om
hvem som skal ha rettighetene til
det som er definert som nasjonens
felles eiendom, og hvilke forpliktelser som eventuelt skal knyttes til
det å få eksklusiv adgang til våre
felles ressurser. Hvis leveringsfor-

Kanskje kan dagens krise utløse
en nyorientering som den vi fikk
etter 1989.
Krav til lengde:

pliktelser i den form som ble etablert på 1960- og 70-tallet ikke
lenger fungerer, ja så er det behov
for nye grep. En ressursavgift er ett
slikt virkemiddel, nemlig at de som
får eksklusive fiskerettigheter også
må betale fellesskapet noe for bruken.
Det som haster mest nå er
hvordan hvitfisksektoren kan
komme ut av den lavprisprofilen
som preger dagens situasjon. Økt
verdiskaping krever trolig en annen tilnærming enn dagens, hvor
representanter for flåte og foredlingsanlegg ser næringen som et
null-sum-spill.
Kanskje kan dagens krise utløse
en nyorientering som den vi fikk etter 1989, som kan bidra til at industrien og flåten i mindre grad ser
hverandre motparter, men i fellesskap prøver å skape en «vinn-vinnsituasjon». Det er unektelig litt trist
hvis inntrykket er at kvotejuks er
det eneste fiskekjøpere og fiskere
kan samarbeide om i 2014. Da nytter det ikke å rope på enda en statlig
kontrollinstans. Det er en utfordring som fiskerinæringa selv må
ta, ettersom den politiske debatten
så langt har gått seg fast i velkjente
spor: enten frislipp (tilbudsplikt)
eller tilbake¬vending til det gamle
(leveringsplikt). Jubileer (her 25 år)
kan, hvis forholdene legges til rette,
også brukes til nytenkning!

Kronikkansvarlig:

at rettighetene som opprinnelig ble utdelt gratis, har blitt
omsettelige og dermed har bidratt til konsentrasjon og
ulikhet.
Et internt oppgjør i Ap?
I 2014 er det ikke fordelingen av knappe kvoter som står
på dagsorden, men fordeling av rettigheter til
rekordstore kvoter - i en situasjon preget av rekordlave
priser. Det som har bidratt til diskusjon og mobilisering
er i førsterekke striden om leveringsforpliktelsene til
Havfisk (tidligere Aker Seafood). For utenforstående kan
diskusjonen lett fortone seg som et internt oppgjør innen
Arbeiderpartiet om hvem som skal ta skylden for
situasjonen som har oppstått.
Flere av de som bidro aktivt til at Røkke fikk overta
anlegg og trålkonsesjoner både i Finnmark og i Nordland,
føler seg i dag «rundlurt», mens de som den gang var
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skeptiske sier; «var det ikke det vi sa». (I
rettferdighetens navn må det sies at det den
gang ikke var så mange alternativer - kjøperne
sto ikke i kø). Norges Fiskarlag ligger lavt i
debatten og har få innvendinger til dagens
«tilbudsplikt», mens fiskeindustriarbeidernes
fagorganisasjon (NNN) aktivt støtter opp om
Norway Seafoods nye strategi.

forpliktelser som eventuelt skal knyttes til det å få
eksklusiv adgang til våre felles ressurser. Hvis
leveringsforpliktelser i den form som ble etablert på
1960- og 70-tallet ikke lenger fungerer, ja så er det
behov for nye grep. En ressursavgift er ett slikt
virkemiddel, nemlig at de som får eksklusive
fiskerettigheter også må betale fellesskapet noe for
bruken.

Uenighet også hos forskerne

Det som haster mest nå er hvordan hvitfisksektoren kan
komme ut av den lavprisprofilen som preger dagens
situasjon. Økt verdiskaping krever trolig en annen
tilnærming enn dagens, hvor representanter for flåte og
foredlingsanlegg ser næringen som et null-sum-spill.

Også blant forskerne er meningene delte. En
gruppering ved Norges fiskerihøgskole (NFH) og
Nofima har pekt på at den tradisjonelle
filetindustriens dager er talte, og at uansett
leveringsforpliktelser så vil staten ikke lenger
kunne fungere som en garantist for sysselsetting
og bosetting. Globaliseringen har medført et
produksjonsmønster som ikke lar seg
vedlikeholde, jf. nedgangen fra 100 til 10
filetfabrikker de siste 20 årene. En annen
gruppering på NFH har pekt på at hvis
leveringsforpliktelsene ikke blir overholdt, ja så
må kvotene bli igjen på kaia, til fordeling (eller
salg) til de som vil levere lokalt. Her fokuseres
det i førsterekke på de mulighetene som ligger i
et raskt økende ferskfiskmarked på kontinentet,
samt forlenging av sesongen gjennom
levendelagring og logistikk som i laksenæringen.
Behov for nye grep
18. april 1989 blir neppe gjentatt.
Fartøykvotesystemet og fordelingsnøkler er
kommet for å bli, og de 100 filetfabrikkene
kommer aldri tilbake. I 2014 står debatten om
hvem som skal ha rettighetene til det som er
definert som nasjonens felles eiendom, og hvilke

Kanskje kan dagens krise utløse en nyorientering som
den vi fikk etter 1989, som kan bidra til at industrien og
flåten i mindre grad ser hverandre motparter, men i
fellesskap prøver å skape en «vinn-vinn-situasjon». Det er
unektelig litt trist hvis inntrykket er at kvotejuks er det
eneste fiskekjøpere og fiskere kan samarbeide om i
2014. Da nytter det ikke å rope på enda en statlig
kontrollinstans. Det er en utfordring som fiskerinæringa
selv må ta, ettersom den politiske debatten så langt har
gått seg fast i velkjente spor: enten frislipp (tilbudsplikt)
eller tilbake¬vending til det gamle (leveringsplikt).
Jubileer (her 25 år) kan, hvis forholdene legges til rette,
også brukes til nytenkning!
«Kanskje kan dagens krise utløse en nyorientering som
den vi fikk etter 1989.
Bildetekst: ILLUSTRASJONS
© Nordlys
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Miljøvennlig torsketråling
Kystmagasinet. Publisert på nett 22.04.2014 08:47. (Oppdatert 23.04.2014 12:51) Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Før påske testet Sentere for miljøvennlig fangst,
CRISP, "G.O. Sars" ved Nordkapp. Ved hjelp av
en rekke videokameraer festet til ulike trålere
lærer de stadig mer om hvordan torsken oppfører
seg når den fanges. (Oppdatert: 23.04.2014
12:51)
John Willy Valdemarsen
På Havforskningsinstituttets sider kan man se en
video som viser deler av prosjektet.
Filmen viser hvordan torsk oppfører seg når den
fanges i trål. Fokuset for prosjektet er på
utvelgelse basert på størrelse og hvordan man
kan bedre bli kvitt overskuddsfangst.
Ny teknologi kan være behjelpelig med å
identifisere fisken ved å bestemme art og
størrelse. Videre kan man bruke denne
teknologien til å forbedre vitenskaplig kartlegging
av fiskebestander.
Kongsberg Maritime har utviklet kamerasystemet
Simrad som festes ulike steder på og i trålen.
Videoen leveres direkte til broen under
forsøkene. Foruten å telle fisken som passerte
gjennom trålen ble DeepVision-systemet benyttet
til å identifisere fiskearter og lengden på fisken.
For en titt på filmen, besøk
Havforskningsinstituttets nettsider her.
torsk
© Kystmagasinet
Se webartikkelen på http://ret.nu/BQAg1fL
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Fiskeriministeren maner til kamp mot fiskerikriminalitet.
NRK1 Møre og Romsdal 20:55. Sendt på radio/tv 22.04.2014 20:55. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
© NRK1 Møre og Romsdal

nofima er nevnt en gang

Se/hør nyheten på http://ret.nu/ZZCaYyuQ

Norge; Arne Pedersen, leder, Kystfiskerlaget; Elisabeth
Aspaker, fiskeriminister (H); Nofima; Geir Ystmark, adm. dir.,
Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening. .
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WWF-Norge krever strakstiltak for å...
WWF-Norge. Publisert på nett 22.04.2014 14:14. (Oppdatert 22.04.2014 16:15) Profil: Nofima.

WWF-Norge krever strakstiltak for å få bukt med
fiskerikriminalitet Posted on 09 April 2014 |
Dagens situasjon der fangsttall av fisk
underrapporteres og omregningsfaktorer
misbrukes til å begå lovbrudd er langt fra
akseptabelt mener (Oppdatert: 22.04.2014
16:15)
WWF-Norge. Nå krever organisasjonen
strakstiltak fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker
slik at denne delen av fiskerinæringen havner på
rett kjøl igjen. Norges rykte som ansvarlig
fiskerinasjon står på spill.
- Tallenes tale er dessverre tydelig som dagen.
Det rapporteres om langt høyere eksporttall av
for eksempel torsk i Barentshavet enn det som
offisielt leveres til fiskemottakene. Det er helt
klart at det foregår underrapportering av fangst
på kaia, sier Fredrik Myhre, fiskeri- &
havmiljørådgiver hos WWF-Norge.
Denne vinteren har nok en gang torskefisket
avslørt at det til stadighet forekommer lovbrudd
ved levering av hvitfisk. En undersøkelse utført av
Nofima har også avdekket at hele 40 prosent av
fiskerne opplever at lovbruddene mer eller mindre
er akseptert.
- Å bevisst feilrapportere fiskefangster og
landinger er både økonomisk kriminalitet og
alvorlig miljøkriminalitet. En fisker eller et
fiskemottak som driver på denne måten stjeler
fra fellesskapet. Ressursene i havet tilhører oss
alle og er helt avhengig av en ærlig og åpen
fiskerinæring for å være bærekraftig over tid. Da
kan vi ikke tillate slike alvorlige lovbrudd.
Kontrollinnsatsen må ytterligere styrkes og det
må gis bøter som svir til de ansvarlige, sier
Myhre.
Dagens forvaltning mangler effektive
kontrollpunkter for fiskefartøy under 15 meter og
WWF-Norge oppfordrer fiskeriministeren til å
opprette SMS-varsling av fiskefangster. En fast
omregningsfaktor, altså forholdet mellom fiskens
levende vekt og det som leveres uten hode

og/eller innvoller til mottak, for torsk vil også
vanskeliggjøre misbruk og lovbrudd.
- Dagens fiskebåter under 15 meter slipper som oftest å
føre elektronisk fangstdagbok - og det er derfor behov for
et kontrollpunkt slik at hva som blir fanget på havet
faktisk kan kontrolleres mot hva som blir levert på
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fiskemottakene. Jeg vil tro de aller fleste fiskere
har med seg mobiltelefonen til havs og det vil
være en smal sak å innrapportere hvor stor
dagens fangst er via SMS, sier Myhre før han
avslutter:
- Det begås også en del lovbrudd ved bevisst å
misbruke dagens omregningsfaktorer for torsk,
noe som kunne vært løst ved å innføre to faste
faktorer; en for fisk fanget om våren, og en for
fisk fanget om høsten. Dette siden
kjøttprosenten kan variere en del i de ulike

Uttak 15.05.2014 Kilde: Retriever

årstidene.
Torsk Frank Emil Moen & Erling Svensen Enlarge
Beslektede lenker
WWF: Brev til fiskeriministeren om strakstiltak mot
fiskerikriminalitet
© WWF-Norge
Se webartikkelen på http://ret.nu/9rShd4Lw
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WWF vil ha tiltak mot fiskekriminalitet
Vestlandsnytt. Publisert på trykk 23.04.2014. Profil: Nofima. Side: 6.

NPK):WWF meiner fangsttala blir underrapportert
og
(
omrekningsfaktorar misbrukte i fiskerinæringa.
No krev organisasjonen strakstiltak frå
fiskeriministeren.
- Tala er dessverre tydelege som dagen. Det blir
rapportert om mykje høgare eksporttal av for
eksempel torsk i Barentshavet enn det som
offisielt blir levert til fiskemottaka. Det er heilt
klart at det går føre seg underrapportering av
fangst på kaia, seier Fredrik Myhre, fiskeri- &
havmiljørådgjevar hjå WWF-Norge.
Organisasjonen meiner dette er både økonomisk
kriminalitet og alvorleg miljøkriminalitet, fordi
fisken tilhøyrer fellesskapet.
Dei krev at kontrollinstansane blir styrkte og at
bøtenivået blir auka.

VESTLANDSNYTT

Regjeringa
og KSer samde
om flyktningar
(NPK-NTB): Regjeringa og
KS har underteikna ein
samarbeidsavtale som skal
få kommunane til å ta imot
flyktningar som har rett til
ein stad å bu frivillig. Tusenvis står framleis utan
butilbod.
Avtalen er ei vidareføring av ein avtale frå i
fjor og varer ut 2015. Den
einaste forskjellen er kor
mange flyktningar det er
snakk om.
- Tala har jo auka vesentleg, det er den store utfordringa, seier Nina Gran,
spesial rådgjevar for innvandring i KS.
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
(IMDI)
ber kommunane busetja
10.000 i år og like mange
neste år. Men så langt har
kommunane berre vedteke
å gje nye heimar til rundt
7.700iår.(©NPK).

Fakta om busetjing
av flyktningar:
• Kommunane i Noreg får
sjølv bestemme kor mange
flyktningar dei vil ta imot.
Det er likevel langt fleire
flyktningar som har rett til
ein stad å bu enn det kor
mange kommunane har
sagt seg villig til å ta i mot.
• KS og staten har sidan
2004 samarbeidd om busetjing av flyktningar. Ein
samarbeidsavtale som KS
og regjeringa underteikna
i fjor blei fornya tysdag og
varer no ut 2015.
• Ifølgje avtalen skal flyktningar busetjast så raskt
som mogleg innan seks
månader etter vedtak om
opphald. Einslege mindreårige flyktningar og familiar
med barn skal få ein stad å
bu innan tre månader etter
vedtak om opphald.
• Kommunane skal få ei
«rimeleg dekning- av meirutgiftene dei har ved busetjing og integrering av flyktningane i busetjingsåret og
dei neste fire åra.
• Avtalen gjeld både kvoteflyktningar som kjem til
Noreg gjennom FN og folk
med godkjent asylsøknad.
<©NPK)
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- Blir eit kjempelyft forre
Det er stor jubel i distriktet
etter at regjeringa no har
landa på Hafast framfor
Fefast. Samband frå Hareidlandettil ålesundsregionen
gir grunnlag for ytterlegare
vekst og optimisme.

Endre Vorren
endre@vestlandsnytt.no
Stein Arne Lilleøy
stei n @ vestlandsnytt.no

- Det betyr veldig mykje at
dette valet no er gjort. Ein kan
kanskje seie at det ikkje var ei
bombe at Hafast vart valt, men
ei avklaring var viktig. No kan
all vidare planlegging skje utfra at det kjem samband nordover frå Hareidlandet. Og eg
trur denne løysinga er like viktig for nordre Sunnmøre som
for søre Sunnmøre.
Det seier Sande-ordførar
Dag Vaagen etter at Frp sin
parlamentariske leiar Harald
Nesvik måndag kveld kom med
den endelege avklaringa.
- Hafast vil representere
ein ubetinga styrke for viktige
samfunnsfunksjonar som næringsliv, utdanning og samferdsel. Det vil skape ein langt meir
dynamisk region, og Hafast vil
få store fylgjer nordover og sørover langs kysten, held Vaagen

fram.
Positivt også for andre
lokale vegsamband

Vaagen tenkjer allereie på andre vegprosjekt som Sande
Fastlandssamband og Rovdefjordbrua.
- Hafast-vedtaket vil få positive fylgjer også for desse sambanda, og ikkje minst når vi
tenkjer Kystvegen vidare mot
Florø og Bergen, seier Vaagen.
Han gler seg også over andre signal frå regjeringshald,
nemleg finansieringa av Sande
Fastlandssamband.
- Det er gode sjansar for at
Sande Fastlandssamband er
sjølvfinansierande sjølv med 30

Sjømatrådet:
-Torsken kjem no
(NPK); Nordmenn handlar sjømat stadig oftare, og særleg

Det er vanskelig å forholde seg til demens, og enda
vanskeligere hvis du ikke har noen å snakke med.
VI gir deg støtte, råd og Informasjon.
Ring Demenslinjen

815 33

032

* Det er frå Overå sør for Hareid sentrum ein tenkjer seg traseen med ftytebru i retning Sulesund,
års ferjeavløysingsmidlar. Når
det no kjem signal om 40 års
ferjeavløysingsmidlar gir det
endå større grunn til å hevde at
Sande Fastlandssamband vert
realisert om ikkje så mange
åra, seier Dag Vaagen.
Reknestykket er relativt enkelt; 25 millionar kroner årleg
gongar 40 år, som vert ein milliard kroner.
Sjølv om det kanskje er enkelte innom fjorden som er
skuffa over Hafast-vedtaket frå
regjeringa, trur ikkje Vaagen
det vert negativt på andre sida
av Eiksundtunnelen heller.
- Eg trur ei realisering av
Hafast vil vere ein styrke for
heile Søre Sunnmøre på sikt.
Vi vert tettare knytte saman
som region. Allereie i dag er
det mange innom fjorden som
reiser via Hareid når dei skal
til Ålesund-området, avsluttar
Dag Vaagen.

laks. Noregs sjømatråd spår at
norske handlekorger vil bh fylte av meir torsk i åra som kjem.
I fjor handla nordmenn sjømat
for 7,7 milliardar kroner, og det
er 6 prosent meir enn året før.
Det viser Noregs sjømatråds
årlege rapport for kor mykje
sjømat nordmenn handlar inn
for å ete heime. Kvar nordmann handla meir enn 18 kilo
sjømat, fortel Sjømatrådet på
nettsidene sine.
96 prosent av oss kjøpte sjømat i fjor, som er litt opp frå
rekordåret 2012. Vi legg i gjennomsnitt nesten 0,8 kilo i handlekorga kvar gong vi handlar
sjømat.
Det er stort sett laks i ferdige porsjonspakkar og andre
smarte løysingar som har vore
drivaren for veksande sjømatkonsum dei siste åra.
Konsumentanalytikar
Asbjørn Warvik Rørtveit i Noregs
sjømatråd trur at det vil bli ei

Positivt også for andre
lokale vegsamband

Havila-direktør Njål Sævik ser
regjeringa si beslutning om å
gå for Hafast som nøkkelen til
ei vidare utvikling av regionen.
- Det er svært gledeleg, og
ekstremt viktig for utviklinga
av bu- og arbeidsmarknaden i
regionen. Sambandet vil også
legge til rette for eit langt tettare samarbeid mellom næringslivet på ytre Søre og Høgskulen
i Ålesund, seier Sævik til Vestlandsnytt.
Havila-sjefen kjenner seg rimeleg sikker på at moglegheita
til å knyte den maritime klyngja tettare saman har påverka
regjeringa sitt traseval for ferjefri E39.
- Eg trur nok det har vore ein
ikkje uvesentleg faktor bak det
valet som er gjort, seier han.
Det er altså bestemt kvar
vegen skal gå, men når han vil
kome er ei anna sak. Njål Sæ-

liknande utvikling for torsken
på norske middagsbord. Frå
2012 til 2013 har nordmenn
kjøpt 11 prosent meir fersk torskefilet og 24 prosent meir frosen filet.
- Torsken bur stadig meir tilgjengeleg i butikken og stadig
lettare å setje på middagsbordet allereie same dag. Resultatet av dette er kort sagt at
torsken kjem no, sterkare og
større enn før. Torsken står
framfor ein gullalder i Noreg,
og det blir veldig spennande å
følgje denne utviklinga, seier
Rørtveit, og peiker blant anna
på rapportane frå daglegvarekjedene frå det gode skreisalet
i årets sesong. {©NPK)

WWF vil ha tiltak
mot fiskekriminalitet
(NPK): WWF meiner fangsttala blir underrapportert og

vik meiner det bør vere ei målsetting å ha sambandet klart i
2020.
- Det er eit greitt utgangspunkt, så får vi heller sjå korleis det går. Næringslivet i regionen er vande med å tenkje
nytt og finne løysingar, og mykje arbeid er allereie gjort. Eg
er overtydd om at ein vil kome
fram til gode løysingar både
teknisk og når det gjeld finansiering, avsluttar han.
Goksøyr:
- Kjempelyft for regionen

Som Njål Sævik er også Herøy-ordførar Arnulf Goksøyr
rimeleg sikker på at tyngda i
den maritime klyngja har vore
vekta som tippa regjeringa si
avgjerd i favør Hafast.
- Eg er ikkje i tvil om at regjeringa har lagt vekt på den
høge aktiviteten i næringslivet

omrekningsfaktorar misbrukte
i fiskerinæringa. No krev organisasjonen strakstiltak frå fiskeriministeren.
- Tala er dessverre tydelege
som dagen. Det blir rapportert
om mykje høgare eksporttal av
for eksempel torsk i Barentshavet enn det som offisielt blir
levert til fiskemottaka. Det er
heilt klart at det går føre seg
underrapportering av fangst på
kaia, seier Fredrik Myhre, fiskeri- & havmiljørådgjevar hjå
WWF-Norge.
Organisasjonen meiner dette
er både økonomisk kriminalitet
og alvorleg miljøkriminalitet,
fordi fisken tilhøyrer fellesskapet. Dei krev at kontrollinstansane blir styrkte og at bøtenivået blir auka.
Ei Nofima-undersøking har
tidlegare vist at 40 prosent av
fiskarane meiner av lovbrota
er meir eller mindre akseptert.
(©NPK)

Ei Nofima-undersøking har tidlegare vist at 40
prosent av fiskarane meiner av lovbrota er meir
eller mindre akseptert.
(©NPK)
© Vestlandsnytt
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WWF vil ha tiltak mot fiskerikriminalitet
Nett.no. Publisert på nett 23.04.2014 08:10. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Kjetil Haanes.

WWF meiner fangsttala blir underrapportert og
omrekningsfaktorar misbrukte i fiskerinæringa.
No krev organisasjonen strakstiltak frå
fiskeriministeren. (NPK): - Tala er dessverre
tydelege som dagen.

Se webartikkelen på http://ret.nu/gab7x86p

© Nett.no
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Innfører fangstbegrensningssystem i snurrevad
Fiskeridirektoratet. Publisert på nett 29.04.2014 16:29. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.

Av Olav Lekve Med bakgrunn i en meget god
ressurssituasjonen for torsk og dermed stor fare
for uhåndterlige fangster i snurrevad,
gir Fiskeridirektoratet nå snurrevadflåten tillatelse
til å ta i bruk et fangstbegrensningssystem som
en forsøksordning.
Snurrevad er en effektiv redskap som kan fiske
store mengder på kort tid
Ordningen vil være åpen for alle som fisker med
snurrevad og fiskere som ønsker å delta i
forsøksfiske kan klikke seg inn på de ulike
vedleggene nederst i denne artikkelen og finne ut
mer om ordningen.
For å bli med på forsøket må fartøyeierne sende
en e-post til Fiskeridirektoratet med opplysninger
om fartøynavn, registreringsnummer og
kallesignal (se vilkår).
Vellykkede forsøk - Det er for tiden svært god
tilgjengelighet på torsk og snurrevad er en
effektiv redskap som kan fiske store mengder på
kort tid. Vi har alt flere eksempler på at det blir
tatt fangster av torsk som fartøyene ikke har
evne til å håndtere. Forsøkene som
Havforskningsinstituttet har kjørt i vinter med
snurrevad som slipper ut overskuddsfangst har
vært meget vellykket. I tillegg vet vi at fiskerne
ønsker å ta i bruk systemet og da ligger det
meste til rette for å innføre denne
forsøksordningen, sier fiskeridirektør Liv
Holmefjord.
Høy overlevelse Forsøkene som
Havforskningsinstituttet har gjennomført er
finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) og fiskerinæringen har
bidratt svært positivt for å få på plass systemet.
Fangstbegrensningssystemet fungerer slik at det
er to åpninger på toppen av snurrevaden som
utvider seg gradvis etter hvert som trykket av fisk
øker. Dermed slippes overskuddsfisk ut igjen i de
frie vannmassene.

Et viktig kriterium for å tillate forsøk er at
overlevelsesgraden av fisk som slippes ut gjennom
åpningene er høy. Forsøkene har vist denne er høy.
Viktig med gode og riktige tilbakemeldinger
Forsøksordningen er et prosjekt basert på god
kommunikasjon mellom næring, forskning og forvaltning.
Det er svært viktig at brukere av
fangstbegrensningssystemet er bevisst på at dette er en
forsøksordning og at enkelte deltakere kan bli bedt om å
rapportere på skjema (vedlegg 2).
Den dokumentasjonen som foreligger ved evaluering vil
være avgjørende for det videre arbeidet med prosjektet.
Det planlegges et evalueringsmøte i teknisk
arbeidsgruppe for snurrevad i 4. kvartal 2014.
© Fiskeridirektoratet
Se webartikkelen på http://ret.nu/YakjjH34
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Troms Folkeblad HTG. Publisert på trykk 30.04.2014. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 5.

OSLO: Med bakgrunn i en meget god
ressurssituasjonen for torsk og dermed stor fare
for uhåndterlige fangster i snurrevad, gir
Fiskeridirektoratet nå

Onsdag 30. april 2014

Innfører fangstbegrensningssystem i snurrevad
OSLO: Med bakgrunn i en
meget god ressurssituasjonen for torsk og dermed stor
fare for uhåndterlige fangster
i snurrevad, gir Fiskeridirektoratet nå snurrevadflåten tillatelse til å ta i bruk et fangst-

begrensningssystem som en
forsøksordning, skriver fiskeridirektoratet i en pressemelding.
Ordningen vil være åpen for
alle som fisker med snurrevad.
For å bli med på forsøket må

fartøyeierne sende en e-post
til Fiskeridirektoratet med
opplysninger om fartøynavn,
registreringsnummer og kallesignal.
– Forsøkene som Havforskningsinstituttet har kjørt i

vinter med snurrevad som
slipper ut «overskuddsfangst»
har vært meget vellykket. I tillegg vet vi at fiskerne ønsker å
ta i bruk systemet og da ligger
det meste til rette for å innføre
denne forsøksordningen, sier

NYHETER

5

fiskeridirektør Liv Holmefjord.
Et viktig kriterium for å tillate forsøk er at overlevelsesgraden av fisk som slippes ut
gjennom åpningene er høy.
Forsøkene har vist denne er
høy.

Håper å sette spaden i jorda allerede i juni

...snurrevadflåten tillatelse til å ta i bruk et
fangstbegrensningssystem som en
forsøksordning, skriver fiskeridirektoratet i en
pressemelding.

Ordningen vil være åpen for alle som fisker med
snurrevad. For å bli med på forsøket må
fartøyeierne sende en e-post til
Fiskeridirektoratet med opplysninger om
fartøynavn, registreringsnummer og kallesignal.
– Forsøkene som Havforskningsinstituttet har
kjørt i vinter med snurrevad som slipper ut
«overskuddsfangst» har vært meget vellykket. I
tillegg vet vi at fiskerne ønsker å ta i bruk
systemet og da ligger det meste til rette for å
innføre denne forsøksordningen, sier
fiskeridirektør Liv Holmefjord.

I JUNI: Daglig leder Erik Tvindesæter i Odin Gruppen AS håper å kunne sette spaden i jorda på Tirb-eiendommen allerede i juni. – Om det er realistisk vet vi ikke ennå, sier Tvindesæter som forklarer at rammetillatelsen må på plass først.

FLYTTER: Europris flytter fra lokalene på Nygård og inn i nye lokaler på Tirb-eiendommen.

FLYTTER: Kiwi flytter fra Ringveien senter og inn i nye lokaler på Tirbeiendommen.

Foto: Maria Holm Simonsen

NABO: Handelsområdet på Tirb-eiendommen blir nabo med Finnsnesvatnet.

Et viktig kriterium for å tillate forsøk er at
overlevelsesgraden av fisk som slippes ut
gjennom åpningene er høy. Forsøkene har vist
denne er høy.
© Troms Folkeblad
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Uakseptabelt å ikke ta ansvaret
iTromsø HTG. Publisert på trykk 30.04.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 35.
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Av Elisabeth Aspaker (H, bildet), fiskeriminister
Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte
første dag etter påske for å ta opp hva vi kan
gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs,
opplevde jeg stor oppslutning i alle leire for at
situasjonen er uakseptabel og at det er
nødvendig å rydde opp.
Derfor er det med undring og forbauselse jeg nå
ser at enkelte løper fra sitt ansvar. I flere
avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det som skjer over
på staten.
Fiskerne har en fått seg tildelt en eksklusiv rett til
å høste av fellesskapets verdier. Da må
fellesskapet som et minstekrav kunne forvente at
den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen
fangst. Dette skjer over en vekt som allerede
kontrolleres av staten, gjennom det statlige
Justervesenet. Spørsmålet er om alt går over
vekta, og om det vekta viser blir registrert på
sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en
forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og
forsvarlig ressursforvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon,
men det burde sannelig også være viktig for den
enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima
en nedslående spørreundersøkelse der både
fiskere og fiskekjøpere innrømmer at det foregår
kriminalitet i bransjen. Ingen er tjent med
kriminell virksomhet. Svart omsetning virker
konkurransevridende og rammer de som er
lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det som skjer på
kaikanten. Derfor mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt virkemiddel og vil

Uakseptabelt å
ikke ta ansvaret

Av Elisabeth Aspaker
(H, bildet), fiskeriminister

Justervesenet. Spørsmålet er
om alt går over vekta, og om
det vekta viser blir registrert
på sluttseddelen.

Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte første dag
etter påske for å ta opp hva vi
kan gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs, opplevde jeg stor oppslutning i
alle leire for at situasjonen er
uakseptabel og at det er nødvendig å rydde opp.
Derfor er det med undring
og forbauselse jeg nå ser at
enkelte løper fra sitt ansvar.
I flere avisinnlegg har Arne
Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for
det som skjer over på staten.
Fiskerne har en fått seg til-

delt en eksklusiv rett til å
høste av fellesskapets verdier. Da må fellesskapet som et
minstekrav kunne forvente
at den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen fangst.
Dette skjer over en vekt som
allerede kontrolleres av staten, gjennom det statlige

Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og forsvarlig ressursforvaltning. Det er viktig
for Norges omdømme som
forsvarlig fiskerinasjon, men
det burde sannelig også være
viktig for den enkelte fisker å
ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte
forskere på Nofima en nedslående spørreundersøkelse der
både fiskere og fiskekjøpere
innrømmer at det foregår kri-

minalitet i bransjen. Ingen er
tjent med kriminell virksomhet. Svart omsetning virker
konkurransevridende og rammer de som er lovlydige.

Så vi må gjøre noe med det
som skjer på kaikanten. Derfor mener jeg forhåndsinnmelding av fangst er et viktig
preventivt virkemiddel og vil
utvide dette også til de små
båtene. Det er åpenbart at når
fiskeren må melde inn på forhånd hvor mye fisk han har,
blir det vanskeligere å omgå
regelverket både for fisker og
kjøper. Jeg skal også i løpet
av kort tid fastsette nye regler
om landing av fangst og hvordan dette skal foregå, og vi
skal se på andre tiltak.

Fiskeridirektoratet
har
mangedoblet kontrollene i
vinterens torskefiske. Med
bruk av inspektører fra
andre deler av landet og
en omfattende innsats fra
direktoratets
inspektører
ble omkring 7-8 prosent
av landingene kontrollert.
Men det vil aldri bli slik at
alle kan kontrolleres, hele
tiden. Slik vil vi heller ikke
ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet. Jeg forventer at næringen tar dette på største
alvor. Dette handler til sist
om de grunnleggende holdningene, både på fartøy- og
på landsiden.

Utnytt Europa
Av Sivert Bjørnstad (Frp),
stortingsrepresentant
EUs program Horisont 2020
er verdens største forskningsprogram: 70 milliarder euro
fordelt på sju år. Her kan Norge delta på linje med andre
europeiske land.
For et land som Norge, med
en befolkning tilsvarende St.
Petersburgs, og med en svært
fragmentert forsknings- og

utdanningssektor er det spesielt viktig at man deltar på
store
konkurransearenaer
der kvaliteten på forskningen er det som avgjør. Frp
har store forventninger til at
norske forskere ser det enorme potensialet som ligger i
Horisont 2020. Ikke minst
fordi innretningen på dette
nå i større grad matcher de
kompetanseområdene der vi
har forskere i verdensklasse.
BI-prosjektet ”Et kunnskaps-

basert Norge” slår fast at Norges verdiskapende næringer
er kompetansebaserte, og
at dette vil bli enda sterkere
i fremtiden. Olje- og gass,
maritim/offshore og marin,
finans og IKT er verdidriverne som skal sikre fremtidens velferdssamfunn. Ulike
bransjer, med en ting felles:
De bygger på realfagskunnskap. Uten realfag ingen velstand, ingen velferd. Uten
gode
realfagskunnskaper

ingen «norsk modell». Disse
sektorene må få tilført den
beste kompetansen, gjennom
deltagelse på den viktigste
europeiske kompetansearenaen: Horisont 2020.
Deltagelse her gir norske forskere tilgang til verdens fremste forskningsmiljøer, noe
som vil bidra både til økt forskningskvalitet og økt verdiskaping. Her håper vi miljøene
selv er offensive og viser selv-

tillit på egne vegne, og aktivt
søker seg til Horisont 2020.

Korrigering
I gårsdagens debattinnlegg
”Riktige tall om energi” hadde det sneket seg inn en feil.
I innlegget sto det at eksporten av det norske energioverskuddet ville være ubetydelig – 440 TWh. Her skulle
det egentlig stått 4-40 TWh.

utvide dette også til de små båtene. Det er åpenbart at
når fiskeren må melde inn på forhånd hvor mye fisk han
har, blir det vanskeligere å omgå regelverket både for
fisker og kjøper. Jeg skal også i løpet av kort tid
fastsette nye regler om landing av fangst og hvordan
dette skal foregå, og vi skal se på andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i
vinterens torskefiske. Med bruk av inspektører fra andre
deler av landet og en omfattende innsats fra
direktoratets inspektører ble omkring 7-8 prosent av
landingene kontrollert. Men det vil aldri bli slik at alle
kan kontrolleres, hele tiden. Slik vil vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet.
Jeg forventer at næringen tar dette på største alvor.
Dette handler til sist om de grunnleggende holdningene,
både på fartøy- og på landsiden.
© iTromsø
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Elisabeth Aspaker Fiskeriminister. Side: 16.

Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte
første dag etter påske for å ta opp hva vi kan
gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs,
...opplevde jeg stor oppslutning i alle leire for at
situasjonen er uakseptabel og at det er
nødvendig å rydde opp.
Derfor er det med undring og forbauselse jeg nå
ser at enkelte løper fra sitt ansvar. I flere
avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det som skjer over
på staten.
Fiskerne har en fått seg tildelt en eksklusiv rett til
å høste av fellesskapets verdier. Da må
fellesskapet som et minstekrav kunne forvente at
den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen
fangst. Dette skjer over en vekt som allerede
kontrolleres av staten, gjennom det statlige
Justervesenet. Spørsmålet er om alt går over
vekta, og om det vekta viser blir registrert på
sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en
forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og
forsvarlig ressursforvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon,
men det burde sannelig også være viktig for den
enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima
en nedslående spørreundersøkelse der både
fiskere og fiskekjøpere innrømmer at det foregår
kriminalitet i bransjen.
Ingen er tjent med kriminell virksomhet.
Svart omsetning virker konkurransevridende og
rammer de som er lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det som skjer på
kaikanten. Derfor mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt virkemiddel og vil
utvide dette også til de små båtene. Det er
åpenbart at når fiskeren må melde inn på
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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.

Etterlysning
Over
18.
000.000 kg torsk
etterlyses! Hvor
mye av dette er
fisket opp så
langt i år og hvor
er fangsten levert? Og hvor Ingalill Olsen
blei den levert i er leder i
fjor, og i forfjor? Finnmark Ap.
Pr. juni 2012 var det trålerne
«Langenes», «Sunderøy», Atlantic
Star» og «J. Bergvoll» som disponerte kvotene. Trålerne hadde da
flere eiere og de viktigste var Roaldnes AS, Holmøy Holding, Rosund Holding og Nergård AS.
Mens Akersystemet med Kjell
Inge Røkke i spissen har fått mye
og berettiget kjeft for sine manglende leveringer og omgåelser av
leveringsplikten de siste månedene, har de fire eierne overfor sittet musestille i hver sin båt. Nå er tiden moden for at også disse redegjør offentlig for sine disposisjoner.
Vi tar forbehold om at det har
skjedd eierskifter eller struktureringer eller merkebytter siden juni
2012, men de som er ansvarlige vet
hvem vi er på jakt etter. «Langenes» hadde i 2012 leveringsplikt
til Finnmark, «Sunderøy» til Berlevåg, «Atlantic Star» til Båtsfjord og
«J. Bergvoll» til Mehamn. I 2011
hadde ingen av dem levert ett kilo
torsk til Finnmark. Om noen har
sett dem innenfor fylkets grenser
etter det, hadde det vært kjekt å få
vite det.
Hvis ikke et annet leveringsmønster enn det som er kjent til nå framkommer i løpet av de neste ukene,
vil Finnmark Ap hevde at de fire
trålerne bryter konsesjonsvilkårene
og at disse må inndras øyeblikkelig. Konsesjonene må refordeles og
gjøres uomsettelige. Et ufravikelig krav er at kvotene skal leveres
innenfor det område de i utgangspunktet er tildelt.
Ingalill Olsen
Fylkespartileder Ap



Si din mening! Ring 78 95 55 00,
send til debatt@finnmarken.no
– skriv på Finnmarken.no,
eller vår facebook-side!

Morna,
Frank!
Hvis det medfører riktighet det
“Arne i Tana” skriver i dagens
Finnmarken ang. demente i
omsorgsboliger, så mener jeg at
dette ganske enkelt er IDIOTI
SATT I SYSTEM!
Liv Antonsen, Båtsfjord

Finnmarken
er ikke lenger
interessant
å lese

Tiggeforbud

Uakseptabel ansvarsfraskrivelse
Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte første dag etter påske
for å ta opp hva vi kan gjøre for å
komme fiskerikriminaliteten til
livs, opplevde jeg stor oppslutning
i alle leire for at situasjonen er uakseptabel og at det er nødvendig å
rydde opp.
Derfor er det med undring og forbauselse jeg nå ser at enkelte løper
fra sitt ansvar. I flere avisinnlegg
har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det
som skjer over på staten.
Fiskerne har en fått seg tildelt en
eksklusiv rett til å høste av fellesskapets verdier. Da må fellesskapet som et minstekrav kunne forvente at den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen fangst. Dette
skjer over en vekt som allerede
kontrolleres av staten, gjennom det
statlige Justervesenet. Spørsmålet
er om alt går over vekta, og om det
vekta viser blir registrert på sluttseddelen.

Jeg har understreket at korrekte
fangsttall er en forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og forsvarlig
ressursforvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig
fiskerinasjon, men det burde sannelig også være viktig for den enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima en nedslående
spørreundersøkelse der både fiskere og fiskekjøpere innrømmer at
det foregår kriminalitet i bransjen.
Ingen er tjent med kriminell virksomhet. Svart omsetning virker
konkurransevridende og rammer
de som er lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det som
skjer på kaikanten. Derfor mener
jeg forhåndsinnmelding av fangst
er et viktig preventivt virkemiddel
og vil utvide dette også til de små
båtene. Det er åpenbart at når fiskeren må melde inn på forhånd hvor
mye fisk han har, blir det vanskeli-

gere å omgå regelverket både for
fisker og kjøper. Jeg skal også i løpet av kort tid fastsette nye regler
om landing av fangst og hvordan
dette skal foregå, og vi skal se på
andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i vinterens torskefiske. Med bruk av inspektører fra
andre deler av landet og en omfattende innsats fra direktoratets inspektører ble omkring 7-8 prosent
av landingene kontrollert. Men det
vil aldri bli slik at alle kan kontrolleres, hele tiden. Slik vil vi heller
ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse
for fiskerikriminalitet. Jeg forventer at næringen tar dette på største
alvor. Dette handler til sist om de
grunnleggende holdningene, både
på fartøy- og på landsiden.
Elisabeth Aspaker
Fiskeriminister

Utrolig hva en pave kan utrette
Ennå på slutten av 1970-tallet var
Øst-Europa under jerngrepet til
trosretningen kommunismen. Men
i juni 1979 skjedde det noe som
skulle få enorme konsekvenser. Putin har kalt dette den største geopolitiske skandalen i vår tid, nemlig
starten
på
Sovjetunionens
sammenbrudd.
Motvillig måtte general Jaruzelski gå med på at pave Johannes
Paul 2. fikk besøke sitt hjemland,
Polen. Millioner av polakker møtte fram. Paven manet til å vise styr-

    

klar melding

debatt

ke mot de kommunistiske makthaverne.
Vel ett år etter pavens besøk ble
Solidaritet stiftet. Bevegelsen ble
støttet av den katolske kirke med
paven i spissen. Men general Jaruzelski brukte militæret mot sitt eget
folk. Paven skrev til Moskva. I
1983 reiste Johannes Paul igjen til
Polen, med det resultat at Wojciech
Jaruzelski trakk seg. Den kommunistiske tro var blitt en saga blott i
Polen.
Sjokkbølger gikk gjennom hele

den europeisk- kommunistiske
verden. Berlin-murens fall i 1989
og oppløsningen av Sovjet-unionen i 1991 var to direkte resultater av det som pave Johannes
Paul stod for i Polen. Øst- og
Vest-Europa ble gjenforenet. Selv
Garbatsjov innrømmet at pavens
arbeid var helt avgjørende i dette.
Hva kan vår nye pave utrette av
lignende saker? Med sin karisma
tipper jeg at han kan være den som
sprer det limet som skal til for å

bringe Europa ut av dvaletilstanden
og opprette en slagkraftig indre
kjerne, så slagkraftig at i alle fall
jeg kommer til å bli vettskremt etter
hvert.
Putin selv har lyktes voldsomt
i bruke den ortodokse kirke til å
fremme sine politiske mål. Quo
vadis, Europa?

Olav E. Johansen

Kanskje ingen dårlig ide, for de
“nye tidene” er allerede her.
Den siste måneden har vi ikke
kjøpt Finnmarken, og den er
ingen savn. Har holdt oss til superlokale Sør-Varanger Avis
(SVA).
Årsak; Finnmarken er rett og
slett ikke interessant lenger, det
tar noen minutter å bla igjennom den. Det gode reportasjestoffet ser vi sjelden.
Nå i mars/april: det er begrenset hvor mange midtsideisfiskekonkurranser man orker
å lese om.
Om en stor-avis vil lønne seg,
gjenstår å se, men tror ikke det.
Den avisslesende generasjon
begynner å bli godt voksne folk.
Og trolig er det de superlokale avisene som SVA som kommer til å klare seg.
Men uansett; lykke til.
Randi Irene Losoa

24 vil bli sjef
for Barentssekretariatet
Hjelper det å ha partiboka oppdatert ved søknad på denne stillingen. Eller er utlysningen tilpasset de profilerte søkerne?
Bergtor Opsett

Hærverk mot
biler er ikke
akseptabelt
Det her er ikke bra. Selv om
mange (inkludert undertegnede) er skeptisk til at det skal
være fritt frem for utlendinger
til innlandsfiskevannene i vår
kommune, så er hærværk fullstendig uakseptabelt.
Frank M. Ingilæ
Tana-ordfører

forhånd hvor mye fisk han har, blir det vanskeligere å
omgå regelverket både for fisker og kjøper. Jeg skal
også i løpet av kort tid fastsette nye regler om landing av
fangst og hvordan dette skal foregå, og vi skal se på
andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i
vinterens torskefiske.
Med bruk av inspektører fra andre deler av landet og en
omfattende innsats fra direktoratets inspektører ble
omkring 7-8 prosent av landingene kontrollert. Men det
vil aldri bli slik at alle kan kontrolleres, hele tiden. Slik vil
vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet.
Jeg forventer at næringen tar dette på største alvor.
Dette handler til sist om de grunnleggende holdningene,
både på fartøy- og på landsiden.
© Finnmarken
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Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte
første dag etter påske for å ta opp hva vi kan
gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs,
...opplevde jeg stor oppslutning i alle leire for at
situasjonen er uakseptabel og at det er
nødvendig å rydde opp.
Derfor er det med undring og forbauselse jeg nå
ser at enkelte løper fra sitt ansvar. I flere
avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det som skjer over
på staten.
Fiskerne har en fått seg tildelt en eksklusiv rett til
å høste av fellesskapets verdier. Da må
fellesskapet som et minstekrav kunne forvente at
den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen
fangst. Dette skjer over en vekt som allerede
kontrolleres av staten, gjennom det statlige
Justervesenet. Spørsmålet er om alt går over
vekta, og om det vekta viser blir registrert på
sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en
forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og
forsvarlig ressursforvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon,
men det burde sannelig også være viktig for den
enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima
en nedslående spørreundersøkelse der både
fiskere og fiskekjøpere innrømmer at det foregår
kriminalitet i bransjen. Ingen er tjent med
kriminell virksomhet. Svart omsetning virker
konkurransevridende og rammer de som er
lovlydige.
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innlegg som har stått på trykk i
andre medier blir ikke prioritert.

■ Skriv kort. Det øker sjansen

■ Vi forbeholder oss retten til

for å få innlegget på trykk. Lange

Om bærekraftig
gruvedrift
Av Ole Martin Rønning, Høyrepolitiker i Hammerfest
Kommentar til Roy Arne Varsis
artikkel om bærekraftig gruvedrift.
Som nestleder i Naturvernforbundet Avjovarri, en fjelltopp i
Kautokeino kommune, synes
han å ha et sterkt engasjement i
saken omkring Nussir og gruvedrift. Først blir det litt vanskelig å
forstå hva han egentlig mener
med hva som skal til for at en
virksomhet skal være bærekraftig, Det kan synes som han og
Svein Lund, begge i god gammel AKP m-l-stil, lager sine egne
definisjoner på slikt.
Det samme kan man si om
definisjonen av hva som er “giftig gruveavfall”. Det som kommer ut av utløpet på et fjordutslipp er mindre giftig, enn hva
som elva skyller med seg ut i
fjorden årvisst hver vår. Det er
de samme bergartene som er
knust ned til fin sand, og inneholdet er nesten det samme.
Den store forskjellen er faktisk
at fra gruveavfallet, så er kobber
og andre tungmetaller tatt ut i
prosessen, og bare en liten promille er tilbake. Man har fra
samme kant argumentert over
det “giftige kobberet” tidligere.
Nå er kobber tatt av miljømyndighetenes liste over giftig
avfall, og slik faller også store
gode argumenter i grus. Men
godt er det å tenke på, at kobber
ikke lengre er giftig i vannsammenheng, spesielt for oss som
har kobberrør i husene våre, vi
kan nå igjen drikke vann uten å
frykte å bli forgiftet.
De andre tungmetallene,
som kommer ut av gruvedriften,
vil også avbindes, og foredles
slik at de ikke slipper ut i fjorden i noen konsentrasjoner
som kan være skadelig for
noen. Gruveavgang er allikevel
skadelig for bunndyr og vegetasjon.
Tidligere da gruven sist var i
drift, ble avfallet pumpet ut på
svært grunt vann, og ødela mye
av bunnfaunaen innerst i fjorden. Nå er det et paradoks at
antall kilo fanget laks i Repparfjordelva, steg faktisk kraftig
under hele gruveperioden, og
laksen synes ikke å ta skade av
utslippene. Fjorden ga like mye
fisk hele tiden, med årlige svingninger som i andre fjorder omkring og i like stor grad.
Men for bunndyrene var det
verre, de ble kvalt av støvet, og
det tok mange år før de var etablert tilbake. Denne gangen skal
utslippene ut på dypt vann. På
omkring 100 meters dyp, eksisterer det svært lite liv på bunnen. Den består i all hovedsak
av fin sand i de dypeste områdene, og denne sanden er summen av de utvaskede mineralene som elva har bragt dit over
mange år. Uten å fjerne metaller
i prosessen.
Hvis deponiet ble lagt på
land, ville situasjonen blitt noe
helt annet. Man ville ha hatt

vann som trenger igjennom fyllingen hele tiden, og mineraler
ville da bli løst opp av sure bestandeler og ville ende i fjorden.
Under vann er det ingen vertikal
vannstrøm gjennom massene.
De sedimenteres hurtig, og blir
liggende. På land ville slike deponi være et problem i mange
hundre år.
Så når Varsi snakker om bærekraft, glemmer han, som også
både Altmann og T. Olsen, alternativene. Sametinget har jo
signalisert at de vil være mer positive til gruvedrift, hvis de får en
urfolksavgift. (Det får de ikke)
Slikt lukter av korrupsjon spør
du meg.
Varsi trekker også frem reindrifta, men siden det er snakk
om underjordisk drift, er det
nok en stor skuffelse for reindrifta, som slik ikke får mye erstatning for tapt beite inne i fjellet. Men alternativer til arbeidsplasser i Kvalsund kommune,
har hverken Varsi eller de andre
kritikerne, de foretrekker vistnok NAV som arbeidsgiver i stedet.

Kun de som
trenger det
skal få
Av Erlend Wiborg, arbeids- og
sosialpolitisk talsmann, Frp
Det vil skje store endringer i
NAV den nærmeste tiden. Frp
garanterer at straks NAV-utvalget legger frem sin første delrapport 15. september vil vi begynne arbeidet med å endre
NAV.
Meningen er ikke at NAV skal
løse alle små og store problemer for folk. NAVs oppgaver er
mer begrenset, og dreier seg i
all hovedsak om å hjelpe de
som faktisk trenger det mest. Vi
må bli flinkere til å få folk ut i arbeid, slik at de blir i stand til å ta
vare på seg selv. Det er godt for
den enkelte og god samfunnsøkonomi. Samtidig må vi også
se på hvordan vi kan få slutt på
svindel av og snylting på systemet. Det har beklageligvis blitt
stadig flere med et sugerør ned
i den felles velferdskassen.
Disse tilegner seg urettmessig skattepenger betalt inn av
lovlydige borgere. Det svekker
legitimiteten til våre velferdssystemer og skattenivå.
NAV sin egen statistikk viser
at stadig flere unge blir Navere.
Vi vil sørge for at ungdom snus i
NAV-døren. Den forrige regjeringen var mest opptatt av å
være snille og si det folk vil høre.
Vi er mest opptatt av å få ungdom på rett spor. Det er ikke for
å være slemme, men for å få
dem ut i arbeidslivet for sin
egen del. Vi vil blant annet ha
aktivitetsplikt for alle unge. Hvis
de ikke kvalifiserer seg til jobb,
så får de ikke penger. Møter de
ikke opp, så får de fratrekk. Vi vil
være tøffere med snylterne.
Heldigvis har Frp og Høyre
politisk vilje og handlekraft til å
bekjempe trygdemisbruket.

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

samt å lagre og
utgi innlegg i
elektronisk
form.

!

Av Stig Rune Nergaard, Finnmark Frp

■ Innlegg honoreres ikke, og tilsendte manus blir
normalt ikke returnert.

å forkorte og redigere innlegg,
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Redaktør Svein G. Jørstad

Fremskrittspartiet støtter tankegangen om at utvinning av petroleumsressurser skal ha et generasjonsperspektiv, hvor verdiskapingen skal komme
hele landet til gode i et langsiktig perspektiv. Frp
mener verdiene bør investeres både i utlandet og
i norsk samfunnsøkonomisk lønnsom realkapital.
Høye oljepriser har gjort at oljefondet vokser langt
raskere enn forventet. Frp vil at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) fortsatt skal investere hovedde-

len av kapitalen i verdipapir i utlandet. Men størrelsen gjør at man bør ha flere investeringsstrategier. Frp vil derfor arbeide for at det opprettes fond
som har fokus på aktiv forvaltning, og at dette utøves av norske kapitalmiljøer. Eiendomsporteføljen
bør skilles ut som egen enhet. Det bør opprettes et
investeringsfond for investeringer i utviklingsland
og et investeringsfond innrettet mot selskaper
innen fornybar energi. Selskaper som NorFund bør
tilføres mer kapital for å videreutvikle selskapet i

positiv retning. Felles for disse er fortsatt fokus på
markedsbaserte og lønnsomme investeringer. Frp
ønsker at deler av statens finansielle formue skal
investeres i unoterte aksjer, og at forvaltningen av
disse pengene skal skje fra kompetente miljøer i
Norge. Fremskrittspartiet vil erstatte dagens handlingsregel med et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken. Skille mellom drift og investeringer i statsbudsjettet. Definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme investeringer som formues-

omplassering. Sikre stabile og langsiktige rammebetingelser for å sikre økt produktivitet. Sikre Norges Bank en fri rolle og sette et lavt inflasjonsmål.
Redusere det offentlige byråkratiet og frigjøre arbeidskraft til privat sektor. Styrke forskning og utdanning for å stimulere til verdiskaping. Skille Norges Bank og Statens Pensjonsfond Utland. Sikre et
uavhengig, effektivt og kompetent finanstilsyn.

Kvinner må
bli tøffere

Utdanning for morgendagens reiseliv
Av Knut Fossgard og Stian Stensland, forskere, naturbasert reiseliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås

Bærekraft, gode naturopplevelser,
og levende distrikter er ifølge Norges reiselivsstrategi, sentrale stikkord for at norsk reiseliv skal lykkes som satsingsnæring framover.
En ny forskningsstudie indikerer
imidlertid at få studiesteder tilbyr
den helhetlige kompetansen som
morgendagens reiseliv trenger.

Naturbasert
Reiselivet i Norge omsetter for om
lag 140 milliarder kroner og gir
225.000 arbeidsplasser. Det naturbaserte reiselivet er ifølge verdens
turismeorganisasjon den sektoren i
reiselivet som vokser raskest. Norges landskap med fjell, fjorder og
relativt urørt natur er derfor grunnen til at naturopplevelser og naturbasert reiseliv står sentralt i reiselivstrategien.
Den naturbaserte reiselivsnæringen omfatter bedrifter og organisasjoner med virksomhet primært rettet mot mennesker som besøker naturområder utenfor sine
vanlige omgivelser. Her er både bedrifter, miljø- og friluftslivsorganisasjoner, grunneiere, og offentlig
miljøforvaltning representert.
Følgelig er de ulike aktørenes involvering i, og jobbmulighetene
innenfor, det naturbaserte reiselivet mer varierte og mangesidige
enn i det såkalte tradisjonelle reiselivet, som gjerne har fokus på
overnatting og servering.
Sammensatt kompetanse
Det naturbaserte reiselivet omfatter kompetanse innen reiseliv, aktivitet og naturforvaltning. De gode
opplevelsene krever kunnskap om
formidling og tilrettelegging. Produktutvikling og kreativitet er nødvendig for å utvikle, og kunne ta betalt for, attraktive aktiviteter i norsk
natur, som allemannsretten gir alle
fri tilgang til.
I tillegg skal bærekraftprinsippene ivaretas. Bedriftene skal være
økonomisk levedyktige, ta vare på

natur og miljø, og bidra til utvikling av gode lokalsamfunn. Ytterligere spesialkompetanse kreves av
den som satser i nisjemarkedet. Fuglesafari, toppturer eller økoturisme tiltrekker seg kunnskapsrike
gjester med forventninger om reiselivsprodukter av høy kvalitet.

studentene lærer om økonomi, administrasjon, hotell og servering,
friluftslivstudentene om aktivitet
og formidling, og naturforvalterne
om vern og forvaltning.
Det er noen få utdanningsløp
som tilnærmingsvis dekker helheten i det naturbaserte reiselivet.

Bedriftenes behov
En studie fra NMBU anslår at Norge har anslagsvis 3000 bedrifter
som tilbyr og tar betalt for guidede
eller tilrettelagte aktiviteter i naturen. Mange av disse naturbaserte
reiselivsbedriftene er små og har
begrensede ressurser, men skal likevel levere sammensatte produkter til et krevende marked. Kun
halvparten er medlemmer av formelle nettverk som destinasjonsselskaper eller interesseorganisasjoner.
I vår undersøkelse rapporterer
bedriftene at de eksempelvis trenger kompetanse i formidling, naturforvaltning og språk. Samtidig tillater ikke økonomien at man ansetter nye medarbeidere. Kompetansen må samles på de ansatte man
har eller den må hentes inn fra rådgivingsapparatet.

Den naturbaserte
reiselivspraktiker
Eksempelvis tilbyr Høgskolen i
Telemark bachelorgrad i friluftsliv,
kultur- og naturveiledning.
Universitetet i Tromsø utdanner
arktiske naturguider med kompetanse innen friluftsliv, reiseliv og
natur.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) utdanner masterstudenter i naturbasert reiseliv med kompetanse i reiseliv, naturforvaltning, entreprenørskap og samfunnskunnskap.
Om få år ser vi kanskje den første
naturbaserte reiselivspraktiker,
kandidaten som vet hvordan man
utvikler, selger og gjennomfører attraktive reiselivsaktiviteter på naturens og samfunnets premisser.

“Det er noen få utdanningsløp som tilnærmingsvis dekker helheten i det naturbaserte
reiselivet.
Dagens utdanningstilbud
I en ny studie publisert i tidsskriftet
Utmark (www.utmark.org) kartla
vi de studietilbud på høgskole- og
universitetsnivå som utdanner kandidater til det naturbaserte reiselivet. Studier i reiseliv, friluftsliv,
naturforvaltning, opplevelsesøkonomi og næringsutvikling ble
gjennomgått.
Resultatene viser at utdanningsinstitusjonene holder seg til de tradisjonelle disiplinene. Reiselivs-

Morgendagens utdanning
NMBU styrker nå utdanning og
forskning med ansettelse av Norges første professor i naturbasert
reiseliv. En drøy måned før søknadsfristen 1. juni opplever vi også
en dobling i antall førsteprioritetssøkere til masteren i naturbasert
reiseliv sammenlignet med samme
tidspunkt i fjor. Det indikerer at studentene har fått øynene opp for de
mange spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i det naturbaserte reiselivet.
Flere studiesteder gjør tilsvarende grep ved at studienes innhold
utvikles og tilpasses kompleksiteten i denne delen av reiselivet. Utdanningssektoren bidrar på denne
måten til at reiselivet kan ta ut mer
av verdien i det som for mange turister er «reason to go» til Norge: de
intense og attraktive naturopplevelsene.

Av Utdanningsforbundet i
Hammerfest, Måsøy, Vardø og
Karasjok

Rafting er en typisk naturbasert
reiselivsaktivitet. Her er studenter fra masterprogrammet naturbasert reiseliv på Ås på utferd og
besøk hos aktivitetsbedriften Serious Fun i Dagali.
Foto: Stian Stensland

Uakseptabel ansvarsfraskrivelse
a
Av Elisabeth Aspaker, (H),
fiskeriminister

OGSÅ DE SMÅ: - forhåndsinnmelding av fangst er et viktig preventivt
virkemiddel og vil utvide dette også til de små båtene, skriver fiskerimiinister Elisabeth Aspaker bl.a.
Foto: Ole Åsheim.
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Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte første dag etter
påske for å ta opp hva vi kan gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs, opplevde jeg stor
oppslutning i alle leire for at situasjonen er uakseptabel og at det
er nødvendig å rydde opp.
Derfor er det med undring og
forbauselse jeg nå ser at enkelte
løper fra sitt ansvar. I flere avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget forsøkt å skyve ansva-

ret for det som skjer over på staten.
Fiskerne har en fått seg tildelt
en eksklusiv rett til å høste av fellesskapets verdier. Da må fellesskapet som et minstekrav kunne
forvente at den enkelte fisker
kan gjøre rede for sin egen
fangst. Dette skjer over en vekt
som allerede kontrolleres av staten, gjennom det statlige Justervesenet. Spørsmålet er om alt
går over vekta, og om det vekta
viser blir registrert på sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en forutsetning

for korrekt kvotefastsettelse og
forsvarlig ressursforvaltning. Det
er viktig for Norges omdømme
som forsvarlig fiskerinasjon,
men det burde sannelig også
være viktig for den enkelte fisker
å ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte
forskere på Nofima en nedslående spørreundersøkelse der
både fiskere og fiskekjøpere innrømmer at det foregår kriminalitet i bransjen. Ingen er tjent
med kriminell virksomhet. Svart
omsetning virker konkurransevridende og rammer de som er

lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det
som skjer på kaikanten. Derfor
mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt
virkemiddel og vil utvide dette
også til de små båtene.
Det er åpenbart at når fiskeren
må melde inn på forhånd hvor
mye fisk han har, blir det vanskeligere å omgå regelverket
både for fisker og kjøper. Jeg skal
også i løpet av kort tid fastsette
nye regler om landing av fangst
og hvordan dette skal foregå, og
vi skal se på andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mang-

edoblet kontrollene i vinterens
torskefiske.
Med bruk av inspektører fra
andre deler av landet og en omfattende innsats fra direktoratets
inspektører ble omkring 7-8 prosent av landingene kontrollert.
Men det vil aldri bli slik at alle
kan kontrolleres, hele tiden. Slik
vil vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet. Jeg forventer at næringen tar dette på
største alvor. Dette handler til
sist om de grunnleggende holdningene, både på fartøy- og på
landsiden.

Til tross for økt fokus på likestilling og likelønn, har lønnsforskjellen mellom kvinner og
menn økt de siste årene. Høytlønnede yrker i privat sektor er
mannsdominert, mens lavtlønnede yrker i offentlig sektor er
kvinnedominert. Det finnes lavtlønnede yrker i privat sektor,
men disse har en tendens til å
være kvinnedominert, og det finnes høytlønnede stillinger i offentlig sektor som tenderer til å
være mannsdominert.
Den gjennomsnittlige lønnsforskjellen viser at kvinner tjener 86,5 prosent av menn, dette
tallet var 84,3 prosent i 2003. En
økning, ja, men kun på 2 prosent.
For høgskolegruppene går det
enda saktere: her tjener kvinner
80,6 prosent av menn med
sammenlignbar utdanning. Det
tallet var 80,2 i 2003. På 10 år er
forskjellen redusert med kun 0,4
prosent. Det burde selvfølgelig
være lik lønn for likt arbeid og
lik utdanning. Når man samtidig
vet at det er stadig flere kvinner
som tar høyere utdanning enn tilfellet er for menn, og at kvinneandelen ved de høyere utdanningsinstitusjonene er på 62 prosent, burde dette gjøre utslag på
kvinners lønn, men gjør det ikke.
Og så vil enkelte hevde, blant
annet Kristin Clemet i Civita, at
når for eksempel lærerne nekter
å akseptere mer individuell
lønnsfastsettelse, så har det en
pris: De flinkeste lærerne får
ikke den lønnsøkningen de ellers
kunne fått, mens de dårligste lærerne får mer enn de fortjener.
Og alle får ganske lite, fordi de er
så mange som skal ha. Hvordan
denne tankegangen kan brukes
om likelønn, er for oss uforståelig. Hadde all lønn vært forhandlet lokalt, er vi overbevisst om at
de urettmessige lønnsforskjellene ville blitt ytterligere forverret.
Slik vi erfarer det, er menn
«mer frampå» og tør å fremheve
seg selv i lønnsforhandlinger,
mens kvinner ofte er usikre i forhold til å argumentere for økning
av sin egen lønn. Dette har sjelden sammenheng med faktisk
kompetanse, men er sterkt relatert til kjønnsroller som absolutt
burde høre fortiden til. Derfor
må kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, blant annet i barnehage- og skolesektoren, prioriteres høyt i årene som kommer.
Likelønn må naturligvis gå
begge veier. Skulle kvinner ha
høyere lønn enn menn for samme arbeid og samme kvalifikasjoner, ville dette være like galt
som det motsatte.
Kvinner må innse at de ikke
har grunn til å mistro sin kompetanse sammenlignet med menns
– de må bli «tøffere» når lønn
skal fastsettes! Menn, derimot,
burde kanskje bli «tøfflere»?

vanskeligere å omgå regelverket både for fisker og
kjøper. Jeg skal også i løpet av kort tid fastsette nye
regler om landing av fangst og hvordan dette skal foregå,
og vi skal se på andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i
vinterens torskefiske.
Med bruk av inspektører fra andre deler av landet og en
omfattende innsats fra direktoratets inspektører ble
omkring 7-8 prosent av landingene kontrollert.
Men det vil aldri bli slik at alle kan kontrolleres, hele
tiden. Slik vil vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet.
Jeg forventer at næringen tar dette på største alvor.
Dette handler til sist om de grunnleggende holdningene,
både på fartøy- og på landsiden.
Bildetekst: OGSÅ DE SMÅ: - forhåndsinnmelding av
fangst er et viktig preventivt virkemiddel og vil utvide
dette også til de små båtene, skriver fiskerimiinister
Elisabeth Aspaker bl.a.
© Finnmark Dagblad

Så vi må gjøre noe med det som skjer på
kaikanten. Derfor mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt virkemiddel og vil
utvide dette også til de små båtene.
Det er åpenbart at når fiskeren må melde inn på
forhånd hvor mye fisk han har, blir det
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Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte
første dag etter påske for å ta opp hva vi kan
gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs,
opplevde jeg stor oppslutning i alle leirer for at
situasjonen er uakseptabel og at det er
nødvendig å rydde
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Bidrar i sitt
nye hjemland
DET ER LETT Å GLEMME at mange innvandrere og nye
landsmenn bidrar til fellesskapet gjennom hardt arbeid
og skapertrang. Slike historier drukner lett i støyen rundt
flyktninger som kjemper for oppholdstillatelse, eller som
utvises fordi de ikke har oppholdstillatelse, eller ikke kan
utvises fordi det er ingen land som vil ta imot dem.
MIDT OPPI DENNE STØYEN er det mange innvandrere
som daglig gjør en innsats på like fot med andre innbyggere. De jobber og sliter, og betaler sin skatt til lokalsamfunnet.
I GÅR KUNNE VI FORTELLE om en av disse, Madjid Feizi.
Han kom til Norge for ti år
Midt oppi
siden. Han startet med to
denne støyen tomme hender, som han
sier, og har nå sin egen beer det mange drift med 3–4 ansatte.

Fiskerne har en fått seg tildelt en eksklusiv rett til
å høste av fellesskapets verdier. Da må
fellesskapet som et minstekrav kunne forvente at
den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen
fangst. Dette skjer over en vekt som allerede
kontrolleres av staten, gjennom det statlige
Justervesenet. Spørsmålet er om alt går over
vekta, og om det vekta viser blir registrert på
sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en
forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og
forsvarlig ressursforvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon,
men det burde sannelig også være viktig for den
enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima
en nedslående spørreundersøkelse der både
fiskere og fiskekjøpere innrømmer at det foregår
kriminalitet i bransjen.

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

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

Ferga Skutvik-Svollvær
Det finnes ingen
framkommelighetsbehov som gjør det
nødvendig å opprettholde dette fergesambandet skriver fylkesråd for
samferdsel Tove Mette Bjørkmo.

+XVN n EHVWLOO GLQ

7HDP /RIRWHQMDNNH
VHQHVW O¡UGDJ  PDL
'X ILQQHU GHQ Sn

I DAG SKRIVER
Jan Erdahl

Kabelvåg.

innvandrere som
daglig gjør en innsats VI ER GLADE FOR AT VI
BIDRA med denne hispå like fot med andre KAN
torien. Den kan være med
på å nyansere synet på inninnbyggere.
vandrere som personer som
bare blir tildelt hjelp av det
offentlige uten selv å bidra.
Feizi forteller hvor vanskelig det er å komme i gang som
innvandrer. Det er vanskelig å forstå systemet i det norske
samfunnet, sette seg inn i regler og lover. Det er heller
ikke lett å få seg jobb.
FEIZI SYNES DET ER TRIST at nordmenn får et dårlig inntrykk av sine nye landsmenn. Han mener det er viktig at de
som kommer hit får hjelp til å finne seg arbeid slik at de
kan bidra til fellesskapet.
DEN UNGE INNVANDREREN har fått muligheten til å lykkes, og det mener han skyldes at han har fått god hjelp fra
mange nordmenn til å komme i gang. Dette er en historie
som godt kan gjentas, dersom vi andre legger godviljen til.

...opp. Derfor er det med undring og forbauselse
jeg nå ser at enkelte løper fra sitt ansvar. I flere
avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det som skjer over
på staten.
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Si din mening i Lofotposten

Et fredet Henningsvær
RIKSANTIKVAREN vil frede fiskeværet Henningsvær. Det
er snakk om en kulturmiljøfredning som skal bevare stedets særegenhet for framtida,
FORSLAGET FRA RIKSANTIKVAREN er tatt mot med behersket optimisme blant folk på stedet. Som innbyggerforeningens leder, Alf Kenneth Johansen, sier det: – Vi er
stolte over at man nasjonalt ser at Henningsvær er så verdifullt at det må tas vare på.
JOHANSEN ER OPPTATT av at bevaring og bruk må gå
hånd i hånd. Også ordfører Eivind Holst har vært opptatt
av dette, og han forteller at Riksantikvaren var klar på at
ingenting blir vernet om det ikke blir brukt, det betyr forfall.
EN SLIK VERNETANKE høres fornuftig ut. Kan man ta vare
på det unike ved Henningsvær, og samtidig skape et sted
hvor folk trives med å bo, samtidig som det er rom for utvikling, er vel dette en god tanke.

Ja, slik kan det skrives. Etter å
ikke ha gjort noe som helst for å
prøve å opprettholde sambandet lar
man det se ut som om at det ikke er
behov for denne overfarten.
Vet at der ble plassert noen esker
med skjemaer på et bord i salongen
om bord i fergen.
Her kunne, om det var ønskelig,
passasjerer fylle ut hva de mente og
hvor de reiste og deretter legge papirene i en annen eske som også sto
på bordet. Med andre ord fritt fram
for hvem som helst som ville skrive
eller lage papirfly av de fine dokumenter som selv ikke mannskapet
visste hva skulle brukes til.
En gange så jeg at der var en
mannsperson om bord og hentet
disse papirene som trolig skulle
legges i en annen eske for så å sendes en eller annen plass.
Det finnes sikkert noen som er i
mot denne fergeruten, men etter
som skriverier i avisen opp
gjennom årene sier det motsatte
skulle en tro det var behov for også
denne ruten over fjorden.
Her får trailersjåførene hviletid.
Turister får ikke rost sambandet
godt nok og folket for øvrig kan reise fritt mellom Lofoten og Hamarøy.
Ville vel vært mye bede om samferdsel Nordland gjorde noe for å
øke oppmerksomheten rundt dette
sambandet som bare et fåtall er
imot istedenfor det motsatte.
Kanskje kunne samferdsel Nordland bidra til at det blir satt opp ruteplaner som reiseselskaper kunne
forholde seg til. Kanskje plassere
skilt med ruteplan skilt der det i dag
er mangelfullt. Næringslivet skriker etter muligheter for å kunne

Skutvikferga ved kai i Svolvær:

planlegge sin drift og turistnæringen i Hamarøy og Lofoten har behov for å ha denne ruten for å opprettholde tidligere års drift samt
videreutvikle det.
Miljøet som så mange er opptatt
av blir ikke sett mye på i denne
sammenhengen.
Her skal trafikken ledes fra Lofoten via Lødingen (300 km) tur/retur.

Foto: Hugo Johansen

Nye gassferger er innkjøpt for
å spare miljøet. Ferger med så lite
motorer at de har store problemer
med å komme til kai om det skulle
være noe vind. Har stått i kø på
Lødingen flere enn en gang og
ringt ferga som svarer at vi ligg nu
her på Bognes og venter på å komme til kai. I mellomtiden står nu
jeg og alle andre som har forurenset den fine Lofast og fortsatt spyr

ut eksos. Vil i det lengste tro at
samfunnet inkludert samferdselsråden snur i saken og kommer til
fornuft.
Lofast og Lødingen er et godt
alternativ, men Skutvikferga som
i 50 år har trafikkert Lofoten er det
beste for alle parter

RETTELSE
Ved en feil hadde navnet til forfatteren av gårdagens kronikk: Bededagsgudstjenester og val i Lofoten
1814, falt ut.
Den som hadde skrevet artikkelen
var professor Halgeir Elstad. Han er
professor i Oslo og Tromsø, og er fra
Vestvågøy. Han har stillingen som
studiedekan ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Uakseptabel ansvarsfraskrivelse
Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte første dag etter
påske for å ta opp hva vi kan gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs, opplevde jeg stor
oppslutning i alle leirer for at situasjonen er uakseptabel og at
det er nødvendig å rydde opp.

LOFOTPOSTEN arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presse-skikk. Pressens Faglige Utvalg (PFU)
behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46, sentrum, 0101 Oslo.
Telefon 22 40 50 40, telefaks 22 41 19 80.
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Derfor er det med undring og forbauselse jeg nå ser at enkelte løper
fra sitt ansvar. I flere avisinnlegg
har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det
som skjer over på staten.
Fiskerne har en fått seg tildelt en

eksklusiv rett til å høste av fellesskapets verdier. Da må fellesskapet som et minstekrav kunne forvente at den enkelte fisker kan gjøre rede for sin egen fangst. Dette
skjer over en vekt som allerede
kontrolleres av staten, gjennom det
statlige Justervesenet. Spørsmålet
er om alt går over vekta, og om det
vekta viser blir registrert på sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte
fangsttall er en forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og forsvarlig
ressursforvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig

fiskerinasjon, men det burde sannelig også være viktig for den enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima en nedslående
spørreundersøkelse der både fiskere og fiskekjøpere innrømmer at
det foregår kriminalitet i bransjen.
Ingen er tjent med kriminell virksomhet. Svart omsetning virker
konkurransevridende og rammer
de som er lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det som
skjer på kaikanten. Derfor mener
jeg forhåndsinnmelding av fangst

er et viktig preventivt virkemiddel
og vil utvide dette også til de små
båtene. Det er åpenbart at når fiskeren må melde inn på forhånd hvor
mye fisk han har, blir det vanskeligere å omgå regelverket både for
fisker og kjøper. Jeg skal også i løpet av kort tid fastsette nye regler
om landing av fangst og hvordan
dette skal foregå, og vi skal se på
andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i vinterens torskefiske. Med bruk av inspektører fra
andre deler av landet og en omfattende innsats fra direktoratets in-

spektører ble omkring 7–8 prosent
av landingene kontrollert. Men det
vil aldri bli slik at alle kan kontrolleres, hele tiden. Slik vil vi heller
ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse
for fiskerikriminalitet. Jeg forventer at næringen tar dette på største
alvor. Dette handler til sist om de
grunnleggende holdningene, både
på fartøy- og på landsiden.
Elisabeth Aspaker



        

Fiskeriminister

vanskeligere å omgå regelverket både for fisker og
kjøper. Jeg skal også i løpet av kort tid fastsette nye
regler om landing av fangst og hvordan dette skal foregå,
og vi skal se på andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i
vinterens torskefiske.
Med bruk av inspektører fra andre deler av landet og en
omfattende innsats fra direktoratets inspektører ble
omkring 7-8 prosent av landingene kontrollert. Men det
vil aldri bli slik at alle kan kontrolleres, hele tiden. Slik vil
vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet.
Jeg forventer at næringen tar dette på største alvor.
Dette handler til sist om de grunnleggende holdningene,
både på fartøy- og på landsiden.
© Lofotposten

Ingen er tjent med kriminell virksomhet.
Svart omsetning virker konkurransevridende og
rammer de som er lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det som skjer på
kaikanten. Derfor mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt virkemiddel og vil
utvide dette også til de små båtene. Det er
åpenbart at når fiskeren må melde inn på
forhånd hvor mye fisk han har, blir det
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Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte
første dag etter påske for å ta opp hva vi kan
gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs,
opplevde jeg stor oppslutning i alle leire for at
situasjonen er uakseptabel og at det er
nødvendig å rydde
...opp.
Derfor er det med undring og forbauselse jeg nå
ser at enkelte løper fra sitt ansvar. I flere
avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget
forsøkt å skyve ansvaret for det som skjer over
på staten.
Fiskerne har fått seg tildelt
en eksklusiv rett til å høste av fellesskapets
verdier. Da må fellesskapet som et minstekrav
kunne forvente at den enkelte fisker kan gjøre
rede for sin egen fangst. Dette skjer over en vekt
som allerede kontrolleres av staten, gjennom det
statlige Justervesenet. Spørsmålet er om alt går
over vekta, og om det vekta viser blir registrert på
sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en
forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og
forsvarlig ressurs - forvaltning. Det er viktig for
Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon,
men det burde sannelig også være viktig for den
enkelte fisker å ha trygghet for at levebrødet
deres høstes bærekraftig.
I slutten av mars presenterte forskere på Nofima
en nedslående spørreundersøkelse der både
fiskere og fiskkjøpere innrømmer at det foregår
kriminalitet i bransjen. Ingen er tjent med
kriminell virksomhet.
Svart omsetning virker konkurransevridende og
rammer de som er lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det som skjer på
kaikanten. Derfor mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt virkemiddel og vil
utvide dette også til de små båtene. Det er
åpenbart at når fiskeren må melde inn på

Leserbrev

Bladet Vesterålen Ons 30. april 2014

Avgiftshopp for norske distrikter
Lokale energiselskaper er nøkkelbedrifter for næringsutvikling og arbeidsplasser. Derfor
mener KS Bedrift at regjeringen
må finne en løsning for å sikre
at energiselskapene fortsatt
kan få støtte på lik linje med andre virksomheter i distriktene.
Finansdepartementet varslet 13. mars at flere sektorer
ikke lenger får differensiert arbeidsgiveravgift fra 1.juli i år.
Dette rammer våre energimedlemmer, og hele distrikts-Norge. Grunnen er at EU ekskluderer disse sektorene i retningslinjene for regionalstøtte.
Støtte til energibedrifter skal
heretter kun vurderes opp mot
retningslinjene for miljø – og
energistøtte. Disse retningslinjene ble vedtatt av Europakommisjonen 9. april. Det åpnes her
for å ta hensyn til vanskeligstilte områder. Næringsminister
Monica Mæland sa på KS Bedriftenes Møteplass 9. april at
Regjeringen er klar over problemstillingen og jobber med
saken. KS Bedrift mener det er
svært viktig at energiselskapene i distriktene får videre
støtte.
I notifiseringen til EFTAs
overvåkningsorgan (ESA) om
regionalstøtte 13.mars ble det
av Finansdepartementet blant
annet definert at nettvirksomhet skal få full arbeidsgiveravgift. KS Bedrift mener det ville

Kun de
som trenger det
skal få
Det vil skje store endringer i
Nav den nærmeste tiden. Frp
garanterer at straks Nav-utvalget legger frem sin første delrapport 15. september vil vi begynne arbeidet med å endre
Nav.
Meningen er ikke at Nav skal
løse alle små og store problemer for folk. Navs oppgaver er
mer begrenset, og dreier seg i
all hovedsak om å hjelpe de
som faktisk trenger det mest. Vi
må bli flinkere til å få folk ut i
arbeid, slik at de blir i stand til å
ta vare på seg selv. Det er godt
for den enkelte og god samfunnsøkonomi.
Samtidig må vi også se på
hvordan vi kan få slutt på svindel av og snylting på systemet.
Det har beklageligvis blitt stadig flere med et sugerør ned i
den felles velferdskassen. Disse tilegner seg urettmessig
skattepenger betalt inn av lovlydige borgere. Det svekker legitimiteten til våre velferdssystemer og skattenivå.
Navs egen statistikk viser at
stadig flere unge blir navere. Vi
vil sørge for at ungdom snus i
Nav-døren. Den forrige regjeringen var mest opptatt av å
være snille og si det folk vil
høre. Vi er mest opptatt av å få
ungdom på rett spor. Det er
ikke for å være slemme, men
for å få dem ut i arbeidslivet for
sin egen del.
Vi vil blant annet ha aktivitetsplikt for alle unge. Hvis de
ikke kvalifiserer seg til jobb, så
får de ikke penger. Møter de
ikke opp, så får de fratrekk. Vi
vil være tøffere med snylterne.
Heldigvis har Frp og Høyre
politisk vilje og handlekraft til å
bekjempe trygdemisbruket.
Erlend Wiborg,
stortingsrepresentant (Frp)

Kristin H. Lind

Niklas Kalvø Tessem

være naturlig å unnta nettvirksomheten, som ikke er konkurranseutsatt. Den er finansiert
over nettleien, og fastsatt av
myndighetene. Nettselskapene
i områder med differensiert arbeidsgiveravgift har ofte høy
nettleie fra før, fordi det i distriktene er mye nett per innbygger å drifte og vedlikeholde.
Dermed blir det en dobbel
«straff» for innbyggerne i områder hvor det er godtatt av ESA
at det er behov for regionalstøtte.
Ordningen med differensiert
arbeidsgivergiveravgift stimulerer til utvikling av næringsli-

vet i grisgrendte områder og er
et svært viktig bidrag til å holde
lokalsamfunnene levende. Det
er avgjørende for innbyggerne i
disse områdene at regjeringen
finner kompenserende tiltak
for driftsstøtte til energisektoren.
KS Bedrift jobber videre for
å få en god løsning på denne saken
Kristin H. Lind,
Fagleder, KS Bedrift Energi
Niklas Kalvø Tessem,
Næringspolitisk rådgiver,
KS Bedrift Energi

Trist skue i Melbu sentrum

Melbu sentrum. (Foto: Øystein Rysst)
Her har det i flere år nå blitt
brukt mye penger på, og gjort
et stort arbeid med forskjønning av Melbus hovedgate. Ei
såkalt miljøgate i forbindelse
med legging av nytt vann og avløpsnett. Arbeidet er ennå ikke
avsluttet. Men bare et steinkast
unna mot øst og nede på fyllingen ved indre havn ser det i dag
dessverre slik ut. En stor kontrast til det flotte gatepartiet. Vi
er selvsagt klar over at fyllingen midlertidig brukes som lagerplass i forbindelse med arbeidet med gata, men likevel
går det da an å holde orden på

tingene. Det er nærliggende
nesten å tenke på dette som ei
søppelfylling. Og området ligger midt i øyet for både inn- og
utfarten til sted og ferge. Nå får
vi håpe at de som leier, bruker
og eier området rydder opp.
Det er ikke mye som skal til for
å få det til å se bra ut. Det nærmer seg nå både turistsesong
og Sommer-Melbu. Men uansett, slik skal det ikke se ut i et
ellers rimelig ryddig Melbu sentrum.
Øystein Rysst

Uakseptabel ansvarsfraskrivelse
Da jeg innkalte fiskeriorganisasjonene til møte første dag etter påske for å ta opp hva vi kan
gjøre for å komme fiskerikriminaliteten til livs, opplevde jeg
stor oppslutning i alle leire for
at situasjonen er uakseptabel
og at det er nødvendig å rydde
opp.
Derfor er det med undring
og forbauselse jeg nå ser at enkelte løper fra sitt ansvar. I
flere avisinnlegg har Arne Pedersen i Kystfiskarlaget forsøkt
å skyve ansvaret for det som
skjer over på staten.
Fiskerne har fått seg tildelt
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Åpent brev til statsministeren

en eksklusiv rett til å høste av
fellesskapets verdier. Da må
fellesskapet som et minstekrav
kunne forvente at den enkelte
fisker kan gjøre rede for sin
egen fangst. Dette skjer over en
vekt som allerede kontrolleres
av staten, gjennom det statlige
Justervesenet. Spørsmålet er
om alt går over vekta, og om
det vekta viser blir registrert på
sluttseddelen.
Jeg har understreket at korrekte fangsttall er en forutsetning for korrekt kvotefastsettelse og forsvarlig ressursforvaltning. Det er viktig for

Når vår gode statsminister besøker Nordlaks, da håper
undertegnede på at ministeren
setter søkelys på miljøsikkerheten i oppdrettsanleggene. Vi
kjenner jo alle til at bedriften er
ute etter større arealer. Dette er
jo også helt naturlig, men en må
ikke la seg lure til å øke nåværende biomasse i forhold til
areal i eksisterende anlegg.
Dette fordi at da gir en maksimale livsvilkår for uønskede
parasitter i stedet for å bekjempe dem. Og dette føre var-prinsippet gjelder i størst grad for
månedene juli, august og september.
Det er også sånn at hele vår
landsdel er og har grunn til å

være stolte av hva denne bedriften har fått, og nå er det
sånn at bedriften vil så klart ha
helårlig kontinuitet i sin produksjon. Men dette må ikke gå
på bekostning av bedriftens
anerkjennelse av miljøvennlige
matvarer.
Det aller viktigste for denne
bedriften er at den fortsatt vil
være ledende på miljø, dette for
å kunne være økonomisk bærekraftig for landsdelen både på
kort og lengre sikt.
PS. Det er dessverre ikke
sånn at våre myndigheter alltid
har gjort de riktige valgene.
Asle Odd Olaisen,
Bø i Vesterålen

Arbeid mot sosial dumping
Alle som jobber i Norge, skal ha
norske lønns- og arbeidsvilkår.
Det er også i norske arbeidstakeres egeninteresse. Trygge
lønns- og arbeidsvilkår må gjelde alle som jobber i Norge,
både fordi det motvirker konkurranse på lønn, fordi det er
rettferdig og fordi det er viktig
for å ha et godt arbeidsliv også i
fremtiden.
Sosial dumping er når en arbeidsgiver utnytter folk som er
i en utsatt posisjon, ofte arbeidsinnvandrere, ved å gi mye
dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er normalt.
• EØS-avtalen fører til at arbeidstakere fra EU får fritt innpass i det norske arbeidsmarkedet.
• Faren for sosial dumping
øker hvis arbeidsforholdene
blir uoversiktlige, derfor er det
et problem med for mange
underleverandører og bemanningsbyråer.
• Den beste forsikringen mot
sosial dumping er faste ansettelser, arbeidstakere som er organisert i fagforeninger og et
sterkt arbeidstilsyn.
Begrepet sosial dumping er
ikke begrenset til spørsmål om
lavere lønn for samme type arbeid. Det er også sosial dumping dersom utenlandske arbeidstakere gis vesentlig dårligere arbeidsvilkår for øvrig, for
eksempel i form av belastende
arbeidstidsordninger,
manglende
sikkerhetsopplæring,
dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet m.m. Disse
forholdene har stor betydning
for arbeidstakernes helse og

kan gi større risiko for ulykker.
I Vesterålen har vi erfart at
det i stor utstrekning brukes arbeidskraft fra Øst-Europa som
lokale arbeidsgivere leier inn
fra bemanningsbyråer. I særlig
grad skjer dette i fiskeindustrien under vinterfisket, men også
ellers i arbeidslivet. Arbeidsgiverne betaler bemanningsbyråene under forutsetning av at arbeidstakerne får norske- lønns
og arbeidsvilkår. Det er imidlertid vitnsbyrd gitt «i ly av mørket» i frykt for svartelisting hos
bemanningsbyråene, som gir
grunn til å tro at det foregår sosial dumping.
Et ordnet arbeidsliv kan
ikke overleve hvis løsarbeidersystemet får fortsette. Økt bruk
av midlertidige ansettelser er
en form for nedbryting av et
sunt arbeidsmarked. Bruk av
bemanningsbyråer med løsarbeidere fra Øst-Europa der
lønns- og arbeidsvilkårene havner under organisasjonenes og
arbeidstilsynets radar, er annen
form for nedbryting av faglige
rettigheter.
LO i Vesterålen skal i perioden arbeide aktivt for å avdekke og motvirke sosial dumping
i regionen. Det forutsettes at
styret i perioden iverksetter arbeid og konkrete tiltak som involverer LOs distriktskontor,
medlemsorganisasjonene i LO,
arbeidstilsynet og andre aktuelle instanser. Vi krever at den offentlige arbeidsformidlingen og
kunnskapen i NAV om arbeidsmarkedet styrkes.

Norges omdømme som forsvarlig fiskerinasjon, men det burde
sannelig også være viktig for
den enkelte fisker å ha trygghet
for at levebrødet deres høstes
bærekraftig.
I slutten av mars presenterte
forskere på Nofima en nedslående spørreundersøkelse der
både fiskere og fiskkjøpere innrømmer at det foregår kriminalitet i bransjen. Ingen er tjent
med kriminell virksomhet.
Svart omsetning virker konkurransevridende og rammer de
som er lovlydige.
Så vi må gjøre noe med det
som skjer på kaikanten. Derfor
mener jeg forhåndsinnmelding
av fangst er et viktig preventivt
virkemiddel og vil utvide dette
også til de små båtene. Det er
åpenbart at når fiskeren må
melde inn på forhånd hvor mye
fisk han har, blir det vanskeligere å omgå regelverket både

for fisker og kjøper. Jeg skal
også i løpet av kort tid fastsette
nye regler om landing av fangst
og hvordan dette skal foregå,
og vi skal se på andre tiltak.
Fiskeridirektoratet
har
mangedoblet kontrollene i vinterens torskefiske. Med bruk av
inspektører fra andre deler av
landet og en omfattende innsats fra direktoratets inspektører ble omkring sju-åtte prosent
av landingene kontrollert. Men
det vil aldri bli slik at alle kan
kontrolleres, hele tiden. Slik vil
vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskerikriminalitet.
Jeg forventer at næringen tar
dette på største alvor. Dette
handler til sist om de grunnleggende holdningene, både på
fartøy- og på landsiden.

Årsmøtet,
LO i Vesterålen

Elisabeth Aspaker,
fiskeriminister

forhånd hvor mye fisk han har, blir det vanskeligere å
omgå regelverket både
for fisker og kjøper. Jeg skal også i løpet av kort tid
fastsette nye regler om landing av fangst og hvordan
dette skal foregå, og vi skal se på andre tiltak.
Fiskeridirektoratet har mangedoblet kontrollene i
vinterens torskefiske. Med bruk av inspektører fra andre
deler av landet og en omfattende innsats fra
direktoratets inspektører ble omkring sju-åtte prosent av
landingene kontrollert. Men det vil aldri bli slik at alle
kan kontrolleres, hele tiden. Slik vil vi heller ikke ha det.
Samfunnet må ha nulltoleranse for fiskeri kriminalitet.
Jeg forventer at næringen tar dette på største alvor.
Dette handler til sist om de grunnleggende holdningene,
både på fartøy- og på landsiden.
Elisabeth Aspaker, fiskeriminister
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