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Samfengtprisen på levende torsk går opp 75 øre.
Tweet Det går fram av et rundskriv fra Norges
Råfisklag. Prisen som ble fastsatt 6. februar på
9,75 kroner per kilo, endres fra i dag til 10,50
per kilo.
De andre minsteprisene er uforandret. Det vil si
at torsk på minst 2 kg betales med 12 kroner per
kilo, torsk 1-2 kilo kr 7,00 per kilo og under 1 kg
kr 5,00 per kilo, melder assisterende direktør i
Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/iVg4PSGt
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Kyst og Fjord. Publisert på nett 29.09.2014 07:00. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Den tradisjonsrike bedriften går i gang med
forprosjekt. Søker støtte i lokalt næringsfond.
Tweet Aksel Hansen AS i Senjahopen ser på
mulighetene for levendelagring av torsk.
Levendefangst av torsk gir kvotebonus.
Det er for å kunne spre salget av fisken utover
året, når tilgangen på råstoff er dårligere.
Nå hiver Aksel Hansen AS i Senjahopen seg på
bølgen, melder Troms Folkeblad.
Bedriften ønsker å gjennomføre et forprosjekt for
å se på muligheten for å utvikle et
lagringssystem, avtaleverk og en produksjon
basert på levendefangst landet av lokal
fiskeflåte.
Derfor har bedriften søkt om støtte fra
næringsfondet i Berg kommune.
Båtene Akselson og Berglibuen er blant de som
vil bli trukket inn i prosjektet.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/VL7P7MpF
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Levende fisk
Troms Folkeblad HTG. Publisert på trykk 29.09.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Vidar Bjørkli|481 58 820 - vb@folkebladet.no -. Side: 6.

Aksel Hansen AS i Senjahopen skal i gang med
et forprosjekt for å se på mulighetene for
levendelagring av torsk.
SENJAHOPEN: Levendelagring av torsk er i
skuddet. Ikke minst fordi myndighetene
stimulerer til dette, gjennom å gi økte kvoter til
båter som satser på å fange og oppbevare torsk
levende. Hensikten med slik lagring er å kunne
tilby fersk torsk til markedet mer jevnt over året,
og ikke bare i en begrenset sesong.
Nå hiver Aksel Hansen AS i Senjahopen seg på
bølgen. Bedriften ønsker å gjennomføre et
forprosjekt for å se på muligheten for å utvikle et
lagringssystem, avtaleverk og en produksjon
basert på levendefanget torsk og andre fiskeslag,
brakt i land av lokal fiskeflåte.
Det framgår av en søknad som bedriften har
sendt til næringsfondet i Berg kommune om
støtte til forprosjektet.
Gjennom forprosjektet skal bedriften blant annet
se på hvordan dens egne båter skal kunne levere
levendefanget torsk og andre fiskeslag. Det
gjelder båtene «Akselson» og «Berglibuen».
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Mye elg – ønske
ELGKVOTER I MIDT-TROMS

SATSER: Tommy Schanke Hansen i Mefjord Eiendom satser på å
føre opp rorbuer spesialtilpaset for nordlysturister.
Foto: Rune Ottarsen

Buer for nordlys
Mefjord Eiendom AS
skal bygge «nordlysrorbuer» sitt turistanlegg i
Mefjordvær.

MEFJORDVÆR:
Konkret
dreier det seg om oppføring av
et bygg med 18 sengeplasser,
som skal være spesialtilpasset
nordlysturister. Det skal inneholde bygningstekniske løsninger som gir gode observasjonsmuligheter for nordlyset.
«Nordlysrorbuene»
skal
føres opp på pæler i tilknytning til eksisterende kaiområde ved Mefjord Eiendoms
anlegg i Mefjordvær.
Mefjord Eiendom har nå
søkt næringsfondet i Berg

kommune om støtte til et forprosjekt for å utvikle bygget.
I søknaden opplyses det at
begrepet «nordlysrorbuer» er
et begrep som bedriften bruker i samråd med Innovasjon
Norge og Nordnorsk Reiseliv.
– Vinter og nordlysturisme
er i skuddet, og nå er tiden
inne for Mefjord Eiendom AS å
posisjonere seg for den økningen dete vil gi fra og med 2016,
heter det i søknaden.
De totale kostnadene for forprosjektet er på 240.000 kroner. Av dette søker bedriften
om støtte på 120.000 kroner.
Vidar Bjørkli
481 58 820 - vb@folkebladet.no -

LEVENDELAGRING: «Akselson» er tenkt brukt til fangst og levering av levende torsk ved Aksel Hansen AS.
Foto: Vidar Bjørkli

Levende fisk
Aksel Hansen AS i
Senjahopen skal i gang
med et forprosjekt for å
se på mulighetene for
levendelagring av torsk.

SENJAHOPEN: Levendelagring av torsk er i skuddet. Ikke
minst fordi myndighetene stimulerer til dette, gjennom å gi
økte kvoter til båter som satser
på å fange og oppbevare torsk
levende. Hensikten med slik
lagring er å kunne tilby fersk
torsk til markedet mer jevnt
over året, og ikke bare i en
begrenset sesong.
Nå hiver Aksel Hansen AS
i Senjahopen seg på bølgen.
Bedriften ønsker å gjennom-

føre et forprosjekt for å se på
muligheten for å utvikle et lagringssystem, avtaleverk og en
produksjon basert på levendefanget torsk og andre fiskeslag,
brakt i land av lokal fiskeflåte.
Det framgår av en søknad
som bedriften har sendt til
næringsfondet i Berg kommune om støtte til forprosjektet.
Gjennom forprosjektet skal
bedriften blant annet se på
hvordan dens egne båter skal
kunne levere levendefanget
torsk og andre fiskeslag. Det
gjelder båtene «Akselson» og
«Berglibuen».
Vidar Bjørkli
481 58 820 - vb@folkebladet.no -
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Kommune
2014
2013
Endring
Målselv.............................. 349 .....................321 ..............28 (8,7 %)
Bardu* ............................... 261 .....................237 ...............24 (10 %)
Lenvik ................................193 ..................... 147 ...............46 (31 %)
Dyrøy..................................138 ..................... 139 ..........................- 1
Tranøy ................................128 ..................... 132 ..........................- 4
Sørreisa..............................125 ..................... 114 .......................... 11
Salangen ..............................74 .......................65 .......................... 11
Lavangen .............................21 .......................22 ............................ 1
Berg .......................................4 .........................2 ............................ 2
Torsken ................................12 ....................... 12 ............................ 0
Sum ................................ 1305 ................... 1191 ...............107 (9 %)

Allerede ved titida første jaktdagen var elgkvota
fylt på Tennevoll.

Han begrunner det med en
altfor høy elgstamme.
– I fjor så vi ku med hele
tre kalver, noe som viser
at det er mat nok i skogen.
Stammen har tatt seg kraftig
opp de senere åra, sier han.
I Salangen skal minstearealet for å få tildelt en elg
være nede i 2.500 dekar,
mens utgangspunktet i
Lavangen er hele 6.000 dekar
hevder han.

TENNEVOLL: – Vi ser mye
dyr i skogen og burde fått tildelt flere dyr, sier jaktleder
Bernhard Halvorsen på Tennevoll.
I fjor var elgkvota i Lavangen på 22 dyr, en økning på
fire fra året
før, mens
viltnemda
På tallerken
har redu– Jeg skjønner
sert med ett
ikke
logikken
dyr i år til
helt, det er jo
21 elg. De
den sammen elgsiste årene
stammen
som
har
folk
vandrer her. Det
vært plaget
må jo være bedre
med nærå få elgen på talgående elg
lerkenen
enn
i sentrum,
at den havner i
barnehagen
panseret på en
og
rundt
Berhard Halvorsen bil? sier Halvorhusene på
sen.
Tennevoll. Flere i kommuHele sørsida har fått et
nen tok da til ordet for at nedtrekk på ett dyr for hvert
jegerne måtte redusere elg- vald, mens nordsida av
stammen, noe også fagfolk i kommunen har fått tildelt
fylkeskommunen har tatt til tilsvarende ett dyr ekstra pr
ordet for.
område. Leder av viltnemda var ikke tilgjengelig for
Ser mye elg
kommentar.
– Vi så bra med elg på vårt
område, og vi burde nok hatt
samme avskytinga som i
Ulf Antonsen
fjor, sier jaktleder Bernhard
77 85 20 20
Halvorsen på Tennevoll.
redaksjonen@folkebladet.no
FERDIG: Etter få timers jakt var jaktlaget

Vi så bra
med elg
på vårt område, og vi burde
nok hatt samme avskytinga
som i fjor.

på Tennevoll med jaktleder Berhard H

Mindre økning av elgkvota
Etter sultedøden hos
elg i vinter var det
ventet en betydelig
økning av elgkvotene i
høst. Likevel ser man
en reduksjon i enkelte
kommuner mens andre
vil øke avskytningen,
men mindre enn fagfolk
ønsker.
TENNEVOLL:
I vinter
anbefalte fylkeskommunen
alle i Midt–Troms om å være
seg sitt ansvar bevisst og
foreta en nedskyting av elgstammen med om lag 20 til
25 prosent. Begrunnelsen
var elg som sultet i hjel, var

i dårlig kondisjon og skader
på skogen.

Øker avskytinga

I Målselv der sultedøden
herjet blant elgen sist vinter, er økninga på knappe
åtte prosent, mens Bardu
øker med 10 prosent. I
Målselv viste flere til at den
store vinterstammen av elg
i hovedsak skyldtes trekk av
dyr fra kystområdene. Flere
hevdet da at kystkommunene i større grad måtte ta sitt
ansvar og øke kvoten i kystnære strøk. Det har Lenvik
gjort med en økning på 31
prosent.
Må kraftig ned

– Vi har en altfor stor vinterbestand av elg hos oss
med beiter som ikke står i
forhold til stammen, noe
det faktum at et stort antall
elger sultet i hjel i vinter og
var nærgående for folk, sier
viltansvarlig Svein Georg
Hove i Lenvik.
– Dette kan vi ikke være
bekjent av, legger han til og
sier dette er begrunnelsen
for den store prosentvise
avskytinga.
Mye av elgen som sto i
Målselv og svalt i hjel kom
fra Lenvik og kysten, mener
han. Hove sier flere kommuner må ta ansvar og
redusere bestanden bety-

© Troms Folkeblad

Side 4 av 45

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

Det blir feil å sette
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 29.09.2014. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 2.

likhetstegn mellom privatisering og strukturering,
slik Natur og Ungdom gjør i en kronikk i
Fiskeribladet Fiskaren 26. september.
Fiskerinæringen er privat næringsvirksomhet, der
fiskeren får rett til å høste av fellesskapets
ressurser. Strukturering forandrer ikke på dette.
Men det handler heller ikke bare om den enkelte
fiskers lommebok. Fiskeressursen tilhører
fortsatt fellesskapet, og skal nyttes til
felleskapets beste. Da er det ikke urimelig av
samfunnet å forvente at dette blir gjort på best
mulig måte.. Det er heller ingen sammenheng
mellom strukturering og fartøystørrelse.
Strukturering gjør ikke båtene større. Vi har i dag
en fordeling av fiskekvoter mellom ulike
flåtegrupper som bidrar til å opprettholde en
differensiert flåtegruppe. Vi trenger både små
båter som kan fiske nært land og større båter
som kan drive fiske lenger til havs og i dårligere
vær. Det er heller ikke så enkelt som at en flåte
med små båter gir lave utslipp og en flåte med
store båter gir høye utslipp, samlet sett. Derimot
er det viktig å se på utvikling av redskaper og
maskinteknologi, og nye energikilder til fremdrift.
Havforskningsinstituttet forsker blant annet på
mer effektive og miljøvennlige fiskeredskaper..
Som Natur og Ungdom selv skriver har
strukturpolitikken vært en vellykket politikk for å
tilpasse fiskeflåten til ressursgrunnlaget.
Verdiskapingen per innbygger i Norge er mer enn
tjuedoblet de siste 150 årene, og det er
imponerende å se at fiskerinæringen har holdt
tritt med produktivitetsveksten. Teknologiske
framskritt har effektivisert fisket, samtidig har
strukturering av fiskeflåten tilpasset fisket til
ressursgrunnlaget. Vi har fått færre fiskere, men
de har kunnet holde tritt med velferdsutviklingen
uten at vi har fisket havet tomt. .
Også de minste kystfartøyene har gjennomgått en
teknologisk utvikling. Hver enkelt kystfisker kan
nå operere med en større mengde redskap og
fiske mer. Men så langt har ikke de minste
båtene hatt mulighet til å ta ut potensialet for økt
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Sjøsikkerhet

S

jøfartsdirektoratet har lagt fram sin statistikk for ulykker til sjøs. Som vanlig troner
fiske høyt på listen både over ulykker og
dødsfall. Som vanlig vekker dette ikke særlig
reaksjoner, verken blant fiskerne eller i offentligheten.
129 personer har mistet livet på norske skip
de siste ti årene. I 2013 registrerte Sjøfartsdirektoratet 286 arbeidsulykker på norske fartøyer.
Åtte personer omkom, noe som er mindre enn i
et ”normalår”, men likevel et høyt antall. Det er
over 11.000 næringsfartøyer i Norge. Mer enn
halvparten er fiskefartøyer.
Fiske fremstår som den mest risikofylte
næringen, med i snitt nær seks dødsfall per år,
der fall overbord er viktigste årsak. Sjøfartsdirektoratet skriver i sin rapport at det er ved
setting av redskaper at flest slike ulykker skjer.
Det tas unødvendige sjanser, og det brukes ikke
sikkerhetsliner, peker direktoratet på. Personalet mangler opplæring og kommunikasjonen
mannskapene imellom kan være feil. Mange er
utlendinger og kan ikke språket.
Gitt de nedslående tallene, er det trist å se hva
fiskerne er opptatt av i forhold til sikkerhet på
sjøen. I den grad
fiskerne engasjerer
seg, er det med
jammer og gnissel
over pålegg de får
fra sjøfartsmyndighetene. Fiskeryrket
er et fritt yrke,
med mange én- og
tomannssjarker.
Her foregår arbeidet i stort tempo, med mange
operasjoner samtidig, der utøverne ofte har
lange og slitsomme dager. I stedet for at slike
farlige tilstander fører til tiltak for å sikre seg
bedre og hindre ulykker, klages det på påleggene som kommer for å bedre sikkerheten.
Store deler av fiskeflåten er gammel, og sjøl
om fiskerne er flinke til å oppgradere utstyr, er
båtene ofte ikke konstruert for de løsningene
de etterhvert har fått. Med automasjon kommer
flere installasjoner på dekk, mer sviver rundt
og faren er større for klemskader med alvorlige utfall. Sjøfartsdirektoratet peker også på
manglende vedlikehold, manglende nødstopper,
verneutstyr og HMS-tenkning blant fiskerne.
Fiskerne fortjener bedre. Nyere båter er da
også bedre utformet for sikkerhet, men fortsatt
er det størst mulig kvanta på kortest mulig
tid som gjelder. Det hjelper heller ikke at reguleringsopplegget legger opp til et slikt race.
Myndighetens frie fiske i år ble velsignet med
god tilgang på fisk, nært land, i fint vær. Vi tør
ikke tenke på hva som ville vært utfallet om
været hadde vært dårligere, og fisken mindre
tilgjengelig. Fiskerne møter mildere regelverk
enn andre sjøfarende. Vi er enige i at regelverket
må være tilpasset arbeidet, men spør oss - slik
sjøfartsmyndighetene gjør - om regelverket er
tilpasset sikkerhetskulturen i næringen.
Den er nok ikke det, når vi ser på ulykkestallene.

Fiskerne
fortjener
bedre i et
farefullt yrke

FLÅTE: Vi trenger både små båter som kan fiske nært land og større båter som kan drive fiske
lenger til havs og i dårligere vær, understreker fiskeriministeren i sin kommentar. ILL.FOTO

Fisken og fellesskapet
Det blir feil å sette likhetstegn mellom privatisering og
strukturering, slik Natur og Ungdom gjør i en kronikk i
Fiskeribladet Fiskaren 26. september.

z gjESTEN

ELISABETH ASPAKER,
FISKERIMINISTER

F

iskerinæringen er privat
næringsvirksomhet, der
fiskeren får rett til å høste
av fellesskapets ressurser.
Strukturering forandrer ikke
på dette. Men det handler heller ikke bare om den enkelte
fiskers lommebok. Fiskeressursen tilhører fortsatt
fellesskapet, og skal nyttes til
felleskapets beste. Da er det
ikke urimelig av samfunnet å
forvente at dette blir gjort på
best mulig måte.
Det er heller ingen sammenheng mellom strukturering og fartøystørrelse. Strukturering gjør ikke båtene
større. Vi har i dag en fordeling av fiskekvoter mellom
ulike flåtegrupper som bidrar
til å opprettholde en differensiert flåtegruppe. Vi trenger
både små båter som kan fiske
nært land og større båter som
kan drive fiske lenger til havs
og i dårligere vær. Det er heller ikke så enkelt som at en
flåte med små båter gir lave
utslipp og en flåte med store
båter gir høye utslipp, samlet
sett. Derimot er det viktig å
se på utvikling av redskaper
og maskinteknologi, og nye
energikilder til fremdrift.
Havforskningsinstituttet
forsker blant annet på mer

effektive og miljøvennlige
fiskeredskaper.
Som Natur og Ungdom selv
skriver har strukturpolitikken vært en vellykket politikk
for å tilpasse fiskeflåten til
ressursgrunnlaget. Verdiskapingen per innbygger i Norge

””

La meg
understreke at
strukturkvoteordningen er en
frivillig ordning
er mer enn tjuedoblet de siste
150 årene, og det er imponerende å se at fiskerinæringen
har holdt tritt med produktivitetsveksten. Teknologiske
framskritt har effektivisert
fisket, samtidig har strukturering av fiskeflåten tilpasset
fisket til ressursgrunnlaget.
Vi har fått færre fiskere, men
de har kunnet holde tritt med
velferdsutviklingen uten at vi
har fisket havet tomt.
Også de minste kystfartøyene har gjennomgått en
teknologisk utvikling. Hver
enkelt kystfisker kan nå operere med en større mengde
redskap og fiske mer. Men
så langt har ikke de minste
båtene hatt mulighet til å ta
ut potensialet for økt produktivitet gjennom å samle flere
fiskekvoter på en båt.
Jeg mener det er god og
framtidsrettet politikk å åpne
for at også de minste båtene
får denne vekstmuligheten.
Regjeringen ønsker å legge

til rette for dem som vil satse
i fiskerinæringen. Det er
både god næringspolitikk og
god distriktspolitikk. Derfor
sendte regjeringen forslag om
å innføre strukturkvoteordning for båter i lukket gruppe
under 11 meter på høring før
sommeren. Det er også et tiltak Norges Fiskarlag gikk inn
for på sitt forrige landsmøte.
Høringsrunden har avdekket
at tiden ikke er moden for
forslaget nå. Jeg er fortsatt
overbevist om at dette er rett
vei å gå, men er innstilt på å
avpasse farten.
Jeg er like opptatt av
rekruttering til fiskerinæringen som Natur og Ungdom.
Men rekruttering til fiskeryrket handler ikke bare om å
etablere seg med eget fartøy.
Vi trenger også ungdom som
mannskap på fiskebåt. Her
må både myndigheter og
næringen selv gjøre en jobb
for å tiltrekke seg unge. Jeg
er fornøyd med at vi nå har
fått på plass egne kvoter for
lærlinger, slik at det blir lettere å få lærlingplass om bord
på fiskebåt.
La meg understreke at
strukturkvoteordningen er
en frivillig ordning. I dagens
situasjon med historisk høye
torskekvoter forstår jeg om
interessen for strukturering er liten, men jeg har et
langsiktig perspektiv. Det helt
sentrale er at de som ønsker
å investere, skal kunne gjøre
det. Rigge sin virksomhet for
videre utvikling og for neste
generasjon. Det er det som
er regjeringens viktigste
oppgave. Vi skal løse viktige oppgaver i dag, og ruste
Norge og fiskerinæringen for
fremtiden.

produktivitet gjennom å samle flere fiskekvoter på en
båt..
Jeg mener det er god og framtidsrettet politikk å åpne
for at også de minste båtene får denne vekstmuligheten.
Regjeringen ønsker å legge til rette for dem som vil
satse i fiskerinæringen. Det er både god næringspolitikk
og god distriktspolitikk. Derfor sendte regjeringen forslag
om å innføre strukturkvoteordning for båter i lukket
gruppe under 11 meter på høring før sommeren. Det er
også et tiltak Norges Fiskarlag gikk inn for på sitt forrige
landsmøte. Høringsrunden har avdekket at tiden ikke er
moden for forslaget nå. Jeg er fortsatt overbevist om at
dette er rett vei å gå, men er innstilt på å avpasse
farten..
Jeg er like opptatt av rekruttering til fiskerinæringen som
Natur og Ungdom. Men rekruttering til fiskeryrket handler
ikke bare om å etablere seg med eget fartøy. Vi trenger
også ungdom som mannskap på fiskebåt. Her må både
myndigheter og næringen selv gjøre en jobb for å
tiltrekke seg unge. Jeg er fornøyd med at vi nå har fått
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på plass egne kvoter for lærlinger, slik at det blir
lettere å få lærlingplass om bord på fiskebåt..

dag, og ruste Norge og fiskerinæringen for fremtiden.
Fisken og fellesskapet

La meg understreke at strukturkvoteordningen er
en frivillig ordning. I dagens situasjon med
historisk høye torskekvoter forstår jeg om
interessen for strukturering er liten, men jeg har
et langsiktig perspektiv. Det helt sentrale er at de
som ønsker å investere, skal kunne gjøre det.
Rigge sin virksomhet for videre utvikling og for
neste generasjon. Det er det som er regjeringens
viktigste oppgave. Vi skal løse viktige oppgaver i

FLÅTE: Vi trenger både små båter som kan fiske nært
land og større båter som kan drive fiske lenger til havs
og i dårligere vær, understreker fiskeriministeren i sin
kommentar. ILL.FOTO
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Fisken og fellesskapet
iTromsø. Publisert på nett 28.09.2014 18:00. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

forside Mening Debatt Fisken og fellesskapet
Fisken og fellesskapet Det blir feil å sette
likhetstegn mellom privatisering og strukturering,
slik Natur og Ungdom gjør i en kronikk i iTromsø
forleden.
Fiskerinæringen er privat næringsvirksomhet, der
fiskeren får rett til å høste av fellesskapets
ressurser. Strukturering forandrer ikke på dette.
Men det handler heller ikke bare om den enkelte
fiskers lommebok. Fiskeressursen tilhører
fortsatt fellesskapet, og skal nyttes til
felleskapets beste. Da er det ikke urimelig av
samfunnet å forvente at dette blir gjort på best
mulig måte.
Det er heller ingen sammenheng mellom
strukturering og fartøystørrelse. Strukturering gjør
ikke båtene større. Vi har i dag en fordeling av
fiskekvoter mellom ulike flåtegrupper som bidrar
til å opprettholde en differensiert flåtegruppe. Vi
trenger både små båter som kan fiske nært land
og større båter som kan drive fiske lenger til havs
og i dårligere vær. Det er heller ikke så enkelt
som at en flåte med små båter gir lave utslipp og
en flåte med store båter gir høye utslipp, samlet
sett. Derimot er det viktig å se på utvikling av
redskaper og maskinteknologi, og nye
energikilder til fremdrift. Havforskningsinstituttet
forsker blant annet på mer effektive og
miljøvennlige fiskeredskaper.
Som Natur og Ungdom selv skriver har
strukturpolitikken vært en vellykket politikk for å
tilpasse fiskeflåten til ressursgrunnlaget.
Verdiskapingen per innbygger i Norge er mer enn
tjuedoblet de siste 150 årene, og det er
imponerende å se at fiskerinæringen har holdt
tritt med produktivitetsveksten. Teknologiske
framskritt har effektivisert fisket, samtidig har
strukturering av fiskeflåten tilpasset fisket til
ressursgrunnlaget. Vi har fått færre fiskere, men
de har kunnet holde tritt med velferdsutviklingen
uten at vi har fisket havet tomt.
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Også de minste kystfartøyene har gjennomgått en
teknologisk utvikling. Hver enkelt kystfisker kan
nå operere med en større mengde redskap og
fiske mer. Men så langt har ikke de minste
båtene hatt mulighet til å ta ut potensialet for økt
produktivitet gjennom å samle flere fiskekvoter
på en båt.
Jeg mener det er god og framtidsrettet politikk å
åpne for at også de minste båtene får denne
vekstmuligheten. Regjeringen ønsker å legge til
rette for dem som vil satse i fiskerinæringen. Det
er både god næringspolitikk og god
distriktspolitikk. Derfor sendte regjeringen forslag
om å innføre strukturkvoteordning for båter i
lukket gruppe under 11 meter på høring før
sommeren. Det er også et tiltak Norges Fiskarlag
gikk inn for på sitt forrige landsmøte.
Høringsrunden har avdekket at tiden ikke er
moden for forslaget nå. Jeg er fortsatt overbevist
om at dette er rett vei å gå, men er innstilt på å
avpasse farten.
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ungdom som mannskap på fiskebåt. Her må både
myndigheter og næringen selv gjøre en jobb for å
tiltrekke seg unge. Jeg er fornøyd med at vi nå har fått
på plass egne kvoter for lærlinger, slik at det blir lettere
å få lærlingplass om bord på fiskebåt.
La meg understreke at strukturkvoteordningen er en
frivillig ordning. I dagens situasjon med historisk høye
torskekvoter forstår jeg om interessen for strukturering
er liten, men jeg har et langsiktig perspektiv. Det helt
sentrale er at de som ønsker å investere, skal kunne
gjøre det. Rigge sin virksomhet for videre utvikling og for
neste generasjon. Det er det som er regjeringens
viktigste oppgave. Vi skal løse viktige oppgaver i dag, og
ruste Norge og fiskerinæringen for fremtiden.
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
© iTromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/nJjdVPaY

Jeg er like opptatt av rekruttering til
fiskerinæringen som Natur og Ungdom. Men
rekruttering til fiskeryrket handler ikke bare om å
etablere seg med eget fartøy. Vi trenger også
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Satser på levende-lagring av torsk
Troms Folkeblad. Publisert på nett 27.09.2014 14:19. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Vidar Bjørkli.

Aksel Hansen AS i Senjahopen skal i gang med
et forprosjekt for å se på mulighetene for
levendelagring av torsk. "Akselson" er et av
fartøyene til Aksel Hansen AS som i framtida kan
bli brukt til å fange og levere levende torsk.
Foto: Vidar Bjørkli SENJAHOPEN: Levendelagring
av torsk er i skuddet. Ikke minst fordi
myndighetene stimulerer til dette, gjennom å gi
økte kvoter til båter som satser på å fange og
oppbevare torsk levende. Hensikten med slik
lagring er å kunne tilby fersk torsk til markedet
mer jevnt over året, og ikke bare i en begrenset
sesong.
Nå hiver Aksel Hansen AS i Senjahopen seg på
bølgen. Bedriften ønsker å gjennomføre et
forprosjekt for å se på muligheten for å utvikle et
lagringssystem, avtaleverk og en produksjon
basert på levendefanget torsk og andre fiskeslag,
brakt i land av lokal fiskeflåte.
Det framgår av en søknad som bedriften har
sendt til næringsfondet i Berg kommune om
støtte til forprosjektet.
Gjennom forprosjektet skal bedriften blant annet
se på hvordan dens egne båter skal kunne levere
levendefanget torsk og andre fiskeslag. Det
gjelder båtene "Akselson" og "Berglibuen".
(Folkebladet.no)
{{prefix}} {{item.title}}
© Troms Folkeblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/Vy0lZTpe
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Fiskerihistoria - ulike tidsbilete frå 200 år
Universitetet i Tromsø. Publisert på nett 26.09.2014 00:00. Profil: Diverse, Klippfisk.

Stortinget i 1814, det første i Noreg, var kanskje
overbefolka med embetsmenn og storbønder.
Likevel forsto dei frå første dag at kysten og
havet var vores Guldgrube.
Gunnar Grytås () Frå opninga av UB si utstilling
om Norges Fiskeri- og kysthistorie. Frå venstre
1.ammanuensis og prosjektleiar Bjørn-Petter
Finstad, formidlingsleier ved UB Sigmund Nesset
og redaktør for bind IV av fiskerihistoria Pål
Christensen. (Foto: Børge Damsgård)
26.09.2014 Utstillinga som
Universitetsbiblioteket i Tromsø har laga om
Norges Fiskeri- og kysthistorie startar med å
dokumentere dette. Utstillinga vart opna tirsdag
23. september og er ei samling tidsbilete frå dei
siste 200 åra av denne historia, frå 1814 og
fram til i dag. Opninga markerte også at den
nordatlantiske konferansen for fiskerihistorie
starta i Tromsø dagen etter. Med vel 40
deltakarar var ikkje denne konferansen mellom
dei største, men den var svært aktiv fordi over
halvparten av deltakarane la fram resultat av
eigne arbeid og funn.
-Å kunne historia er som å ro. Du ror framover,
men synsfeltet ligg bakover og her finst
landemerka som er viktige for rett valg av kurs.
Slik er historia nødvendig for å forstå kvar og
kven vi er, og kva slags hendingar som fører til
framgang eller stagnasjon. Uavhengig av kva
slags verdiar og politiske standpunkt vi har, er
fiskerihistoria full av slike landemerke. Å forstå
desse gjev ein identitet og ein arv vi må forvalte
vel, sa instituttleiar Kathrine Tveiterås ved
Noregs Fiskerihøgskule i ein velkomsttale til
konferansen.
Ein av nestorane i norsk fiskerinæring, Leiv
Grønnevet, sa i innleiingsforedraget sitt at
fiskarane og kysten stort sett var fråverande i
utforminga av norsk identitet og den nasjonale
kulturen på heile 1800-talet. Vegen frå kysten og
til eliten i samfunnet, først og fremst i
hovedstaden var lang, og er det framleis den dag

i dag, hevda han.
Men det første tidsbiletet frå UB si fiskeriutstilling viser
likevel at det første norske Stortinget må ha forstått
noko. I 1814 var landet sin økonomi totalt rasert etter
Napoleonskrigane. Eksporten av fisk, som stod for 50
prosent av inntektene, låg i grus. Det same gjaldt for
tømmer og malm. Årsaka var den britiske blokaden som
også hindra importen av mat, og utløyste år med
hungersnaud. Noko av det første det nye Stortinget
gjorde i 1814 var å gje Comiteen for det indre i oppgåve
å få orden på økonomien. Fiskeria var ikkje berre en av
vore vigtigste Guldgruber, men også en uudtømmelig
kilde for å få næringslivet i gang slik at den nye staten
også fekk inntekter. Med dette prekære behovet vart
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fiskeripolitikken frå 1815 utforma med tanke på
å drive eit meir effektivt fiske og skape større
konkurranse i handelen med fisk.
Fram til slutten av 1800-talet hadde det skjedd
mykje. I foredraget sitt henta Leiv Grønnevet eit
tidsbilete frå 1880-talet der eit vanleg godt år
hadde ein eksport på om lag 20.000 tonn
tørrfisk, 65.000 tonn klippfisk og rundt ein
million tønner sild. Dette tilsvarar eit fiske på
cirka 300.000 tonn torsk og minst 200.000 tonn
sild. Enorme kvantum med tanke på at folketalet
i kyst-Noreg ikkje var større enn 700.000 på
denne tida. Fiskeflåten på denne tida brukte
framleis berre segl og årar, og alt arbeid vart gjort
for hand. Her kom båtbyggjing og produksjonen
av fiskereiskap, tønner og anna utstyr i tillegg.
Mangelen på arbeidskraft fekk folk frå innlandet
til å flytte til kysten. Eksporten gjekk ikkje berre

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

til Nord-Europa, men også Middelhavslanda, Russland,
Afrika og Amerika.
Som den norske fiskerihistoria er også den
nordatlantiske full av slike tidsbilete, og mange av dei
vart presentert på konferansen i Tromsø. Men mellom
den gamle fiskerialmenningen og den kampen om
markednaden er det plass til mange sosiale og
økonomiske perspektiv på fiskerihistoria og korleis den
formar kystkulturen. Her blir det skapt stadig nye
landemerke å styre etter. Korleis dette vil lukkast vil
skape nye tidbilete til historia.
© Universitetet i Tromsø
Se webartikkelen på http://ret.nu/LIzgN2ts
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Norway: Norwegian fishery industry overregulated according to experts
Dagens Næringsliv. Publisert på trykk 23.09.2014. Profil: Nofima - Internasjonal Print.
Esmerk.

ABSTRACT Regulation of the Norwegian fishery
industry is subject to tough criticism in two new
reports to be presented at fishery conference
NorFish in Trondheim on Tuesday, August 19.

regulations much be reduced concludes Professor
Ragnas Tveterås at the University of Stavanger.
© Dagens Næringsliv
Les hele nyheten på http://ret.nu/y3Gf5eXq

Current regulation is excessive and harmful to
the Norwegian fishery industry's competitiveness
according to both the report from Sintef and from
the University of Tromsø and Nofima. If the
Norwegian fishery industry is to become world
leading, which is the government's aim
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Levendelagring kan bli aktuelt i Kjøllefjord
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på nett 15.09.2014 11:41. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Nergård og Polar Seafood planlegger å åpne nytt
hvitfiskanlegg i 2016. Levendelagring kan bli
aktuelt.
© Fiskeribladet Fiskaren
Se webartikkelen på http://ret.nu/3sMsv7nM

Side 13 av 45

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

Samfunnskontrakt i sjømatsektoren
Nordlys. Publisert på trykk 09.09.2014. Profil: Nofima.
Svein Ove Haugland Ass. direktør Norges Råfisklag. Side: 7.

INNLEGG

Nordlys

TIRSDAG 9. SEPTEMBER 2014

Må prioriteres

En samlet norsk fiskerinæring følger i disse
dager spent med på signalene som kommer fra
arbeidet til det regjeringsoppnevnte
Sjømatindustriutvalget. En av rapportene som er
laget som underlag for utvalgets arbeid, ble
framlagt under Nor Fishing og har tittelen «Mot en
ny samfunnskontrakt ». Rapporten er utarbeidet
av Norges Fiskerihøyskole og Nofima med Petter
Holm og Edgar Henriksen som forfattere.

Tirsdag slapp byråd for helse og
omsorg, Kristoffer Kanestrøm
(FrP), nyheten om nok en
forsinkelse på Otium. Dette
kommer på toppen av at de i
sommer avlyste planene om å
bruke Mellomvegen 100 til
kortidsplasser og dagsenter.
Dette er alvorlige nyheter for
mange syke i Tromsø, og jeg

| debatt |

har bedt byråden om en ekstra
redegjørelse i neste komitemøte. En kan spekulere i hva som
er grunnene til forsinkelsene,
men realiteten i dette er likevel
at det blir umulig å få bukt med
ventelistene i overskuelig
fremtid og at kapasiteten på
alle sykehjem vil være sprengt.
Sannsynligvis vil vi i tillegg bli
pålagt store summer i dagbøter
fra UNN for utskrivningsklare

pasienter. Penger vi heller
burde brukt på omsorg. Mens
dette skjer ser vi et byråd med
feil fokus. Helt siden Nordlys
avslørte byrådens famøse
Dubaitur med en aktuell
privataktør i tilknytning til
Otiumprosjektet, har de fablet
om privatisering. Det ser ut
som dette har tatt opp verdifull
tid, som de heller burde brukt
på å realisere prosjekter med

full tverrpolitisk enighet fra
hele kommunestyret. På
mellomveien brukte byrådet
masse tid og ressurser på å
utforme et anbudsgrunnlag.
Dette er bortkastede ressurser
på dokumenter som nå går rett
i søpla etter at prosjektet ble
skrinlagt. Disse ressursene
burde vært brukt på å realisere
og kvalitetssikre bygget. Ap
mener Tromsø har sløst bort

Det er interessant å se hvilke premisser
forfatterne legger inn i sin konklusjon om behovet
for en ny samfunnskontrakt. Synet på
fiskeflåtens posisjon og rolle langs kysten etter
at allmenningen ble lukket synes å være sentral i
forfatternes vurderinger.
Les Nordlys på iPad, iPhone, Android, papir og E-avis! Finn oss på

Jeg er imidlertid usikker på om grunnlaget her er
forskningsbasert eller om man har beveget seg
over i ren synsing.
Om strukturelle endringer skriver man bl.a. på
side 2 i rapporten: «..., siden flåteleddet er
politisk privilegert og ikke trenger å spille på lag
med resten av verdikjeden ». En tilsvarende
formulering benyttes på rapportens side 51, og
der har man i tillegg fått med et utsagn om at
fiskeflåten er «... reservert mot
effektiviseringstiltak ...».
Her tror jeg mange fiskere og folk langs kysten
sliter med å kjenne seg igjen i forskernes

Brage L. Sollund, komiteleder
for helse og omsorg,
Arbeiderpartiet

Samfunnskontrakt
i sjømatsektoren

Takk og
gratulerer
til Helse
Nord

innLegg

Rune Strømme
Friprogsenteret

innLegg

Svein Ove Haugland
Ass. direktør Norges Råfisklag
Morten Amundsen
Friprogsenteret

■■■En samlet norsk fiskerinæring følger i

disse dager spent med på signalene som
kommer fra arbeidet til det regjeringsoppnevnte Sjømatindustriutvalget. En av
rapportene som er laget som underlag for
utvalgets arbeid, ble framlagt under Nor
Fishing og har tittelen «Mot en ny samfunnskontrakt». Rapporten er utarbeidet
av Norges Fiskerihøyskole og Nofima med
Petter Holm og Edgar Henriksen som forfattere.

Kim Daniel Arthur
Superpuls

■■■Fri programvare er som all an-

nen programvare. Programvare er
programvare om den er betalingslisensiert eller om den gis bort med
ønske om donasjon hvis man finner den brukbar. Det finnes mange
måter å lisensiere programmer på,
noen bruker betaling ved anskaffelse andre reklamefinansierer programmer. Vi vet også at store organisasjoner bruker store summer på
programvare årlig.

■■■Rapporten er interessant og lærerik les-

Rapporten er interessant og lærerik lesning med
konklusjoner og føringer som har blitt lagt merke
til og referert i den fiskeripolitiske debatten.
Rapporten er utarbeidet med et utpreget
samfunnsøkonomisk perspektiv med
konklusjoner basert i hovedsak på grunnleggende
økonomisk teori knyttet til maksimering av en
ressursrente i form av økte saldoer i
finansdepartementet.
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nok tid og penger på dette
vissvasset, og at vi nå må vri
fokuset tilbake til omsorgen.
Det er nå på høy tid å samle
ressursene for å realisere
prosjekter. Vi mener det er på
tide å skrinlegge ideologisk
prestisje og heller konsentrere
oss om å bygge for fremtiden.

ning med konklusjoner og føringer som
har blitt lagt merke til og referert i den
fiskeripolitiske debatten. Rapporten er
utarbeidet med et utpreget samfunnsøkonomisk perspektiv med konklusjoner
basert i hovedsak på grunnleggende økonomisk teori knyttet til maksimering av
en ressursrente i form av økte saldoer i finansdepartementet.

■■■Når Helse Nord (HN) da i sammenligning til de totale programvare- og IT-budsjettene donerer
3000 kroner på «pdfsam» er det
både rett og klokt. Rett fordi HN
bruker det kommersielt, klokt fordi det gir noe tilbake til de som har
utviklet programmet. Donasjonen
vil gjøre neste versjon bedre (altså
en innovasjon) og inspirere andre
til å utvikle og tilby fri programvare. Kreative sjeler med gode ideer
finnes overalt.

■■■Det er interessant å se hvilke premisser
forfatterne legger inn i sin konklusjon om
behovet for en ny samfunnskontrakt. Synet på fiskeflåtens posisjon og rolle langs
kysten etter at allmenningen ble lukket
synes å være sentral i forfatternes vurderinger. Jeg er imidlertid usikker på om
grunnlaget her er forskningsbasert eller
om man har beveget seg over i ren synsing.
■■■Om strukturelle endringer skriver man

bl.a. på side 2 i rapporten: «…, siden flåteleddet er politisk privilegert og ikke
trenger å spille på lag med resten av verdikjeden». En tilsvarende formulering benyttes på rapportens side 51, og der har
man i tillegg fått med et utsagn om at fiskeflåten er «… reservert mot effektiviseringstiltak …».

■■■Her tror jeg mange fiskere og folk langs

kysten sliter med å kjenne seg igjen i forskernes virkelighetsoppfatning. Påstanden om at fiskeflåten ikke trenger å spille på lag med resten av verdikjeden er på
grensen til det absurde og meget overraskende. I torskefiskeriene, som jo i stor
grad er i sentrum av rapporten, er det slik
at den norske kystflåten i hovedsak leverer alt tilgjengelig råstoff til norsk lokal fiskeindustri. Kystflåten er altså helt avhengig av en oppegående landindustri for å
gjennomføre sine fiskeri. Avhengigheten

■■■Vi mener HN ikke skal beklage,

TORSK: I torskefiskeriene, som jo i stor grad er i sentrum av rapporten, er det slik at den norske kystflåten i hovedsak leverer alt tilgjengelig råstoff til norsk lokal fiskeindustri.
mellom fiskeindustri og kystflåte er gjensidig og alle på kysten vet det, og nettopp
derfor er denne påstanden fra forfatterne overraskende. Hva man mener med at
fiskeflåten er «reservert mot effektiviseringstiltak» er ikke godt å forstå. Her må
man jo kunne bruke nedgangen i antall
fiskebåter og de forskjellige gjennomførte
strukturtiltak som faglig grunnlag for en
helt annen konklusjon. Når man sammenholder dette med de betydelige økningene
i torskekvoten de siste årene, bør effektivitetsutviklingen i fiskeflåten være godt
kjent for forskerne.

■■■I samme stil hevdes det på side 40 i
rapporten at «…fiskeripolitikk som av
distriktspolitiske grunner skjermer fiskeflåten mot markedssignaler, ….». Premissene som bygges inn i rapporten er også

her i aller høyeste grad diskutable. Selv
om minsteprisen og den organiserte omsetningen definitivt skal bidra til å skjerme fiskerne mot urimelig markedssvikt,
er påstanden i beste fall tvilsom. Hvis forskerne trenger empiri på dette området,
kan de jo intervjue et utvalg av de fiskerne
som fikk et fall på 28 % i torskeprisen inn
i 2013 sesongen etter at torskekvota økte
med 33 %. Jeg antar at de ikke føler seg
«skjermet mot markedssignaler».

■■■I utgangspunktet virker disse utsagnene først og fremst skjemmende for kvaliteten på rapporten. Det er mer alvorlig
hvis disse tvilsomme premissene er sentrale når forfatterne foreslår alternativer
for en ny samfunnskontrakt for fiskerinæringa.

men virkelig være stolt av donasjonen og si rett ut at programmet
virker, vi bruker det og det hadde
vært mye mere kostbart å bruke
noe annet.

■■■Kodeklubben i Tromsø er et tiltak for å få frem kreativiteten hos
unge som er interessert i IT. Det er
et viktig tiltak for å få unge folk til
å bli produsenter av programmer
og ikke bare konsumenter av internett. Mange av disse unge programmererne lager programmer og
vil kanskje spre disse som fri programvare der brukerne kan donere hvis de ønsker og finner det de
har laget nyttig. HN burde ta i bruk
mye mere fri programvare og donere utfra bruk og volum. Da blir
det både billigere for brukerne, inspirerende for kodere og sola kommer til å skinne mer.

Få nyhetsvarsel på mobil: Last ned Nordlys-appen

virkelighetsoppfatning. Påstanden om at fiskeflåten ikke
trenger å spille på lag med resten av verdikjeden er på
grensen til det absurde og meget overraskende.
I torskefiskeriene, som jo i stor grad er i sentrum av
rapporten, er det slik at den norske kystflåten i
hovedsak leverer alt tilgjengelig råstoff til norsk lokal
fiskeindustri.
Kystflåten er altså helt avhengig av en oppegående
landindustri for å gjennomføre sine fiskeri.
Avhengigheten mellom fiskeindustri og kystflåte er
gjensidig og alle på kysten vet det, og nettopp derfor er
denne påstanden fra forfatterne overraskende. Hva man
mener med at fiskeflåten er «reservert mot
effektiviseringstiltak » er ikke godt å forstå. Her må man
jo kunne bruke nedgangen i antall fiskebåter og de
forskjellige gjennomførte strukturtiltak som faglig
grunnlag for en helt annen konklusjon. Når man

Side 14 av 45

Nyhetsklipp - Nofima AS

sammenholder dette med de betydelige
økningene i torskekvoten de siste årene, bør
effektivitetsutviklingen i fiskeflåten være godt
kjent for forskerne.
I samme stil hevdes det på side 40 i rapporten
at «...fiskeripolitikk som av distriktspolitiske
grunner skjermer fiskeflåten mot
markedssignaler, .... ». Premissene som bygges
inn i rapporten er også her i aller høyeste grad
diskutable. Selv om minsteprisen og den
organiserte omsetningen definitivt skal bidra til å
skjerme fiskerne mot urimelig markedssvikt, er
påstanden i beste fall tvilsom. Hvis forskerne
trenger empiri på dette området, kan de jo
intervjue et utvalg av de fiskerne som fikk et fall
på 28 % i torskeprisen inn i 2013 sesongen etter

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

at torskekvota økte med 33 %. Jeg antar at de ikke føler
seg «skjermet mot markedssignaler».
I utgangspunktet virker disse utsagnene først og fremst
skjemmende for kvaliteten på rapporten. Det er mer
alvorlig hvis disse tvilsomme premissene er sentrale når
forfatterne foreslår alternativer for en ny
samfunnskontrakt for fiskerinæringa.
Bildetekst: TORSK: I torskefiskeriene, som jo i stor grad
er i sentrum av rapporten, er det slik at den norske
kystflåten i hovedsak leverer alt tilgjengelig råstoff til
norsk lokal fiskeindustri.
© Nordlys

Side 15 av 45

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

Skal sjekke at fisken er bløgget og hodekappet
Andøyposten. Publisert på trykk 09.09.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.
Thor AndersAngelsen, www.vol.no. Side: 2.

Fisken som leveres fra nordnorske havner skal bli
bedre. Nå foreslås det å lage et eget
kvalitetstilsyn som utelukkende skal se på
fiskens kvalitet.

Andøyposten

2 Tirsdag 9. sepTember 2014

Slekters gang
Telefon
76 11 58 70
Telefax 76 11 58 71

www.andoyposten.no
Lucas 6 år
Skolegutten vårres Lucas
sørensen blir 6 år tirsdag 9
september. Vi alle vil gratulere gogutten sååååå mye
med dagen. Kjæmpegla i dæ
og samtidig gratulere mamman din med dagen den 14
sep da blir ho 26 år ha fine
bursdagen begge to. Kjæmpegla i dokker og klæm fra
bæsta / mamma og resten
av familien .

Annonseavdeling
76 11 58 80

Kontrollørene skal drives av fiskesalgslagene og
er underlagt Råfisklaget. Inspektørene skal se til
at fiskekvalitetsforskriften følges.
Den omhandler utstyrskrav, oppbevaring etter
opptak og under ilandføring, bløgging samt
sløying, rensing, skylling og hodekapping.

Postboks 143
8483 Andenes

Bankgiro
4202.25.62694
Andøyposten AS:
Satsarbeid og montasje
Kontortider:
Ekspedisjon og redaksjon:
Kl. 08.30 - 16.00
Abonnement:
Ett år:
Halvt år:
Kvartal:

kr 1 390,kr 775,kr 515,-

E-avis ett år
kr 1 290,E-avis halvt år
kr 720,E-avis kvartal
kr 485,E-avis som tillegg
til papiravis ett år kr 345,Prisene er ink. 25 prosent mva
Daglig leder Rolf Olsen
Mobil
916 21 120
Rolf.Olsen@ht.no
Annonseavdeling:
annonse@andoyposten.no
Kirsti Engen
76 11 58 80

Formålet med forslaget er å bedre kvaliteten på
norsk sjømat, ved å sikre at råstoffkvaliteten
holder ønsket standard. Endringen gjør at
fiskesalgslagene får en rolle i å se til at næringen
selv tar ansvar for å fremme kvaliteten på råstoff
som landes, heter det i forslaget som nå er lagt
ut på høring.

Annonsefrister:
Annonser: kl 10.00 to dager før
utgivelse.
Slekters gang: kl 10.00 dagen
før utgivelse.
Slekters gang kan sendes til
annonse@andoyposten.no
Redaksjonen:
redaksjonen@andoyposten.no
Jørn Aune
redaktør
Kontor
76 11 58 75
Mobil
902 05 699
jorn@andoyposten.no
Alf Ragnar Olsen
Kontor
76 11 58 78
Mobil
948 39 464
alf.ragnar@andoyposten.no
Mette-H. Berger Amundsen
Kontor
76 11 58 76
Mobil
416 84 987
mette@andoyposten.no
Maria Bratt
Kontor
76 11 58 77
Mobil
481 74 884
maria@andoyposten.no

KVALITET: Nå blir det etablert et kontrollregime for å sikre kvaliteten på norsk sjømat. Kontrollørene skal undersøkes hvordan fisken behandles fra den tas om bord i båten og til den sendes ut fra
landanleggene. (illustrasjonsfoto: Jørn aune)

Skal sjekke at fisken er
bløgget og hodekappet
Fisken som leveres fra
nordnorske havner skal
bli bedre. Nå foreslås
det å lage et eget kvalitetstilsyn som utelukkende skal se på fiskens
kvalitet.
Thor AndersAngelsen
www.vol.no

Kontrollørene skal drives av fiskesalgslagene og er underlagt
Råfisklaget. Inspektørene skal
se til at fiskekvalitetsforskriften følges.
Den omhandler utstyrskrav,
oppbevaring etter opptak og
under ilandføring, bløgging
samt sløying, rensing, skylling
og hodekapping.
Formålet med forslaget er å
bedre kvaliteten på norsk sjømat, ved å sikre at råstoffkvaliteten holder ønsket standard.
Endringen gjør at fiskesalgslagene får en rolle i å se til at
næringen selv tar ansvar for å
fremme kvaliteten på råstoff

som landes, heter det i forslaget
som nå er lagt ut på høring.
Aspaker står bak
Det er Nærings- og fiskeridepartementet som nå lufter forslaget.
– Det er nødvendig å legge
større vekt på kvalitet dersom
norsk sjømat skal hevde seg i et
krevende internasjonalt marked. Det vil styrke verdiskapingen på sikt, og næringen selv må
ta et større ansvar, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en
pressemelding.
Melder fra til Mattilsynet
Etter oppdrag fra departementet, har Mattilsynet sendt på
høring forslag om å etablere
kvalitetstilsynet.
Dette er i første omgang en
prøveordning for hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark, som alle ligger i Norges
Råfisklags distrikt.
Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynets rolle med å
handtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven. Kvali-

Frida 7 år
10. september fyller Frida 7
år. Hipp hurra for den strålende og unike jenta vår.
Vi er veldig glad i deg.
Mamma, pappa, elias og
hele familien hilser til deg.
Jakob 5 år

tetstilsynet skal finansieres av
fiskesalgslagene, og det er fiskesalgslagene som vurderer hvilke
bedrifter som skal kontrolleres.
Kontrollene blir på jevnlig basis
der alvorlige feil og mangler rapporteres umiddelbart til Mattilsynet.
Tilsynsskjema
Mattilsynet har i samarbeid
med Norges Råfisklag og Nofima laget et tilsynsskjema som
inneholder krav til bløgging,
sløying, skader/kvalitetsfeil
oppstått under fangst, handtering og lossing, utstyr og rutiner for fangstbehandling om
bord og handtering hos mottak
på land.
– Det er lagt stor vekt på at
både tilsynsskjemaet og veiledningene er enkle, slik at det blir
lett å drive kontroll ved landing,
med vekt på krav som er viktige
for kvaliteten, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og
fiskeridepartementet.

En raser på å bygge
Lego, sandslott, og steiner
flytte
Hjelper veldig gjerne til
Gir villig klemmer-når du vil
Verdens beste Jakoben vår
Måtte du høste mange epler
i år Hipp hurra for vår arbeidskar
Som så mange i hjertet har!
I dag er det fest for Jakob
Cornelius, Vår herlige, 5-årige «Utruligus»!
Vi er så veldig glad i deg
Herfra og til månen og lengre i lei
Klem fra storesøster og lillebror, Og resten av familien
der du bor!

Trykk:
HTG-Trykk AS, Harstad

Aspaker står bak
Det er Nærings- og fiskeridepartementet som nå
lufter forslaget.
- Det er nødvendig å legge større vekt på kvalitet
dersom norsk sjømat skal hevde seg i et
krevende internasjonalt marked. Det vil styrke
verdiskapingen på sikt, og næringen selv må ta
et større ansvar, sier fiskeriminister Elisabeth
Aspaker i en pressemelding.
Melder fra til Mattilsynet
Etter oppdrag fra departementet, har Mattilsynet
sendt på høring forslag om å etablere
kvalitetstilsynet.
Dette er i første omgang en prøveordning for
hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark,
som alle ligger i Norges Råfisklags distrikt.
Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynets
rolle med å handtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven. Kvalitetstilsynet skal
finansieres av fiskesalgslagene, og det er
fiskesalgslagene som vurderer hvilke bedrifter

Andøyposten
arbeider etter Vær
Varsomplakatens
regler for god presseskikk. Den som
mener seg urettmessig behandlet
gjennom omtale eller publisering for
øvrig, oppfordres til å ta kontakt med
redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg
(PFU) er oppnevnt av Norsk Presseforbund og behandler klager blant annet
mot aviser i presseorganisasjonene.
Adressen til PFU: Prinsensgt. 1, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon:
22 41 56 80.Faks: 22 41 19 80.

som skal kontrolleres. Kontrollene blir på jevnlig basis
der alvorlige feil og mangler rapporteres umiddelbart til
Mattilsynet.
Tilsynsskjema
Mattilsynet har i samarbeid med Norges Råfisklag og
Nofima laget et tilsynsskjema som inneholder krav til
bløgging, sløying, skader/kvalitetsfeil oppstått under
fangst, handtering og lossing, utstyr og rutiner for
fangstbehandling om bord og handtering hos mottak på
land.
- Det er lagt stor vekt på at både tilsynsskjemaet og
veiledningene er enkle, slik at det blir lett å drive kontroll
ved landing, med vekt på krav som er viktige for
kvaliteten, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og
fiskeridepartementet.
Bildetekst: KVALITET: Nå blir det etablert et
kontrollregime for å sikre kvaliteten på norsk sjømat.
Kontrollørene skal undersøkes hvordan fisken behandles
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fra den tas om bord i båten og til den sendes ut
fra landanleggene.
© Andøyposten
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Mer kontroll og flere krav til fisk
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 09.09.2014. Profil: Nofima. Side: 13.

ØKSNES: Mattilsynet setter nye krav til kvalitet
på norsk sjømat.
Fra 1. januar 2015 får Norges Råfisklag i oppdrag
å drive kvalitetstilsyn i Nordland, Troms og
Finnmark.

Bladet Vesterålen Tir 9. september 2014

Nyheter

Mer kontroll og
flere krav til fisk

13

Skinnende
rent til lave
priser!
FOR

- Det er nødvendig å legge større vekt på kvalitet
dersom norsk sjømat skal hevde seg i et
krevende internasjonalt marked.
Vaskemiddel

Det vil styrke verdiskapinga på sikt, og næringa
må selv ta et større ansvar, sier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Etter oppdrag fra departementet har Mattilsynet
sendt på høring forslag om å etablere et
kvalitetstilsyn i regi av fiskesalgslagene.
Dette er i første omgang en prøveordning for
kvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark,
som alle ligger i Norges Råfisklags distrikt.
Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynets
rolle med å handtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven.
Få viktige kravpunkt Kvalitetstilsynet skal
finansieres
finansieres av fiskesalgslagene, og det er disse
som vurderer hvilke virksomheter som skal
kontrolleres.
Salgslagene skal rapportere jevnlig, og alvorlige
feil og mangler skal snarest meldes til
Mattilsynet.
- Det skal føres tilsyn med noen få, men viktige
kravpunkt, sier fiskeriministeren.
Mattilsynet har i samarbeid med Norges
Råfisklag og Nofima laget et tilsynsskjema med
en veileder som inneholder krav til bløgging,
sløying, skader/ kvalitetsfeil oppstått under
fangst, handtering og lossing, utstyr og rutiner for
fangstbehandling om bord og handtering hos
mottaket på land.
Viktig hva som skjer ombord Ved Myre

Mattilsynet setter strengere krav til behandling av fersk fisk både ombord i båten og på mottaket.
(Foto: Trond K. Johansen)

ØKSNES:
Mattilsynet
setter nye krav til kvalitet på norsk sjømat.
TROND K. JOHANSEN
t r o n d @ b l v. n o

Fra 1. januar 2015 får Norges
Råfisklag i oppdrag å drive kvalitetstilsyn i Nordland, Troms
og Finnmark.
– Det er nødvendig å legge
større vekt på kvalitet dersom
norsk sjømat skal hevde seg i et
krevende internasjonalt marked. Det vil styrke verdiskapinga på sikt, og næringa må
selv ta et større ansvar, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Etter oppdrag fra departementet har Mattilsynet sendt på
høring forslag om å etablere et
kvalitetstilsyn i regi av fiskesalgslagene. Dette er i første
omgang en prøveordning for
kvitfisksektoren i Nordland,
Troms og Finnmark, som alle
ligger i Norges Råfisklags distrikt.
Kvalitetstilsynet kommer i
tillegg til Mattilsynets rolle med
å handtere mattrygghet og andre oppgaver etter matloven.

Få viktige kravpunkt
Kvalitetstilsynet skal finansie-

res av fiskesalgslagene, og det
er disse som vurderer hvilke
virksomheter som skal kontrolleres. Salgslagene skal rapportere jevnlig, og alvorlige feil og
mangler skal snarest meldes til
Mattilsynet.
– Det skal føres tilsyn med
noen få, men viktige kravpunkt,
sier fiskeriministeren.
Mattilsynet har i samarbeid
med Norges Råfisklag og Nofima laget et tilsynsskjema med
en veileder som inneholder
krav til bløgging, sløying, skader/kvalitetsfeil oppstått under
fangst, handtering og lossing,
utstyr og rutiner for fangstbehandling om bord og handtering hos mottaket på land.

5

FOR

99

Viktig hva som skjer ombord

Elisabeth Aspaker er opptatt
av at det skal være lett å føre
kontroll, men også av at kvaliteten på råstoffet må bli best
mulig.

Ved Myre Fiskemottak AS på
Myre er det gjort mye for at
kvaliteten på fisken skal være
godt ivaretatt. De har likevel
ikke kontroll med alt som skjer
med råstoffet.
– På landsiden har vi kontroll, men hva som skjer med
fisken på sjøen og ombord i båten, har vi ikke kontroll på, sier
Hans Kristian Hansen til Bladet
Vesterålen.
Han tror at dette ikke vil få
store konsekvenser for motta-

ket på Myre, men synes det blir
svært mange krav og restriksjoner å forholde seg til.
Det er lagt stor vekt på at
både tilsynsskjemaet og veglederen er enkle, slik at det blir
lett å drive kontroll ved landing, med vekt på krav som er
viktige for kvaliteten.

De ansatte fikk beskjeden i
2012, men innrømmer at det er
vemodig.
– Det er litt sårt, men vi er
ikke bitre, sier daglig leder på
Posten Erna Kjellbakk til Fremover.
I dag har alle de som var an-

Plukk og miks
Comfort/Blenda/Jif/Zalo/Klorin.
Gjelder utvalgte varianter.

Stenges etter 126 år
I 126 år har Narvik hatt eget
postkontor. Mandag tok det
slutt.
Fra og med tirsdag må kundene enten oppsøke Ica Finbekken eller Coops Obs for å
hente og levere pakker, kjøpe
frimerker eller ta ut penger.

Omo/Blenda/Milo.
Gjelder utvalgte varianter.
varianter

satt, unntatt én, fått ny jobb.
– Det blir nye utfordringer,
sier Trine Karoliussen, ansvarlig for post i butikk på Coop
Obs Narvik. Hun tror også at
posten vil trekke nye kunder til
butikken.

Alltid

BILLIG

Gjelder t.o.m 20.09.2014

Fiskemottak AS på Myre er det gjort mye for at kvaliteten
på fisken skal være godt ivaretatt. De har likevel ikke
kontroll med alt som skjer med råstoffet.
- På landsiden har vi kontroll, men hva som skjer med
fisken på sjøen og ombord i båten, har vi ikke kontroll
på, sier Hans Kristian Hansen til Bladet Vesterålen.
Han tror at dette ikke vil få store konsekvenser for
mottaket
mottaket på Myre, men synes det blir svært mange krav
og restriksjoner å forholde seg til.
Det er lagt stor vekt på at både tilsynsskjemaet og
veglederen er enkle, slik at det blir lett å drive kontroll
ved landing, med vekt på krav som er viktige for
kvaliteten.
Bildetekst: Mattilsynet setter strengere krav til
behandling av fersk fisk både ombord i båten og på
mottaket. Elisabeth Aspaker er opptatt av at det skal
være lett å føre kontroll, men også av at kvaliteten på
råstoffet må bli best mulig.
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Råfisk-laget skal sjekke
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 08.09.2014. Profil: Nofima. Side: 11.

kvalitet Fra 1. januar 2015 får Norges Råfisklag i
oppdrag å drive kvalitetstilsyn i Nordland, Troms
og Finnmark..
Etter oppdrag fra departementet, har Mattilsynet
sendt på høring forslag om etablering av et
kvalitetstilsyn i regi av fiskesalgslagene. Dette
foreslås i første omgang som en prøveordning for
hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark,
dvs. i Norges Råfisklags distrikt. Supplement Dette er en kontroll som kommer i tillegg til
Mattilsynets rolle med å ivareta mattrygghet og
øvrige hensyn etter matloven, presiserer
avdelingsleder ved ressurs og kontroll i
Råfisklaget, Charles Ingebrigtsen, til
FiskeribladetFiskaren. - Det er for å utnytte vår
tilstedeværelse bedre. Våre kontrollører innehar
stor kompetanse og når vi er på ressurskontroll
kan vi samtidig gjøre kvalitetskontroller. Vi ser,
observerer og rapporterer til Mattilsynet, som
fremdeles skal ha siste ord, understreker han.
Skal rapportere jevnlig Det samme presiserer
departementet i en mail til Fiskeribladet Fiskaren:
- Dette kvalitetstilsynet kommer i tillegg til
Mattilsynets rolle. Kvalitetstilsynet skal
finansieres av fiskesalgslagene, og det er
fiskesalgslagene som vurderer hvilke
virksomheter som skal kontrolleres. Salgslagene
skal rapportere jevnlig. Alvorlige feil og mangler
skal meldes til Mattilsynet umiddelbart, skriver
de.

MIDTSKIPS 11

FISKERIBLADETFISKAREN mandag 8. september 2014

Råfisklaget skal
sjekke
kvalitet
Fra 1. januar 2015 får Norges
Råfisklag i oppdrag å drive
kvalitetstilsyn i Nordland,
Troms og Finnmark.
Etter oppdrag fra departementet, har Mattilsynet
sendt på høring forslag om
etablering av et kvalitetstilsyn i regi av fiskesalgslagene. Dette foreslås i første
omgang som en prøveordning for hvitfisksektoren i
Nordland, Troms og Finnmark, dvs. i Norges Råfisklags distrikt.

Supplement
– Dette er en kontroll som
kommer i tillegg til Mattilsynets rolle med å ivareta mattrygghet og øvrige hensyn
etter matloven, presiserer
avdelingsleder ved ressurs
og kontroll i Råfisklaget,
Charles Ingebrigtsen, til
FiskeribladetFiskaren.
– Det er for å utnytte vår
tilstedeværelse bedre. Våre
kontrollører innehar stor
kompetanse og når vi er
på ressurskontroll kan vi
samtidig gjøre kvalitetskontroller. Vi ser, observerer og
rapporterer til Mattilsynet,
som fremdeles skal ha siste
ord, understreker han.

Fem–seks arbeidsplasser
I vårt område drives det største
villaksfiske i landet, så villaks
blir viktig for oss, sier han.
Karlsen sier at fiskemottaket
og videreforedlingsvirksomheten vil gi fem-seks arbeidsplasser.

Skal rapportere jevnlig
Det samme presiserer departementet i en mail til
Fiskeribladet Fiskaren:
– Dette kvalitetstilsynet
kommer i tillegg til Mattilsynets rolle. Kvalitetstilsynet skal finansieres av
fiskesalgslagene, og det er
fiskesalgslagene som vurderer hvilke virksomheter
som skal kontrolleres. Salgslagene skal rapportere jevnlig. Alvorlige feil og mangler
skal meldes til Mattilsynet
umiddelbart, skriver de.
Det skal føres tilsyn med
noen få, men viktige kravpunkt.
Mattilsynet har i samarbeid med Norges Råfisklag
og Nofima utarbeidet et
tilsynsskjema med en veileder som inneholder krav
til bløgging, sløying, skader/
kvalitetsfeil oppstått under
fangst, håndtering og lossing, utstyr og rutiner for
fangstbehandling om bord
og håndtering hos mottaker
på land. Det er lagt stor vekt
på at tilsynsskjema med veileder skal være enkelt, slik
at det skal være lett å foreta
kontroll ved landing, men
med fokus på krav som er
viktige for kvaliteten.
Økt fokus på kvalitet er
nødvendig om norsk sjømat
skal hevde seg i et krevende
internasjonalt marked, poengterer Fiskeridepartementet.

agnar.berg@fbfi.no
Telefon: 93 25 63 24

jorn.hagen@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 81

NYTT FISKEMOTTAK: Fisker Trond Karlsen er prosjektleder for et nytt fiskemottak og videreforedlingsvirksomhet på Storekorsnes i Alta kommune. Karlsen er også sekretær i det lokale fiskarlaget. FOTO: AGNAR BERG

Altafiskerne skal gi fiskebilene konkurranse
Han sier videre at fiskerne og
fiskernes organisasjoner skal
eie 51 prosent av eierselskapet.
– Så ser det ut som at vi får
Alta kommune inn på eiersiden
med 34 prosent i eierselskapet.

””

Dette er «fiskebil
land», men nå skal vi ta
opp konkurransen med
dem
Trond Karlsen, fisker

Driften vil skje med to driftselskaper. Et for selve mottaket
og et for videreforedlingsanlegget,
Karlsen opplyser at det driftsselskapet som gjelder mottaket
ennå ikke er klart.
Det er heller ikke det fysiske

fiskemottaket. Men han håper
det er mulig å sette spaden i
jorda så raskt at mottaket I
beste fall kan stå ferdig til
høsten neste år.

Også Sverige og Finland
En del av investeringskostnadene må lånefinansieres, men
Alta kommune, fylkeskommunen og Sametinget, er viktige
finansieringskilder for å få realisert prosjektet, sier Karlsen.
Han sier videre at Storekorsnes ligger sentralt til for
et mottak.
– Den største fordelen med å
ha et mottak på Storekorsnes er
nærheten til fiskefeltene. Det er
kun en god times gangtid med
sjark fra Storekorsnes. I tillegg
er vi på fastlandet, bare 30 kilometer fra E-6. Hadde vi bygd et
mottak på en øy, ville det vært
like dyrt å transportere ferdig-

produktene til fastlandet som
å transportere dem herfra til
våre markedet, sier Karlsen.
– Det er også bra for oss at
Storekorsnes fra 1. januar 2016
skal være et nav for hurtigbåtene, legger han til
Karlsen sier de gryteklare
rettene og halvfabrikatene vil
bli solgt på de store matvarebutikkene i Alta, Kautokeino
og Karasjok.
Hvis det går bra i nærområdet, er planen å levere til dagligvarebutikker i Nord-Sverige
og Nord-Finnland også.

Stor på villaks
– Vi har vært i kontakt med
dagligvarebutikkene på andre
siden av grensen. De er interessert i våre produkter. I dag
får disse butikkene norsk fisk
via Göteborg. Med vår nærhet
til disse markedene. kan vi le-

vere ferskere produkter enn
de får i dag. Men før vi går over
grensen, til Finland og Sverige,
må vi gjøre det bra i vårt eget
hjemmemarkedet, sier Karlsen.
Fisken som Karlsen ønsker
skal leveres på Storekorsnes fra
nest år, leveres i dag til Hasvik,
Måsøy, Nordkapp og Hammerfest, ifølge han.
Karlsen sier at villaks blir et
viktig fiskeart i tillegg til torsk,
kveite og uer.

Økt fokus på kvalitet er nødvendig om norsk sjømat skal
hevde seg i et krevende internasjonalt marked,
poengterer Fiskeridepartementet. jorn.hagen@fbfi.no
Telefon: 77 66 56 81
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Det skal føres tilsyn med noen få, men viktige
kravpunkt..
Mattilsynet har i samarbeid med Norges
Råfisklag og Nofima utarbeidet et tilsynsskjema
med en veileder som inneholder krav til bløgging,
sløying, skader/kvalitetsfeil oppstått under
fangst, håndtering og lossing, utstyr og rutiner for
fangstbehandling om bord og håndtering hos
mottaker på land. Det er lagt stor vekt på at
tilsynsskjema med veileder skal være enkelt, slik
at det skal være lett å foreta kontroll ved landing,
men med fokus på krav som er viktige for
kvaliteten.
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Skal sjekke at fisken er bløgget og hodekappet
Vesterålen Online. Publisert på nett 07.09.2014 18:04. Profil: Nofima.
Thor Anders Angelsen.

Fisken som leveres fra nordnorske havner skal bli
bedre. Nå foreslås det å lage et eget
kvalitetstilsyn som utelukkende skal se på
fiskens kvalitet. Egne kvalitetsinspektører kan bli
et vanlig innslag på kaia.
Her fra Skreipassion 2014 i Øksnes.
Kontrollørene skal drives av fiskesalgslagene og
er underlagt Råfisklaget. Inspektørene skal se til
at fiskekvalitetsforskriften følges.
Den omhandler utstyrskrav, oppbevaring etter
opptak og under ilandføring, bløgging samt
sløying, rensing, skylling og hodekapping.
Formålet med forslaget er å bedre kvaliteten på
norsk sjømat, ved å sikre at råstoffkvaliteten
holder ønsket standard. Endringen gjør at
fiskesalgslagene får en rolle i å se til at næringen
selv tar ansvar for å fremme kvaliteten på råstoff
som landes, heter det i forslaget som nå er lagt
ut på høring.
Aspaker står bak
Det er Nærings- og fiskeridepartementet som nå
lufter forslaget.
- Det er nødvendig å legge større vekt på kvalitet
dersom norsk sjømat skal hevde seg i et
krevende internasjonalt marked. Det vil styrke
verdiskapingen på sikt, og næringen selv må ta
et større ansvar, sier fiskeriminister Elisabeth
Aspaker i en pressemelding.
Melder fra til Mattilsynet
Etter oppdrag frå departementet, har Mattilsynet
sendt på høring forslag om å etablere
kvalitetstilsynet.
Dette er i første omgang en prøveordning for
hvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark,
som alle ligger i Norges Råfisklags distrikt.
Kvalitetstilsynet kommer i tillegg til Mattilsynets
rolle med å handtere mattrygghet og andre
oppgaver etter matloven. Kvalitetstilsynet skal
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finansieres av fiskesalgslagene, og det er
fiskesalgslagene som vurderer hvilke bedrifter
som skal kontrolleres. Kontrollene blir på jevnlig
basis der alvorlige feil og mangler rapporteres
umiddelbart til Mattilsynet.

- Det er lagt stor vekt på at både tilsynsskjemaet og
veiledningene er enkle, slik at det blir lett å drive kontroll
ved landing, med vekt på krav som er viktige for
kvaliteten, heter det i pressemeldingen fra Nærings- og
fiskeridepartementet.

Tilsynsskjema

{{prefix}} {{item.title}}

Mattilsynet har i samarbeid med Norges
Råfisklag og Nofima laget et tilsynsskjema som
inneholder krav til bløgging, sløying,
skader/kvalitetsfeil oppstått under fangst,
handtering og lossing, utstyr og rutiner for
fangstbehandling om bord og handtering hos
mottak på land.

© Vesterålen Online
Se webartikkelen på http://ret.nu/6uyEOEoa
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Foreslår torskekvalitetskontroll i nord
Noodls. Publisert på nett 05.09.2014 15:47. Profil: Nofima.

Frå 1. januar 2015 får Norges Råfisklag i oppdrag
å drive kvalitetstilsyn i Nordland, Troms og
Finnmark. - Det er nødvendig å leggje større vekt
på kvalitet dersom norsk sjømat skal hevde seg i
ein krevjande internasjonal marknad.
Det vil styrkje verdiskapinga på sikt, og næringa
sjølv må ta eit større ansvar, seier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker. Etter oppdrag frå
departementet, har Mattilsynet sendt på høyring
forslag om å etablere eit kvalitetstilsyn i regi av
fiskesalslaga. Dette er i første omgang ei
prøveordning for kvitfisksektoren i Nordland,
Troms og Finnmark, som alle ligg i Norges
Råfisklag sitt distrikt. Kvalitetstilsynet kjem i
tillegg til Mattilsynet si rolle med å handtere
mattryggleik og andre oppgåver etter matlova.
Kvalitetstilsynet skal finansierast av
fiskesalslaga, og det er fiskesalslaga som
vurderer kva for verksemder som skal
kontrollerast. Salslaga skal rapportere jamleg.

Alvorlege feil og manglar skal snarast meldast til
Mattilsynet. Det skal førast tilsyn med nokre få, men
viktige kravpunkt. Mattilsynet har i samarbeid med
Norges Råfisklag og Nofima laga eit tilsynsskjema med
ein vegleiar som inneheld krav til bløgging, sløying,
skadar/kvalitetsfeil oppstått under fangst, handtering og
lossing, utstyr og rutinar for fangstbehandling om bord
og handtering hos mottakar på land. Det er lagt stor vekt
på at både tilsynsskjemaet og vegleiaren er enkle, slik at
det blir lett å drive kontroll ved landing, med vekt på krav
som er viktige for kvaliteten.
© Noodls
Se webartikkelen på http://ret.nu/o2YytK1X
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Sjekk av torskekvaliteten i nord
Fiskebåt. Publisert på nett 05.09.2014 12:56. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk.

Frå årsskiftet får Norges Råfisklag i oppdrag å
drive kvalitetstilsyn i Nordland, Troms og
Finnmark. - Det er nødvendig å legge større vekt
på kvalitet dersom norsk sjømat skal hevde seg i
ein krevjande internasjonal marknad.
Det vil styrke verdiskapinga på sikt, og næringa
sjølv må ta eit større ansvar, seier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Etter oppdrag frå departementet, har Mattilsynet
sendt på høyring forslag om å etablere eit
kvalitetstilsyn i regi av fiskesalslaga. Dette er i
første omgang ei prøveordning for
kvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark,
som alle ligg i Norges Råfisklag sitt distrikt.
Kvalitetstilsynet kjem i tillegg til Mattilsynet si
rolle med å handtere mattryggleik og andre
oppgåver etter matlova. Kvalitetstilsynet skal
finansierast av fiskesalslaga, og det er
fiskesalslaga som vurderer kva for verksemder
som skal kontrollerast. Salslaga skal rapportere
jamnleg. Alvorlege feil og manglar skal snarast
meldast til Mattilsynet.
Det skal førast tilsyn med nokre få, men viktige
kravpunkt. Mattilsynet har i samarbeid med
Norges Råfisklag og Nofima laga eit
tilsynsskjema med ein rettleiing som inneheld
krav til bløgging, sløying, skadar/kvalitetsfeil
oppstått under fangst, handtering og lossing,
utstyr og rutinar for fangstbehandling om bord og
handtering hos mottakar på land. Det er lagt stor
vekt på at både tilsynsskjemaet og rerrleiinga er
enkle, slik at det blir lett å drive kontroll ved
landing, med vekt på krav som er viktige for
kvaliteten.
© Fiskebåt
Se webartikkelen på http://ret.nu/pUN45AsS
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Foreslår torskekvalitetskontroll i nord
Nærings- og fiskeridepartementet. Publisert på nett 05.09.2014 12:11. Profil: Nofima.

Frå 1. januar 2015 får Norges Råfisklag i oppdrag
å drive kvalitetstilsyn i Nordland, Troms og
Finnmark. - Det er nødvendig å leggje større vekt
på kvalitet dersom norsk sjømat skal hevde seg i
ein krevjande internasjonal marknad.
Det vil styrkje verdiskapinga på sikt, og næringa
sjølv må ta eit større ansvar, seier fiskeriminister
Elisabeth Aspaker.
Etter oppdrag frå departementet, har Mattilsynet
sendt på høyring forslag om å etablere eit
kvalitetstilsyn i regi av fiskesalslaga. Dette er i
første omgang ei prøveordning for
kvitfisksektoren i Nordland, Troms og Finnmark,
som alle ligg i Norges Råfisklag sitt distrikt.
Kvalitetstilsynet kjem i tillegg til Mattilsynet si
rolle med å handtere mattryggleik og andre
oppgåver etter matlova. Kvalitetstilsynet skal
finansierast av fiskesalslaga, og det er
fiskesalslaga som vurderer kva for verksemder
som skal kontrollerast. Salslaga skal rapportere
jamleg. Alvorlege feil og manglar skal snarast
meldast til Mattilsynet.
Det skal førast tilsyn med nokre få, men viktige
kravpunkt. Mattilsynet har i samarbeid med
Norges Råfisklag og Nofima laga eit
tilsynsskjema med ein vegleiar som inneheld krav
til bløgging, sløying, skadar/kvalitetsfeil oppstått
under fangst, handtering og lossing, utstyr og
rutinar for fangstbehandling om bord og
handtering hos mottakar på land. Det er lagt stor
vekt på at både tilsynsskjemaet og vegleiaren er
enkle, slik at det blir lett å drive kontroll ved
landing, med vekt på krav som er viktige for
kvaliteten.
Høyringsnotatet om endringar i
fiskekvalitetsforskrifta (heimesida til Mattilsynet)
© Nærings- og fiskeridepartementet
Se webartikkelen på http://ret.nu/gtzfoZzz
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Sjømatindustrien er innovasjonssinke
• Mindre grad av radikale fiskeribaserte innovasjoner - fiskerisektoren henter kunnskap fra
kunder og samarbeidspartner
Sunnmørsposten. Publisert på trykk 05.09.2014. Profil: Nofima.
INGER OTTERLEI. Side: 10-11.
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Mer konkurransedyktig sjømatindustri

I 2013 ble det oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå
sjømatindustriens rammevilkår for å skape en mer konkurransedyktig sjømatindustri. Dette ble startet av Stoltenbergregjeringen
og videreføres av Solberg-regjeringen. Nå foreligger det en Sintefrapport om innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien.

Den eneste bærekraftige konkurransestrategien i
et høykostnadsland som Norge er den
innovasjonsbaserte. Men der står det dårlig til i
fiskeindustrien, ifølge en fersk sintefrapport.
Viljen til innovasjon er større enn evnen.
- Problemet som rapporten peker på, og som jeg
har vært opptatt av i flere år, og helt sikkert også
Knut Haagensen, (som har kritisert FHFs
forskningsstrategi journ.anm. ) er at vi ikke er
flinke og sterke nok til å gå inn i
forskningsprosjekter, sier Tore Roaldsnes,
styreleder i Fiskebåt. Mindre forskerstyrt. - Vi får
henvenvendelser fra Sintef eller Nofima om å
være med på prosjekt og får høre at det rusler og
går, men forskerne er lite på banen i forhold til å
involvere oss som er det næringsmessige alibiet.
Det blir slik at forskningsinstitusjonene har fått
finansiering og så må de ut å finne noe å forske
på.
Roaldsnes mener det bør stilles mer midler til
disposisjon til bedrifter som har gode prosjekter
og at bedriftene bestemmer hvilke ting det skal
fokuseres på.
Det vil gi en helt annen grad av eierskap til
prosjektene og gjøre dem mindre forskerstyrt.
Samtidig erkjenner han at forklaringene er
sammensatte og komplekse og sier at nå ser en
heldigvis at Norge og EU legger opp til endret
virkemiddelapparat.
Benytter ikke SkatteFUNN. At havbrukssektoren
er flinkere enn den fiskeribaserte til å benytte
seg av forskning og utvikling vises blant annet
igjen i ordningen med SkatteFUNN.
Verken flåteleddet eller industrileddet benytter
ordningen i særlig grad.

Kjem med ny
strikkebok
Eid

Om eit par veker kjem den
første strikkeboka på norsk
med islandske mønster.
– Eg har alltid vore fasinert av
islandsk garn og strikkemønster, fortel Magni Hjertenes
Flyum, som bur på Nordfjordeid.
Då mannen hennar, ordførar
Alfred Bjørlo, reiste til Island i
fjor haust, sende ho med han
ei grundig handleliste.
– Han kom tilbake med nøyaktig den tråden og dei oppskriftene eg hadde instruert
han i å ﬁnne. Eg har strikka så
mykje i mitt liv at eg forstod
oppskriftene sjølv om dei var
på islandsk, seier den sjølverklærte strikkenerden.
I vinden. Hjertenes Flyum vart
så inspirert av islandsgåva at
ho tenkte at ho måtte ﬁnne ei
bok med islandske basismønster. I bakhovudet låg tanken
om at dersom ho fann eit godt
produkt, så kunne det kanskje
vere aktuelt å gjere den tilgjengeleg for den norske marknaden.
– Eg gjekk til Samlaget med
ideen om at det manglar ei bok
med islandske strikkemønster
på norsk. Saman fann vi ei passande bok, som allereie var
omsett til engelsk og dansk, og
eg fekk jobben med å omsetje
henne.
Strikkespråk. Hjertenes Flyum

kan ikkje islandsk, men strikkespråket er nokså universelt.
I tillegg har ho hatt god hjelp i
ordbøker og den engelske
utgåva av strikkeboka i
omsetjingsarbeidet.
Resultatet «Islandsk strikk»
kjem i sal om eit par veker.
Boka inneheld rundt 60 tradisjonelle, men også moderne
strikkeoppskrifter for kvinner,
menn og barn. Boka inneheld
mange variantar av den klassiske islandske ullgenseren,
men også mindre prosjekt som
sokkar, vottar og skjerf.
– Den klassiske islandsgenseren er ikkje så gammal som
mange trur. Han dukka opp på
slutten av 50-talet, fortel Hjertenes Flyum.
Oppskriftene i «Islandsk
strikk» er laga i samarbeid
med den største garnprodusenten på Island, Istex. Garnprodusenten opplever eit stort
oppsving, noko den tradisjonelle ullgenseren skal ha
mykje av æra for.
– Islandsk garn er heilt spesielt. Dei islandske sauene har
både inner- og ytterull, ulla har
lange ﬁbrar og er vassavstøy-

Seminar. I samband med lan-

seringa av den norske utgåva
av strikkeboka, skal Hjertenes
Flyum ha ein strikkekveld der
ho viser fram boka, på ToreGarden i Leivdalen i Eid 28.
september.
Hild NOrdal

hild.nordal@smp.no

– Den klassiske
islandsgenseren
er ikkje så
gammal som
mange trur
MagNi HjerteNes FlyuM

islaNdsk strikk
• Klassiske, islandske
strikkeplagg er trendy
som aldri før. Garnprodusenten Istex opplever eit
stort oppsving.
• «Islandsk strikk» er ei
bok med tradisjonelle og
moderne oppskrifter for
heile familien.
• Magni Hjertenes Flyum
på Eid har omsett
«Islandsk strikk» frå
islandsk til norsk.
• «Islandsk strikk» på
norsk kjem i handelen om
eit par veker.

eksport for 61 milliarder kroner
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lite FoU-midler til industrileddet

I fjor ble det produsert 3,3 millioner tonn sjømat, oppdrett og fangst
inkludert. 95 prosent av all ﬁsken blir eksportert. Totalt utgjorde
den 2,3 millioner tonn til en verdi av 61 mrd. kroner. Sjømatnæringa
skapte totalt ca. 47.000 årsverk i 2012, 9.600 av dem i sjømatindustrien. I 2011 ble 3,2 milliarder offentlige og private FoU kroner
brukt til marin FoU.

Industrileddet i sjømatindustrien benytter seg i liten grad av virkemidlene som stilles til rådighet sammenlignet med havbruksnæringen og særlig leverandører til oppdrettsvirksomheten. Unntaktet er
FHFs virkemidler, til dels Marint verdiskpingsprogram. Mesteparten
av offentlige FoU-midler er rettet mot grunnforskning og industriell
forskning, mindre mot pilotering og kommersialisering av løsninger.

Sjømatindustrien
n er innovasjonssinke

• Mindre grad av radikale ﬁskeribaserte innovasjon
ner - ﬁskerisektoren henter kunnskap fra kunder og samarbeidspartnere
den eneste bærekraftige
konkurransestrategien i et
høykostnadsland som Norge
er den innovasjonsbaserte.
Men der står det dårlig til i
ﬁskeindustrien, ifølge en
fersk sintefrapport. Viljen til
innovasjon er større enn
evnen.

tande. Av ulla vert det laga
plategarn, som ikkje er spunne,
og garn som er lett spunne.
Garnet er billig og lett å få tak
i på nettet, seier strikkebokomsetjaren.
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Mangler kunnskap

Store deler av sjømatindustrien består av mindre bedrifter som er
produksjonsrettet og som i liten grad har personer ansatt med
kunnskap innen produktutvikling, FoU og innovasjon. Dette gjelder
også ﬂere av de større enhetene. Innovasjon er å skape noe nytt
(produkter eller tjenester) og gjøre ting bedre (nytt produksjonsutstyr og bedre organisering). Det krever en kunnskapsbase.

næringsliv

omSetjaR: Magni Hjertenes
Flyum les ofte strikkeoppskrifter
på senga. Jakka ho har på seg har
tradisjonelt islandsk mønster, og
ho har sjølvsagt strikka henne
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– Problemet som rapporten
peker på, og som jeg har vært
opptatt av i ﬂere år, og helt sikkert også Knut Haagensen, (som
har kritisert FHFs forskningsstrategi journ.anm.) er at vi ikke
er ﬂinke og sterke nok til å gå
inn i forskningsprosjekter, sier
Tore Roaldsnes, styreleder i
Fiskebåt.
mindre forskerstyrt. – Vi får
henvenvendelser fra Sintef eller
Noﬁma om å være med på prosjekt og får høre at det rusler og
går, men forskerne er lite på
banen i forhold til å involvere
oss som er det næringsmessige
alibiet. Det blir slik at forskningsinstitusjonene har fått
ﬁnansiering og så må de ut å
ﬁnne noe å forske på.
Roaldsnes mener det bør stilles mer midler til disposisjon til
bedrifter som har gode prosjekter og at bedriftene bestemmer
hvilke ting det skal fokuseres på.
Det vil gi en helt annen grad av
eierskap til prosjektene og gjøre
dem mindre forskerstyrt.
Samtidig erkjenner han at
forklaringene er sammensatte
og komplekse og sier at nå ser
en heldigvis at Norge og EU legger opp til endret virkemiddelapparat.
Benytter ikke SkatteFUNN. At
havbrukssektoren er ﬂinkere
enn den ﬁskeribaserte til å
benytte seg av forskning og
utvikling vises blant annet igjen
i ordningen med SkatteFUNN.
Verken ﬂåteleddet eller industrileddet benytter ordningen i
særlig grad.
Her ble 230 prosjekter godkjent i 2013 til en samlet kostnad på vel 1,471 milliarder
kroner.
68 prosent av de nye marine
prosjektene innenfor denne
ordningen var registrert under
havbruk, og over halvparten
kom fra bedrifter på Vestlandet.
Men bare åtte prosent (19 stykker) var registrert under ﬁskeri.
– Er ikke SkatteFUNN en
ordning for ﬁskerisektoren,
Roaldsnes?
– Skal en bruke denne ordningen må en være klar over den og

Fakta
• Sintef har foretatt en
analyse av innovasjon og
kompetanse i sjømatindustrien.
• Den viser at norsk
ﬁskerindustri ikke er god på
verdiøkende innovasjoner
knyttet til produkt- og
markedsinnovasjoner, men
er mest opptatt av innovasjoner som kutter kostnader.
• Rapporten er en av ﬂere
som er bestilt av Næringsog ﬁskeridepartementet
som skal munne ut i en
NOU.

RoaldSNeS: –Ikke bare ﬁskerisektoren sliter med å skaffe
kompetansetanse.

– I mitt rederi har
vi kompetanse,
prosjekter og ideer
og satser tungt
tOre rOaldsNes

vite å bruke den. Hvis du har
fokuset på å ﬁske eller å salte
benytter du ikke SkatteFUNN.
Ordninga er lite kjent i hvitﬁsksektoren og sektoren er ikke
godt rigga for nå utnytte den.
Havbruksnæringa har utnytta
dette på en god måte, Men SkatteFUNN kan med fordel utnyttes bedre i hvitﬁsknæringa.
Klynger viktig. Et av tiltakene
som foreslås i Sintefrapporten
er lavterskelklynger.
Roaldsnes-rederiet og ﬂere
andre rederi er med i den
marine klynga LEGASEA.
– I vårt rederi har vi prosjekter og ideer og satser tungt på å
utvikle oss i retning av mer
innovasjon og FoU. Vi kommer
sikkert til å ansette ﬂere folk
med kompetanse innen FoU,
sier Roaldsnes og peker på tre

trenger innovasjon: Det er mye å hente når det gjelder forskning og innvasjon langs hele verdikjeden innen ﬁskeri, mottak og foredling, videreforedling, salg og marked, ifølge
rapport. Arkivfoto

områder som trenger innovative
løsninger på trålere: fangstbehandling, levendelandgring og
ombordpumping av fangst istedenfor store trålsekker.
– Vi diskuterer prosjekter på
dette feltet både med Noﬁma og
Sintef. Vi har brukt Møreforskning, men de har ikke vært så
aktive i forhold til disse utfordringene.
Roaldsnes håper at sjømatnæringa kan gjøre ting på en bedre
måte enn før.
– Det har vært mye fokus på
landanlegg ytterst på den nøkne
ø. Det er vanskelig å få kompetanse til å bosette seg deg. Men

alle sliter med kompetanse,
både innen offentlig og privat
sektor og hvilken som helst
næring – ikke bare ﬁskerisektoren, påpeker han.
Roaldsnes kjenner seg godt
igjen i rapportens basisbeskrivels av forholda på sjø- og landsiden, men tror likevel
utviklinga og innovasjonsevnen
har vært litt bedre på sjøsida
enn landsida både når det gjelder bedre lønnsomhet og større
grad av fornyelse – med unntak
av svært soﬁstikerte og kunnskapskrevende bedrifter på land
som omega 3 industrien.
inger Otterlei

inger.otterlei@smp.no

Andre båtløsninger i framtida
råstoff
– Om 5–10 år må vi kanskje ha
andre løsninger på ﬁskebåtene,
sier forskningssjef Agnes Christine Gundersen ved Møreforsking Marin. Hun mener det er
for få båter med ombordproduksjon som kan levere fryst
ﬁlet. I dag ﬁnnes det melfabrikker på enkelte båter, men for
framtida kan det være aktuelt
med andre prosesseringsmetoder om bord.
– Det blir viktig så tidlig som
mulig i verdikjeden å klare å differensiere hva råstoffet skal
brukes til. Det er viktig å forske
langs hele verdikjeden for å

oppnå best mulig sluttresultat
på produktene. Derfor er klyngearbeidet i Legasea så viktig;
her er hele verdikjeden representert.
Hun sier mye av det som står
i SINTEF-rapporten er på linje
med slik Møreforskning oppfatter virkeligheten.
– Når det gjelder spørsmålet
om levendelagring og pumping,
så er vår vinkling mot levelagring og velferd hos skalldyr og
leppeﬁsk og ikke relatert til
trålfanget ﬁsk. Dette er et segment vi ikke har beveget oss inn
i ennå. Vårt fokus på fangst- og
ombordproduksjon har i første
rekke vært fangstkvalitet og

ombordproduksjon på line- og
trålfartøy, for eksempel med
utblødning, kjøling, bløgging,
pakking, prosesser som er viktig
for råstoffkvaliteten. Vi er tett
på den marine klynga Legasea
og jobber mye med restråstoff
både når det gjelder kvitﬁsk og
pelagisk sektor. Nye råstoff er
viktig; vi har nettopp levert en
søknad på et stort nytt prosjekt
til Forskningsrådet for å se hele
verdikjedeutnyttelse av tang og
tare til både fôr og mat. Vi opplever i stor grad at næringa
kommer til oss med ting de vil
ha
løst,
sier
hun.
inger Otterlei

inger.otterlei@smp.no

ønsker: Forskningssjef Agnes C.
Gundersen ønsker ﬂere båter med
ombordprduksjon.

Her ble 230 prosjekter godkjent i 2013 til en samlet
kostnad på vel 1,471 milliarder kroner.
68 prosent av de nye marine prosjektene innenfor denne
ordningen var registrert under havbruk, og over
halvparten kom fra bedrifter på Vestlandet.
Men bare åtte prosent (19 stykker) var registrert under
fiskeri.
- Er ikke SkatteFUNN en ordning for fiskerisektoren,
Roaldsnes?
- Skal en bruke denne ordningen må en være klar over
den og vite å bruke den. Hvis du har fokuset på å fiske
eller å salte benytter du ikke SkatteFUNN.
Ordninga er lite kjent i hvitfisksektoren og sektoren er
ikke godt rigga for nå utnytte den.
Havbruksnæringa har utnytta dette på en god måte, Men
SkatteFUNN kan med fordel utnyttes bedre i
hvitfisknæringa.
Klynger viktig. Et av tiltakene som foreslås i
Sintefrapporten er lavterskelklynger.
Roaldsnesrederiet og flere andre rederi er med i den
marine klynga LEGASEA.
- I vårt rederi har vi prosjekter og ideer og satser tungt på
å utvikle oss i retning av mer innovasjon og FoU. Vi
kommer sikkert til å ansette flere folk med kompetanse
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innen FoU, sier Roaldsnes og peker på tre
områder som trenger innovative løsninger på
trålere: fangstbehandling, levendelandgring og
ombordpumping av fangst istedenfor store
trålsekker.

"- I mitt rederi har vi kompetanse, prosjekter og ideer og
satser tungt"

- Vi diskuterer prosjekter på dette feltet både
med Nofima og Sintef. Vi har brukt
Møreforskning, men de har ikke vært så aktive i
forhold til disse utfordringene.

• Sintef har foretatt en analyse av innovasjon og
kompetanse i sjømatindustrien.

Roaldsnes håper at sjømatnæringa kan gjøre ting
på en bedre måte enn før.
- Det har vært mye fokus på landanlegg ytterst på
den nøkne ø. Det er vanskelig å få kompetanse
til å bosette seg deg. Men alle sliter med
kompetanse, både innen offentlig og privat sektor
og hvilken som helst næring - ikke bare
fiskerisektoren, påpeker han.

TORE ROALDSNES
FAKTA

• Den viser at norsk fiskerindustri ikke er god på
verdiøkende innovasjoner knyttet til produkt- og
markedsinnovasjoner, men er mest opptatt av
innovasjoner som kutter kostnader.
• Rapporten er en av flere som er bestilt av Nærings- og
fiskeridepartementet som skal munne ut i en NOU.
Bildetekst: TRENGER INNOVASJON: Det er mye å hente
når det gjelder forskning og innvasjon langs hele
verdikjeden innen fiskeri, mottak og foredling,
videreforedling, salg og marked, ifølge

Roaldsnes kjenner seg godt igjen i rapportens
basisbeskrivels av forholda på sjø- og landsiden,
men tror likevel utviklinga og innovasjonsevnen
har vært litt bedre på sjøsida enn landsida både
når det gjelder bedre lønnsomhet og større grad
av fornyelse - med unntak av svært sofistikerte
og kunnskapskrevende bedrifter på land som
omega 3 industrien.

rapport.|ROALDSNES: -Ikke bare fiskerisektoren sliter
med å skaffe kompetansetanse.
© Sunnmørsposten
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Norges fiskeri- og kysthistorie
Forbundet Kysten. Publisert på nett 03.09.2014 14:02. Profil: Diverse, Klippfisk.

Endelig er Norges fiskeri- og kysthistorie samlet
mellom ti permer. Til sammen tyve årsverk ligger
bak det omfattende bokverket som nylig ble
lansert i Trondheim.
Tørking av klippfisk i Selje i Sogn og Fjordane,
trolig i 1913 1914. Foto: Kristoffer Djupedal.
Lånt fra bind 3 av bokverket.
Fembindsverket "Norges fiskeri- og kysthistorie er
den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien
som er skrevet. Men verket er ikke bare en
framstilling av fiskerienes rolle og betydning i
norsk samfunnsutvikling. Det er også blitt en
fortelling om kysten og kystsamfunnene, om
kystbefolkningens levemåte og kultur. Bokverket
ble lansert på fiskerimessen Nor-Fishing i
Trondheim i 19. August.
Handlingen utspiller seg over flere tusen år,
langs en 3000 kilometer lang kyst hvor det har
vært høstet av en rekke fiskeslag og andre
marine ressurser, både til husbruk og for salg.
De lokale og regionale tilpasningsformene har
vært mange, og de har variert betydelig over tid.
Samtidig har det vært viktig å speile de norske
utviklingstrekkene mot et bredere europeisk og
nordatlantisk bakteppe, for således å få fram
særtrekkene ved den hjemlige tilpasningen.
Bokverket som nå lanseres er fruktene av et
samarbeid mellom en rekke institusjoner:
Nærings- og fiskeridepartementet, Norges
Fiskarlag, Kontaktrådet for fiskeri- og
kystmuseene, samt fem vitenskapelige
institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskulen i
Volda, Universitetet i Nordland, Universitetet i
Tromsø og Museum Vest.

IV: Aslak Kristiansen. Museum Vest har vært ansvarlig
for bind V, Norsk oppdrettsnærings historie, med Edgar
Hovland som redaktør.
© Forbundet Kysten
Se webartikkelen på http://ret.nu/qKslRIlm

Forfatterne, hele 25 i tallet, er i hovedsak hentet
fra disse institusjonene. Bind I, fra de eldste
tider til 1720, har vært forankret ved UiN, med
Alf Ragnar Nielssen som redaktør. Bind II: 17201880, HVo, med Atle Døssland som redaktør.
Bind III: 1880-1970, UiB, med Nils Kolle som
redaktør. Bind IV: 1970 til i dag, UiT, med Pål
Christensen som redaktør. Billedredaktør bind I-
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Har solgt fisk for 227 milliarder kroner og levert en margin på 0,7
prosent. Slik vil Jonas snu trenden.
iLaks. Publisert på nett 03.09.2014 12:32. (Oppdatert 04.09.2014 18:49) Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Ap-leder Jonas Gahr Støre dro til Melbu for å lære
om problemene til norsk hvitfiskindustri. Han har
noen forslag til løsning, men vil bruke tid til å
utforme ny politikk. (Oppdatert: 04.09.2014
18:49)
Nyheter Av Geir Bjørn Nilsen
-Bedre teknologi, produktutvikling og mer fersk
fisk fra eksempelvis torskehotell, er en del av
løsningen for lønnsomhetsproblemene til norsk
hvitfiskindustri. Det var budskapet fra Ap-leder
Jonas Gahr Støre etter et kort møte hos Norway
Seafoods på Melbu. Den nye Ap-lederen har ikke
lukket døren helt for andre endringer, men
avviser Regjeringen Solbergs forenkling av
lovverket. Han understreket at han var i felten for
å lære. Han understreket også at Aps politiske
plattform for 2017-valget langt fra er valgt.
Krisen Hva består så lønnsomhetskrisen av? De
20 siste årene(1993-2012) har norsk
hvitfiskindustri solgt fisk for 227 milliarder kroner
og tjent 1,6 milliarder kroner før skatt, ifølge
driftsundersøkelsen for Fiskeindustrien, som
Nofima nå har ansvaret for.
Det gir en anemisk resultatmargin på 0,7
prosent.
Til sammenligning rapporterte Marine Harvest et
overskudd før skatt i 2013 på 3,5 milliarder
kroner. Nordlaks på Stokmarknes, et kvarter
kjøring unna Melbu, har de siste 15 årene tjent
to milliarder kroner før skatt. Det er 400 millioner
kroner mer enn hele den norske hvitfiskindustrien
har tjent de 20 siste årene. Jonas Gahr Støre
avviste blankt at disse to industriene kunne
sammenlignes.
UTFORME NY POLITIKK: Ap-leder Jonas Gahr
Støre vil bruke tid på å utforme ny fiskeripolitikk
mot 2017-valget.
Urolig Det var slett ikke tilfeldig at besøket ble
lagt til Melbu.
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-Jeg er urolig for situasjonen på Melbu, sier Aps
ordførerkandidat i Hadsel, Siv Dagny Larssen
Aasvik til iLaks. Hun er satt til å kapre
ordførerstolen fra Kjell Børge Freiberg, Nordlands
første Frp-ordfører, og ønsket at Ap-lederen skulle
få et innblikk i de problemene
hjørnesteinsbedriften sliter med.
Melbu er et naturlig stoppested også av andre
grunner. Det var her Kjell Inge Røkkes
oppkjøpsraid startet midt på 1990-tallet. Trålere
og hjørnesteinsbedriften kjøpt på rot, dels med
penger fra statens virkemiddelapparat. Senere
fulgte oppkjøp i Finnmark og i Stamsund. I dag er
det ingen fiskere som har mer torskekvote enn
Kjell Inge Røkke. Mye har skjedd på Melbu siden
Røkke overtok. Trålerflåten har skilt lag med
industrien. Nye trålere bygges med stor
frysekapasitet. Antallet ansatte på Melbu - og i
filetindustrien for øvrig - er kraftig kuttet. Trålerne
driver med overskudd. Fiskeindustribedriftene til
Røkke går med underskudd. Norway Seafoods
meldte per andre kvartal i år om et underskudd
før skatt på 25 millioner kroner, seks millioner
kroner svakere enn per samme kvartal i fjor.
Trålerselskapet, børsnoterte AS Havfisk, meldte
om et overskudd før skatt på 11 millioner kroner
per andre kvartal. Det var 10 millioner bedre enn
per samme tid i fjor.
I VESTERÅLEN: Jonas Gahr Støre besøker Norway
Seafoods på Melbu. Foto: GEIR BJØRN NILSEN
Ny politikk Fra Regjeringen Solberg ymtes det om
forslag til ny politikk.
-Vi får se hva de kommer med, sa Jonas Gahr
Støre. Han tar til motmæle mot Regjeringen
Solbergs retorikk. Han liker ikke at omfattende
endringer i rammevilkårene for industrien selges
under paraplyen forenkling.

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

Striden står i hovedsak om hvem som skal ha retten til å
bestemme prisene på fisken (Fiskesalgslagsloven) og
hvem som skal ha retten til å eie fiskebåtene
(deltakerloven). Jonas Gahr Støre understreket at det var
nødvendig å holde nasjonal kontroll over ressursene,
men var ikke særlig presis på om han ønsker å endre
noen av de grunnleggende rammebetingelsene for
fiskeindustrien.
-Vi har lang tradisjon for å lytte før vi bestemmer oss, sa
Gahr Støre.
-Og når dere har lyttet og funnet ut at frontene er like
polariserte, hva da?
-Vi har lang tradisjon for å finne gode kompromiss, sa
Gahr Støre diplomatisk til iLaks.
Selv hadde han ikke ny politikk å tilby. Ikke denne
gangen. Den skal utformes fram mot 2017-valget.
Regjeringen har sagt at de venter på Tveterås-utvalget,
som skal legge fram sin innstilling i løpet av året. Det
kan komme et fiskeripolitisk slag i Stortinget neste år.
To delrapporter levert til Tveterås skapte mye støy under
fiskerimessen i Trondheim.
Ja til olje På ett område var han imidlertid klar:
-Vi går til valg på at Lofoten, Vesterålen og Senja skal
konsekvensutredes for olje- og gassleting. Før områdene
åpnes for oljeboring, skal Aps landsmøte uttale seg om
saken på nytt.
Hadsels nye ordførerkandidat nikket da Gahr Støre
klargjorde dette.
© iLaks
Se webartikkelen på http://ret.nu/S07KIQzr
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- Må være konkurransedyktig
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 03.09.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 13.

Skal man konkurrere om det beste mannskapet
og det beste råstoffet, så må også utstyret være
i samme klasse. Det tar reder Jon Edvard
Johnsen konsekvensen av.
Jon Eirik Olsen Harstad I disse dager starter
kystnotbåten hans, «Vikanøy», fiske i «ny» utgave.
- Skal man følge med i utviklingen så må man
bruke de muligheter som finnes for å drive et
effektivt fiske. Det betyr i vårt tilfelle et godt
driftsgrunnlag for helårsdrift og en god
skiftordning. Vi har et ungt mannskap med en
gjennomsnittsalder på under 35 år. De er en
viktig årsak til at vi har investert i ny båt, sier
rederen fra Bø i Vesterålen.
Men helt ny er nyanskaffelsen likevel ikke.
Rederiet har overtatt to og et halvt år gamle
«Fugløyhav» fra Lenangen Fiskeriselskap i NordTroms, og har dermed sikret seg et fartøy som
ved overtakelsen fra byggeverftet ble beskrevet
som en «optimal kystfiskebåt i sin klasse».
Den beskrivelsen holder fortsatt, mener Johnsen,
og endrer ikke særlig mye på driftsopplegget fra
det forrige rederiet. Det handler i korte trekk
fortsatt om snurrevad og not, og torsk, hyse, sei,
sild og makrell i løpet av året. Levende fisk Noen
nye muligheter blir det imidlertid med nye
«Vikanøy»: Fiske og levering av levende fisk er
allerede med i planene, mens Johnsen ikke
umiddelbart tar i bruk innfrysingskapasiteten om
bord. Men det kan absolutt være nyttig å ha et
slikt alternativ, mener han. Alt er imidlertid ikke
bare fryd og glede med anskaffelsen av ny båt.
Som fiskebruk-eier i hjemkommunen hadde
Johnsen gjerne sett at «Vikanøy» kunne levere en
vesentlig del av hvitfisk-fangsten til egen
produksjon. Men slik blir det ikke - i første
omgang. - Nei, vi har faktisk ekskludert oss selv
fra egne anlegg med nybåten. Men
forhåpentligvis endrer den situasjonen seg etter
hvert, sier JJOn Edvard ohnsen.
Saken handler om seilingsdybde inn til
rederiselskapets fiskeindustribedrifter i Hovden
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En betydelig investering for rederiet
Å skifte ut en 35 år gammel
båt på 27 meter med en to
og et halvt år gammel båt på
34 meter betyr en betydelig
investering for rederiet.
– Den nøyaktige summen
blir mellom meg og selgeren.
Men nybåten kostet 80 millioner kroner da den ble overlevert, så det er snakk om mye

penger. Men det koster hvis
man vil være med på utviklingen i næringa, oppsummerer
reder Jon Edvard Johnsen.
Nybåten ble overtatt uten
kvoter, etter at rederiet i
Vesterålen har brukt de siste
årene på å bygge opp et tilstrekkelig kvotegrunnlag for
helårsdrift med en ny båt.

– Andre får diskutere struktur og den slags. Vi er nødt
til å bruke de mulighetene
som finnes hvis vi skal være
konkurransedyktig i denne
næringa. Så enkelt er det, sier
rederen.
Når «Vikanøy» nå kommer
i gang på fiskefeltet, så har til
sammen tolv mann sitt arbeid

om bord. De deler innsatsen
med seks mann om bord og
seks mann på land i månedslange skift gjennom hele året.
Med en brukbar inntekt i tillegg mener Johnsen dette er
en attraktiv løsning i dagens
fiskerier.
Rederiet i Vesterålen har
foruten ny «Vikanøy» også den

27 meter lange «Åsanøy» fra
1978 i flåten, og planen er at
også den skal holdes i fiske
inntil videre.
Hva som skjer med tidligere
«Vikanøy» er ikke avklart,
men i AIS-systemet fører nå
denne båten «Fugløyhav»navnet videre, foreløpig ved
kai i Nord-Lenagen.

KLARGJØRES: Nye «Vikanøy» fotografert ved kai i Tromsø, der de siste forberedelser ble gjort før overleveringen til ny eier. Det omfattet blant annet ny rød farge på
skroget til den tidligere blå «Fugløyhav». FOTO: JON EIRIK OLSEN

– Må være konkurransedyktig
z ny BÅT
Skal man konkurrere
om det beste mannskapet og det beste
råstoffet, så må også
utstyret være i samme
klasse. Det tar reder
Jon Edvard Johnsen
konsekvensen av.
Jon Eirik Olsen
Harstad
I disse dager
starter kystnotbåten hans,
«V i k a n ø y »,
fiske i «ny» utgave.
– Skal man
følge med i
utviklingen så Jon Edvard
må man bruke Johnsen
de muligheter som finnes for
å drive et effektivt fiske. Det
betyr i vårt tilfelle et godt driftsgrunnlag for helårsdrift og en
god skiftordning. Vi har et ungt
mannskap med en gjennomsnittsalder på under 35 år. De
er en viktig årsak til at vi har
investert i ny båt, sier rederen
fra Bø i Vesterålen.

Fakta: «VIKANØY»
QQTidligere «Fugløyhav» fra Nord-

Troms, innført i merkeregisteret
som «Vikanøy» fra 1. september
2014. Fiskeriregistrert som
N-7-BØ.
QQOpprinnelig overlevert i juni
2011 etter at skroget ble bygget i
Russland og båten ferdiggjort og
utrustet hos Vaagland Båtbyggeri på Nordmøre.
QQ«Vikanøy» er 34,07 meter lang
og 9,5 meter bred. En hovedmotor på 1.000 hk gir en toppfart
på rundt 13 knop og økonomisk
marsjfart på 10 knop.
QQUtstyrt for not- og snurrevadfiske, med muligheter for føring
av levende fisk, føring i nedkjølt
sjøvann, innfrysing eller tradisjonell bearbeiding av råstoffet om
bord.

Men helt ny er nyanskaffelsen likevel ikke. Rederiet har
overtatt to og et halvt år gamle
«Fugløyhav» fra Lenangen Fiskeriselskap i Nord-Troms, og
har dermed sikret seg et fartøy
som ved overtakelsen fra byggeverftet ble beskrevet som
en «optimal kystfiskebåt i sin
klasse».
Den beskrivelsen holder fortsatt, mener Johnsen, og endrer
ikke særlig mye på driftsopplegget fra det forrige rederiet.

TRO TJENER: Gamle «Vikanøy» har vært en tro tjener for
rederiet i Vesterålen. Her føres 150 tonn nvg-sild for levering i
Lødingen. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Det handler i korte trekk fortsatt om snurrevad og not, og
torsk, hyse, sei, sild og makrell
i løpet av året.

Levende fisk
Noen nye muligheter blir det
imidlertid med nye «Vikanøy»:
Fiske og levering av levende fisk
er allerede med i planene, mens
Johnsen ikke umiddelbart tar
i bruk innfrysingskapasiteten
om bord. Men det kan absolutt
være nyttig å ha et slikt alternativ, mener han.
Alt er imidlertid ikke bare
fryd og glede med anskaffelsen
av ny båt. Som fiskebruk-eier i
hjemkommunen hadde Johnsen gjerne sett at «Vikanøy»
kunne levere en vesentlig del
av hvitfisk-fangsten til egen

””

Vi har faktisk
ekskludert oss selv fra
egne anlegg med nybåten. Men forhåpentligvis endrer den situasjonen seg etter hvert
Jon Edvard Johnsen,
«Vikanøy»-reder

produksjon. Men slik blir det
ikke – i første omgang.
– Nei, vi har faktisk ekskludert oss selv fra egne anlegg
med nybåten. Men forhåpentligvis endrer den situasjonen
seg etter hvert, sier JJOn Edvard ohnsen.
Saken handler om seilings-

dybde inn til rederiselskapets
fiskeindustribedrifter i Hovden
og i Straumsjøen, der man allerede med den tidligere og
vesentlig mindre «Vikanøy»
hadde problemer.
– Etter å ha lagt ned mye arbeid i å etablere virksomhet
både på sjø og land, så er det
slitsomt og også måtte engasjere seg i infrastruktur som
dette. Saken kommer jo ikke
som noen overraskelse, og
kunne vært taklet langt tidligere. Nå har jeg imidlertid håp
om at ting kan skje. En del av
arbeidet velger vi trolig å gjøre
i egen regi, men nå ser det ut
til at også kommunen og Kystverket kommer på banen, sier
Johnsen.

Starter med sei
I mellomtiden starter «Vikanøy», i ny rød og hvit rederifarge,
sitt nye liv ganske langt unna
hjemlige leveringsmuligheter.
Blant de aller siste i år kurser
nå vesterålingene mot Finnmarkskysten for å ta fatt på
seinotkvoten. Det blir dermed
bare den garanterte kvoteandelen, men det er samtidig en grei
måte for mannskapet å komme
i gang med ny båt og mye nytt
utstyr.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

og i Straumsjøen, der man allerede med den tidligere og
vesentlig mindre «Vikanøy» hadde problemer.
- Etter å ha lagt ned mye arbeid i å etablere virksomhet
både på sjø og land, så er det slitsomt og også måtte
engasjere seg i infrastruktur som dette. Saken kommer
jo ikke som noen overraskelse, og kunne vært taklet
langt tidligere. Nå har jeg imidlertid håp om at ting kan
skje. En del av arbeidet velger vi trolig å gjøre i egen
regi, men nå ser det ut til at også kommunen og
Kystverket kommer på banen, sier Johnsen. Starter med
sei I mellomtiden starter «Vikanøy», i ny rød og hvit
rederifarge, sitt nye liv ganske langt unna hjemlige
leveringsmuligheter. Blant de aller siste i år kurser nå
vesterålingene mot Finnmarkskysten for å ta fatt på
seinotkvoten. Det blir dermed bare den garanterte
kvoteandelen, men det er samtidig en grei måte for
mannskapet å komme i gang med ny båt og mye nytt
utstyr. jeo@fbfi.no Telefon: 77 05 90 22
KLARGJØRES: Nye «Vikanøy» fotografert ved kai i
Tromsø, der de siste forberedelser ble gjort før
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overleveringen til ny eier. Det omfattet blant
annet ny rød farge på skroget til den tidligere blå
«Fugløyhav». FOTO: JON EIRIK OLSEN FBFI
FiskeribladetFiskaren TRO TJENER: Gamle
«Vikanøy» har vært en tro tjener for rederiet i
Vesterålen. Her føres 150 tonn nvg-sild for
levering i Lødingen. FOTO: JON EIRIK OLSEN

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Side 32 av 45

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

Nergård planlegger for mer torskekjøp i Bø
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 03.09.2014. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 4.

Nergård brukte 19 millioner kroner på å kjøpe
seg fri fra aktivitetsplikten på land i Bø i
Vesterålen. Tross det planlegger de nå med
tanke på økt virksomhet i 2015. - Vi ønsker å
kjøpe mer fisk i Bø.

4 NYHETER

onsdag 3. september 2014 FISKERIBLADETFISKAREN

Vi har et anlegg der, ønsker å være der og har
investert for å drive videre der, forteller
finansdirektør Arne Karlsen i Nergård-konsernet.
Sentralt i disse planene er et opplegg for
levendelagring av torsk. Da handler det også om
å rekruttere fiskere som kan levere levendet
torsk på anlegget.
- Bø er sentralt i forhold til å kjøpe fersk torsk.
Utfordringen består i å få tak i slik fisk også
utover de fire månedene først på året med
torskefiske utenfor Vesterålen. Det prøver vi nå å
legge til rette for, sier Karlsen hos Nergård.
Selskapet rekrutterer nå daglig leder for
virksomheten i Bø. Eirik Olsen er
produksjonsleder på anlegget, og ønsker å
fortsette som det. Nergård har enn så lenge også
et moderne pelagisk anlegg på samme sted på
Steine i Bø. Dette ble besluttet nedlagt foran
fjorårssesongen på grunn av nedgangen i
sildekvoter. Etter det FiskeribladetFiskaren
forstår ble det allikevel vurdert å kjøpe makrell
der nå i sommer mens dette fisket så som mest
lovende ut. Men makrellen forsvant før planene
kunne realiseres. .

Les mer

fbfi.no
UTROR: Møre-registrerte «Emma» seiler her ut fra Svolvær, på jakt etter den store makrellen i nord. Hjemlige fiskefelt frister foreløpig ikke det unge mannskapet.
FOTO: JON EIRIK OLSEN

Blir i nord så lenge som mulig
z fisket

skipper om bord på ringnotbåten «Nybo».
I nord er det imidlertid ingen
usikkerhet rundt avsetningen, og både Lofoten Viking
på Værøy og Norway Pelagic i
Lødingen kjøper nå makrell fra
en flåte der også nord-norske
kystnotfartøyer deltar sammen
med M- og H-registrerte båter.

MOLDE

En håndfull notbåter
sørfra velger fortsatt
å jakte på stor
makrell i nord. Det blir
Fosnavåg
stadig vanskeligere å
Stadhavet
få fangst,
men gode
priser frister fiskerne.
•Vanylven
Jon Eirik Olsen
Harstad
Måløy
– Vi blir så lenge det erNordfjord
makrell
0 nord, fastslår skipper
50 km
å få her
Markus Nygård om bord på den
15 meter store kystnotbåten
«Emma» fra Midsund i Møre
og Romsdal.
Tirsdag lå båten i Lødingen
i påvente av at den varslede
sørvestkulingen skulle passere, og tiden ble drøyet med
nødvendige notreparasjoner.

Større makrell
– Hovedgrunnen til at vi og
en del andre båter fortsatt er i
Vestfjord-området, er størrel-

•Midsund

Romsdal

ÅLESUND
Sunnmøre
Ørsta
Volda

Midsund, Møre og Romsdal
STORBRITANNIA

© Kartagena / Statens kartverk

sen på makrellen og dermed
prisen. Her får vi over 500
grams makrell, hjemme ligger
den på 300 gram. Det slår ganske mye ut på sluttresultatet
for oss, og dermed blir vi så
lenge det er fangstmuligheter
i området, sier Nygård.
7,60 i snitt
Den siste oversikten fra
Norges Sildesalgslag viser at
notmakrellen i nord siste uka
hadde en gjennomsnittsstørrelse på 540 gram og ble betalt

LANGVEISFARENDE: «Tennholmskjær» (ved kaia) fra Vesterøy
i Østfold har vært sentral i en flåte av «søringer» som har drevet
notfiske med base i Svolvær i sommer. Mandag ble 10 tonn
makrell levert på Værøy. FOTO: JON EIRIK OLSEN

med en pris på 7,60 i snitt. I sør
har gjennomsnittsstørrelsen
vært 270 gram, og prisen 5,16.

Usikkerhet
Nygård peker også på den usikkerheten som er skapt rundt de
pågående prisforhandlingene,
og han er spent på hvilke konsekvenser utfallet får, spesielt for
dorgefiskerne. Det er en situasjon som også nylig ble tatt opp

””

Her får vi over 500
grams makrell, hjemme
ligger den på 300 gram
Markus Nygård, skipper om bord
på «Emma»

i FiskeribladetFiskarens nettavis av «Emma»-skipperens far,
Arnt Inge Nygård, medreder og

Samler erfaring
Om bord på «Emma» sier man
seg fornøyd så langt, selv om
fangstene ser ut til å synke ned
på ensifrede tall. Siste levering
i Lødingen var på åtte tonn 530
grams makrell.
Men det er første gang på makrellfiske i nord for det unge
mannskapet på fra 18 til 22 år,
og sesongen betyr at viktig erfaring høstes til senere bruk.
Nybegynnere i landsdelen er
de imidlertid ikke, ettersom
årets torskekvote ble tatt med
Stamsund som base tidligere
i år.
jeo@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

Se også sak side 6

Nergård planlegger for mer torskekjøp i Bø
Nergård brukte 19 millioner
kroner på å
kjøpe seg fri
fra aktivitetsplikten på land
i Bø i Vesterålen. Tross det
planlegger de
nå med tanke

Arne Karlsen

på økt virksomhet i 2015.
– Vi ønsker å kjøpe mer fisk i
Bø. Vi har et anlegg der, ønsker
å være der og har investert for
å drive videre der, forteller finansdirektør Arne Karlsen i
Nergård-konsernet.
Sentralt i disse planene er et
opplegg for levendelagring av
torsk. Da handler det også om

å rekruttere fiskere som kan levere levendet torsk på anlegget.
– Bø er sentralt i forhold til å
kjøpe fersk torsk. Utfordringen
består i å få tak i slik fisk også
utover de fire månedene først
på året med torskefiske utenfor
Vesterålen. Det prøver vi nå å
legge til rette for, sier Karlsen
hos Nergård.

Selskapet rekrutterer nå daglig leder for virksomheten i Bø.
Eirik Olsen er produksjonsleder på anlegget, og ønsker å
fortsette som det. Nergård har
enn så lenge også et moderne
pelagisk anlegg på samme
sted på Steine i Bø. Dette ble
besluttet nedlagt foran fjorårssesongen på grunn av ned-

gangen i sildekvoter. Etter det
FiskeribladetFiskaren forstår
ble det allikevel vurdert å kjøpe
makrell der nå i sommer mens
dette fisket så som mest lovende
ut. Men makrellen forsvant før
planene kunne realiseres.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

. terje.jensen@fbfi.no Telefon: 77 05 90 21
@text2
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Skal gjøre torsken like populær som laksen
Kyst.no. Publisert på nett 01.09.2014 09:01. Profil: Nofima.

Torsken vil trenge seg inn på flere
middagstallerkner. Bedre kvalitet og flere
nisjeprodukter skal gjøre den hvite fisken like
populær som norsk laks.
Torsken har i århundrer mettet mennesker, skapt
verdier og dannet ryggraden for
næringsvirksomhet langs norskekysten.
Men lav lønnsomhet har i flere år skapt
utfordringer for fiskerne og industrien på land.
Næringsaktører og forskere går nå sammen for å
utvikle teknologi og produksjonsmetoder som
skal øke lønnsomheten i hvitfisknæringen.
Lagring i merder skal gjøre tilgangen lettere
utenfor sesong.
Lagres i båt før avliving
Forskere i prosjektet, som går under navnet
Qualifish, skal denne høsten ut i havgapet for å
teste ut et nytt system for lasting av trålfanget
fisk.
For å få god kvalitet og pris på sluttproduktet, er
håndtering av fangsten om bord viktig. Man kan
aldri ta igjen tapt kvalitet.
Tiden det tar fra trålen heises opp av sjøen og til
fisken er frosset inn om bord er her helt
vesentlig. Forskerne skal teste om korttids
mellomlagring i sjøvann på båten før torsken
avlives kan effektivisere produksjonen og bedre
kvaliteten på fisken.
Hvis vi skal konkurrere med lavkostland, må vi
utnytte vårt viktigste fortrinn, nemlig nærheten til
råvaren. Og dersom vi har den fineste kvaliteten
på større mengder, kan mer norsk torsk selges til
markeder med høy betalingsvilje, sier Ida
Aursand.
I landindustrien tester forskerne ut teknologi som
skal gi bedre matvaretrygghet, tining av
ombordfryst fisk og logistikk. Målet er at
fremtidens teknologi skal bidra til å øke
verdiskapingen i hvitfisknæringen gjennom nye,
bærekraftige kvalitetsprodukter som kundene
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etterspør. Til syvende og sist vil det være
markedsanalysene som avgjør hva som vinner
frem og ikke.
Fiskehotell
Markedet står sentralt i arbeidet med å gjøre
torsken mer attraktiv.
Store volumsvingninger og uforutsigbar kvalitet
bidrar til at den fangstbaserte torskenæringen
ikke klarer å nå prispotensialet i ulike markeder
fullt ut.
Ved å lagre villfisken i oppdrettsmerder, også kalt
fiskehotell, kan torsken slaktes senere og
bearbeides i tråd med etterspørselen. Dette
åpner for helt nye og mer markedsorienterte
verdikjeder, der forbrukeren tilbys produkter av
svært høy og jevn kvalitet.

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

forbrukerinnsikt og rammebetingelser, sier prosjektleder
Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima.
Fersk torsk hele året
Når sesongen for fersk norsk torsk forlenges, er det
viktig å få ny kunnskap om kjøpsmotiver og
produktegenskapene som utløser økt betalingsvilje hos
forbrukerne. Tromsø-bedriften Nergård AS omsetter
fiskeprodukter for mer enn 1,2 milliarder kroner i året.
Finansdirektør Arne Karlsen mener det bør være mulig å
få norsk torsk til å bli et like høyverdig produkt som
norsk laks.
Vi ønsker at prisnivået på torsk skal opp. Det er derfor
svært interessant for oss å kunne tilby fersk torsk hele
året, sier Karlsen.
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/PJBh0Vb

Sammen med åtte industripartnere innen fangst,
foredling, logistikk og marked, skal forskere fra
Norge, Danmark, USA og Sveits forsøke å fange
det høyeste verdipotensialet for torsken.
Vi skal se på hele verdikjeden, fra torsken tas
opp av havet og helt fram til middagstallerkenen
din. Dette danner grunnlaget for et tverrfaglig
prosjekt med fokus på fangst, lagring,
prosessering, pakking, detaljhandel,

Oversikt over like treff
Skal gjøre torsken like populær som laksen
Forskning.no 01.09.2014 05:00
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Vil få torsken til å vippe laksen av tronen
Nationen. Publisert på trykk 01.09.2014. Profil: Konkurrenter, SINTEF.
Torkil Marsdal Hanssen. Side: 16-17.
tema

Forskningssidene er et samarbeid
mellom forskning.no og Nationen.

Forskning.no er en uavhengig nettavis og
Nordens største på forsknings-formidling.

bak nettstedet står norske utdanningsog forsknings-institusjoner.

Forskning & utdanning
MANDAG Forskning & utdanning ✱ TirsDAG Eu ✱ ONsDAG intErnasjonalt landbruk ✱ TOrsDAG VEksttorgEt ✱ FrEDAG mat ✱ lørDAG nyskapning

torsken dør ut ved USa-kysten
Undervannssondering
utført av amerikanske myndigheter anslår at torskebestanden
i New England (det nordøstlige
USA) er redusert til om lag tre
prosent av hva som kreves for at
den skal være levedyktig, skriver EcoWatch. Dette er ned fra

FiSk.

– Maller blir fremtidens sjømat

de 13 prosentene gjort i vurderingen fra 2011.
Kvotene er dermed kuttet,
og resultatet er en katastrofe
for torskefisket, erklærer USAs
handelsdepartemen. Nå gir
de 33 millioner dollar i føderal
hjelp til fiskerne.

FOTO: COlOurbOx

Torsken vil trenge seg inn på flere
middagstallerkner. Bedre kvalitet og flere
nisjeprodukter skal gjøre den hvite fisken like
populær som norsk laks.

Fremtidens mat: Maller.

Torsken har i århundrer mettet mennesker, skapt
verdier og dannet ryggraden for
næringsvirksomhet langs norskekysten.

SjøMat. Ressursene i havet er i
ferd med å bli brukt opp på grunn
av klimaendringer, forurensning
og overfiske, mens forbrukernes
etterspørsel etter sjømat øker.
Dette vil påvirke hva vi spiser, sier
Paul Greenberg, forfatteren av to
bøker om havenes fremtid, «Four

Fish» og «American Catch.» Han
anslår at maller, tarer, østers og
forskjellige bløtdyr blir en av våre
viktigste råvarer, skriver Business
Insider. Greenberg foreslår oppdrett av «havrensende» sjødyr, i
stedet for forurensede, som visse
typer oppdrettsfisk er.

torskehotell: Forskere i samarbeid med fiskerinæringen tester ut lagring av levende torsk.
FOTO: bjørN TOrE FOrbErg

Fakta
Torsk (Gadus
morhua)
✱✱Finnes i Atlanterhavet
langs kontinentenes kyst.
✱✱kan bli 2 meter lang og
veie 60 kg.
✱✱Det finnes to
varianter, den vandrende
og kysttorsken.
✱✱Skrei er kjønnsmoden
vandrende torsk.
✱✱Vanskelig å drive
oppdrett grunnet høy
dødelighet.
Kilde: store norske leksikon

Nærhet:
Nærhet:Forskningsleder
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idaAursand
aursandmener
menerNorge
Norgemå
måutnytte
utnyttenærheten
nærhetentil
tilden
denflotte
flotteråvaren
råvarensom
somtorsken
torskener.
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torsk eller laks? Potensialet i torsk som handelsvare er stor, mener Sintef.
FOTO: EKspOrTuTvAlgET FOr FIsK

✱✱ TOrsk
TOrsKEllEr
EllErlAks?
lAKs?

Men lav lønnsomhet har i flere år skapt
utfordringer for fiskerne og industrien på land.
Næringsaktører og forskere går nå sammen for å
utvikle teknologi og produksjonsmetoder som
skal øke lønnsomheten i hvitfisknæringen.
Lagres i båt før avliving
Forskere i prosjektet, som går under navnet
Qualifish, skal denne høsten ut i havgapet for å
teste ut et nytt system for lasting av trålfanget
fisk.
For å få god kvalitet og pris på sluttproduktet, er
håndtering av fangsten om bord viktig. Man kan
aldri ta igjen tapt kvalitet.
Tiden det tar fra trålen heises opp av sjøen og til
fisken er frosset inn om bord er her
helt vesentlig. Forskerne skal teste om korttids
mellomlagring i sjøvann på båten før torsken
avlives kan effektivisere produksjonen og bedre
kvaliteten på fisken.
- Hvis vi skal konkurrere med lavkostland, må vi
utnytte vårt viktigste fortrinn, nemlig nærheten til
råvaren. Og dersom vi har den fineste kvaliteten
på større mengder, kan mer norsk torsk selges til
markeder med høy betalingsvilje, sier Ida
Aursand, forskningsleder ved Sintef Fiskeri og
Havbruk.
I landindustrien tester forskerne ut teknologi som
skal gi bedre matvaretrygghet, tining av
ombordfryst fisk og logistikk. Målet er at
fremtidens teknologi skal bidra til å øke

Vil få torsken til å vippe laksen av tronen
Torsken vil trenge seg inn på flere
middagstallerkner. Bedre kvalitet
og flere nisjeprodukter skal gjøre den
hvite fisken like populær som norsk laks.
Torsken har i århundrer mettet
mennesker, skapt verdier og dannet ryggraden for næringsvirksomhet langs norskekysten.
Men lav lønnsomhet har i flere
år skapt utfordringer for fiskerne
og industrien på land. Næringsak-

tører og forskere går nå sammen
for å utvikle teknologi og produksjonsmetoder som skal øke lønnsomheten i hvitfisknæringen.

lagres i båt før avliving
Forskere i prosjektet, som går un-

der navnet Qualifish, skal denne
høsten ut i havgapet for å teste ut
et nytt system for lasting av trålfanget fisk.
For å få god kvalitet og pris
på sluttproduktet, er håndtering av fangsten om bord viktig.
Man kan aldri ta igjen tapt kvalitet.
Tiden det tar fra trålen heises
opp av sjøen og til fisken er frosset
inn om bord er her helt vesentlig.
Forskerne skal teste om korttids
mellomlagring i sjøvann på båten
før torsken avlives kan effektivi-

sere produksjonen og bedre kvaliteten på fisken.
– Hvis vi skal konkurrere med
lavkostland, må vi utnytte vårt
viktigste fortrinn, nemlig nærheten til råvaren. Og dersom vi har
den fineste kvaliteten på større
mengder, kan mer norsk torsk
selges til markeder med høy betalingsvilje, sier Ida Aursand, forskningsleder ved Sintef Fiskeri og
Havbruk.
I landindustrien tester forskerne ut teknologi som skal gi bedre
matvaretrygghet, tining av om-
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bordfryst fisk og logistikk. Målet
er at fremtidens teknologi skal bidra til å øke verdiskapingen i hvitfisknæringen gjennom nye, bærekraftige kvalitetsprodukter som
kundene etterspør. Til syvende
og sist vil det være markedsanalysene som avgjør hva som vinner
frem og ikke.

Fiskehotell
Markedet står sentralt i arbeidet
med å gjøre torsken mer attraktiv. Store volumsvingninger og
uforutsigbar kvalitet bidrar til at
NATiONEN · MANDAG 1. sEpTEMbEr 2014

den fangstbaserte torskenæringen ikke klarer å nå prispotensialet i ulike markeder fullt ut.
Ved å lagre villfisken i oppdrettsmerder, også kalt fiskehotell, kan
torsken slaktes senere og bearbeides i tråd med etterspørselen.
Dette åpner for helt nye og mer
markedsorienterte verdikjeder,
der forbrukeren tilbys produkter
av svært høy og jevn kvalitet.
Sammen med åtte industripartnere innen fangst, foredling,
logistikk og marked, skal forskere fra Norge, Danmark, USA og
NATIONEN · mANdAg 1. sEpTEmbEr 2014

Sveits forsøke å fange det høyeste
verdipotensialet for torsken.
– Vi skal se på hele verdikjeden,

råVaren
«Skal vi konkurrere
med lavkostland, må
vi utnytte vårt viktigste
fortrinn, nemlig
nærheten til råvaren.»
IdA AursANd
sINTEF FIsKErI Og HAvbruK

fra torsken tas opp av havet og
helt fram til middagstallerkenen
din. Dette danner grunnlaget for
et tverrfaglig prosjekt med fokus
på fangst, lagring, prosessering,
pakking, detaljhandel, forbrukerinnsikt og rammebetingelser,
sier prosjektleder Geir SognGrundvåg ved Nofima.

Fersk torsk hele året

Når sesongen for fersk norsk
torsk forlenges, er det viktig å få
ny kunnskap om kjøpsmotiver og
produktegenskapene som utløser

økt betalingsvilje hos forbrukerne. Tromsø-bedriften Nergård AS
omsetter fiskeprodukter for mer
enn 1,2 milliarder kroner i året.
Finansdirektør Arne Karlsen mener det bør være mulig å
få norsk torsk til å bli et like høyverdig produkt som norsk laks.
– Vi ønsker at prisnivået på
torsk skal opp. Det er derfor svært
interessant for oss å kunne tilby
fersk torsk hele året, sier Karlsen.
torkil MarSDal HaNSSeN
Norges forskningsråd

Fakta
Fiskefangst i 2013 (tonn)
makrell:
sild:
Torsk:
sei:
blåkveite:
uer:
skaldyr og bløttdyr:
Andre arter:

164.608
506.230
469.932
148.403
12.561
9.046
162.129
608.247

Kilde: statistisk sentralbyrå
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verdiskapingen i hvitfisknæringen gjennom nye,
bærekraftige kvalitetsprodukter som kundene etterspør.
Til syvende og sist vil det være markedsanalysene som
avgjør hva som vinner frem og ikke.
Fiskehotell
Markedet står sentralt i arbeidet med å gjøre torsken
mer attraktiv. Store volumsvingninger og uforutsigbar
kvalitet bidrar til at den fangstbaserte torskenæringen
ikke klarer å nå prispotensialet i ulike markeder fullt ut.
Ved å lagre villfisken i oppdrettsmerder, også kalt
fiskehotell, kan torsken slaktes senere og bearbeides i
tråd med etterspørselen. Dette åpner for helt nye og mer
markedsorienterte verdikjeder, der forbrukeren tilbys
produkter av svært høy og jevn kvalitet.
Sammen med åtte industripartnere innen fangst,
foredling, logistikk og marked, skal forskere fra Norge,
Danmark, USA og Sveits forsøke å fange det høyeste
verdipotensialet for torsken.
- Vi skal se på hele verdikjeden, fra torsken tas opp av
havet og helt fram til middagstallerkenen din. Dette
danner grunnlaget for et tverrfaglig prosjekt med fokus
på fangst, lagring, prosessering, pakking, detaljhandel,
forbrukerinnsikt og rammebetingelser, sier prosjektleder
Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima.
Fersk torsk hele året
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Når sesongen for fersk norsk torsk forlenges, er
det viktig å få ny kunnskap om kjøpsmotiver og
produktegenskapene som utløser økt
betalingsvilje hos forbrukerne. Tromsø-bedriften
Nergård AS omsetter fiskeprodukter for mer enn
1,2 milliarder kroner i året.
Finansdirektør Arne Karlsen mener det bør være
mulig å få norsk torsk til å bli et like høyverdig
produkt som norsk laks.
- Vi ønsker at prisnivået på torsk skal opp. Det er
derfor svært interessant for oss å kunne tilby
fersk torsk hele året, sier Karlsen.

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

utnytte vårt viktigste fortrinn, nemlig nærheten til
råvaren.»
Ida Aursand
Sintef Fiskeri og Havbruk
Fakta inngang:
Fakta
Fakta inngang:
Fakta
Fakta tabell:

Torsk eller laks?
Fakta:

Torsk (Gadus morhua)

Finnes i Atlanterhavet langs kontinentenes kyst.
Kan bli 2 meter lang og veie 60 kg.

Fiskefangst i 2013 (tonn)

Makrell: 164.608

Sild: 506.230
Fakta tabell:

Det finnes to varianter, den vandrende og
kysttorsken.
Skrei er kjønnsmoden vandrende torsk.

Torsk: 469.932

Vanskelig å drive oppdrett grunnet høy
dødelighet.

Sei: 148.403

Kilde: Store norske leksikon

Fakta tabell:

Fakta:
Blåkveite: 12.561
Andre arter: 608.247
Uer: 9.046
Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Skaldyr og bløttdyr: 162.129

Sitat:

Bildetekst: Nærhet: Forskningsleder Ida Aursand mener
Norge må utnytte nærheten til den flotte råvaren som
torsken er. Foto: Sintef|Torskehotell: Forskere i

råvaren

samarbeid med fiskerinæringen tester ut lagring av
levende torsk. Foto: Bjørn Tore Forberg|Torsk eller laks?
Potensialet i torsk som handelsvare er stor, mener

«Skal vi konkurrere med lavkostland, må vi

Sintef. Foto: Eksportutvalget for fisk
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Skal gjøre torsken like populær som laksen
Forskning.no (1 likt treff). Publisert på nett 01.09.2014 05:00. (Oppdatert 02.09.2014 09:51) Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Torsken vil trenge seg inn på flere
middagstallerkner. Bedre kvalitet og flere
nisjeprodukter skal gjøre den hvite fisken like
populær som norsk laks. (Oppdatert:
02.09.2014 09:51)
Torkil Marsdal Hanssen
journalist En artikkel fra Norges forskningsråd
Publisert i dag, kl. 5.00
Torsken har i århundrer mettet mennesker, skapt
verdier og dannet ryggraden for
næringsvirksomhet langs norskekysten.
Men lav lønnsomhet har i flere år skapt
utfordringer for fiskerne og industrien på land.
Næringsaktører og forskere går nå sammen for å
utvikle teknologi og produksjonsmetoder som
skal øke lønnsomheten i hvitfisknæringen.
Lagres i båt før avliving
Forskere i prosjektet, som går under navnet
Qualifish, skal denne høsten ut i havgapet for å
teste ut et nytt system for lasting av trålfanget
fisk.
For å få god kvalitet og pris på sluttproduktet, er
håndtering av fangsten om bord viktig. Man kan
aldri ta igjen tapt kvalitet.
Tiden det tar fra trålen heises opp av sjøen og til
fisken er frosset inn om bord er her helt
vesentlig. Forskerne skal teste om korttids
mellomlagring i sjøvann på båten før torsken
avlives kan effektivisere produksjonen og bedre
kvaliteten på fisken.
- Hvis vi skal konkurrere med lavkostland, må vi
utnytte vårt viktigste fortrinn, nemlig nærheten til
råvaren. Og dersom vi har den fineste kvaliteten
på større mengder, kan mer norsk torsk selges til
markeder med høy betalingsvilje, sier Ida
Aursand.
Forskere i samarbeid med fiskerinæringen tester
ut levendelagring av torsk.
Foto: Bjørn Tore Forberg
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I landindustrien tester forskerne ut teknologi som
skal gi bedre matvaretrygghet, tining av
ombordfryst fisk og logistikk. Målet er at
fremtidens teknologi skal bidra til å øke
verdiskapingen i hvitfisknæringen gjennom nye,
bærekraftige kvalitetsprodukter som kundene
etterspør. Til syvende og sist vil det være
markedsanalysene som avgjør hva som vinner
frem og ikke.
Fiskehotell
Markedet står sentralt i arbeidet med å gjøre
torsken mer attraktiv.
Store volumsvingninger og uforutsigbar kvalitet
bidrar til at den fangstbaserte torskenæringen
ikke klarer å nå prispotensialet i ulike markeder
fullt ut.
Ved å lagre villfisken i oppdrettsmerder, også kalt
fiskehotell, kan torsken slaktes senere og
bearbeides i tråd med etterspørselen. Dette
åpner for helt nye og mer markedsorienterte
verdikjeder, der forbrukeren tilbys produkter av
svært høy og jevn kvalitet.
Sammen med åtte industripartnere innen fangst,
foredling, logistikk og marked, skal forskere fra
Norge, Danmark, USA og Sveits forsøke å fange
det høyeste verdipotensialet for torsken.
- Vi skal se på hele verdikjeden, fra torsken tas
opp av havet og helt fram til middagstallerkenen
din. Dette danner grunnlaget for et tverrfaglig
prosjekt med fokus på fangst, lagring,
prosessering, pakking, detaljhandel,
forbrukerinnsikt og rammebetingelser, sier
prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima.

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

Fersk torsk hele året
Når sesongen for fersk norsk torsk forlenges, er det
viktig å få ny kunnskap om kjøpsmotiver og
produktegenskapene som utløser økt betalingsvilje hos
forbrukerne. Tromsø-bedriften Nergård AS omsetter
fiskeprodukter for mer enn 1,2 milliarder kroner i året.
Finansdirektør Arne Karlsen mener det bør være mulig å
få norsk torsk til å bli et like høyverdig produkt som
norsk laks.
- Vi ønsker at prisnivået på torsk skal opp. Det er derfor
svært interessant for oss å kunne tilby fersk torsk hele
året, sier Karlsen.
forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi
forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Vi ønsker at
prisnivået på torsk skal opp. Det er derfor svært
interessant for oss å kunne tilby fersk torsk hele året.
Arne Karlsen Finansdirektør i Nergård Emneord Hav og
fiske Fisk Fiskerifag Oppdrett Mat Næringsliv
Markedsføring I samarbeid med Norges forskningsråd
- Skal vi konkurrere med lavkostland, må vi utnytte vårt
viktigste fortrinn, nemlig nærheten til råvaren, mener Ida
Aursand i Sintef Fiskeri og havbruk. (Foto: Sintef)
© Forskning.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/xDCRVcYC

Oversikt over like treff
Skal gjøre torsken like populær som laksen
Kyst.no 01.09.2014 09:01
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Permitteringsregler
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 01.09.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 2.

I fjor høst fikk fiskeindustrien litt overraskende
beskjed om at permitteringsadgangen de har
hatt, strammes inn.
Fiskeindustrien har hatt unntak fra
permitteringslønnsloven, slik at bedriftene slipper
å betale lønn i en periode i starten av
permitteringen (arbeidsgiverperioden).
Regjeringen foreslo i fjor høst at også
fisketilvirkning skulle omfattes av
permitteringslønnsloven, slik at også
fiskeindustrien måtte betale lønn i
arbeidsgiverperioden. I tillegg ville regelen om at
lønnsplikten gjeninntrer etter 26 ukers
permittering også bli gjeldende for
fiskeindustrien. Unntakene ble imidlertid «reddet»
i de siste budsjettforhandlingene.. Arbeids- og
sosialdepartementet har nå bestilt en utredning
som skal belyse industriens behov for
permitteringer, og samtidig se på bruk av
utenlandsk arbeidskraft i industrien. Prosjektet
gjennomføres av Nofima i samarbeid med Capia.
Begrunnelsen for unntaket fra
Permitteringslønnsloven var usikkerheten rundt
råvaresituasjonen. Industriens tilgang på fisk er
preget både av sesonger og vær. Sesongene gir
stor variasjon i aktiviteten, men sesongene er i
det minste nokså forutsigbare. Andre svingninger
er mer uforutsigbare, noe så vanlig som dårlig
vær kan for noen føre til full stopp i
råstofftilgangen. I tillegg påvirkes sysselsettingen
i bedriftene både av generelle konjunkturer og
hendelser i markedene eller i markedstilgangen.
Sesongpreget i fiskeriene er det vanskelig å gjøre
noe med, og kanskje er det heller ikke ønskelig.
Når fisken svømmer til land «av egen maskin», så
blir det god tilgjengelighet og lave
fangstkostnader. I noen fiskerier er det også et
heldig sammenfall mellom lave fangstkostnader
og god kvalitet. Makrellsesongen har for
eksempel blitt veldig kort, nå fanges makrellen
gjerne på tre uker mens kvaliteten er den aller
beste. Det samme gjelder skreien, som kommer
passe feit til Lofoten, og med godt innhold av
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En uavhengig avis for Kyst-Norge

Ny rekesatsing

E

n av de store brannfaklene til både dagens
og til tidligere fiskeriministre er behovet
for økt innovasjon og nytenkning i fiskerinæringen. Bransjen er for konservativ, og det er
nødvendig å ta flere sjumilssteg fremover for å
tilfredsstille de stadig mer kresne forbrukerne
og for å skape nye arbeidsplasser rundt på
kysten, mener både forskere og makthaverne.
Det er derfor gledelig å se at enkelte aktører tar
grep, slik Svein Ruud gjør øst i Finnmark. Et
nytt rekeprosjektet kan fort bli en suksess.
I fredagsavisen fortalte vi om Svein Ruuds
nye planer. Sjømatselgeren fra Bugøynes har i
mange år vært forut sin tid og tenkt nytt. Mest
kjent er salg av levende kongekrabbe. Salget har
tatt helt av, og i dag selges det krabbe til allverdens hjørner kloden rundt. Bare i år selger Ruud
150 tonn kongekrabbe til luksusrestaurantene,
og han oppnår flotte priser på produktene sine.
Tidligere har han solgt røykelaks til tilsvarende
gode priser. Alle disse prosjektene har skapt
merverdier for både fiskerne og selgerne. Det
tror vi de nye ideene også kan gjøre.
Nå ser Ruud potensialet i rekefisket. På bakgrunn av et stadig høyere sushisalg, mener han
det er grunnlag
for salg av levende
reker. Norske
reker er av så god
kvalitet at de bør
kunne ta over i
luksusmarkedet,
mener han. Han
illustrerer mulighetene ved sushibiten med reke på topp som koster 75 kroner på
en bedre sushirestaurant. Det viser at potensialet er enormt, og at det er fullt mulig å selge
reker blant annet til Kina. Vi tror Ruud har helt
rett når legger planer for en ny nisjenæring.
Nå skal aktørene starte forsøksfiske i Finnmark. Teinene skal frem, og bak prosjektet til
Ruud står forskere fra både Nofima og Møreforskning. I løpet av en prøveperiode på tre år skal
forskerne sammen med fiskere fra hele Finnmark finne ut om det er mulig å drive teinefiske
etter reker.
Langt der fremme lokker pengene. Ruud
håper på en eksportpris på 300 kroner kiloet,
det samme som han får for kongekrabben. Det
er langt mer enn de knappe 100 kronene det
betales for skallreken. Det viser at det ligger
penger i nisjemarkedene. Forhåpentligvis kan
dette gi en ny opptur for rekenæringen.

Det ligger
svært mye
penger i nisjemarkedene

High Tech i Steigen

D

et nyeste av grønn teknologi finnes i Steigen
nord for Bodø. Cermaq har bygget opp en ny
lokalitet som huser fem nye såkalte grønne konsesjoner. Nye tanker rundt både lus og rømming
preger de som jobber ved anlegget, og det er
spennende å se hvor fremtidsrettet og visjonær
de ansatte er på Oksøy. Her er det mange som
kan lære ett og annet.

Permitteringsregler
I fjor høst fikk fiskeindustrien litt overraskende beskjed om at permitteringsadgangen de har hatt,
strammes inn.

z gjesten

Gjesteskribenter:
KRISS
Rokkan Iversen
AUDUN
Iversen
RAgNAR
Tveterås

AUDUN IVERSEN
Iversen er forsker ved Nofima.

TRUDE
Olafsen
ØySTEIN
Sandøy
HALFDAN
Mellbye

F

iskeindustrien har hatt
unntak fra permitteringslønnsloven, slik at bedriftene slipper å betale lønn i en
periode i starten av permitteringen (arbeidsgiverperioden). Regjeringen foreslo
i fjor høst at også fisketilvirkning skulle omfattes av
permitteringslønnsloven, slik
at også fiskeindustrien måtte
betale lønn i arbeidsgiverperioden. I tillegg ville regelen
om at lønnsplikten gjeninntrer etter 26 ukers permittering også bli gjeldende for
fiskeindustrien. Unntakene
ble imidlertid «reddet» i de
siste budsjettforhandlingene.
Arbeids- og sosialdepartementet har nå bestilt en
utredning som skal belyse
industriens behov for permitteringer, og samtidig se på
bruk av utenlandsk arbeidskraft i industrien. Prosjektet
gjennomføres av Nofima i
samarbeid med Capia.
Begrunnelsen for unntaket
fra Permitteringslønnsloven
var usikkerheten rundt
råvaresituasjonen. Industriens tilgang på fisk er preget
både av sesonger og vær.
Sesongene gir stor variasjon

””

En viktig
effekt av ustabil
råstofftilførsel
er at det blir
vanskelig å holde
på arbeidskraft
i aktiviteten, men sesongene
er i det minste nokså forutsigbare. Andre svingninger
er mer uforutsigbare, noe så
vanlig som dårlig vær kan
for noen føre til full stopp
i råstofftilgangen. I tillegg
påvirkes sysselsettingen i
bedriftene både av generelle
konjunkturer og hendelser i
markedene eller i markedstilgangen.
Sesongpreget i fiskeriene er det vanskelig å gjøre
noe med, og kanskje er det
heller ikke ønskelig. Når
fisken svømmer til land «av
egen maskin», så blir det
god tilgjengelighet og lave
fangstkostnader. I noen

fiskerier er det også et heldig
sammenfall mellom lave
fangstkostnader og god kvalitet. Makrellsesongen har for
eksempel blitt veldig kort, nå
fanges makrellen gjerne på
tre uker mens kvaliteten er
den aller beste. Det samme
gjelder skreien, som kommer
passe feit til Lofoten, og med
godt innhold av både rogn
og lever. For andre fiskerier,
som vårtorskefisket langs
Finnmarkskysten, hvor
fisken er lett tilgjengelig
men sprengt av lodde, kunne
det vært en fordel å forlenge
sesongen, både av hensyn til
sysselsettingen i industrien
og kvaliteten på fisken som
bringes på land. Også oppdrettsnæringen har store
sesongsvinger, med markerte
etterspørselstopper før påske
og jul, og perioder med lavere
etterspørsel. Hvordan man
enn snur og vender på det
vil nok fiskeindustrien være
preget av sesonger.
En viktig effekt av ustabil råstofftilførsel er at
det blir vanskelig å holde
på arbeidskraft. En stabil
arbeidskraft er som oftest en
mer kompetent og produktiv
arbeidskraft. Skal man holde
på denne arbeidskraften er
stabile arbeidsvilkår viktige.
Men stabile arbeidsvilkår
er ikke lett å garantere når
råstoffsituasjonen varierer
mye, og vi ser at industrien
har valgt et bredt spekter av
løsninger for å komme disse
problemene til livs.
Arbeids- og sosialdepartementet ønsker nå å vite mer
om hvordan ulike deler av
industrien, i ulike deler av
landet, bruker både permitteringer og utenlandsk
arbeidskraft for å tilpasse
seg sesonger og svingninger i
råstofftilførselen. Dette vil gi
et godt grunnlag for å vurdere fremtidige ordninger for
fiskeindustrien.

både rogn og lever. For andre fiskerier, som
vårtorskefisket langs Finnmarkskysten, hvor fisken er
lett tilgjengelig men sprengt av lodde, kunne det vært en
fordel å forlenge sesongen, både av hensyn til
sysselsettingen i industrien og kvaliteten på fisken som
bringes på land. Også oppdrettsnæringen har store
sesongsvinger, med markerte etterspørselstopper før
påske og jul, og perioder med lavere etterspørsel.
Hvordan man enn snur og vender på det vil nok
fiskeindustrien være preget av sesonger..
En viktig effekt av ustabil råstofftilførsel er at det blir
vanskelig å holde på arbeidskraft. En stabil arbeidskraft
er som oftest en mer kompetent og produktiv
arbeidskraft. Skal man holde på denne arbeidskraften er
stabile arbeidsvilkår viktige. Men stabile arbeidsvilkår er
ikke lett å garantere når råstoffsituasjonen varierer mye,
og vi ser at industrien har valgt et bredt spekter av
løsninger for å komme disse problemene til livs..
Arbeids- og sosialdepartementet ønsker nå å vite mer
om hvordan ulike deler av industrien, i ulike deler av
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landet, bruker både permitteringer og utenlandsk
arbeidskraft for å tilpasse seg sesonger og
svingninger i råstofftilførselen. Dette vil gi et godt
grunnlag for å vurdere fremtidige ordninger for
fiskeindustrien. Gjesteskribenter:

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

© Fiskeribladet Fiskaren
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Hvordan skal vi tjene penger på torsken? Samfunnskontrakt og
rammevilkår
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 01.09.2014. Profil: Nofima/Akvaforsk/Fiskeriforsk. Side: 14.

Fisker, og leder av Kystpartiet i Nordland, PerRoger Vikten , svarer på et innlegg fra
fiskeriministeren.
Det er overskriften på et innlegg fiskeriminister
Elisabeth Aspaker har hatt i avisene nylig. For å
være litt ironisk kan man jo si at svaret er enkelt:
Få godt betalt for den! Hun viser til to
forskningsrapporter i sitt innlegg, som var klare i
sin diagnose. Den ene rapporten vet vi jo var
Tveterås-utvalgets rapport, der både Tveterås og
Aspaker har konkludert før den ble offentliggjort...
Både Fiskesalgslagsloven (tidligere Råfiskloven)
og Deltagerloven er visstnok de største hindrene
for å skape lønnsomhet i næringa.
Og slik man har forstått signalene varsles det om
at disse to «hinder» må fjernes for å oppnå den
form for lønnsomhet enkelte ser for seg i norsk
fiskerinæring.
Når det gjelder Fiskesalgslagsloven er det faktisk
denne som sørger for at første leddet (flåtesiden)
har mulighet for lønnsomhet, for både reder,
skipper og mannskap gjennom minsteprisene
som blir satt for forskjellige typer fisk. Og man
bør legge seg på minnet at dette er priser som
blir satt etter forhandlinger mellom
representanter for fiskekjøpere og fiskere, dog
undres jeg meg på hvorfor for eksempel
Fiskekjøpernes Forening ikke er representert fra
fiskekjøpernes side, kun de store aktørene i
fiskeindustrien er med……..
Kanskje det hadde vært en sak for våre
rikspolitikere og fiskerimyndigheter å gjøre det
samme med den saken som de gjorde da de
endret sammensetningen av representantskapet
for fiskerne, alle skulle være representert, ikke
bare en del av gruppen ? Man er historieløs når
man ymter frempå om å fjerne
fiskesalgslagsloven, med tanke på hva som var
opprinnelsen for denne rundt 1930, og det er
etter mitt syn skremmende at slikt kommer fra en
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Fisker, og leder av Kystpartiet i Nordland, Per-Roger
Vikten, svarer på et innlegg fra fiskeriministeren.

Hvordan skal vi tjene
penger på torsken?
Innlegg

Per-Roger
Vikten er fisker,
og leder av
Kystpartiet i
Nordland.

z politikk

D

et er overskriften på et
innlegg fiskeriminister
Elisabeth Aspaker har
hatt i avisene nylig. For å
være litt ironisk kan man jo
si at svaret er enkelt: Få godt
betalt for den!
Hun viser til to forskningsrapporter i sitt innlegg, som
var klare i sin diagnose. Den
ene rapporten vet vi jo var
Tveterås-utvalgets rapport,
der både Tveterås og Aspaker
har konkludert før den ble
offentliggjort...
Både Fiskesalgslagsloven
(tidligere Råfiskloven) og
Deltagerloven er visstnok de
største hindrene for å skape
lønnsomhet i næringa.
Og slik man har forstått signalene varsles det om at disse
to «hinder» må fjernes for å
oppnå den form for lønnsomhet enkelte ser for seg i norsk
fiskerinæring.
Når det gjelder Fiskesalgslagsloven er det faktisk denne
som sørger for at første leddet
(flåtesiden) har mulighet for
lønnsomhet, for både reder,
skipper og mannskap gjennom minsteprisene som blir
satt for forskjellige typer
fisk. Og man bør legge seg på
minnet at dette er priser som
blir satt etter forhandlinger

””

La Fiskesalgslagsloven
og Deltagerloven
bestå
mellom representanter for
fiskekjøpere og fiskere, dog
undres jeg meg på hvorfor
for eksempel Fiskekjøpernes
Forening ikke er representert
fra fiskekjøpernes side, kun
de store aktørene i fiskeindustrien er med……..
Kanskje det hadde vært en
sak for våre rikspolitikere og
fiskerimyndigheter å gjøre
det samme med den saken
som de gjorde da de endret
sammensetningen av representantskapet for fiskerne,
alle skulle være representert,
ikke bare en del av gruppen ?
Man er historieløs når man
ymter frempå om å fjerne fiskesalgslagsloven, med tanke
på hva som var opprinnelsen

for denne rundt 1930, og det
er etter mitt syn skremmende
at slikt kommer fra en person
som har jobbet i skoleverket,
og slik burde være kjent med
historien, og særlig den delen
som har å gjøre med det hun
er satt til å bestyre gjennom
sitt verv som fiskeriminister !
Videre viser hun til forskernes bekymring for «det
skarpe skillet som i dag går
på kaikanten, mellom fisker
og industri», hvilket skille ?
Om et lokalsamfunn skal
fungere og overleve også inn
i fremtiden er både fisker og
fiskekjøper nødt til å kommunisere og samarbeide for å
få dette til å fungere. Kanskje
forskerne, og fiskeriministeren, skulle ta seg en tur
langs kysten til levedyktige
små og store fiskevær for å se
på nært hold hvordan dette
fungerer før de kommer med
sine konklusjoner fattet på
grunnlag av rapporter fremkommet fra andre kontorer ?
Deltagerloven, og Sjøloven,
sikrer i dag at det er aktive
norske fiskere som eier minst
50% av et fiskefartøy, og legger ikke hindringer i veien for
at fiskekjøpere, eller andre
investorer kan ha mulighet
for å investere i et fiskefartøy
om de vil det.
Det har vært et samarbeid
gjennom flere generasjoner
mellom fiskekjøper/investorer og fiskere i forbindelse
med kjøp av fiskefartøy, uten

TORSK: Fangst losses
fra sjark på Myre i
vinter. ILL.FOTO

at Deltagerloven har vært til
noe hinder.
Og, de som roper høyest
om dette er jo faktisk store
konsern som i dag eier både
fartøy og rettigheter 100%, og
det mest utrolige er jo at de
argumenterer med lønnsomhet, samtidig som de viser til
regnskap der tallene er røde !
Nei, deltagerloven bør etter
mitt syn ikke røres, den er
ikke noe hinder for en positiv
utvikling av norsk fiskerinæring, det er det andre faktorer
som gjør.
Aspaker viser også til oppdrettsnæringen i sitt innlegg,
og påstår at laksens suksess
ligger i produktutvikling og
markedsutvikling, på tross av
økonomisk krise og konkurser. Men hopper elegant over
det som ble betegnet som
«lakseberget» for noen år
siden, der myndighetene gikk
inn og kjøpte opp laks for å
berge oppdrettsnæringen,
mon tro om ikke de grepene
også var en viktig faktor for
at vi har en oppdrettsnæring
slik den er i dag ?
Kanskje Aspaker, fiskeindustrien og andre heller
skulle se på for eksempel hva

som egentlig foregår når fisk
selges ut på markedet. Såkalte «tradere»/meglere byr
jo fersk fisk ut i markedet, der
deres provisjon er basert på
kvantumet de klarer å selge
ut, ikke prisen, slik jeg har
forstått det. Et slikt system vil
jo være med på å undergrave
jobben som blir gjort fra næringen med å selge kvalitetsfisk til gode priser, til beste
for alle leddene i næringen.
Er vi tjent med et slikt
system ?
Man leser jo i avisene av
og til om fiskere som selv
eksporterer fersk fisk, med
salgslagenes velsignelse, til
markeder ute i Europa der
de oppnår priser som enkelte
aktører i næringa sier er
umulig å få. Etter mitt syn er
dette gode eksempler at det
ikke er Fiskesalgslagsloven
eller Deltagerloven som er det
store hinderet som ødelegger
for å oppnå en lønnsomhet
fiskerinæringen kan tjene på
i alle ledd.
La Fiskesalgslagsloven og
Deltagerloven bestå, se heller
på andre deler i systemet som
hindrer en positiv lønnsom
utvikling i fiskerinæringa.

kystflåte er gjensidig og alle
på kysten vet det, og nettopp
derfor er denne påstanden fra
forfatterne overraskende. Hva
man mener med at fiskeflåten
er «reservert mot effektiviseringstiltak» er ikke godt å
forstå. Her må man jo kunne
bruke nedgangen i antall
fiskebåter og de forskjellige
gjennomførte strukturtiltak
som faglig grunnlag for en
helt annen konklusjon. Når
man sammenholder dette
med de betydelige økningene
i torskekvoten de siste årene,
bør effektivitetsutviklingen i
fiskeflåten være godt kjent for
forskerne.
I samme stil hevdes det på
side 40 i rapporten at «…fiskeripolitikk som av distriktspolitiske grunner skjermer
fiskeflåten mot markedssignaler, ….». Premissene som
bygges inn i rapporten er
også her i aller høyeste grad

diskutable. Selv om minsteprisen og den organiserte
omsetningen definitivt skal
bidra til å skjerme fiskerne
mot urimelig markedssvikt,
er påstanden i beste fall tvilsom. Hvis forskerne trenger
empiri på dette området, kan
de jo intervjue et utvalg av de
fiskerne som fikk et fall på
28 % i torskeprisen inn i 2013
sesongen etter at torskekvota
økte med 33 %. Jeg antar at de
ikke føler seg «skjermet mot
markedssignaler».
I utgangspunktet virker disse utsagnene først og fremst
skjemmende for kvaliteten på
rapporten. Det er mer alvorlig
hvis disse tvilsomme premissene er sentrale når forfatterne foreslår alternativer for
en ny samfunnskontrakt for
fiskerinæringa.

Samfunnskontrakt og rammevilkår
Innlegg

z politikk

E

n samlet norsk fiskerinæring følger i disse dager
spent med på signalene
som kommer fra arbeidet
til det regjeringsoppnevnte
Sjømatindustriutvalget. En av
rapportene som er laget som
underlag for utvalgets arbeid,
ble framlagt under Nor Fishing og har tittelen «Mot en ny
samfunnskontrakt». Rapporten er utarbeidet av Norges
Fiskerihøyskole og Nofima
med Petter Holm og Edgar
Henriksen som forfattere.
Rapporten er interessant og
lærerik lesning med konklusjoner og føringer som har
blitt lagt merke til og referert
i den fiskeripolitiske debatten.
Rapporten er utarbeidet med

et utpreget samfunnsøkonomisk perspektiv med konklusjoner basert i hovedsak på
grunnleggende økonomisk
teori knyttet til maksimering
av en ressursrente i form av
økte saldoer i finansdepartementet.
Det er interessant å se
hvilke premisser forfatterne
legger inn i sin konklusjon
om behovet for en ny samfunnskontrakt. Synet på
fiskeflåtens posisjon og rolle
langs kysten etter at allmenningen ble lukket synes å
være sentral i forfatternes
vurderinger. Jeg er imidlertid
usikker på om grunnlaget her
er forskningsbasert eller om
man har beveget seg over i
ren synsing.
Om strukturelle endringer
skriver man bl.a. på side 2 i
rapporten: «…, siden flåteleddet er politisk privilegert og
ikke trenger å spille på lag

med resten av verdikjeden».
En tilsvarende formulering
benyttes på rapportens side
51, og der har man i tillegg
fått med et utsagn om at fiskeflåten er «… reservert mot
effektiviseringstiltak …».
Her tror jeg mange fiskere
og folk langs kysten sliter
med å kjenne seg igjen i
forskernes virkelighetsoppfatning. Påstanden om at
fiskeflåten ikke trenger å
spille på lag med resten av
verdikjeden er på grensen til
det absurde og meget overraskende. I torskefiskeriene, som
jo i stor grad er i sentrum av
rapporten, er det slik at den
norske kystflåten i hovedsak
leverer alt tilgjengelig råstoff
til norsk lokal fiskeindustri. Kystflåten er altså helt
avhengig av en oppegående
landindustri for å gjennomføre sine fiskeri. Avhengigheten mellom fiskeindustri og

Svein Ove Haugland, ass.
direktør Norges Råfisklag

person som har jobbet i skoleverket, og slik burde være
kjent med historien, og særlig den delen som har å gjøre
med det hun er satt til å bestyre gjennom sitt verv som
fiskeriminister ! Videre viser hun til forskernes bekymring
for «det skarpe skillet som i dag går på kaikanten,
mellom fisker og industri», hvilket skille ? Om et
lokalsamfunn skal fungere og overleve også inn i
fremtiden er både fisker og fiskekjøper nødt til å
kommunisere og samarbeide for å få dette til å fungere.
Kanskje forskerne, og fiskeriministeren, skulle ta seg en
tur langs kysten til levedyktige små og store fiskevær for
å se på nært hold hvordan dette fungerer før de kommer
med sine konklusjoner fattet på grunnlag av rapporter
fremkommet fra andre kontorer ? Deltagerloven, og
Sjøloven, sikrer i dag at det er aktive norske fiskere som
eier minst 50% av et fiskefartøy, og legger ikke
hindringer i veien for at fiskekjøpere, eller andre
investorer kan ha mulighet for å investere i et fiskefartøy
om de vil det.
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Det har vært et samarbeid gjennom flere
generasjoner mellom fiskekjøper/investorer og
fiskere i forbindelse med kjøp av fiskefartøy, uten
at Deltagerloven har vært til noe hinder.
Og, de som roper høyest om dette er jo faktisk
store konsern som i dag eier både fartøy og
rettigheter 100%, og det mest utrolige er jo at de
argumenterer med lønnsomhet, samtidig som de
viser til regnskap der tallene er røde ! Nei,
deltagerloven bør etter mitt syn ikke røres, den er
ikke noe hinder for en positiv utvikling av norsk
fiskerinæring, det er det andre faktorer som gjør.
Aspaker viser også til oppdrettsnæringen i sitt
innlegg, og påstår at laksens suksess ligger i
produktutvikling og markedsutvikling, på tross av
økonomisk krise og konkurser. Men hopper
elegant over det som ble betegnet som
«lakseberget» for noen år siden, der
myndighetene gikk inn og kjøpte opp laks for å
berge oppdrettsnæringen, mon tro om ikke de
grepene også var en viktig faktor for at vi har en
oppdrettsnæring slik den er i dag ? Kanskje
Aspaker, fiskeindustrien og andre heller skulle se
på for eksempel hva som egentlig foregår når fisk
selges ut på markedet. Såkalte
«tradere»/meglere byr jo fersk fisk ut i markedet,
der deres provisjon er basert på kvantumet de
klarer å selge ut, ikke prisen, slik jeg har forstått
det. Et slikt system vil jo være med på å
undergrave jobben som blir gjort fra næringen
med å selge kvalitetsfisk til gode priser, til beste
for alle leddene i næringen.
Er vi tjent med et slikt system ? Man leser jo i
avisene av og til om fiskere som selv eksporterer
fersk fisk, med salgslagenes velsignelse, til
markeder ute i Europa der de oppnår priser som
enkelte aktører i næringa sier er umulig å få.
Etter mitt syn er dette gode eksempler at det
ikke er Fiskesalgslagsloven eller Deltagerloven
som er det store hinderet som ødelegger for å
oppnå en lønnsomhet fiskerinæringen kan tjene
på i alle ledd.
La Fiskesalgslagsloven og Deltagerloven bestå,
se heller på andre deler i systemet som hindrer
en positiv lønnsom utvikling i fiskerinæringa. En
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samlet norsk fiskerinæring følger i disse dager spent
med på signalene som kommer fra arbeidet til det
regjeringsoppnevnte Sjømatindustriutvalget. En av
rapportene som er laget som underlag for utvalgets
arbeid, ble framlagt under Nor Fishing og har tittelen
«Mot en ny samfunnskontrakt». Rapporten er utarbeidet
av Norges Fiskerihøyskole og Nofima med Petter Holm
og Edgar Henriksen som forfattere. Rapporten er
interessant og lærerik lesning med konklusjoner og
føringer som har blitt lagt merke til og referert i den
fiskeripolitiske debatten. Rapporten er utarbeidet med et
utpreget samfunnsøkonomisk perspektiv med
konklusjoner basert i hovedsak på grunnleggende
økonomisk teori knyttet til maksimering av en
ressursrente i form av økte saldoer i
finansdepartementet.
Det er interessant å se hvilke premisser forfatterne
legger inn i sin konklusjon om behovet for en ny
samfunnskontrakt. Synet på fiskeflåtens posisjon og
rolle langs kysten etter at allmenningen ble lukket synes
å være sentral i forfatternes vurderinger. Jeg er
imidlertid usikker på om grunnlaget her er
forskningsbasert eller om man har beveget seg over i
ren synsing.
Om strukturelle endringer skriver man bl.a. på side 2 i
rapporten: «…, siden flåteleddet er politisk privilegert og
ikke trenger å spille på lag med resten av verdikjeden».
En tilsvarende formulering benyttes på rapportens side
51, og der har man i tillegg fått med et utsagn om at
fiskeflåten er «… reservert mot effektiviseringstiltak …».
Her tror jeg mange fiskere og folk langs kysten sliter
med å kjenne seg igjen i forskernes
virkelighetsoppfatning. Påstanden om at fiskeflåten ikke
trenger å spille på lag med resten av verdikjeden er på
grensen til det absurde og meget overraskende. I
torskefiskeriene, som jo i stor grad er i sentrum av
rapporten, er det slik at den norske kystflåten i
hovedsak leverer alt tilgjengelig råstoff til norsk lokal
fiskeindustri. Kystflåten er altså helt avhengig av en
oppegående landindustri for å gjennomføre sine fiskeri.
Avhengigheten mellom fiskeindustri og kystflåte er
gjensidig og alle på kysten vet det, og nettopp derfor er
denne påstanden fra forfatterne overraskende. Hva man
mener med at fiskeflåten er «reservert mot
effektiviseringstiltak» er ikke godt å forstå. Her må man
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jo kunne bruke nedgangen i antall fiskebåter og
de forskjellige gjennomførte strukturtiltak som
faglig grunnlag for en helt annen konklusjon. Når
man sammenholder dette med de betydelige
økningene i torskekvoten de siste årene, bør
effektivitetsutviklingen i fiskeflåten være godt
kjent for forskerne.
I samme stil hevdes det på side 40 i rapporten at
«…fiskeripolitikk som av distriktspolitiske grunner
skjermer fiskeflåten mot markedssignaler, ….».
Premissene som bygges inn i rapporten er også
her i aller høyeste grad diskutable. Selv om
minsteprisen og den organiserte omsetningen
definitivt skal bidra til å skjerme fiskerne mot
urimelig markedssvikt, er påstanden i beste fall
tvilsom. Hvis forskerne trenger empiri på dette
området, kan de jo intervjue et utvalg av de
fiskerne som fikk et fall på 28 % i torskeprisen

Uttak 08.10.2014 Kilde: Retriever

inn i 2013 sesongen etter at torskekvota økte med 33
%. Jeg antar at de ikke føler seg «skjermet mot
markedssignaler».
I utgangspunktet virker disse utsagnene først og fremst
skjemmende for kvaliteten på rapporten. Det er mer
alvorlig hvis disse tvilsomme premissene er sentrale når
forfatterne foreslår alternativer for en ny
samfunnskontrakt for fiskerinæringa. Svein Ove
Haugland, ass. direktør Norges Råfisklag
TORSK: Fangst losses fra sjark på Myre i vinter.
ILL.FOTO
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