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milliarder kroner, kom Nergård-konsernet ut med
et overskudd før skatt på 73 millioner kroner i
fjor.
SENJAHOPEN: – 2014 ble et brukbart år for oss.
Det meste gikk bra. Alt i alt har de ansatte gjort
en kjempejobb rundt omkring på anleggene og
båtene våre, sier konserndirektør Tommy
Torvanger.

4

NYHETER

Nasjonal storsatsing
FINNSNES: 26 skoler i Troms
starter nå sin deltakelse i den
nasjonale storsatsingen Ungdomstrinn i utvikling. Målsettingen er å styrke elevenes
grunnleggende ferdigheter i
alle fag, og motivere dem til å

Torsdag 30. april 2015

lære mer, skriver utdanningsdirektoratet i en pressemelding.
Representanter fra skolene
i Troms som nå skal starte sin
satsingsperiode samles 4. og
5. mai til en stor, regional oppstartsamling.

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden fra 2013 til
2017 mulighet til å delta, og 618
skoler over hele landet er med i
Ungdomstrinn i utvikling i 2015.
Hver skole deltar i tre semestre,
og så langt har 13 skoler i Troms

fullført sin deltakelse.
- Vi ser at samlinger der alle
involverte i satsingen deltar
sammen, gir en god anledning
til å bygge et felles grunnlag for
å arbeide med utviklingsprosesser lokalt. Det er gledelig at

både skoleeiere og skoleledere
har tro på at Ungdomstrinn i
utvikling blir vellykket, blant
annet ved at undervisningen
blir mer motiverende for elevene, sier prosjektleder Vivi Bjelke
i Utdanningsdirektoratet.

Solid pluss for Nergård i f

Nergård er Norges nest største fiskerikonsern.
Tradisjonelt er det Lofoten Viking på Værøy, som
driver med pelagisk, tørrfisk og saltfisk, og
Nergård Havfiske i Harstad som er
pengemaskinene i systemet. Så også i fjor. Men
for første gang på lenge bidro også anleggene på
Senja positivt til resultatet.
PLUSSTALL: Bortsett fra sild, gikk det meste bra for Nergård i fjor. På Senja tjente konsernet penger både på salg av ferskfisk, saltfisk og klippfisk. Høye volum gjorde utslaget.

Senja i støtet
– Det er ikke til å stikke under stol at vi har hatt
utfordringer med å oppnå lønnsomhet på Senja i
mange år. Men i fjor så vi effekten av at vi har
strammet opp og kvittet oss med tapsbringende
prosjekt. Nå har vi fått samlet selskapet til en
enhet på øya, hvor de ansatte står på og jobber
godt i lag. Senja-bedriftene er inne på rett spor,
sier Torvanger.
Oppstrammingen han sikter til, omfattet blant
annet nedlegging av saltfiskproduksjonen i
Gryllefjord og konsentrasjon av denne
produksjonen til hovedanlegget i Senjahopen. Det
ble gjennomført høsten 2013, samtidig med at
Henning Grande overtok som ny daglig leder for
bedriftene på Senja.
– Vi fikk mye pes for dette grepet, men det er en
vesentlig del av forklaringa på at vi kom ut i pluss
i fjor. Flåtegrunnlaget i Gryllefjord ble for lite til å
opprettholde saltfiskproduksjonen, sier Henning
Grande.
Godt teamwork

Etter en omsetning i systemet. Så også i fjor. Men
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for lite til å opprettholde saltfiskproduksjonen, sier Henning Grande.

Godt teamwork

En særdeles god råstofftilgang på vinteren, med en
vellykket dreining av fokus
mot mer satsing på eksport av
ferskfisk, samt et godt marked
for klippfisk og saltfisk, var
de andre faktorene som sørget for at Nergård Senja bidro
positivt til bunnlinja i konser-

net.
– Men viktigst av alt er at de
ansatte har stått på og gjort
en kjempejobb. Det er godt
teamwork som ligger bak
resultatet, sier Grande.

Tap på sild

Den eneste malurten i begeret, som Tommy Torvanger
trekker fram, er tap på salg av
sild til Russland og Ukraina
i fjor. Dette trakk ned overskuddet for konsernet betydelig.
– Russland og Ukraina har
vært store og gode markeder
på sild for oss i alle år. Men i
fjor fikk våre kunder problemer med å gjøre opp for seg
som følge av importrestriksjoner og svekket rubelverdi.
Vi tapte mye penger. Altfor
mye, sier Torvanger.

Situasjonen rundt Russland
og Ukraina har gjort at Nergård har jobbet for å plassere
volumet av sild i nye markeder — som Vest-Europa og
Afrika.
– Dette ser vi ut til å lykkes greit med, takket været at
kvotene av sild er små.
Lyspunktet for pelagisk i
fjor var pakking og innfrysing av makrell, som foregikk
hovedsaklig på Værøy, men
også delvis i Senjahopen.
– Vi produserte 25.000 tonn,
og solgte varene til Asia. Det
ble bra butikk, sier Tommy
Torvanger.

Vidar Bjørkli
481 58 820
vidar.bjorkli@folkebladet.no
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penger. Altfor mye, sier Torvanger.
Situasjonen rundt Russland og Ukraina har gjort
at Nergård har jobbet for å plassere volumet av
sild i nye markeder — som Vest-Europa og Afrika.
– Dette ser vi ut til å lykkes greit med, takket
været at kvotene av sild er små.
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innfrysing av makrell, som foregikk hovedsaklig på
Værøy, men også delvis i Senjahopen.
– Vi produserte 25.000 tonn, og solgte varene til Asia.
Det ble bra butikk, sier Tommy Torvanger.
© Troms Folkeblad

Lyspunktet for pelagisk i fjor var pakking og
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Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet
Intrafish. Publisert på nett 30.04.2015 05:06. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Departementet og Innovasjon Norge har fra og
med i år tatt bort forskuddsordningen som gir
fiskere som fisker levendefisk 70 prosent
forskuddbetaling i påvente av endelig oppgjør for
fisket.
© Intrafish
Se webartikkelen på http://ret.nu/LlsOWgsC
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Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet
Intrafish - Login. Publisert på nett 30.04.2015 03:00. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker garanterer for
kvotebonusen på levendefisk, men tok fra nyttår
bort ordningen med forskuddsbetaling til
fiskerne.
(Foto: Terje Jensen)
Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet
Departementet og Innovasjon Norge har fra og
med i år tatt bort forskuddsordningen som gir
fiskere som fisker levendefisk 70 prosent
forskuddbetaling i påvente av endelig oppgjør for
fisket.
User
- Definitivt et strek i regninga på en båt som vår
som startet direkte på levendefiske rett etter
nyttår, sier Sigvald Sævik ombord på Artus fra
Fosnavåg.
Skuffet Møre-skipperen medgir at han er litt
skuffet over det som nå har skjedd i og med at
de ikke fikk noe forvarsel om at ordninga ble tatt
bort ved nyttår.
- Vel nok er kvotebonusen et godt virkemiddel, og
det avgjørende for ta det er mulig å satse på et
slikt fiske. Men forskuddsoppgjøret bidro på sin
måte ved at man da kan satse for fullt fra dag en
slik vi gjorde i år. En annen gang må vi nok satse
på andre fiskeri først for å sikre likviditet og
dekning av løpende utgifter først på året, forklarer
Sævik.
30 mill utestående
Totalt sett er det så langt i år satt over 3500
tonn torsk i merd nordpå med sikte på omsetning
og produksjon på et seinere tidspunkt. Dette er
over 1000 tonn mer enn på samme tidspunkt i
fjor. Enn så lenge er bare snaut 1000 tonn av
dette omsatt.
Det betyr at fiskerne har fisk for 30 millioner
kroner stående som de ikke har fått fem øre for. I
fjor fikk de tross alt over 20 millioner av dette
utbetalt innen fjorten dager.
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I og med at fisken kan stå 12 uker i merd før den
fôres og må omsettes, så kan det bli lenge å
vente for fiskerne.

spørsmålet om hvorfor den særskilte garantiordningen
innen levendelagring har opphørt, bør stilles til Norges
Råfisklag.

Et paradoks - Det paradoksale er jo at vi får
mindre inntekter jo flinkere vi er. Berger vi bare
50 prosent levende, får vi oppgjør for halve
fangsten som sløydfisk. Berger vi 70 - 80 prosent
blir det lite igjen i pengepungen der og da uten ei
slik forskuddordning, forklarer skipperen på
Artus.

Garantiavtalen mellom Norges Råfisklag og Innovasjon
Norge ble iverksatt vinteren 2009, som et
ekstraordinært tiltak under finanskrisen. Dette er, og har
hele tiden vært ment som en midlertidig ordning som
allikevel varte i hele fem vintersesonger. Norges
Råfisklag har de siste årene, slik det fremstilles av
statssekretæren, valgt å sette av en egen ramme til
industriaktører innen levendelagring. Denne ordningen
har etter det departementet kjenner til hatt begrenset
bruk, og har heller ikke hatt tap av betydning.

I tillegg til likviditet, så handler disse tingene
også om juridiske ting knyttet til hvem som skal
bære risikoen mens fisken står i merd hvis noe
skulle gå galt. For Sævik på Artus vil det også
være usikkerhet og potensielt tap knyttet til
overlevelsen i merd i og med at han bare får
bonus av det som til syvende og sist omsettes
levende.
Interessen for levendefiske og levendelagring har
vært påtagelig større i år enn i fjor, inspirert av
fiskeriministerens visjoner og løfte om
kvotebonus i overskuelig fremtid. Bare Tobø Fisk
i Havøysund og Reinholdtsens torskehotell i
Nordvågen, som åpner denne uka, kan huse
langt opp mot 4000 tonn til sammen.
I tillegg er det flere andre aktører som nå er tungt
inne, ikke minst Norway Seafoods både i
Båtsfjord og på Melbu. I fjor endte kvantumet
rundt 4000 tonn, og bare halv utnyttelse av
bonusen på det samme. I år er man altså
allerede nesten der.
Mot slutten? Men så varer da heller ikke fisket
evig utover våren før fisken siger ut fra kysten.
Artus er for sin del allerede ferdig med kvota si
på rundt 800 tonn. Av dette har de berget omlag
600 tonn levende. Resten fryser de ombord.
- Ikke alt er netto med denne drifta. Selve fisket
tar lang tid. Og det blir fort mye gåtid. Vi har gått
turer på opptil halvtannet døgn for å levere
levendefisk i vinter, forteller skipper Sigvald
Sævik.
Departementet kaster ballen til Råfisklaget
Statssekretær Amund Drønen Ringdal mener

Norges Råfisklag har på eget grunnlag valgt å ikke
videreføre den særskilte garantiordningen innen
levendelagring vinteren 2015, hevder Drønen Ringdal i et
skriftlig svar på en henvendelse fra
FiskeribladetFiskaren.
Ordningen var viktig i tiden med finanskrise og årene
etterpå da tilgangen til kapital var en kritisk faktor.
Denne perioden er nå mer normalisert. Råfisklaget
melder at det ikke har vært problemer med omsetningen
vinteren 2015, selv om ordningen er faset ut. sier
Drønen Ringdal i svaret.
Grunnlaget falt bort I Råfisklaget får vi bekreftet at de
har operert med en egen garantiramme for forskudd på
oppgjør for levendefiskleveranser, men at dette var
basert på garantien fra Innovasjon Norge. Når denne så
falt bort fra nyttår, falt også grunnlaget for
Råfisklagsgarantien bort.
I ettertid har Råfisklaget søkt ekstraordinært om å få en
egen ramme til dette tiltaket. Det fikk de altså avslag på
i departementet.
I Råfisklaget får vi opplyst at de stadig vekk har
henvendelse fra fiskere som etterlyser
forskuddsordningen. Til sammen er det i år 29 fartøy
som er påmeldt levendefiskordningen, en tredjedel mer
enn i fjor.
- Aktiviteten er større generelt sett, og i år klarer hvert
enkelt fartøy å få en større andel av fangsten levende og
satt i merd enn hva de klarte i fjor. Dette gjør at de får
mindre likvide midler der og da enn det de oppnådde i
fjor, forklarer Charles Aas som følger denne
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omsetningssituasjonen i Råfisklaget.

© Intrafish - Login

På mandag passerte man allerede det totale
kvantumet for i fjor på 4.000 tonn levende torsk
satt i merd. Denne flåten har nå forflyttet seg for
fullt til Finnmark hvor torskefisket er best for
tiden.

Se webartikkelen på http://ret.nu/UUNyk9he
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- Kommer ikke til å overstyre forskerne
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 29.04.2015 20:21. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet.
Kjersti Sandvik.

- Det er ingen dramatikk i at fiskeridepartementet
har møter med forskerne. Det kommer vi til å
fortsette med, men vi kommer ikke til å legge oss
opp i deres faglige råd.
Disse ordene hilste statssekretær Amud Drønen
Ringdal årsmøtet i Pelagisk Forening som holdes
i Bergen i dag og i morgen.
Tillitt viktig Han understrekte at departementet
har full tillitt til Havforskningsinstituttet. - Vi har
ingen ambisjoner om å politisk overstyre rådene.
Det står i Fiskaren i dag at HI ble innkalt på
teppet. At vi har møte med HI er det ingen
dramatikk i. Det kommer vi til å fortsette med, sa
Drønen Ringdal. Tillitt til foskerne er viktig, å
politisk overstyre forskene er inhgen løsningen på
uenighet innen hvor stor bestanden på NVG-sild
er, mener Drønen Ringdal. - Det er viktig å tenke
på hvordan denne tillitten mellom forskere og
fiskere kan bygges videre. Vi vil alltid ha behov
for mer kunnskap, men vi må bruke den til
envher tid tilgjengelige kunnskapen, sa Drønen
Ringdal.
Forskertungt departement Fiskeridepartementet
er i høy grad et forskerstyrt departement, 70-80
prosent av midlene til departementet går til
forskning. - Vi har et av de beste
forskningsmiljøene i verden, og vi har ingen
ambisjoner om å ødelegge dette ved å overstyre
forskerne, sa Drønen Ringdal.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/LBkCY8GN
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- Hyggelig, men får neppe støtte
Lofotposten (1 likt treff). Publisert på nett 29.04.2015 15:11. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Magnar Johansen.

Sjømatbedrifter mener linefiskerne bør få større
kvoter.
Kvalitet: Linefisker og leder i Flakstad Fiskarlag,
Svein Arne Arntzen, er fornøyd med at Norske
Sjømatbedrifters Landsforening og
Fiskekjøpernes Forening vil øke kvote og pris til
linefiskere. - Men forslaget blir nok stoppet enda
engang, tror han. Det er i høringsuttalelsen til
Tveteråsutvalgets innstilling foreningene kommer
medanbefalingen.foto: magnar johansen I
høringsuttalelsene til forslagene fra Tveteråsutvalget hevder Fiskekjøpernes Forening (Fifor) og
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) at
fiskerinasjonen Norge nærmest sløser med
verdier. Bakgrunnen er at nesten 50 prosent av
all fisk som landes i Norge er frossenfisk. - Mye
av dette sendes direkte ut av landet. I stedet for
å utnytte ressursene og skape lokale
ringvirkninger, tømmes nasjonen for verdier,
skriver NSL som organiserer ca. 150
sjømatbedrifter. NSL mener det bør innføres en
ressursbeskatning for eksportert fryst fisk eller
kvotereduksjon for båter som eksporterer fisken
direkte. - Dette vil umiddelbart skape en
motivasjon for å lande og bearbeide fisk i Norge.
- Dersom denne fisken hadde blitt fisket og levert
fersk av kystflåten, så hadde aktivitet og
verdiskaping i næringen økt med flere milliarder
kroner, skriver Fiskekjøpernes Forening som har
35 medlemsbedrifter.
Island
Begge mener Norge bør kopiere Islands
fiskeripolitikk på to områder:
Begrense eksporten av sjøfryst råstoff.
Gi større kvoter til båter som fisker med line og
leverer fersk til industrien enn til båter som fisker
med garn og snurrevad.
- Fisk fanget på line har gjennomgående best
kvalitet, i tillegg til at det er et svært
ressursvennlig redskap, mener Fifor der blant
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andre Nic. Haug AS på Ballstad, L. Berg Sønner i
Svolvær og AS Glea på Røst er medlemmer. - Vi
trenger fersk fisk til bedrifter som vil satse lokalt,
og vi trenger stimuli for båter som satser på den
best betalte fisken, som eksempelvis line- og
levende fisk. Ved tildeling av kvote må
verdiskaping gå foran tradisjonell tankegang,
mener NSL.
- Ta tilbake trålfisk
Sjømatindustriutvalget (Tveterås-utvalget) fikk i
oppgave å foreslå fiskeripolitiske tiltak for å øke
verdiskaping og lønnsomhet i norsk
fiskerinæring. De fleste samler støtte, men på
noen områder møter utvalget unison motstand
langs kysten. De to kjøperorganisasjonens fokus
på fersk fisk er blant annet svar på utvalgets
forslag om at trålerne skal slippe leverings- og
bearbeidingsplikt, og levere råstoffet der
rederiene ønsker. NSL er enig i at pliktene bør
avvikles, men at fisken bør forbli på stedene som
trålerne er knyttet til.... når inngåtte avtaler ikke
overholdes bør kvotene til redere inndras eller
reduseres. Men det er viktig at kvotene forblir i
samme område og refordeles slik at industrien
sikres råstofftilgang, mener NSL. Fifor vil gradvis
føre kvoter fra trålere tilbake til kystflåten for å
øke andelen fersk fisk.
Frykter frislipp
De to er samstemt når det gjelder det
kontroversielle forslaget om at fiskeindustrien
skal gis adgang til å eie fiskekvoter, og at det
ikke lenger skal settes tak på hvor mange kvoter
som kan samles på en båt. - At industrien skal
eie kvoter er en god tanke, men mangler praktisk
realisme. De fleste industriaktørene har verken
kapital til å kjøpe kostbare fiskekvoter, eller
kompetanse til å drive et lønnsomt fiske, mener
Fifor. - Vi tror heller ikke at fiskeindustrien eller
kapitalkreftene på børsen er bedre eiere av
fiskerettigheter enn aktive fiskere eller deres
selskapskonstellasjoner. Krav til avkastning på

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

investert kapital er erfaringsmessig uavhengig av hvem
som har investert, mener NSL og frykter konsekvensene
av frislipp. - Åpnes det for frislipp av kvotekjøp må vi
regne med at tunge finansielle aktører vil prøve å samle
en størst mulig andel av rettigheten på et fåtall båter, og
selge råstoffet på verdensmarkedet. Dette på
bekostning av nasjonal og regional verdiskaping, på
bekostning av lønnsomme bedrifter og på bekostning av
rekruttering til fiskeryrket. Forslaget om endring av
eierporteføljen av fiskerettighetene er ikke framtidsrettet
fiskeripolitikk, mener NSL som også gir et spark til
fiskerne: - Utviklingen av produkter som er tilpasset
dagens forbrukere skjer i altfor liten grad på basis av
felles forståelse mellom båtsiden og industrien.
Beskyttet av prisgarantier for fisk, omsetningsmonopol
og en ivrig fagforening er det fremdeles slik at sjøsidens
ansvar for produktet opphører ved kaikanten.
- Vi blir stadig færre
- Ekstra pris til linefiskerne er kontroversielt. Fiskernes
organisasjoner mener kvalitet skal premieres, uansett
hvilken redskapstype fisken er tatt med, sier linefisker
og leder i Flakstad Fiskarlag, Svein Arne Arntzen. Han
viser til skepsisen blant øvrige fiskere, og at tilløp til
differensiering av pris stoppes når det kommer til
prisforhandlinger. - Det er hyggelig at industrien vil
stimulere til økt linefiske, men nå blir det færre og færre
linefiskere. Flakstad var en gang fylkets største
linefiskekommune. Nå er vi ikke mange igjen. Men det er
bra å få anerkjennelse fra landsiden at vi leverer god
kvalitet. Det mener jeg vi gjør. Prisen på linefanget hyse
er litt større. For torsk er det ingen forskjell.
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/4IEHFwsV

Oversikt over like treff
- HYGGELIG, MEN FÅR NEPPE STØTTE
Lofotposten 30.04.2015
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- Skal vi skaffe verden mer mat, må vi organisere den marine
forskingen bedre
Kyst.no. Publisert på nett 29.04.2015 09:26. Profil: Nofima.

Over halvparten av Norges forskning på hav, fisk
og kyst skjer på Vestlandet. Skal vi skaffe verden
mer mat, medisiner og fornybar energi, må vi
organisere oss bedre.
Det skriver rektor ved universitet i Bergen, Dag
Rune Olsen og administrerende direktør ved
Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad i en
kronikk i Bergens Tidende.
De viser i kronikken til at i tillegg til HI og UiB har
Bergen og Vestlandet flere andre sterke marine
forskningsmiljøer som Veterinærinstituttet,
Nasjonalt institutt for ernærings- og
sjømatforskning (NIFES) og
matforskningsinstituttet Nofima.
- Det er unikt for en by på vår størrelse å ha
samlet så høy og bred kompetanse i marin
forskning. Målt i antall vitenskapelige
publikasjoner er Bergen faktisk verdens 13.
største marine by, i selskap med byer som New
York, Tokyo og London, skriver de.
Men alt er ikke bare fryd og gammen. Da et
internasjonalt ekspertpanel i fjor høst leverte en
evaluering av UiBs marine forskning, konkluderte
de både med at flere av miljøene er i
verdensklasse, men de mente at organiseringen
var et svakt punkt både internt ved universitetet
og overfor eksterne miljøer.
Panelet påpekte at med såpass mange, og til
dels små, marine forskningsmiljøer som man har
i vest, kan det gå uforholdsmessig mye tid og
krefter til å koordinere aktivitetene.
Videre trakk de frem at mye av forskningen er
organisert i sentre som bare er sikret finansiering
for en begrenset periode. Når
finansieringsperioden for slike sentre avsluttes,
risikerer vi å miste ekspertise og splitte opp
produktive forskningsmiljøer. Kritikken har derfor
kommet på at man har vært for dårlig til å samle
kreftene og dra i samme retning.
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- Denne kritikken må vi lære av hvis Bergen skal
fortsette å hevde seg i forskningsfronten. Vi må
knytte tettere kontakt med næringslivet og
forvaltningen, og legge til rette for at flere av
master- og doktorgradskandidatene våre får brukt
kunnskapene sine der, skriver de to
forskningslederne.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

Les hele kronikken her
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/FsBIyz1e
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Grunnlaget falt bort
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 29.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 21.

I Råfisklaget får vi bekreftet at de har operert
med en egen garantiramme for forskudd på
oppgjør for levendefiskleveranser, men at dette
var basert på garantien fra Innovasjon Norge.

NYHETER 21

FISKERIBLADETFISKAREN onsdag 29. april 2015

Departementet kaster
ballen til Råfisklaget
Statssekretær Amund
Drønen Ringdal mener
spørsmålet
om hvorfor
den særskilte
garantiordningen innen
levendeAmund
lagring har
Drønen
opphørt, bør
Ringdal
stilles til
Norges Råfisklag.
Garantiavtalen mellom Norges Råfisklag og Innovasjon
Norge ble iverksatt vinteren
2009, som et ekstraordinært
tiltak under finanskrisen.
Dette er, og har hele tiden
vært ment som en midlertidig
ordning som allikevel varte
i hele fem vintersesonger.
Norges Råfisklag har de siste
årene, slik det fremstilles av

Når denne så falt bort fra nyttår, falt også
grunnlaget for Råfisklagsgarantien bort.
I ettertid har Råfisklaget søkt ekstraordinært om
å få en egen ramme til dette tiltaket. Det fikk de
altså avslag på i departementet.

statssekretæren, valgt å sette
av en egen ramme til industriaktører innen levendelagring.
Denne ordningen har etter det
departementet kjenner til hatt
begrenset bruk, og har heller
ikke hatt tap av betydning.
«Norges Råfisklag har på
eget grunnlag valgt å ikke
videreføre den særskilte garantiordningen innen levendelagring vinteren 2015», hevder
Drønen Ringdal i et skriftlig
svar på en henvendelse fra
FiskeribladetFiskaren.
«Ordningen var viktig i tiden
med finanskrise og årene
etterpå da tilgangen til kapital
var en kritisk faktor. Denne
perioden er nå mer normalisert. Råfisklaget melder at det
ikke har vært problemer med
omsetningen vinteren 2015,
selv om ordningen er faset ut.»,
sier Drønen Ringdal i svaret.

Grunnlaget falt bort
I Råfisklaget
får vi bekreftet at de har
operert med
en egen garantiramme
for forskudd
på oppgjør
for levendefiskleveranCharles Aas
ser, men at
dette var basert på garantien
fra Innovasjon Norge. Når
denne så falt bort fra nyttår,
falt også grunnlaget for
Råfisklagsgarantien bort.
I ettertid har Råfisklaget
søkt ekstraordinært om å få
en egen ramme til dette tiltaket. Det fikk de altså avslag på
i departementet.
I Råfisklaget får vi opplyst
at de stadig vekk har henvendelse fra fiskere som etterly-

I Råfisklaget får vi opplyst at de stadig vekk har
henvendelse fra fiskere som etterlyser
forskuddsordningen. Til sammen er det i år 29
fartøy som er påmeldt levendefiskordningen, en
tredjedel mer enn i fjor.

ser forskuddsordningen. Til
sammen er det i år 29 fartøy
som er påmeldt levendefiskordningen, en tredjedel mer
enn i fjor.
– Aktiviteten er større
generelt sett, og i år klarer
hvert enkelt fartøy å få en
større andel av fangsten
levende og satt i merd enn hva
de klarte i fjor. Dette gjør at
de får mindre likvide midler
der og da enn det de oppnådde
i fjor, forklarer Charles Aas
som følger denne omsetningssituasjonen i Råfisklaget.
På mandag passerte man
allerede det totale kvantumet
for i fjor på 4000 tonn levende
torsk satt i merd. Denne flåten
har nå forflyttet seg for fullt til
Finnmark hvor torskefisket er
best for tiden.

Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet

- Aktiviteten er større generelt sett, og i år klarer
hvert enkelt fartøy å få en større andel av
fangsten levende og satt i merd enn hva de klarte
i fjor. Dette gjør at de får mindre likvide midler
der og da enn det de oppnådde i fjor, forklarer
Charles Aas som følger denne
omsetningssituasjonen i Råfisklaget.

Fakta: levendeFisk
QQNøkkelen til optimal kvalitet

på fisk, er å holde fisken levende
helt fram til slakting/produksjonstidspunktet.

QQVed å holde fisken i live og

lagre den levende etter at den er
fisket, kan man også få styrt produksjon/planlagt slakting over
lengre tidsperioder enn i de tradisjonelle sesongene. Gevinsten er
større marked, større konsum og
bedre pris på sikt.
kvantumet rundt 4000 tonn, og
bare halv utnyttelse av bonusen
på det samme. I år er man altså
allerede nesten der.

Mot slutten?
Men så varer da heller ikke fisket evig utover våren før fisken
siger ut fra kysten. «Artus» er
for sin del allerede ferdig med
kvota si på rundt 800 tonn. Av
dette har de berget omlag 600

12-14 MAY 2015
FAROE ISLANDS
INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION
LEVENDEFISKE: «Artus» har fisket 600 tonn levende torsk i år.
og har uteståend 7 - 8 millioner kroner i fangstinntekter etter
at myndighetene stoppet ordningen med forskuddsbetaling via
Råfisklaget. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

tonn levende. Resten fryser de
ombord.
– Ikke alt er netto med denne
drifta. Selve fisket tar lang tid.
Og det blir fort mye gåtid. Vi har
gått turer på opptil halvtannet

døgn for å levere levendefisk i
vinter, forteller skipper Sigvald
Sævik.

FOR MORE
INFORMATION VISIT
wwww.fair.fo
DIRECT FLIGHT
FROM REYKJAVÍK
TO THE
FAROE ISLANDS

REYKJAVIK

BERGEN

FAROE ISLANDS
EDINBURGH

COPENHAGEN
BILLUND

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

På mandag passerte man allerede det totale
kvantumet for i fjor på 4000 tonn levende torsk
satt i merd. Denne flåten har nå forflyttet seg for
fullt til Finnmark hvor torskefisket er best for
tiden.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 29.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 20.

Departementet og Innovasjon Norge har fra og
med i år tatt bort forskuddsordningen som gir
fiskere som fisker levendefisk 70 prosent
forskuddbetaling i påvente av endelig oppgjør for
fisket. Terje Jensen Harstad

20 NYHETER
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er jo at vi får mindre
”
”Det paradoksale
inntekter
jo flinkere vi er. Berger vi bare 50
prosent levende, får vi oppgjør for halve
fangsten som sløydfisk. Berger vi 70–80
prosent blir det lite igjen i pengepungen der
og da uten ei slik forskuddordning
Sigvald Sævik, skipper på «Artus»

- Definitivt et strek i regninga på en båt som vår
som startet direkte på levendefiske rett etter
nyttår, sier Sigvald Sævik ombord på «Artus» fra
Fosnavåg.
Skuffet
Møre-skipperen medgir at han er litt skuffet over
det som nå har skjedd i og med at de ikke fikk
noe forvarsel om at ordninga ble tatt bort ved
nyttår.
- Vel nok er kvotebonusen et godt virkemiddel, og
det avgjørende for ta det er mulig å satse på et
slikt fiske. Men forskuddsoppgjøret bidro på sin
måte ved at man da kan satse for fullt fra dag en
slik vi gjorde i år. En annen gang må vi nok satse
på andre fiskeri først for å sikre likviditet og
dekning av løpende utgifter først på året, forklarer
Sævik.
30 mill utestående
Totalt sett er det så langt i år satt over 3500
tonn torsk i merd nordpå med sikte på omsetning
og produksjon på et seinere tidspunkt. Dette er
over 1000 tonn mer enn på samme tidspunkt i
fjor.
Enn så lenge er bare snaut 1000 tonn av dette
omsatt. Det betyr at fiskerne har fisk for 30
millioner kroner stående som de ikke har fått fem
øre for. I fjor fikk de tross alt over 20 millioner av
dette utbetalt innen fjorten dager. I og med at
fisken kan stå 12 uker i merd før den fôres og
må omsettes, så kan det bli lenge å vente for
fiskerne.
Et paradoks
- Det paradoksale er jo at vi får mindre inntekter
jo flinkere vi er. Berger vi bare 50 prosent
levende, får vi oppgjør for halve fangsten som

GIR OG TAR: Fiskeri
minister Elisabeth
Aspaker garanterer
for kvotebonusen på
levendefisk, men tok fra
nyttår bort ordningen
med forskuddsbetaling til
fiskerne.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

Garanterer for kvotebonus, men tar fors
z levendefiske
Departementet og
Innovasjon Norge har
fra og med i år tatt bort
forskuddsordningen
som gir fiskere som
fisker levendefisk 70
prosent forskuddbetaling i påvente av endelig
oppgjør for fisket.
Terje Jensen
Harstad
– Definitivt et strek i regninga
på en båt som vår som startet
direkte på levendefiske rett etter nyttår, sier Sigvald Sævik
ombord på «Artus» fra Fosnavåg.
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Godt i gang med levendefiske
z torskeFiske
Skipper Sigvald
Sævik på Herøy-båten
«Artus» er en av de
mest dedikerte på
levendefiske av torsk.
Han har allerede landet
120 tonn torsk – hvor
av en god del levende.
Terje Jensen
Harstad
– Det er slett
ikke enkelt å
fiske levende
fisk nå først
på året, forteller Herøysk ipperen,
da han forleden ankom
Harstad for Sigvald Sævik
bunkerspåfyll og mannskapsskifte.
– For det første står fisken
dypere, og til dels alt for dypt,
sammenlignet med seinere på
vinteren. Dessuten er det opp
mot halvblanding med torsk
og hyse, noe som også bidrar
til mindre overleving. Det har
gjort at vi til tider har måttet
fryse rundt 40 prosent av fangstene, forteller han.
Som så mange andre, prøvde
Sævik seg på seien først på året,
men uten særlig hell. Derfor
har de allerede en liten måned
bak seg på levendefiske. De
har holdt på fra Bleiksegga og
sørover utenfor Vesterålen, så
langt været har tillatt det.

FØRST: «Artus» og skipper Sigvald Sævik var først ute og lengst kommet med årets levendefiske. De mest optimistiske tror at hele
bonuskvota på 4000 tonn torsk vil gå med. I fjor brukte fiskerne halvparten. FOTO: JON EIRIK OLSEN

«hotell» i samarbeid med Norway Seafoods på Melbu. Også i
Finnmark er det mer vidløftige
planer i år enn i fjor.

Fakta: LevendeFisk

QQNøkkelen til optimal kvalitet

på fisk, er å holde fisken levende
helt fram til slakting/produksjonstidspunktet.

Tregere
– Vi håper å ta mest mulig av
torsken levende. Men det går
tross alt litt tregere å ta fisken
levende. Så vi får se hvordan det
utvikler seg videre. Akkurat nå
er vi mest bekymret for at det
har gått for fort unna på kvota,
til tross for alt det dårlige været,
forteller skipper Sævik.
Sist helg leverte de vel 20
tonn på «torskehotellet» til
Andre Reinholdtsen på Myre.
Prisen ligger på vel 15 kroner
kiloen, tilsvarende opp mot 23
kroner sløyd, hodekappet. I utgangspunktet er ikke dette så
veldig mye mer enn hva som betales for ordinær snurrevadfisk
i denne regionen. Men så får
altså de som leverer levendefisk
en kvotebonus tilsvarende det
kvantum de leverer i tillegg.

QQVed å holde fisken i live og

Stor interesse
FiskeribladetFiskaren har de
siste ukene snakket med en hel

del snurrevadredere, og inntrykket er at levendefiske kommer til å gripe enda mer om seg
i vinter enn tilfellet var i fjor. Da
endte man på rundt 4000 tonn
oppfisket, det vil si at 2000 tonn
av den avsatte kvotebonusen på
4000 tonn ble brukt.
Spådommen fra mange re-

dere går rett og slett ut på at
det kan bli for lite kvotebonus
til at alle kan få.
I tillegg handler det om lagringskapasitet. De fleste som
tilbyr «torskehotell» har imidlertid økt kapasiteten. Dette
er for eksempel tilfelle både
på Myre og på Reinholdtsens

Salget av merkevaren skrei til
Tyskland har gått betydelig
ned så langt i år på grunn av
en saftig prisoppgang.
– Mange av butikkene reklamerte med lave priser, noe som
viste seg å ikke holde når fisket
i Norge stoppet opp på grunn av
det dårlige været. Derfor der
det mange her som har tapt

mye penger i januar, forteller
Jon Inge Bjørnsson i Samherjiselskapet Icefresh i Cuxhaven.
Mens de i fjor kunne kjøpe
skrei til tre euro per kilo, så er
prissnittet i år på rundt 4,50,
tilsvarende nesten 40 kroner
med dagens kurs.
– Vi har helt klart nådd et
tak, og de aller fleste kjøper

nå ordinær fulliset torsk i stedet for skreimerket, forteller
Bjørnsson.
Han for sin del er godt klar
over at kundene har vært
forvent de to siste årene med
svært billig norsk torsk. Han
ser helt klart for seg at volumet
på Tyskland nå vil gå ned, og at
norske leverandører kan få svi

både for uværspausen og for
den generelle prisoppgangen.
– Nå ser vi at været bedrer
seg, så nå får vi i det minste tak i
fisk. Så håper vi at prisbildet vil
kunne normalisere seg noe etter hvert, og at interessen blant
kundene kan ta seg opp igjen,
sier Icefresh-kjøperen.
Icefresh er ett av to tyske

lagre den levende etter at den er
fisket, kan man også få styrt produksjon/planlagt slakting over
lengre tidsperioder enn i de tradisjonelle sesongene. Gevinsten er
større marked, større konsum og
bedre pris på sikt.

FBFI 25. februar 2015
””

Alt er forsinket og
på etterskudd denne
vinteren
Willy Godtliebsen, omsetningssjef
hos Norges Råfisklag

ÅPENT: «Torskehotellet» til Andre Reinholdtsen på Myre er
forlengst åpnet. Det var blant annet fisk herfra som berget
skreimiddagen under skreifestivalen på Myre midt under uværet
Ole nylig. FOTO: SVEIN-ARNE NILSEN

Forsinket
Per i dag er det fire fartøy som
er i gang med levendefiske. «Artus» var først. Men nå nylig har
både «Olagutt», «Ballstadøy» og
«Bernt Oskar» også kommet i
gang.
– Alt er forsinket og på etterskudd denne vinteren. Derfor
vil det nok ta litt lenger tid enn
forventet før levendefisket tar
helt av, mener Willy Godtliebsen som er omsetningssjef i
Norges Råfisklag. Alle som skal
levere levende i nord, må melde
seg på til Norges Råfisklag. Det
skal føres landingsseddel som
det så blir avregnet mot etter
hvert som fisken selges videre
for produksjon fra levendelageret.

Skuffet
Møre-skipperen
Store
skreitap for fiskebutikkenemedgir
i Tyskland at han
er litt skuffet over det som nå
har skjedd i og med at de ikke
fikk noe forvarsel om at ordninga ble tatt bort ved nyttår.
– Vel nok er kvotebonusen et
godt virkemiddel, og det avgjørende for ta det er mulig å satse
på et slikt fiske. Men forskuddsoppgjøret bidro på sin måte ved
at man da kan satse for fullt
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Samherji-selskaper som nå
har kjøpt seg opp i Nergårdkonsernet på Senja via eierkonstellasjonen Søstrene Nergård.
Totalt vil de tyske selskapene
ha en eierandel på 22 prosent
i Nergård-konsernet.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

fra dag en
slik vi gjorde
i år. En annen
gang må vi
nok satse på
andre fiskeri
først for å sikre likviditet
og dekning
av løpende
utgifter først
på året, forklarer Sævik.

fjor fikk de tross alt over 20 millioner av dette utbetalt innen
fjorten dager. I og med at fisken
kan stå 12 uker i merd før den
fôres og må omsettes, så kan
det bli lenge å vente for fiskerne.

Sigvald Sævik

30 mill utestående
Totalt sett er det så langt i år
satt over 3500 tonn torsk i merd
nordpå med sikte på omsetning
og produksjon på et seinere
tidspunkt. Dette er over 1000
tonn mer enn på samme tidspunkt i fjor.
Enn så lenge er bare snaut
1000 tonn av dette omsatt. Det
betyr at fiskerne har fisk for 30
millioner kroner stående som
de ikke har fått fem øre for. I

Et paradoks
– Det paradoksale er jo at vi får
mindre inntekter jo flinkere vi
er. Berger vi bare 50 prosent
levende, får vi oppgjør for halve
fangsten som sløydfisk. Berger
vi 70 - 80 prosent blir det lite
igjen i pengepungen der og da
uten ei slik forskuddordning,
forklarer skipperen på «Artus».
I tillegg til likviditet, så handler disse tingene også om juridiske ting knyttet til hvem som
skal bære risikoen mens fisken
står i merd hvis noe skulle gå
galt. For Sævik på «Artus» vil
det også være usikkerhet og
potensielt tap knyttet til «overlevelsen» i merd i og med at han
bare får bonus av det som til sy-

””

Definitivt ei strek i
regninga på en båt som
vår som startet direkte
på levendefiske rett etter nyttår
Sigvald Sævik, skipper på «Artus»

vende og sist omsettes levende.
Interessen for levendefiske og
levendelagring har vært påtagelig større i år enn i fjor, inspirert
av fiskeriministerens visjoner
og løfte om kvotebonus «i overskuelig fremtid».
Bare Tobø Fisk i Havøysund
og Reinholdtsens torskehotell
i Nordvågen, som åpner denne
uka, kan huse langt opp mot
4000 tonn til sammen. I tillegg
er det flere andre aktører som
nå er tungt inne, ikke minst
Norway Seafoods både i Båtsfjord og på Melbu. I fjor endte

sløydfisk. Berger vi 70 - 80 prosent blir det lite igjen i
pengepungen der og da uten ei slik forskuddordning,
forklarer skipperen på «Artus».
I tillegg til likviditet, så handler disse tingene også om
juridiske ting knyttet til hvem som skal bære risikoen
mens fisken står i merd hvis noe skulle gå galt. For
Sævik på «Artus» vil det også være usikkerhet og
potensielt tap knyttet til «overlevelsen» i merd i og med
at han bare får bonus av det som til syvende og sist
omsettes levende. Interessen for levendefiske og
levendelagring har vært påtagelig større i år enn i fjor,
inspirert av fiskeriministerens visjoner og løfte om
kvotebonus «i overskuelig fremtid».
Bare Tobø Fisk i Havøysund og Reinholdtsens
torskehotell i Nordvågen, som åpner denne uka, kan
huse langt opp mot 4000 tonn til sammen. I tillegg er
det flere andre aktører som nå er tungt inne, ikke minst
Norway Seafoods både i Båtsfjord og på Melbu. I fjor
endte kvantumet rundt 4000 tonn, og bare halv
utnyttelse av bonusen på det samme. I år er man altså
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allerede nesten der.
Mot slutten?
Men så varer da heller ikke fisket evig utover
våren før fisken siger ut fra kysten. «Artus» er for
sin del allerede ferdig med kvota si på rundt 800
tonn. Av dette har de berget omlag 600 tonn
levende. Resten fryser de ombord.
- Ikke alt er netto med denne drifta. Selve fisket
tar lang tid. Og det blir fort mye gåtid. Vi har gått
turer på opptil halvtannet døgn for å levere
levendefisk i vinter, forteller skipper Sigvald
Sævik.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

GIR OG TAR: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
garanterer for kvotebonusen på levendefisk, men tok fra
nyttår bort ordningen med forskuddsbetaling til fiskerne.
ARKIVFOTO: TERJE JENSEN FBFI 25. februar 2015
LEVENDEFISKE: «Artus» har fisket 600 tonn levende
torsk i år. og har uteståend 7 - 8 millioner kroner i
fangstinntekter etter at myndighetene stoppet ordningen
med forskuddsbetaling via Råfisklaget. ARKIVFOTO:
TERJE JENSEN
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
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Departementet kaster ballen til Råfisklaget
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 29.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 21.

Statssekretær Amund Drønen Ringdal mener
spørsmålet om hvorfor den særskilte
garantiordningen innen levendelagring har
opphørt, bør stilles til Norges Råfisklag.
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Departementet kaster
ballen til Råfisklaget
Statssekretær Amund
Drønen Ringdal mener
spørsmålet
om hvorfor
den særskilte
garantiordningen innen
levendeAmund
lagring har
Drønen
opphørt, bør
Ringdal
stilles til
Norges Råfisklag.
Garantiavtalen mellom Norges Råfisklag og Innovasjon
Norge ble iverksatt vinteren
2009, som et ekstraordinært
tiltak under finanskrisen.
Dette er, og har hele tiden
vært ment som en midlertidig
ordning som allikevel varte
i hele fem vintersesonger.
Norges Råfisklag har de siste
årene, slik det fremstilles av

Garantiavtalen mellom Norges Råfisklag og
Innovasjon Norge ble iverksatt vinteren 2009,
som et ekstraordinært tiltak under finanskrisen.
Dette er, og har hele tiden vært ment som en
midlertidig ordning som allikevel varte i hele fem
vintersesonger. Norges Råfisklag har de siste
årene, slik det fremstilles av statssekretæren,
valgt å sette av en egen ramme til industriaktører
innen levendelagring. Denne ordningen har etter
det departementet kjenner til hatt begrenset
bruk, og har heller ikke hatt tap av betydning.

statssekretæren, valgt å sette
av en egen ramme til industriaktører innen levendelagring.
Denne ordningen har etter det
departementet kjenner til hatt
begrenset bruk, og har heller
ikke hatt tap av betydning.
«Norges Råfisklag har på
eget grunnlag valgt å ikke
videreføre den særskilte garantiordningen innen levendelagring vinteren 2015», hevder
Drønen Ringdal i et skriftlig
svar på en henvendelse fra
FiskeribladetFiskaren.
«Ordningen var viktig i tiden
med finanskrise og årene
etterpå da tilgangen til kapital
var en kritisk faktor. Denne
perioden er nå mer normalisert. Råfisklaget melder at det
ikke har vært problemer med
omsetningen vinteren 2015,
selv om ordningen er faset ut.»,
sier Drønen Ringdal i svaret.

Grunnlaget falt bort
I Råfisklaget
får vi bekreftet at de har
operert med
en egen garantiramme
for forskudd
på oppgjør
for levendefiskleveranCharles Aas
ser, men at
dette var basert på garantien
fra Innovasjon Norge. Når
denne så falt bort fra nyttår,
falt også grunnlaget for
Råfisklagsgarantien bort.
I ettertid har Råfisklaget
søkt ekstraordinært om å få
en egen ramme til dette tiltaket. Det fikk de altså avslag på
i departementet.
I Råfisklaget får vi opplyst
at de stadig vekk har henvendelse fra fiskere som etterly-

ser forskuddsordningen. Til
sammen er det i år 29 fartøy
som er påmeldt levendefiskordningen, en tredjedel mer
enn i fjor.
– Aktiviteten er større
generelt sett, og i år klarer
hvert enkelt fartøy å få en
større andel av fangsten
levende og satt i merd enn hva
de klarte i fjor. Dette gjør at
de får mindre likvide midler
der og da enn det de oppnådde
i fjor, forklarer Charles Aas
som følger denne omsetningssituasjonen i Råfisklaget.
På mandag passerte man
allerede det totale kvantumet
for i fjor på 4000 tonn levende
torsk satt i merd. Denne flåten
har nå forflyttet seg for fullt til
Finnmark hvor torskefisket er
best for tiden.

Garanterer for kvotebonus, men tar forskuddet

«Norges Råfisklag har på eget grunnlag valgt å
ikke videreføre den særskilte garantiordningen
innen levendelagring vinteren 2015», hevder
Drønen Ringdal i et skriftlig svar på en
henvendelse fra FiskeribladetFiskaren.
«Ordningen var viktig i tiden med finanskrise og
årene etterpå da tilgangen til kapital var en
kritisk faktor. Denne perioden er nå mer
normalisert. Råfisklaget melder at det ikke har
vært problemer med omsetningen vinteren 2015,
selv om ordningen er faset ut.», sier Drønen
Ringdal i svaret.

Fakta: levendeFisk
QQNøkkelen til optimal kvalitet

på fisk, er å holde fisken levende
helt fram til slakting/produksjonstidspunktet.

QQVed å holde fisken i live og

lagre den levende etter at den er
fisket, kan man også få styrt produksjon/planlagt slakting over
lengre tidsperioder enn i de tradisjonelle sesongene. Gevinsten er
større marked, større konsum og
bedre pris på sikt.
kvantumet rundt 4000 tonn, og
bare halv utnyttelse av bonusen
på det samme. I år er man altså
allerede nesten der.

Mot slutten?
Men så varer da heller ikke fisket evig utover våren før fisken
siger ut fra kysten. «Artus» er
for sin del allerede ferdig med
kvota si på rundt 800 tonn. Av
dette har de berget omlag 600

12-14 MAY 2015
FAROE ISLANDS
INTERNATIONAL MARITIME EXHIBITION
LEVENDEFISKE: «Artus» har fisket 600 tonn levende torsk i år.
og har uteståend 7 - 8 millioner kroner i fangstinntekter etter
at myndighetene stoppet ordningen med forskuddsbetaling via
Råfisklaget. ARKIVFOTO: TERJE JENSEN

tonn levende. Resten fryser de
ombord.
– Ikke alt er netto med denne
drifta. Selve fisket tar lang tid.
Og det blir fort mye gåtid. Vi har
gått turer på opptil halvtannet

døgn for å levere levendefisk i
vinter, forteller skipper Sigvald
Sævik.

FOR MORE
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wwww.fair.fo
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FROM REYKJAVÍK
TO THE
FAROE ISLANDS

REYKJAVIK

BERGEN

FAROE ISLANDS
EDINBURGH

COPENHAGEN
BILLUND

terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
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Høringsuttalelse til Tveteråsutvalgets innstilling
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 28.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
styret i Fiskekjøpernes. Side: 13.

Tveteråsutvalget sitt mandat har vært å utarbeide
en rapport om hvordan fiskerinæringen skal få
bedret lønnsomhet og økt verdiskapning.
Fifor mener at norsk fiskeindustri har et stort
potensiale for bedre lønnsomhet.
Men da må industrien få anledning å tilpasse seg
det som den moderne forbruker etterspør.
Løsningen ligger snublende nær. Fisken må i
større grad bringes i land slik at industrien kan
utnytte markedene for ferske fiskedelikatesser.
De tradisjonelle markedene for den best betalte
klippfisken og tørrfisken, krever også en vare
basert på ferskt råstoff. Frysetrålerne klarer ikke
denne oppgaven. Dette har ikke utvalget
oppfattet.
Mer ferskt råstoff Utvalget har derimot oppfattet
hva som er den viktigste faktoren for å bedre
lønnsomheten i fiskeindustrien. Det er det
faktum at industrien må få bedre tilgang til
råstoff. Dette er utvilsomt en meget viktig - og
riktig observasjon. Fifor sine medlemsbedrifter
har over tid sett at fersk fisk, levert daglig til
anleggene - er det mest lønnsomme. Dette gir
konkurransekraft i dagens marked, som i stadig
sterkere grad etterspør og betaler ekstra for fersk
kvalitet.
Det virker som om utvalget mangler tilstrekkelig
innsikt i hvordan verdikjeden fra fisker til
konsument i praksis fungerer.
Tveteråsutvalget tar feil Eksportprisen for norske
torskeprodukter steg i gjennomsnitt med 40 % fra
desember 2013 til desember 2014. Dette
skjedde samtidig som torskekvoten i
Barentshavet i perioden var større enn noen
tidligere år, hele én million tonn.
Den sterke prisøkningen viser med all tydelighet
hvor god etterspørselen er etter norsk fisk,
hvilken fantastisk posisjon den har i
verdensmarkedet. Vi mener Tveteråsrapporten gir
et feilaktig inntrykk av at norsk fisk er vanskelig å

Nyheter

Bladet Vesterålen Tir 28. april 2015
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Fredet ikke akuttkirurgi
HADSEL: Landsmøtet i
Høyre fredet ikke akuttkirurgien på lokalsykehusene. Men Jonny Finstad
fra Vestvågøy mener partiet har kommet langt,
når det sier at det ikke
skal skje unødig sentralisering.
TOR JOHANNES JENSEN
t o r j o @ b l v. n o

Høyres helseminister Bent
Høie har signalisert at sykehus
med lavere pasientgrunnlag
enn 60.000 mennesker kan
komme til å bli for små til å ha
kirurgisk akuttberedskap. Det
vil i så fall innebære at rundt
halvparten av dagens lokalsykehus mister beredskapen.
Beredskapen på kirurgi
henger også nært sammen med
muligheten til å opprettholde
fødeavdelinger.
Foran landsmøtet sist helg
mobiliserte distriktene, ledet
av Nord-Trøndelag Høyre, for å
få vedtatt en tydelig resolusjon
om å beholde akuttkirurgien
ved lokalsykehusene. Den ble
ikke vedtatt.
I stedet vedtok landsmøtet
en annen resolusjon som viser
til at den medisinske utvilkningen og pasientenes behov
har ført til at sykehus endrer
seg. Resolusjonen understre-

ker at det er mulig å hjelpe flere
for alvorlige og kritiske sykdommer og skader i dag.
– Dette krever imidlertid
mer spesialisering og team av
ulike spesialister. Høyre mener
dette er en positiv utvikling,
men legger til grunn at dette
ikke skal føre til en unødvending sentralisering av føde- og
akuttbehov, heter det i resolusjonen.
Her sies det også at Norge
forsatt skal ha gode og trygge
medisinske og akuttkirurgiske
tilbud i hele landet i en fortsatt
desentralisert sykehusstruktur.
Ordfører i sykehuskommunen Vestvågøy og leder i Nordland Høyre, Jonny Finstad, talte varmt for resolusjonen under
landsmøtedebatten:
– Det er et kjempepositivt
vedtak for akuttberedskapen
og lokalsykehusenes fremtid.
Høyre utvikler lokalsykehusenes viktige funksjoner videre
inn i den nye tidsalderen og tar
lokalbefolkningens trygghet på
alvor, mener han.
Finstad mener Høyres landsmøtevedtak er mye tydeligere
om fortsatt lokal akuttberedskap ved lokalsykehusene enn
Aps landsmøtevedtak forrige
helg.
– Vedtaket viser at Høyre vil
bygge hele landet, skape trygghet for den enkelte og fortsette

Jonny Finstad talte for lokalsykehusene på Høyres landsmøte. (Foto: Martin H. Johannessen, Høyre)

desentraliseringen ut til den enkelte kommune og region. Dermed legger vi debatten død om
lokalsykehusenes fremtid, sier
han.

– Ingen tapt
kamp
Slagordet «Blør vi saktere» er
adoptert av sykehusaksjonister
over hele landet etter akutt-aksjonen foran stortinget forrige
uke, skriver Fremover.
Partileder i SV, Audun Lysbakken mener kampen i Narvik
ikke er tapt.
Aksjonister fra Arendal i sør
til Narvik i nord var samlet for å
gi helseministeren beskjed om
at innbyggerne kjenner på frykten; både for at akutttilbud skal
forsvinne og for at lokalsykehus skal bli lagt ned.
Høie svarte på bekymringen
fra lokalsykehusforkjemperne
med å si at han ikke har bestemt seg for noen ting, og viser
til at det kommer en innstilling
til høsten.

Høringsuttalelse til
Tveteråsutvalgets innstilling
Av styret i Fiskekjøpernes Forening – Steinar Eliassen, Helge Haug og Duncan Steel
Tveteråsutvalget sitt mandat
har vært å utarbeide en rapport
om hvordan fiskerinæringen
skal få bedret lønnsomhet og
økt verdiskapning. Fifor mener
at norsk fiskeindustri har et
stort potensiale for bedre lønnsomhet.
Men da må industrien få anledning å tilpasse seg det som
den moderne forbruker etterspør. Løsningen ligger snublende nær. Fisken må i større
grad bringes i land slik at industrien kan utnytte markedene
for ferske fiskedelikatesser. De
tradisjonelle markedene for
den best betalte klippfisken og
tørrfisken, krever også en vare
basert på ferskt råstoff. Frysetrålerne klarer ikke denne oppgaven. Dette har ikke utvalget
oppfattet.

Mer ferskt råstoff
Utvalget har derimot oppfattet
hva som er den viktigste faktoren for å bedre lønnsomheten i
fiskeindustrien. Det er det faktum at industrien må få bedre
tilgang til råstoff. Dette er
utvilsomt en meget viktig - og
riktig observasjon. Fifor sine
medlemsbedrifter har over tid
sett at fersk fisk, levert daglig
til anleggene - er det mest lønnsomme. Dette gir konkurransekraft i dagens marked, som i
stadig sterkere grad etterspør
og betaler ekstra for fersk kvalitet.

Det virker som om utvalget
mangler tilstrekkelig innsikt i
hvordan verdikjeden fra fisker
til konsument i praksis fungerer.

Tveteråsutvalget tar feil
Eksportprisen for norske torskeprodukter steg i gjennomsnitt med 40 % fra desember
2013 til desember 2014. Dette
skjedde samtidig som torskekvoten i Barentshavet i perioden var større enn noen tidligere år, hele én million tonn.
Den sterke prisøkningen viser
med all tydelighet hvor god
etterspørselen er etter norsk
fisk, hvilken fantastisk posisjon den har i verdensmarkedet. Vi mener Tveteråsrapporten gir et feilaktig inntrykk av
at norsk fisk er vanskelig å selge.
Ordningene med ekstra kvoter om høsten når fisken leveres fersk - og for levendelagring
- er positive tiltak. Dette er likevel ikke nok siden myndighetene har akseptert, og lagt til
rette for at en stadig større andel av norsk fisk fryses på sjøen. Ferskheten, det vil si delikatessen, som konsumentene betaler ekstra for, er umulig å
utnytte.
God tilgang på ferskt råstoff
av god kvalitet oppveier for
ulempen som norsk fiskeindustri har med sitt høye lønnsnivå.
I norske fiskeprodukt utgjør rå-

stoffkostnaden gjerne fire til
seks ganger så mye som lønnskostnaden. Da kan det ikke
være tvil om at det er råstoffet
som har størst økonomisk betydning!

dette er trålfisk. Dersom denne
fisken var blitt fisket og levert
fersk av kystflåten, så hadde
aktivitet og verdiskapning i næringen økt med flere milliarder
kroner.

Stopp frossenfiskeksporten

Tilbakefør til kystflåten

I mange sammenhenger blir det
vist til at islendingene er dyktigere enn oss når det gjelder å
skape verdier av fisken. På to
områder kan vi kopiere dem.
Det ene er å unnlate/redusere
eksport av sjøfrosset råstoff,
noe som også kan gjøres ved
innføring av ressursavgift. Det
andre er å gi større kvoter til
båter som fisker med line og leverer fersk til industrien. Fisk
fanget på line har gjennomgående best kvalitet. I tillegg er
line et svært ressursvennlig
redskap som er effektivt i bruk
gjennom det meste av året. Leveringsdyktighet av kvalitet
hele året er en viktig faktor for
å bygge marked. Det er dette
som har vært den fremste markedskoden for laksenæringen.
Fiskekjøpernes
Forening
har helt siden organisasjonen
ble etablert for 8 år siden påpekt at tilgang på ferskt råstoff
er det fremste konkurransefortrinn norsk fiskeindustri har. Vi
kan i dag observere at trålerne i
stadig mindre grad lander
ferskt råstoff. Nesten 50% av all
fisk som landes i Norge i dag er
frossenfisk. Det aller meste av

Fiskekjøpernes Forening foreslår derfor at kvotene, som i sin
tid ble tatt fra kystflåten og gitt
til trålerne for at disse skulle
sikre råstoff til industrien, nå
blir tilbakeført til kystflåten.
Dersom dette gjøres med eksempelvis ti prosent årlig - så
får industrien, markedet og
trålrederne tid å tilpasse seg en
endring - til beste for en lønnsom utvikling kysten.
At industrien skal eie kvoter,
slik Tveteråsutvalget foreslår,
er kanskje en god tanke, men
mangler praktisk realisme. De
fleste industriaktørene har verken kapital til å kjøpe kostbare
fiskekvoter, eller kompetanse
til å drive et lønnsomt fiske.
Levendelagring av villfisk må
derimot utvikles videre i samarbeid mellom fiskere og landindustri. Den kan bidra til økt
lønnsomhet for fiskeindustrien.
Norge har til alle tider skapt
sine verdier ved å utnytte naturressursene. Det må gjøres utover hele landet - der ressursene er. Dersom forslagene fra
Tveteråsutvalget blir fulgt, vil
dette være ødeleggende for en

Steinar Eliassen.
Leder i Fiskekjøpernes
Forening.
differensiert fiskeindustri, med
det resultat at mange kystbygder legges øde. I ytterste konsekvens blir allmenningens ressurser til verdipapirer på børsen.

Kystflåten mest lønnsom
Fifor er enig at en omlegging av
fiskeripolitikken må til for å
øke lønnsomhet og verdiskapning i fiskeindustrien:
Det må landes mer fersk fisk
Kystflåten er mest lønnsom,
og det er samfunnsøkonomisk
viktig at denne sikres avsetning
ved å bevare mottak og bosetning langs kysten.

selge.
Ordningene med ekstra kvoter om høsten når fisken
leveres fersk - og for levendelagring - er positive tiltak.
Dette er likevel ikke nok siden myndighetene har
akseptert, og lagt til rette for at en stadig større andel av
norsk fisk fryses på sjøen. Ferskheten, det vil si
delikatessen, som konsumentene betaler ekstra for, er
umulig å utnytte.
God tilgang på ferskt råstoff av god kvalitet oppveier for
ulempen som norsk fiskeindustri har med sitt høye
lønnsnivå.
I norske fiskeprodukt utgjør råstoffkostnaden gjerne fire til seks ganger så mye som
lønnskostnaden. Da kan det ikke være tvil om at det er
råstoffet som har størst økonomisk betydning! Stopp
frossenfiskeksporten I mange sammenhenger blir det
vist til at islendingene er dyktigere enn oss når det
gjelder å skape verdier av fisken. På to områder kan vi
kopiere dem.
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Det ene er å unnlate/redusere eksport av
sjøfrosset råstoff, noe som også kan gjøres ved
innføring av ressursavgift. Det andre er å gi større
kvoter til båter som fisker med line og leverer
fersk til industrien. Fisk fanget på line har
gjennomgående best kvalitet. I tillegg er line et
svært ressursvennlig redskap som er effektivt i
bruk gjennom det meste av året.
Leveringsdyktighet av kvalitet hele året er en
viktig faktor for å bygge marked. Det er dette som
har vært den fremste markedskoden for
laksenæringen.
Fiskekjøpernes Forening har helt siden
organisasjonen ble etablert for 8 år siden påpekt
at tilgang på ferskt råstoff er det fremste
konkurransefortrinn norsk fiskeindustri har. Vi
kan i dag observere at trålerne i stadig mindre
grad lander ferskt råstoff. Nesten 50% av all fisk
som landes i Norge i dag er frossenfisk. Det aller
meste av
dette er trålfisk. Dersom denne fisken var blitt
fisket og levert fersk av kystflåten, så hadde
aktivitet og verdiskapning i næringen økt med
flere milliarder kroner.
Tilbakefør til kystflåten Fiskekjøpernes Forening
foreslår derfor at kvotene, som i sin tid ble tatt
fra kystflåten og gitt til trålerne for at disse skulle
sikre råstoff til industrien, nå blir tilbakeført til
kystflåten.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

lønnsom utvikling kysten.
At industrien skal eie kvoter, slik Tveteråsutvalget
foreslår, er kanskje en god tanke, men mangler praktisk
realisme. De fleste industriaktørene har verken kapital til
å kjøpe kostbare fiskekvoter, eller kompetanse til å drive
et lønnsomt fiske.
Levendelagring av villfisk må derimot utvikles videre i
samarbeid mellom fiskere og landindustri. Den kan bidra
til økt lønnsomhet for fiskeindustrien.
Norge har til alle tider skapt sine verdier ved å utnytte
naturressursene. Det må gjøres utover hele landet - der
ressursene er. Dersom forslagene fra Tveteråsutvalget
blir fulgt, vil dette være ødeleggende for en
differensiert fiskeindustri, med det resultat at mange
kystbygder legges øde. I ytterste konsekvens blir
allmenningens ressurser til verdipapirer på børsen.
Kystflåten mest lønnsom Fifor er enig at en omlegging av
fiskeripolitikken må til for å øke lønnsomhet og
verdiskapning i fiskeindustrien: Det må landes mer fersk
fisk Kystflåten er mest lønnsom, og det er
samfunnsøkonomisk viktig at denne sikres avsetning
ved å bevare mottak og bosetning langs kysten.
Bildetekst: Steinar Eliassen. Leder i Fiskekjøpernes
Forening.
© Bladet Vesterålen

Dersom dette gjøres med eksempelvis ti prosent
årlig - så får industrien, markedet og trålrederne
tid å tilpasse seg en endring - til beste for en
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- Dette må stoppes!
Hålogaland avis. Publisert på nett 27.04.2015 11:57. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Inge Bjørn Hansen.

Her blir det kamp mot oppdrettsanlegg! Se bildet
større RYSTET: Einar og Ellen Veimoen mener det
er bort i hampen galt å legge områder som
Steinavær og Krøttøy ut for havbruk.
Dette vil ødelegge skjærgårdsidyllen og næringen
de har basert sine liv på. Her står de på
Steinavær hvor de ofte tar med turister på
guidede turer. FOTO: Privat
- Vi får jo merdeanlegg oppankret rett utenfor
stuedøra her. Vi har etablert ei turistnæring her
basert på rein og upåvirket natur, og trodde vi
hadde Harstad kommune med oss i dette.
Vertskapet ved Valhall Hotell på Krøttøy ble mildt
sagt sjokkert over kommunens planer om å legge
ut områder for havbruk 3 kilometer sør for
Steinavær, i tillegg til rett utenfor hamna på
Krøttøy. - Vi har ikke fått vite noe om folkemøtet
på Bjarkøy. Ei heller er vi blitt kontaktet av
kommunen i forbindelse av utarbeidelse av
Kystplanen. Vi har sterke innsigelser mot planen,
sier Einar Veimoen og Ellen Tangen Veimoen på
telefon. Ekteparet uttrykker fortvilelse over
planene om torske- og lakselokaliseringer som de
mener langt på vei punkterer nettopp det
turistkonseptet med opplevelsesferier de har
bygget opp gjennom en årrekke.
Ser med skrekk
- Det er jo nettopp dette med rein og upåvirket
natur vi reklamerer med. Ut ifra at det nettopp er
denne reaksjonen vi får fra alle gjestene som
kommer hit. De lovpriser skjærgården ytterst her
fordi den ikke er forurenset, og de slipper å se
merdeanlegg slik en finner overalt ellers. Her får
de en opplevelse bygget på ekte natur, forteller
de. At Krøttøy og Meløyvær- området med sine
talløse hvite korallstrender og nærværende
fugleliv er idyll i ypperste klasse, er det nok hittil
ingen som har sagt seg uenig i. Einar Veimoen
ser med skrekk for seg fremtiden slik den er
skissert opp i Kystplanen, der Sjøfisk AS har
foreslått et merdeanlegg for levendelagring av
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torsk rett ved havna i Krøttøy, og Salmar Nord AS
har bedt om tilgang for lakseoppdrett rett sør for
Steinavær.
Midt i landskapsvernområde
- Hvis dette blir gjennomført, så blir torskemerder
det første turistene får se når vi legger ut fra
havna her. Og når vi nærmer oss Steinavær er
det laksemerder som møter dem der også. I
Kystplanen omtales Styrmannsholmen med sine
kulturminner som ikke vil bli influert av
oppdrettsanlegg. Men hva med Kråkøya som
ligger aller lengst sør og dermed nærmest
området hvor akvakultur planlegges. Kråkøya er
jo en del av landskapsvernområdet. Det er ikke til
å forstå. Steinavær er landskapsområde der det
er så strengt av vi deler av året ikke får gå i land.
Men lakseoppdrett, med forurensing og
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påvirkning av naturen skal altså gå an, sier en rystet
Einar Veimoen, som nå vil hive seg rundt og skrive klage
på planen som han mener overhodet ikke tar hensyn til
næringen han lever av. Liv-Karin Edvardsen
Kommentarer
IDYLL: Her like nord for brua mellom Krøttøy og
Meløyvær planlegges en lokalitet for levendefanget torsk
med tilhørende merdeanlegg. FOTO: Liv Karin Edvardsen
© Hålogaland avis
Se webartikkelen på http://ret.nu/BmXU4csX
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JA TIL LAGRING
Avisa Nordland. Publisert på trykk 25.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 6.

TYSFJORD
Formannskapet har svart ja på søknad fra
Tysfjord Marine Farm om tillatelse til
levendelagring av torsk på lokaliteten Mulbukta.
For å få dette til måtte politikerne oppheve byggeog delingsforbudet på Tysfjorden som ble vedtatt
i 2011.
© Avisa Nordland
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NedsAtt fArt

Grunneierne på Skaugvoll
har merket seg at mange
har økt farten forbi grenda
etter at nye Skaugvoll bru
ble åpnet. Nå ber de
kommunen om hjelp til å
få begrenset farten her til
60 kilometer i timen i
forbindelse med at hele fv.
838 nå skal utbedres.

fAuske

plANter sibirlerk

Fylkesmannen har gitt
Arne Hans Pettersen
tillatelse til å plante 1000
sibirlerk på sin eiendom i
Hamarøy. Hansen er selv
ansvarlig for å stanse en
eventuell spredning av
trærne. Utplantingen må
være fullført innen
utgangen av 2017.

friluftsplAN

Kommunedelplanen for
fysisk aktivitet og friluft
ligger ute til ettersyn
fram til 10. juni.
Hensikten med
planarbeidet er å
behovs-vurdere dette
området i forhold til de
samfunnsmessige og
idrettspolitiske målene.

sørfold

tysfjord

mobil kokk

Heges MatOpplevelser
har søkt om serveringsbevilling, og om støtte fra
kommunens næringsfond. – Min idé er å levere
catering og servering med
mobil kokk der kunden er,
skriver Hege Ruud i sin
søknad. Kontorstedet er
Strøksnes.

jA til lAGriNG

Formannskapet har svart
ja på søknad fra Tysfjord
Marine Farm om tillatelse
til levendelagring av torsk
på lokaliteten Mulbukta.
For å få dette til måtte
politikerne oppheve
bygge- og delingsforbudet på Tysfjorden som ble
vedtatt i 2011.

bodø hAvN: Kommunen ønsker å fjerne
store mengder forurenset grunn i Bodø havn.
Men i tillegg til at kommunene må finne ut
av deponiområdet, og at de økonomiske
forutsetningene er på plass, er det én ting som
må avklares: Vil grunnen i havneområdet i det
hele tatt tåle at det fjernes store mengder masse?
foto: tomiNe holGerseN dAle

tips oss!

75 50 50 50
tips@an.no
Tips Avisa Nordland om
små og store saker som
du mener vi bør skrive
om. Månedens beste tips
honoreres med 2.000
kroner. Alle tips som
benyttes honoreres med
flaxlodd. Du kan også
sende tips på sms med
kode ANtips til 2005.
Del din video med
Avisa Nordlands lesere
på an.no/video
Vi følger nyhetsbildet
24 timer i døgnet 7 dager
i uka på vår nettside an.no

En tilsynelatende gladsak om miljøopprydding i Bodø havn skaper hodebry for

Glimt-kAmp: Kan
Vieux Sane og resten
av Glimtspillerne reise
seg etter tre tap i
serieåpningen? Det får vi
vite når de møter Sarpsborg
08 på bortebane søndag
klokka 18.00. an.no følger
oppgjøret tett og holder
leserne oppdatert både før,
under og etter kampen.

– vi kan ikke risikere at b
Politikerne skulle gi klarsignal for å gå videre med miljøopprydding i Bodø havn. Slik
gikk det ikke.
AleksAnder rAmberg
ar@an.no
957 79 546

bodø: Kommunen ønsker å få opp mot
112.000 kubikk med forurenset grunn i Bodø
havn. Og dette er planlagt å skje i samkjøring
med Kystverket, som fra før planlegger å utbedre innseilingsforholdene i havna. Men
før dette er det en vesentlig ting som må av-

klares: Tåler grunnen i havneområdet at det
fjernes store mengder med masse?

– svært komplisert
Det var ikke uten grunn at administrasjonen
hadde jobbet med denne saken helt fram til
timene før formannskapets møte startet
onsdag.
– Dette er en svært komplisert sak, og en
økonomisk viktig sak. Vi ser at det er nødvendig å få på plass ytterligere geotekniske
undersøkelser og en stabilitetsvurdering.
Dette for å sikre at det å fjerne så store masser i havna, ikke får konsekvenser for omgivelsene, sa leder for seksjon plan og utbyg-

Vi ser at det er nødvendig
med nye geotekniske undersøkelser.

"

sveiN ove moeN
Byteknikk, Bodø kommune

ging i Bodø kommune byteknikk, Svein Ove
Moen, i formannskapets møte onsdag.

sunn fornuft
– Vi vet at det er gamle synder i Bodø havn,
og på et eller annet tidspunkt må noen ta ansvaret, sier Terje Cruickshank. Men selv om
Venstre-politikeren håper kommunen får
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Henningsværboksen truer fiskere og fiskeindustri
Lofotposten. Publisert på trykk 25.04.2015. Profil: Konkurrenter, Havforskningsinstituttet. Side: 6.

SVOLVÆR: - Etter skreisesongen vurderer vi å
stenge og sende 20-50 lokale fiskere på ferie
fordi de ikke får lov å drive fiske i nærområdet.
Det skriver daglig leder ved L.
Bergs Sønner AS, Jørn-Åge Stikholmen i et brev til
Vågans ordfører Eivind Holst og ber ham ta opp
problematikken rundt Henningsværboksen med
Fiskeridepartementet.
Bakgrunnen er at de to Svolværbedriftene, Saga
Fisk AS og L. Bergs Sønner, er de eneste som
etter Lofotfisket er direkte berørt av
Fiskeridirektoratets beslutninger.
I sin tid vurderte Havforskningsinstituttet
kysttorskbestanden som truet. Men det var bare
den lokale bestanden utenfor Vågan som ble
underlagt restriksjonene. Gjennom årene har det
her i Lofotposten vært heftige diskusjoner om
bestemmelsen.
For de to bedriftene i Svolvær er det ikke
kysttorsken som er mest interessant utenom
vintersesongen.
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Lofotposten

Henningsværboksen truer fiskere og fiskeindustri

vansker: L. Bergs Sønner og deres
fiskere har problemer etter sesongen.

SVOLVÆR: – Etter skreisesongen
vurderer vi å stenge og sende 20-50
lokale fiskere på ferie fordi de ikke
får lov å drive fiske i nærområdet.
Det skriver daglig leder ved L.
Bergs Sønner AS, Jørn-Åge
Stikholmen i et brev til Vågans
ordfører Eivind Holst og ber ham ta
opp problematikken rundt
Henningsværboksen med Fiskeri-

departementet. Bakgrunnen er at
de to Svolværbedriftene, Saga Fisk
AS og L. Bergs Sønner, er de eneste
som etter Lofotfisket er direkte
berørt av Fiskeridirektoratets
beslutninger.
I sin tid vurderte Havforskningsinstituttet kysttorskbestanden som
truet. Men det var bare den lokale
bestanden utenfor Vågan som ble

underlagt restriksjonene. Gjennom
årene har det her i Lofotposten
vært heftige diskusjoner om
bestemmelsen.
For de to bedriftene i Svolvær er
det ikke kysttorsken som er mest
interessant utenom vintersesongen. Derimot er det arter som hyse,
sei, lange, brosme og lyr. Såvel
Bergs Sønner som Saga oppfordrer

sine faste fartøyer om å levere
nevnte arter. Problemet er bare det
at de ikke får fiske fordi man ikke
unngår innblanding av kysttorsk.
Nå ber Jørn-Åge Stikholmen om
at det åpnes for helårsfiske for alle
fartøyer under 14 meter.
– Vi trenger en lokal kystflåte for
å kunne opprettholde et lokalt
fiskeri, hevder han.

Mattilsynets inspektører skal ut føre flere tilsyn

Positive til
omorganisering
ledere nå enn før og de blir nå
1. februar ble Mattilbrukt i tilsyn, legger han til.
synet omorganisert.
Positive ansatte
De ansatte i Lofoten
er positive til omorga- Kjersti Hunnestad mener det
er bare positivt at det blir flere
niseringen som blant tilsyn.
annet gjør at de kom–Når vi er oftere ute på tilsyn
så blir vi mer «ufarliggjort» og
mer seg mer ut på
rollefordelingen mer tydeligtilsyn. Noen av tilsygjort. Når vi er oftere på tilsyn
net skjer på fiskebåter kan vi også rettlede mer enn
tidligere, men hovedoppgaven
i Sørishavet.
KAI nIKoLAIsen

kai.nikolaisen@lofotposten.no

LEKNES: Tidligere var Mattil-

synet organisert i tre nivåer.
Hovedkontoret i Oslo, regionkontorer og distriktskontorer.
Regjeringen bestemte i fjor at
det heretter skal kun være to
nivåer. Hovedkontor og regionkontorer. Dette trådte i kraft 1.
februar i år. Regiondirektør i
nord er plassert med stilling på
Sortland.

En region i nord
Region Nord som dekker hele
Nord-Norge er igjen delt inn i 5
avdelinger. Kontorsted Leknes
er underlagt avdeling Midtre
Hålogaland.
Hver avdeling har en seksjonssjef for dyrehelse og en for fisk/
næringsvirksomhet.
På Leknes er det fortsatt 12
ansatte.
Trond Kroken som tidligere
var distriktssjef i Lofoten er nå
seksjonssjef for landdyr/
kjøttkontroll i Midtre Hålogaland.

Mer effektivitet
Da Lofotposten var på besøk
var det kun Kroken og inspektør Kjersti Hunnestad som var
på kontoret.
–Meningen med omorganiseringen var ikke spare penger,
men å bli mer effektiv og være
mer ute på tilsyn. Selv om
organisasjonen ikke har satt
seg helt enda så ser vi klare
tendenser på at dette skjer, sier
Kroken.
Et av målene med effektiviseringen var å få ned antallet
ledere.
-Det er 30 prosent færre

vår er fortsatt å sørge for at
regelverket blir fulgt, maten er
trygg og at dyrevelferden blir
ivaretatt, slår hun fast.
-Med denne omorganiseringen så blir alt spisset mer på
fag. Vanligvis er folk skeptiske
til endringer, men denne
effektiviseringen ser vi ansatte
en nytteeffekt av allerede nå.
Her på Leknes ser vi svært
positivt på omorganiseringen,
legger hun til.

Lik klagebehandling
De forteller at tidligere ble klager på vedtak behandlet av regionkontorene.
–Nå blir alle klager behandlet
på hovedkontoret. Det medfører til lik behandling over hele
landet, og det ser vi på som en
stor fordel, mener Kroken.

Mange sesonger
Mattilsynet har en rekke oppgaver og for mattilsynet i Lofoten er det mange sesonger.
–På høsten er det sesong for
slakting og da har vi fokus
rettet mot Horn’s Slakteri. På
vinteren er det mye fiskeri og
på sommeren er det høysesong
for kontroll av restauranter og
andre næringsmidddelforetak.
Oppdrett er også stort i vårt
distrikt. Lofoten er en
spydspiss når det gjelder
sjømat og det betyr mye jobb
for oss når dette skal følges
opp. Alt kvalkjøttet om
kommer på land blir kontrollert
av oss og det er vi på kontoret i
Lofoten som sitter på spisskompetansen i landet på dette
området. I tillegg tar vi prøver
av mat og dyr og annet kontrollvirksomhet, sier Kroken.

Kontroll i Sørishavet

POsITIve: Trond Kroken og Kjersti Hunnestad var de enste av de 12 ansatte som ikke var ute på tilsyn da
Lofotposten var på besøk. De er positive til omorganiseringen.
Foto: Kai NiKolaiseN
-Stemmer det at dere også
utfører kontroll av trålere på
den andre siden av jorda?
-Ja, det stemmer faktisk.
Aker BioMarine Antarctic AS
har to krilltrålere som er
registrert i Vestvågøy. Trålerne
driver fiske i Sørishavet og det
er vi som har ansvaret med å
kontrollere virksomheten. En
gang i året er vi nede å kontrollerer båtene. Resten av kontrollvirksomheten skjer via

nett, forteller Kroken.
Trond Kroken er også klar på
at alle rapporter og vedtak fra
tilsyn blir lagt ut på Mattilsynets sine postliste som ligge på
nett.
-Denne postlisten er offentlig
og alle kan gå inn og se. Noen
tror vi tipser media om våre
vedtak, men det gjør vi ikke.
Media finner vedtakene på vår
postliste, slår han fast.

Offentlige vedtak
Trond Kroken og Kjersti Hunnestad ser lyst på tiden som
kommer i ny organisasjon.
–Når organisasjonen og de
nye rutinene har satt seg
ordentlig blir vi mye mer
utadrettet og folk vil se mer av
oss ute på tilsyn, avslutter
Kroken og Hunnestad som var
de eneste av de 12 ansatte på
kontoret på Leknes som ikke
var ute på tilsyn.

Derimot er det arter som hyse, sei, lange,
brosme og lyr. Såvel Bergs Sønner som Saga
oppfordrer sine faste fartøyer om å levere nevnte
arter. Problemet er bare det at de ikke får fiske
fordi man ikke unngår innblanding av kysttorsk.
Nå ber Jørn-Åge Stikholmen om at det åpnes for
helårsfiske for alle fartøyer under 14 meter.
- Vi trenger en lokal kystflåte for å kunne
opprettholde et lokalt fiskeri, hevder han.
Bildetekst: VANSKER: L. Bergs Sønner og deres
fiskere har problemer etter sesongen.
© Lofotposten
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Får lagre torsk levende i Mulbukta
Avisa Nordland Pluss. Publisert på nett 24.04.2015 09:38. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Øyvind.a Olsen.

Formannskapet har svart ja på søknad fra
Tysfjord Marine Farm om tillatelse til
levendelagring av torsk på lokaliteten Mulbukta.
For å få dette til måtte politikerne oppheve byggeog delingsforbudet på Tysfjorden som ble vedtatt
i 2011.
Tysfjord
© Avisa Nordland Pluss
Se webartikkelen på http://ret.nu/QukXByrd
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Forsker på blåmerker og garnhalere
Intrafish. Publisert på nett 24.04.2015 05:10. Profil: Nofima.

Nofima-undersøkelser har vist at 80 prosent av
linefisken er førsteklasses, mens bare 60
prosent av garnfisken er like god.
© Intrafish
Se webartikkelen på http://ret.nu/th9YFjs0
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Forsker på blåmerker og garnhalere
Intrafish - Login. Publisert på nett 24.04.2015 05:00. Profil: Nofima.

Illustrasjonsbilde. Forsker på blåmerker og
garnhalere Nofima-undersøkelser har vist at 80
prosent av linefisken er førsteklasses, mens bare
60 prosent av garnfisken er like god.
User
Jørgen Vollstad på Sintef mistenker garnhalerne
for å bidra til det negative resultatet for
garnfisken. Han planlegger nå et prosjekt for å
undersøke effekten av ulike garnhalere på
fiskekvaliteten.
- Undersøkelsene vi har gjort tidligere indikerer at
optimal garndrift kan gi superfersk fisk med riktig
kvalitet. Men så har man altså dekksutstyr som
ikke er så skånsom som det bør være i forhold til
kvalitet. Dette mener vi at det er viktig å finne ut
av, fastslo Sintef-forskeren på Qualifishkonferansen under LofotFishing sist uke.
I grove trekk er det tre garnhalere som brukes.
Mange av de store bruker det danske Net-Opsystemet. Rapp Hydema har blitt mer og mer
vanlig på vanlige kystfiskebåter de seinere årene.
Men fortsatt er det mange som sverger til det
vanlige garnspellet.
- Det siste er verst. Da får fisken en knekk og en
klem både når den kommer inn over rulla og når
den går igjennom spellet. Det er disse knekkene
som ødelegger. Du ser ikke noe med skinnet på.
Men når du tar av skinnet, ser du blåmerkene,
hevdet Volstad på Qualifish-seminaret.
Hans kongstanke er å overføre systemet på en
linehaler til garndrifta.
- Da er min påstand at kvaliteten på garnfisken
med en gang ville blitt bedre, sa Vollstad i
Kabelvåg. Sintef-forskeren er nå på jakt etter
prøvekaniner for å prøve ut både de interne
forskjellene mellom ulike garnhalere og for å
teste mulige andre løsninger.
© Intrafish - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/vqoSdXpJ
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Garnfisker lei av forskerhets
Intrafish - Login. Publisert på nett 24.04.2015 05:00. Profil: Nofima.

Illustrasjonsbilde. (Foto: Terje Jensen) Garnfisker
lei av forskerhets Garnfisker Glenn Axel Johansen
er grundig lei av at garnfisk hetses av forskere.
Han mener flåten får ufortjent dårlig rykte.
User
Det er ikke bare Edgar Henriksen av Nofimaforskerne som har terget på seg fiskerne i det
siste med sine holdninger til deltakerloven og
fiskesalgslagsloven. Minst like kontroversiell er
konklusjonene fra Nofima-duoen Akse og
Joensson om at garnfisk aldri kan bli hundre
prosent i forhold til kvalitet. - De er med på å gi
garnflåten et ufortjent dårlig rykte. Det er
provoserende og det er feil, sier Glenn Axel
Johansen fra Napp i Lofoten.
Mange myter
Johansen har i sin karriere deltatt i fiske med
både snurrevad, line, garn og juksa. Han mener
det eksisterer en rekke myter rundt dette med
kvalitet, og er slett ikke enig i at krokfanget fisk
er bedre enn garnfisk. - Jeg har opplevd å få
håpløst dårlig fisk på line som nærmest var
råtten innvendig og bare måtte kastes på havet.
Mens jeg i min tid som garnfisker aldri har fått en
eneste fisk som har vært nedklasset på grunn av
dårlig kvalitet. Da er det tøft å få vite av forskere
at vi aldri vil kunne klare å levere garnfisk av topp
kvalitet. Det er frustrerende, demotiverende og
bare ødeleggende for næringa. Selv leverer jeg
veldig mye av garnfisken som jeg fisker til
filetproduksjon hos Norway Seafoods, til ett av de
tøffere markedene når det gjelder kvalitetskrav.
Med et slikt utgangspunkt er det fælt å måtte
tåle å bli rakket ned på nærmest gjennom et helt
feksarliv for noe vi omtrent daglig får bevis på
ikke kan stemme, sier Johansen.
Stolt garnfisker Napp-fiskeren er stolt av å være
garnfisker, og mener forskerne heller burde
skryte av de som gjør en profesjonell jobb med
dette redskapet som har eksistert siden
Genesaretsjøen, i stedet for å rakke ned på
garnflåten samfengt. - Garnfisket har klart seg
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selv gjennom uminnelige generasjoner, ikke
minst på grunn av alle fortrinnene dette fiskeriet
har både når det gjelder seleksjon og andre
fortrinn opp mot ulike viktige anvendelser. Det
kan verken islandske redskapsforskere eller
andre ta i fra oss, sier Johansen.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

© Intrafish - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/EsJUl5mI
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Høringsuttalelse til Tveteråsutvalgets innstilling
Nordlys. Publisert på trykk 24.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Steinar Eliassen Styret Fiskekjøpernes Forening|Helge Haug Styret Fiskekjøpernes Forening|Duncan Steele Styret Fiskekjøpernes Forening.
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Tveteråsutvalget sitt mandat har vært å
utarbeide en rapport om hvordan fiskerinæringen
skal få bedret lønnsomhet og økt verdiskapning.
Fifor mener at norsk fiskeindustri har et stort
potensial for bedre lønnsomhet.

Troms Folkeblad

P

roblemet er bare at denne
saken ikke hadde noen
verdens ting der å gjøre.
Rådet må mer enn gjerne
eksistere for å diskutere allmennkringkasterens kurs, etikk etc., men
å debattere slike enkelthendelser
hver gang noen promille reagerer og
er uenig i en programleders kroppsspråk og stemmeleie i intervjuer,
fortoner det seg bare absurd og bisart. Vi lever i en tid der det selv
nedi bunnen av kommentarfeltet
klages høylytt, i blokkbokstaver,
med masse utropstegn, over hvor
mye hjernedød, substansløs og hul
underholdning vi pepres med fra
alle kanter. Det er mer enn nok
pludring og koseprat og koz og
klemz fra før. Selv Skavlan bobler
tidvis over av dette selv.

Her er han glad og fornøyd etter «frifinnelsen». Rådsmedlem Jens Johan Hjort og kringkastingssjef Thor
Gjermund Eriksen puster lettet ut. Skavlan også, ut fra kroppsspråket å bedømme iallfall
Foto: Scanpix

D

a skal vi prise oss lykkelige over at noen også evner å få oss til å tenke,
diskutere og krangle. At
en tilregnelig og frisk partileder,
som representerer et parti hvis flere
sentrale medlemmer tidligere har
marsjert i naziuniformer og sjikanert medborgere på det aller nedrigste vis, blir kjørt hardt er ikke
bare OK. Det er på sin plass. Vi trenger sågar mer av det. Så kan vi heller
være uenige om det er god eller dårlig TV, god eller dårlig humor osv.
Men kroppsspråk og detaljerte, intrikate diskusjoner om spørsmålsstilling har absolutt ingenting i
Kringkastingsrådet å gjøre.

Søkelys

Utvalget har derimot oppfattet hva som er den
viktigste faktoren for å bedre lønnsomheten i
fiskeindustrien. Det er det faktum at industrien
må få bedre tilgang til råstoff. Dette er utvilsomt
en meget viktig - og riktig observasjon. Fifor sine
medlemsbedrifter har over tid sett at fersk fisk,
levert daglig til anleggene - er det mest
lønnsomme. Dette gir konkurransekraft i dagens
marked, som i stadig sterkere grad etterspør og
betaler ekstra for fersk kvalitet.

egon HolstAD
Kommentator

DAgens tweets

Det virker som om utvalget mangler tilstrekkelig
innsikt i hvordan verdikjeden fra fisker til
konsument i praksis fungerer. Eksportprisen for
norske torskeprodukter steg i gjennomsnitt med
40 % fra desember 2013 til desember 2014.
Dette skjedde samtidig som torskekvoten i
Barentshavet i perioden var større enn noen
tidligere år, hele én million tonn. Den sterke
prisøkningen viser med all tydelighet hvor god
etterspørselen er etter norsk fisk, hvilken
fantastisk posisjon den har i verdensmarkedet. Vi
mener Tveteråsrapporten gir et feilaktig inntrykk
av at norsk fisk er vanskelig å selge.

VG

på den 3. Side
kontor og raust tilgitt av de voksne.

SKAVLAN: Har fått masse tyn for å være slem med Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson.

|3

Et grunnleggende problem i norsk økonomi
er at husholdningenes gjeld øker mye raskere enn inntektene. Finanstilsynet varsler
om mørke skyer i rapporten «Finansielt
utsyn 2015» og direktør Morten Baltzersen sier at en
utvikling med sterk vekst i gjeld og boligpriser ikke er
bærekraftig. Risikoen øker for økonomiske tilbakeslag
og finansiell ustabilitet.

Høringsuttalelse til Tveteråsutvalgets innstilling

Kroppsspråkrådet

Men da må industrien få anledning å tilpasse
seg det som den moderne forbruker etterspør.
Løsningen ligger snublende nær. Fisken må i
større grad bringes i land slik at industrien kan
utnytte markedene for ferske fiskedelikatesser.
De tradisjonelle markedene for den best betalte
klippfisken og tørrfisken, krever også en vare
basert på ferskt råstoff. Frysetrålerne klarer ikke
denne oppgaven. Dette har ikke utvalget
oppfattet.

| debatt |

Norge skal ha et sivilt skip på plass i Middelhavet
«fra 1. august eller før» – havet hvor mer enn tusen
mennesker på flukt fra krig har druknet de siste
dagene. Dødstallene over tid summerer seg til en
katastrofe Europa ikke har sett på så nært hold siden andre
verdenskrig. Røde Kors-president Sven Mollekleiv gir en god
illustrasjon: en «Titanic» hver dag. Selvsagt bør det norske
bidraget til redningsaksjonen være operativt jo før jo heller.

Rekordoppmøte fra medier i Kringkastingsrådet
i dag. Fordi vi behandler
klager på superkjendis
Skavlan, selvsagt.
Frank Rossavik
@rossavik

steinar eliassen
Helge Haug
Duncan steele
Styret i Fiskekjøpernes
Forening

■■■Tveteråsutvalget sitt man-

dat har vært å utarbeide en
rapport om hvordan fiskerinæringen skal få bedret lønnsomhet og økt verdiskapning.
Fifor mener at norsk fiskeindustri har et stort potensial for
bedre lønnsomhet.

■■■ Men da må industrien få
anledning å tilpasse seg det
som den moderne forbruker etterspør. Løsningen ligger snublende nær. Fisken
må i større grad bringes i land
slik at industrien kan utnytte
markedene for ferske fiskedelikatesser. De tradisjonelle
markedene for den best betalte klippfisken og tørrfisken,
krever også en vare basert på
ferskt råstoff. Frysetrålerne
klarer ikke denne oppgaven.
Dette har ikke utvalget oppfattet.
■■■Utvalget har derimot opp-

fattet hva som er den viktigste
faktoren for å bedre lønnsomheten i fiskeindustrien. Det er
det faktum at industrien må få
bedre tilgang til råstoff. Dette
er utvilsomt en meget viktig
– og riktig observasjon. Fifor
sine medlemsbedrifter har
over tid sett at fersk fisk, levert daglig til anleggene – er
det mest lønnsomme. Dette
gir konkurransekraft i dagens
marked, som i stadig sterkere
grad etterspør og betaler ekstra for fersk kvalitet.

■■■Det virker som om utvalget mangler tilstrekkelig innsikt i hvordan verdikjeden fra
fisker til konsument i praksis
fungerer. Eksportprisen for
norske torskeprodukter steg
i gjennomsnitt med 40 % fra
desember 2013 til desember
2014. Dette skjedde samtidig
som torskekvoten i Barentshavet i perioden var større
enn noen tidligere år, hele én
million tonn. Den sterke prisøkningen viser med all tydelighet hvor god etterspørselen er etter norsk fisk, hvilken
fantastisk posisjon den har i
verdensmarkedet. Vi mener
Tveteråsrapporten gir et feilaktig inntrykk av at norsk fisk
er vanskelig å selge.

FERSK FISK: «Det må landes mer fersk fisk», skriver kronikkforfatterne. På bildet ser vi Bjørnar
Høyer som lemper fersk torsk i produksjonshallen på Skjervøyfisk i 2005.
Foto: ola Solvang
■■■Ordningene med ekstra
kvoter om høsten når fisken
leveres fersk – og for levendelagring – er positive tiltak.
Dette er likevel ikke nok siden
myndighetene har akseptert,
og lagt til rette for at en stadig
større andel av norsk fisk fryses på sjøen. Ferskheten, det
vil si delikatessen, som konsumentene betaler ekstra for, er
umulig å utnytte.

Fisken må i
større grad
bringes i land
slik at industrien kan utnytte markedene for ferske
fiskedelikatesser.

"

■■■God tilgang på ferskt råstoff av god kvalitet oppveier
for ulempen som norsk fiskeindustri har med sitt høye
lønnsnivå. I norske fiskeprodukt utgjør råstoffkostnaden
gjerne fire til seks ganger så
mye som lønnskostnaden. Da
kan det ikke være tvil om at
det er råstoffet som har størst
økonomisk betydning!
■■■I mange sammenhenger blir

det vist til at islendingene er
dyktigere enn oss når det gjelder å skape verdier av fisken.
På to områder kan vi kopiere
dem. Det ene er å unnlate/redusere eksport av sjøfrosset
råstoff, noe som også kan gjøres ved innføring av ressurs-

avgift. Det andre er å gi større
kvoter til båter som fisker med
line og leverer fersk til industrien. Fisk fanget på line har
gjennomgående best kvalitet.

markedet og trålrederne tid
å tilpasse seg en endring – til
beste for en lønnsom utvikling kysten.

■■■I tillegg er line et svært res-

ter, slik Tveteråsutvalget foreslår, er kanskje en god tanke,
men mangler praktisk realisme. De fleste industriaktørene har verken kapital til å kjøpe kostbare fiskekvoter, eller
kompetanse til å drive et lønnsomt fiske. Levendelagring av
villfisk må derimot utvikles
videre i samarbeid mellom
fiskere og landindustri. Den
kan bidra til økt lønnsomhet
for fiskeindustrien.

sursvennlig redskap som er
effektivt i bruk gjennom det
meste av året. Leveringsdyktighet av kvalitet hele året er
en viktig faktor for å bygge
marked. Det er dette som har
vært den fremste markedskoden for laksenæringen.

■■■Fiskekjøpernes Forening

har helt siden organisasjonen
ble etablert for 8 år siden påpekt at tilgang på ferskt råstoff
er det fremste konkurransefortrinn norsk fiskeindustri
har. Vi kan i dag observere at
trålerne i stadig mindre grad
lander ferskt råstoff. Nesten
50 prosent av all fisk som landes i Norge i dag er frossenfisk. Det aller meste av dette
er trålfisk. Dersom denne fisken var blitt fisket og levert
fersk av kystflåten, så hadde
aktivitet og verdiskapning i
næringen økt med flere milliarder kroner.

■■■Fiskekjøpernes Forening
foreslår derfor at kvotene,
som i sin tid ble tatt fra kystflåten og gitt til trålerne for at
disse skulle sikre råstoff til industrien, nå blir tilbakeført til
kystflåten. Dersom dette gjøres med eksempelvis ti prosent årlig – så får industrien,

■■■At industrien skal eie kvo-

■■■Norge har til alle tider skapt

sine verdier ved å utnytte naturressursene. Det må gjøres
utover hele landet – der ressursene er. Dersom forslagene fra Tveteråsutvalget blir
fulgt, vil dette være ødeleggende for en differensiert fiskeindustri, med det resultat at
mange kystbygder legges øde.
I ytterste konsekvens blir allmenningens ressurser til verdipapirer på børsen.

■■■Fifor er enig at en omleg-

ging av fiskeripolitikken må til
for å øke lønnsomhet og verdiskapning i fiskeindustrien:
Det må landes mer fersk fisk.
Kystflåten er mest lønnsom,
og det er samfunnsøkonomisk
viktig at denne sikres avsetning ved å bevare mottak og
bosetning langs kysten.

Kronikkforslag sendes til kronikk@nordlys.no Krav til lengde: 5000- 5200 tegn inkludert mellomrom. Legg ved portrettfoto.
Kronikkansvarlig: Øystein Barth-Heyerdahl, telefon 77 62 36 11/976 66 694, e-post barthen@nordlys.no

Ordningene med ekstra kvoter om høsten når fisken
leveres fersk - og for levendelagring - er positive tiltak.
Dette er likevel ikke nok siden myndighetene har
akseptert, og lagt til rette for at en stadig større andel av
norsk fisk fryses på sjøen. Ferskheten, det vil si
delikatessen, som konsumentene betaler ekstra for, er
umulig å utnytte.
God tilgang på ferskt råstoff av god kvalitet oppveier for
ulempen som norsk fiskeindustri har med sitt høye
lønnsnivå. I norske fiskeprodukt utgjør råstoffkostnaden
gjerne fire til seks ganger så mye som lønnskostnaden.
Da kan det ikke være tvil om at det er råstoffet som har
størst økonomisk betydning!
I mange sammenhenger blir det vist til at islendingene
er dyktigere enn oss når det gjelder å skape verdier av
fisken. På to områder kan vi kopiere dem. Det ene er å
unnlate/redusere eksport av sjøfrosset råstoff, noe som
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også kan gjøres ved innføring av ressursavgift.
Det andre er å gi større kvoter til båter som fisker
med line og leverer fersk til industrien. Fisk
fanget på line har gjennomgående best kvalitet.
I tillegg er line et svært ressursvennlig redskap
som er effektivt i bruk gjennom det meste av
året. Leveringsdyktighet av kvalitet hele året er
en viktig faktor for å bygge marked. Det er dette
som har vært den fremste markedskoden for
laksenæringen.
Fiskekjøpernes Forening har helt siden
organisasjonen ble etablert for 8 år siden påpekt
at tilgang på ferskt råstoff er det fremste
konkurransefortrinn norsk fiskeindustri har. Vi
kan i dag observere at trålerne i stadig mindre
grad lander ferskt råstoff. Nesten 50 prosent av
all fisk som landes i Norge i dag er frossenfisk.
Det aller meste av dette er trålfisk. Dersom
denne fisken var blitt fisket og levert fersk av
kystflåten, så hadde aktivitet og verdiskapning i
næringen økt med flere milliarder kroner.
Fiskekjøpernes Forening foreslår derfor at
kvotene, som i sin tid ble tatt fra kystflåten og
gitt til trålerne for at disse skulle sikre råstoff til
industrien, nå blir tilbakeført til kystflåten.
Dersom dette gjøres med eksempelvis ti prosent
årlig - så får industrien, markedet og trålrederne
tid å tilpasse seg en endring - til beste for en
lønnsom utvikling kysten.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

tanke, men mangler praktisk realisme. De fleste
industriaktørene har verken kapital til å kjøpe kostbare
fiskekvoter, eller kompetanse til å drive et lønnsomt
fiske. Levendelagring av villfisk må derimot utvikles
videre i samarbeid mellom fiskere og landindustri. Den
kan bidra til økt lønnsomhet for fiskeindustrien.
Norge har til alle tider skapt sine verdier ved å utnytte
naturressursene. Det må gjøres utover hele landet - der
ressursene er. Dersom forslagene fra Tveteråsutvalget
blir fulgt, vil dette være ødeleggende for en differensiert
fiskeindustri, med det resultat at mange kystbygder
legges øde. I ytterste konsekvens blir allmenningens
ressurser til verdipapirer på børsen.
Fifor er enig at en omlegging av fiskeripolitikken må til
for å øke lønnsomhet og verdiskapning i fiskeindustrien:
Det må landes mer fersk fisk. Kystflåten er mest
lønnsom, og det er samfunnsøkonomisk viktig at denne
sikres avsetning ved å bevare mottak og bosetning langs
kysten.
"Fisken må i større grad bringes i land slik at industrien
kan utnytte markedene for ferske fiskedelikatesser."
Bildetekst: FERSK FISK: «Det må landes mer fersk fisk»,
skriver kronikkforfatterne. På bildet ser vi Bjørnar Høyer
som lemper fersk torsk i produksjonshallen på
Skjervøyfisk i 2005.
© Nordlys

At industrien skal eie kvoter, slik
Tveteråsutvalget foreslår, er kanskje en god
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FAMILIEREDERI SATSER FRISKT MED «LOFOTHAV»
Tre generasjoner på nye «Lofothav»
Lofotposten. Publisert på trykk 24.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
KAI NIKOLAISEN. Side: 10-11.

Kurt og Håkon Håkonsen, far og sønn, satser
friskt med større båt og til sommeren mønstrer
også tredje generasjon på om bord i «Lofothav».
STAMSUND: I vinter solgte Kurt og Håkon
Håkonsen den knapt 21 meter lange «Lofothav»
som var bygget i 1995. Nå er de klar til å starte
fisket med nye «Lofothav».

10 |

-Det er en viktig grunn til at vi tok denne
investeringen. Ved å levere levende får vi 50
prosent kvotebonus. I år blir vi ikke å leverer
levende, men til neste år er vi med, slår Håkon
fast.
I tillegg til båten har de også kjøpt mer
sildekvote.
-Vi har kvote for torsk, sei, hyse, sild og
blåkveite. I tillegg fører vi sild til fabrikker på
høsten, forteller Håkon.
Både han og faren er klar på at de to båtene ikke
kan sammenlignes.
- Gamle «Lofothav» var en god båt, men på denne
er alt mye større. Det gjelder både utstyr og
komfort om bord. Vi kan laste 40 tonn mer sild
på denne enn på gamlebåten, sier Håkon.

Lofotposten

FREDAG 24. APRIL 2015
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FK LOFOTEN
mot

FlOtt: «Lofothav» på tur inn til Stamsund.

på Kabelvåg kunstgress
lørdag 25. april kl. 14.00
Billettpris: Voksen kr 80,- Barn/Honnør/Student kr 40,-

StOlt: Kristoffer har fått låne skipperstolen av pappa og bestefar,

TRIO: Kurt Håkonsen flankeres av sønnen Håkon og barnebarnet Kristoffer foran rorhuset på familiens nye stolthet og selvfølgelig har fått navnet «Lofothav».

Alle foto: KAi NiKolAiseN

FAMILIEREDERI SATSER
FRISKT MED «LoFoThAv»
Kurt og Håkon Håkonsen, far og sønn,
satser friskt med
større båt og til sommeren mønstrer også
tredje generasjon på
om bord i «Lofothav».
Kai niKoLaisen

«Lofothav» er også rigget for levering av levende
fisk.

Lofotposten

SKÅNLAND

kai.nikolaisen@lofotposten.no

-Båten het tidligere «Årøyfisk» og holdt til på
Bleik. Etter at den var en liten periode i
Moskenes kjøpte vi båten. Den er nesten 24
meter lang og er bygget i 2002. Den er rigget for
snurrevad og not, forteller Håkon Håkonsen som
er skipper om bord.
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Tre generasjoner på nye «Lofothav»

STAMSUND: I vinter solgte
Kurt og Håkon Håkonsen den
knapt 21 meter lange «Lofothav» som var bygget i 1995. Nå
er de klar til å starte fisket med
nye «Lofothav».

HEIMBO 78
med sauna

–Båten het tidligere «Årøyfisk» og holdt til på Bleik. Etter
at den var en liten periode i
Moskenes kjøpte vi båten. Den
er nesten 24 meter lang og er
bygget i 2002. Den er rigget for
snurrevad og not, forteller Håkon Håkonsen som er skipper
om bord.
«Lofothav» er også rigget for
levering av levende fisk.
–Det er en viktig grunn til at
vi tok denne investeringen. Ved
å levere levende får vi 50 prosent kvotebonus. I år blir vi ikke
å leverer levende, men til neste
år er vi med, slår Håkon fast.
I tillegg til båten har de også
kjøpt mer sildekvote.

-Vi har kvote for torsk, sei,
hyse, sild og blåkveite. I tillegg
fører vi sild til fabrikker på høsten, forteller Håkon.
Både han og faren er klar på
at de to båtene ikke kan sammenlignes.
- Gamle «Lofothav» var en
god båt, men på denne er alt
mye større. Det gjelder både utstyr og komfort om bord.Vi kan
laste 40 tonn mer sild på denne
enn på gamlebåten, sier Håkon.
- Det er også mye større plass
om bord for mannskapet. Vi har
en spiseplass i messa og ikke
minst er byssa mye større. Der
skal jeg kose meg, slår Kurt fast.
Fem mann, inkludert en lær-

ling, får sin arbeidsplass om
bord. I sommer blir det tre generasjoner Håkonsen om bord.
–Min sønn, Kristoffer, begynner som lærling om bord, og det
blir artig, forteller Håkon.
–Jeg gleder meg til å begynne
fast om bord. «Gamlingene»
kan mye, flirer Kristoffer.
Interessen til Kristoffer er en
av grunnene til at det ble ny
båt.
- Håkon har bevisst at han er
en dyktig fisker og Kristoffer
har «det» i seg. Jeg legger ikke
skjul på at det er litt artig at de
fører arven videre, sier Kurt.
På spørsmål om hvor mye investert blir det stille i rorhuset.

-Det er helt klart en stor investering, men hvor mye vil vi
ikke ut med, slår Kurt og Håkon
Håkonsen fast.
De har hele torskekvoten
igjen og nå går turen på Finnmarka før det blir hysefiske i
Lofoten til sommeren.

Ved å levere
levende får vi 50
prosent kvotebo-

"
nus

Håkon Håkonsen

OPEN HOUSE 25. APRIL

FK

10-12

1992

LOFOTEN

EN LØRDAG I H-D KVALITET, MED DEMOKJØRING, GRILLING, LIVEMUSIKK
OG GODE TILBUD. FOR MER INFO, SE VÅRE HJEMMESIDER. VELKOMMEN!

528.900,inkl. mva
inkl
mva. kkomplett precut
byggesett, inkl stålpipe,
ovn og takrenner.
Fraktfritt lev. Sør-Varanger.

KOKK: Kurt er kokk om bord og er storfornøyd med byssa.
WWW.ARCTICHARLEY.NO – TELEFON 76 92 74 00

HARLEY-DAVIDSON ® NORD-NORGE

BJØRKÅSVEIEN 18, 8540 BALLANGEN

generasjoner Håkonsen om bord.
-Min sønn, Kristoffer, begynner som lærling om bord, og
det blir artig, forteller Håkon.
-Jeg gleder meg til å begynne fast om bord.
«Gamlingene» kan mye, flirer Kristoffer.
Interessen til Kristoffer er en av grunnene til at det ble
ny båt.
- Håkon har bevisst at han er en dyktig fisker og
Kristoffer har «det» i seg. Jeg legger ikke skjul på at det
er litt artig at de fører arven videre, sier Kurt.
På spørsmål om hvor mye investert blir det stille i
rorhuset.
-Det er helt klart en stor investering, men hvor mye vil vi
ikke ut med, slår Kurt og Håkon Håkonsen fast.
De har hele torskekvoten igjen og nå går turen på
Finnmarka før det blir hysefiske i Lofoten til sommeren.
"Ved å levere levende får vi 50 prosent kvotebonus "
HÅKON HÅKONSEN
Bildetekst: TRIO: Kurt Håkonsen flankeres av sønnen

- Det er også mye større plass om bord for
mannskapet. Vi har en spiseplass i messa og
ikke minst er byssa mye større. Der skal jeg kose
meg, slår Kurt fast.

Håkon og barnebarnet Kristoffer foran rorhuset på

Fem mann, inkludert en lærling, får sin
arbeidsplass om bord. I sommer blir det tre

av pappa og bestefar,|KOKK: Kurt er kokk om bord og er

familiens nye stolthet og selvfølgelig har fått navnet
«Lofothav».|FLOTT: «Lofothav» på tur inn til
Stamsund.|STOLT: Kristoffer har fått låne skipperstolen
storfornøyd med byssa.
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Jørgen forsker på blåmerker og garnhalere
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 24.04.2015. Profil: Nofima. Side: 16.

Nofima-undersøkelser har vist at 80 prosent av
linefisken er førsteklasses, mens bare 60
prosent av garnfisken er like god.
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fredag 24. april 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

NAPP
NordLANd
ISLAND

Jørgen Vollstad på Sintef mistenker garnhalerne
for å bidra til det negative resultatet for
garnfisken. Han planlegger nå et prosjekt for å
undersøke effekten av ulike garnhalere på
fiskekvaliteten.
- Undersøkelsene vi har gjort tidligere indikerer at
optimal garndrift kan gi superfersk fisk med riktig
kvalitet. Men så har man altså dekksutstyr som
ikke er så skånsom som det bør være i forhold til
kvalitet. Dette mener vi at det er viktig å finne ut
av, fastslo Sintef-forskeren på Qualifishkonferansen under LofotFishing sist uke.
I grove trekk er det tre garnhalere som brukes.
Mange av de store bruker det danske Net-Opsystemet. Rapp Hydema har blitt mer og mer
vanlig på vanlige kystfiskebåter de seinere årene.
Men fortsatt er det mange som sverger til det
vanlige garnspellet.
- Det siste er verst. Da får fisken en knekk og en
klem både når den kommer inn over rulla og når
den går igjennom spellet. Det er disse knekkene
som ødelegger. Du ser ikke noe med skinnet på.
Men når du tar av skinnet, ser du blåmerkene,
hevdet Volstad på Qualifish-seminaret.

””

Selv leverer jeg veldig mye av garnfisken
som jeg fisker til filetproduksjon hos Norway
Seafoods, til ett av de
tøffere markedene når
det gjelder kvalitetskrav

KVALITET: Napp-fisker
Glenn Axel Johansen med
førsteklasse garnfisk ved kai i
Svolvær. FOTO: TERJE JENSEN

Garnfisker lei av forskerhets
10 MIDTSKIPS
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PÅ FELTET: Her er garnbåten «Skreigrunn» i fiske
på feltet utenfor Senja. Ifølge fiskebruk og fiskere er
kvalitet ledesnoren i arbeidet, fra fisken kommer opp av
havet til den forlater bruket. FOTO: KONSTANSE KARLSEN

TORSKEPRIS 2013 –2014
Gjennomsnitt NRL 2013-2014 u/15 m
2013 2,5-6

2013 >6

2014 2,5-6

2014 >6

20

15

10

1

52

UKE

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER
Torsk 2,5-6
pris (SUH)

Torsk >6
pris (SUH)

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms

z kvalitet
Garnfisker Glenn Axel
Johansen er grundig lei
av at garnfisk «hetses»
av forskere. Han mener
flåten får ufortjent
dårlig rykte.

Hyse
Sei
pris (SUH) pris(SUH)

12,85

11,82

16,07

12,84

23,43

11,64

14,10

11,69

14,35

12,48

BLODVANN: Riktignok sei i dette tilfellet, men slik skal ikke
fisken leveres hvis sluttproduktet skal få best mulig kvalitet,
ifølge kvalitetsrådgiver Jan Brox. ARKIVFOTO: JON EIRIK OLSEN

Pris gjelder største størrelse

15,38
14,37

Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Totalt

12,29
11,36
10,77

Kan behandles bedre

0
8,68
9,1
8,95

– Jeg har en bønn: Kom ikke
på land med fisken badende
i en blanding av blod og avføring, sier kvalitetsrådgiver
Jan Brox i Norges Råfisklag.
– Det høres drastisk ut, men
dette er realiteter om bord i
en god del fiskebåter. Med slik
behandling får både kvalitet
og holdbarhet på råstoffet seg
en kraftig kilevink. Denne
stillestående «suppa» fullt
av bakterier begynner raskt
å gjøre ting med fisken som
ikke er heldig, sier Brox, og
peker på en av flere faktorer
som kan få betydning for
fiskens holdbarhet, uten at
det nødvendigvis synes ved
levering.

8,86

14,00

11,59

9,79

9

14,12

14,79

10,68

10,34

14,63

11,83

12,87

9,04

Tonn

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre

0

500

1000

1500

LEVERT KVANTUM I TONN
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Total

ANTALL FARTØY

2000

2500

fartøy under 15 meter

Hyse

241

138

317

44

38

399

2731

55

143

2929

585

55

101

70

15

2

17

11

4007

375

Antall Fartøy

195
55
49

831
365
72
77
5052

Fangstrater i tonn
7,29

52
50

7,98

268

10,93

177

4,69

146

2,51

51

1,41

88

0,88

831

Tonn

Hyse
0

71

30

0

101

3280

41

431

3753

Juksa

141
432

Kilde: Norges Råfisklag

190

670

380

Torsk
0

Line
Ruser
Snurrevad
Totalt

0

under 15 meter i fiske

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Total

Annet
Autoline

Sei

Totalt

Torsk

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE
Garn

3000

Sei
0

Totalt
1

1

198

340

291

27

750

5

0

0

5

76

12

9

97

1

0

4

6

er vesentlig bedre enn de sju
gradene vi har i sjøen utfor
kysten her nå, sier Brox.

Nedkjølt vann
Men løsningen er ikke langt
unna: -Vann har vi nok av,
hvorfor spare på det?
– Med skikkelig bløgging
og god utblødning om bord
er man et godt stykke på vei.
Men ideelt sett burde fisken
flyttes over i et annet kar med
nedkjølt sjøvann etter en viss
tid – kanskje 20 minutter eller
en halvtime. Har man muligheter for ekstra kjøling, så er
det et viktig positivt bidrag
for kvaliteten. Fire grader

I praksis
Mens en god del båter allerede har fangstbehandling
om bord i tråd med det han
skisserer, så kan det ofte bli
vanskelig å få plass til et til
fungerende dekksarrangement når det blir snakk om
mindre båter.
– Det er åpenbart lettere å
få dette til her ved skrivebordet enn i den virkeligheten
man har om bord. Men med
skikkelig planlegging av
arbeidsdekket så kan ting
gjøres bedre. Vi har blant
annet sett islandske båter
der det er montert en slags
trommel som sikrer optimal
utblødning, samtidig som
fisken forflyttes kontinuerlig
via trommelen over i et nytt
kar.
– Vi lærer stadig mer om
kvalitet på fisk, og det er alltid
ting som kan gjøres bedre i
hvert enkelt ledd som råstoffet skal gjennom. Kan vi ikke
bygge om arbeidsdekket, så
kan vi kanskje starte med
mer vann. Alle monner drar,
sier Brox.

nen måte, så snakker vi også
om helt andre krav. Da stopper vi prosessene som foregår i
fisken på et tidlig tidspunkt, og
er ikke avhengig av den lange
fersk-holdbarheten, sier Brox.

sammen», og må trekkes til side
for å selges til redusert pris.
Årsaken kan være et litt for tøft
sjøvær, som ikke nødvendigvis
var synlig på fisken ved levering, sier Brox.

Sen-virkninger
Som medlem av Råfisklagets
Skrei-patrulje reiser han både
ute blant fiskebruk og fiskere
for å gi råd om kvalitet, og ute i
markedene for å se at den merkede skreien holder de omtalte
kvalitetskravene.
– Og forskjellene ser vi kanskje ikke før vi kommer til
fiskemarkedet i Madrid. Der
har vi sett merket skrei som er
pakket for 12 dager siden fortsatt holde toppkvalitet – slik
den skal. Sammen med merket
skrei som er på tur til «å falle

Minefelt
– Dette er et minefelt av en problemstilling, og man må vokte
seg vel for å trekke generelle
og lettvinte konklusjoner. Garn
som redskap bidrar relativt ofte
til råstoff av redusert kvalitet.
Det er et faktum. Men brukt
på en samvittighetsfull måte
kan også garn gi oss skrei av
aller beste sortering. Det får
bli min oppsummering, sier
kvalitetsrådgiver Brox.

Garn byr
byr på
på kvalitetsutfordringer
kvalitetsutfordringer
Garn
z kvalitet
Skrei av topp kvalitet
kan komme fra alle
redskapstyper – men
garn byr på ekstra
utfordringer hvis resultatet skal bli bra nok.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Det er budskapet fra Norges
Råfisklags kvalitetsrådgiver
Jan Brox. Han registrerer at
garnfisk og kvalitet diskuteres
i avisens spalter, men han advarer mot å tro at det finnes en
enkel fasit i denne saken.

Fakta: kvalitet
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lerede i fjor sommer et sammendrag av tidligere forskning som
viser at kvaliteten på garnfisken
generelt trekker ned kvaliteten
på norsk fisk. Andre redskaper
slipper ikke unna, men Nofimaforskerne hevdet i et foredrag at
garnfisket må stoppes dersom
målet er topp kvalitet på fisken.
– Kvaliteten på fisken som får
Skrei-merke skal være den
beste norsk fiskerinæring kan
tilby. Ute i markedene, etter
opptil 12 døgn, ser vi hvilke for-

fredag 17. januar 2014 FISKERIBLADETFISKAREN

Ødelegger for garnfisken

QQForskningsinstituttet Nofima
skal i minst et år kartlegge
kvaliteten på torsk og hyse som
leveres fra de aktuelle redskapstypene langs Norskekysten.

z KVALITET
Forskningsinstituttet
Nofima har bidratt
sterkt at garnfisk i dag
oppfattes som ensbetydende med dårlig
kvalitet. Det mener
fiskekjøper Rita Karlsen
på Senja.
Jon Eirik Olsen
Harstad

QQMen Nofima presenterte al-

0

FAKTA: KVALITET
QQForskningsinstituttet Nofima

skal i minst et år kartlegge
kvaliteten på torsk og hyse som
leveres fra de aktuelle redskapstypene langs Norskekysten.

QQMen Nofima presenterte

allerede i sommer et sammendrag av tidligere forskning som
viser at kvaliteten på garnfisken
generelt trekker ned kvaliteten
på norsk fisk. Andre redskaper
slipper ikke unna, men Nofimaforskerne hevdet i et foredrag at
garnfisket må stoppes dersom
målet er topp kvalitet på fisken.

– De er velkomHusøy
men til oss for å
se at de tar feil,
Trondheim
sier Karlsen til
FiskeribladetFiskaren.
Tydal
Senja
Bleik
Kristiansund
Ved fiskebruket Brødrene
Andøya Rita Karlsen
Karlsen A/S på
Molde
Husøy er det
så
langt i år tatt imot atskillige
tonn
garnfiskRisøyhamn
fra Senja-flåten.
Ãlesund
Grytøya
DetMyre
aller meste av
torsken er
SVERIGE
Alsv^g
NORGE
sendt
ut på markedet pakket
som skreimerket ferskfisk. Harstad
100 km
50 km stren– Her stilles de aller
Husøy, Troms
geste kvalitetskrav, og vi har
ikke hatt en eneste reklamasjon fra våre kunder. Når alle
involverte gjør en god jobb, så blanktorsk i isoporkasser. De
holder garnfisken kravene med innvendingene de måtte finne
mot kvaliteten er vi spent på å
god margin, sier Karlsen.
høre, sier Karlsen.
Skremmende
– I vår daglige aktivitet er «Må stoppes»
kvalitet en selvfølge, og dette Som daglig leder ved fiskehar vi arbeidet med i mange industribedriften er en av
år. Både overfor fiskerne som oppgavene å holde et øye med
leverer her, og internt i bedrif- svingningene i næringa gjenten. Det har vi lyktes med, og nom media. Forskernes fokus
vi vet at andre bedrifter får til på garnkvalitet er i så måte et
det samme. Da er det skrem- tema, og blant annet rappormende å oppleve at vanlige ten som kom i sommer, under
fiskespisende nordmenn ge- FiskeribladetFiskarens tittel
nerelt oppfatter garnfisk som «Stempler garnfisk som annenmindreverdig mat.
rangs», fikk mye oppmerksomhet.
Velkommen til Husøy
Her ble en Nofima-forsker
– Jeg er ikke i tvil om at dette sitert på at «Det norske garninntrykket i stor grad er skapt fisket må stoppes dersom målet
av Nofima-forskere som har er topp kvalitet på fisken».
stått fram i media og fortalt
om hvor dårlig garnfisken er. – Ødeleggende
Hvor de har sine tall og sta- – Å etablere et slikt generelt
tistikker fra er vanskelig å si, bilde av garnfisk er ødelegmen både forskere og ledelse gende for det kvalitetsarbeidet
i Nofima er herved invitert til vi driver. Det er fullt mulig å
å besøke oss her på Husøy. De produsere et produkt av toppkan gjerne få følge garnfisken, kvalitet fra garnfisk, men her er
fra den kommer opp av sjøen jo budskapet at man nærmest
til den er ferdigpakket som kan gi opp på forhånd.

MED GARN: Fisker Odd Rydningen om bord på Husøy-båten «Senja» sørger for at garnfisken blir
ivaretatt umiddelbart etter at den er kommet om bord. ALLE FOTO: KONSTANSE KARLSEN

– Det er selvfølgelig kvalitetsforskjeller når det gjelder
garnfisk, som det også er på
fisk fra andre redskaper. Her
spiller tross alt naturen også
en rolle. Men fisk som ikke
holder kravene sorteres ut, og
gir dårligere pris. Og motsatt:
God kvalitet premieres når vi
har økonomisk spillerom for
det. Dette har fiskerne hos oss

som rettesnor i sitt arbeid, og
ingen ønsker å komme på land
med råstoff av dårlig kvalitet,
konstaterer Karlsen.

FBFI 17.januar 2014

I styrehuset
– Skal man gi et generelt budskap, så er det at kvaliteten
på fisken i stor grad avgjøres
i styrehuset om bord. Skipperen avgjør hvordan han vil

bruke redskapene i forhold til
de muligheter han har for å ivareta fangsten på en forsvarlig
måte. Sagt på en annen måte:
En snurrevadfangst på 150 tonn
har ingenting hos oss å gjøre,
oppsummerer daglig leder Rita
Karlsen.
jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

skjeller
kan
– Rapporterer det
objektive
funn være snakk om.
Da hjelper det lite at fisken var
blank og fin på kaia, og at den
smakte ypperlig som skreimølje
dagen etter fangst. Mange krav
skal innfris før Skrei-merket er
berettiget, understreker Brox.
Men ingen av disse kravene
– Hvis man på
Husøya har
klart å legge
om måten
garnfisket
utføres på,
så er det
Magnar
glimrende,
Pedersen
sier Magnar
Pedersen,
direktør for fiskeri, industri
og marked i Nofima.
Han mener imidlertid
forskningsinstituttet i denne

saken ikke har gjort annet
enn å presentere objektive
forskningsresultater.
– Nofima har gjennom en
årrekke undersøkt kvalitet på
fisk fanget av ulike redskaper.
Våre funn viser at fisk fanget
med garn i gjennomsnitt har
til dels langt flere skader enn
andre redskaper. Som forskningsinstitutt er det vår oppgave å presentere slike funn,
og det har vi gjort gjennom
rapporter og foredrag, sier Pe-

dersen. – Vi har aldri påstått
at ikke garnfanget fisk kan ha
ypperlig kvalitet. Vi har bare
rapportert hva objektive funn
viser, og slike funn vil selvsagt være påvirket av hvordan
fisket og behandlingen av
fisken faktisk utføres.
– Ellers er det alltid hyggelig å bli invitert til Husøya,
så dette er noe vi vil snakke
nærmere med Rita Karlsen
om, avslutter Nofima-direktør
Pedersen.

KVALITET: Garnskrei pakket hos Brødrene Karlsen A/S etter
bransjens høyeste kvalitetskrav. Kundene befinner seg både i
inn- og utland. Ingen reklamasjoner så langt, konstaterer man.

gjelder hvilket redskap torsken
skal fanges med, kvalitetsrådgiveren har heller ingen motforestillinger mot at garnfisk
får sitt kvalitetsmerke.
– Ingenting er bedre enn at
Brødrene Karlsen på Senja
og deres fiskere har kommet
fram til måter å drive garnfiske
på som bevarer kvaliteten på
fisken. Jeg vet også at det nødvendige engasjementet er til
stede, sier Brox til FiskeribladetFiskaren.

Hver sin egenart
– De generelle kvalitets-innvendingene mot garn går på
at det er et redskap der fisken
setter seg fast og kan dø eller
bli skadet på et tidlig tidspunkt.
Videre risikerer man at fisken
får mye ”juling” på grunn av

FiskeribladetFiskaren 20. januar 2014

tøffe strøm- og værforhold eller
at den i verste fall drages borti
bunnen.

”

Garn har, som andre redskapstyper, sin
egenart når det gjelder
belastning på fisken.
Finner man den riktige
løsningen, så kan resultatet bli meget bra.
Jan Brox, kvalitetsrådgiver

– Garn har, som andre redskapstyper, sin egenart når det
gjelder belastning på fisken.
Finner man den riktige løsningen, så kan resultatet bli meget
bra, mener Brox.
Han understreker samtidig at

debatten nå i stor grad kommer
som en følge av fiskeindustriens
ønske om å sende ut så store
kvanta ferskfisk som mulig
på markedene mens muligheten er der. Både på grunn av
inntjeningsmulighetene, og
for å minske presset på andre
produksjonsformer senere i
sesongen.

Viktig holdbarhet
– Hovedgrunnen til de strenge
kvalitetskravene til den Skreimerkede torsken er holdbarheten. Kundene skal vite at
ferskfisken som ligger i is i sine
isoporkasser er førsteklasses
mat også mange dager etter
at den kom over kaikanten på
Myre eller på Husøya.
– Snakker vi om fisk som skal
saltes eller produseres på an-

jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

Terje Jensen
Harstad
Det er ikke bare Edgar Henriksen av Nofima-forskerne som
har terget på seg fiskerne i det
siste med sine holdninger til
deltakerloven og fiskesalgslagsloven.
Minst like kontroversiell
er konklusjonene fra Nofimaduoen Akse og Joensson om at
garnfisk aldri kan bli hundre
prosent i forhold til kvalitet.
– De er med på å gi garnflåten
et ufortjent dårlig rykte. Det er

provoserende og det er feil, sier
Glenn Axel Johansen fra Napp
i Lofoten.

Mange myter
Johansen har i sin karriere deltatt i fiske med både snurrevad,
line, garn og juksa. Han mener
det eksisterer en rekke myter
rundt dette med kvalitet, og er
slett ikke enig i at krokfanget
fisk er bedre enn garnfisk.
– Jeg har opplevd å få håpløst
dårlig fisk på line som nærmest

var råtten innvendig og bare
måtte kastes på havet. Mens jeg
i min tid som garnfisker aldri
har fått en eneste fisk som har
vært nedklasset på grunn av
dårlig kvalitet. Da er det tøft å
få vite av forskere at vi aldri vil
kunne klare å levere garnfisk
av topp kvalitet. Det er frustrerende, demotiverende og bare
ødeleggende for næringa. Selv
leverer jeg veldig mye av garnfisken som jeg fisker til filetproduksjon hos Norway Seafoods,

Fakta: garnFiske
QQGarn er det viktigste redskapet

i kystfisket.

QQSå langt i år er det fisket over

90.000 tonn torsk med garn. Det
utgjør nesten halvparten av fangstene i kystfisket (47 prosent).

QQForskere i forskningsstiftelsen

Nofima konkluderer med at det
ikke er mulig å få fullstendig
lytefri kvalitet på fiskekjøttet når
det fiskes med garn.
QQSelv med kort ståtid, vil garnfisk få merker under skinnet fra
enten selve garnet eller fra utstyr
om bord, hevder de, merker
som ikke nødvendigvis vises på
utsiden.
QQBåde fiskere og fiskekjøpere
reagerer på dette, og mener
dette er ei ideell fordring, og at
garnfisk tilfredsstiller de aller
fleste kvalitetskrav i de aller
fleste anvendelser.
til ett av de tøffere markedene
når det gjelder kvalitetskrav.
Med et slikt utgangspunkt er

det fælt å måtte tåle å bli rakket ned på nærmest gjennom et
helt feksarliv for noe vi omtrent
daglig får bevis på ikke kan
stemme, sier Johansen.

Stolt garnfisker
Napp-fiskeren er stolt av å være
garnfisker, og mener forskerne
heller burde skryte av de som
gjør en profesjonell jobb med
dette redskapet som har eksistert siden Genesaretsjøen, i
stedet for å rakke ned på garnflåten samfengt.
– Garnfisket har klart seg
selv gjennom uminnelige generasjoner, ikke minst på grunn
av alle fortrinnene dette fiskeriet har både når det gjelder
seleksjon og andre fortrinn opp
mot ulike viktige anvendelser.
Det kan verken islandske redskapsforskere eller andre ta i
fra oss, sier Johansen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Jørgen forsker på blåmerker og garnhalere
Nofima-undersøkelser
har vist at 80
prosent av
linefisken er
førsteklasses, mens
bare 60
prosent av
garnfisken
Jørgen
er like god.
Vollstad
Jørgen
Vollstad på Sintef mistenker

garnhalerne for å bidra til
det negative resultatet for
garnfisken. Han planlegger
nå et prosjekt for å undersøke
effekten av ulike garnhalere
på fiskekvaliteten.
– Undersøkelsene vi har
gjort tidligere indikerer at
optimal garndrift kan gi
superfersk fisk med riktig
kvalitet. Men så har man altså
dekksutstyr som ikke er så
skånsom som det bør være i

forhold til kvalitet. Dette mener vi at det er viktig å finne
ut av, fastslo Sintef-forskeren
på Qualifish-konferansen
under LofotFishing sist uke.
I grove trekk er det tre
garnhalere som brukes.
Mange av de store bruker
det danske Net-Op-systemet.
Rapp Hydema har blitt mer og
mer vanlig på vanlige kystfiskebåter de seinere årene.
Men fortsatt er det mange

som sverger til det vanlige
garnspellet.
– Det siste er verst. Da får
fisken en knekk og en klem
både når den kommer inn
over rulla og når den går
igjennom spellet. Det er disse
knekkene som ødelegger. Du
ser ikke noe med skinnet på.
Men når du tar av skinnet, ser
du blåmerkene, hevdet Volstad på Qualifish-seminaret.
Hans kongstanke er å over-

føre systemet på en linehaler
til garndrifta.
– Da er min påstand at
kvaliteten på garnfisken med
en gang ville blitt bedre, sa
Vollstad i Kabelvåg.
Sintef-forskeren er nå på
jakt etter «prøvekaniner» for
å prøve ut både de interne
forskjellene mellom ulike
garnhalere og for å teste mulige andre løsninger.

SYNDEBUKK?: Garnhalerne kan være syndebukken for
at garnfisken får dårlig karakter hos forskerne, mener
Sintef-forsker.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

Hans kongstanke er å overføre systemet på en
linehaler til garndrifta.
- Da er min påstand at kvaliteten på garnfisken
med en gang ville blitt bedre, sa Vollstad i
Kabelvåg.
Sintef-forskeren er nå på jakt etter «prøvekaniner»
for å prøve ut både de interne forskjellene
mellom ulike garnhalere og for å teste mulige
andre løsninger.
(Elisabeth: Du kan bruke bildet av garnhaler som
støtte!)
BTX:
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Garnfisker lei av forskerhets
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 24.04.2015. Profil: Nofima. Side: 16.

Garnfisker Glenn Axel Johansen er grundig lei av
at garnfisk «hetses» av forskere. Han mener
flåten får ufortjent dårlig rykte. Terje Jensen
Harstad
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Det er ikke bare Edgar Henriksen av Nofimaforskerne som har terget på seg fiskerne i det
siste med sine holdninger til deltakerloven og
fiskesalgslagsloven.
Minst like kontroversiell er konklusjonene fra
Nofima-duoen Akse og Joensson om at garnfisk
aldri kan bli hundre prosent i forhold til kvalitet.
- De er med på å gi garnflåten et ufortjent dårlig
rykte. Det er provoserende og det er feil, sier
Glenn Axel Johansen fra Napp i Lofoten.
Mange myter
Johansen har i sin karriere deltatt i fiske med
både snurrevad, line, garn og juksa. Han mener
det eksisterer en rekke myter rundt dette med
kvalitet, og er slett ikke enig i at krokfanget fisk
er bedre enn garnfisk.
- Jeg har opplevd å få håpløst dårlig fisk på line
som nærmest var råtten innvendig og bare måtte
kastes på havet. Mens jeg i min tid som
garnfisker aldri har fått en eneste fisk som har
vært nedklasset på grunn av dårlig kvalitet. Da er
det tøft å få vite av forskere at vi aldri vil kunne
klare å levere garnfisk av topp kvalitet. Det er
frustrerende, demotiverende og bare
ødeleggende for næringa. Selv leverer jeg veldig
mye av garnfisken som jeg fisker til
filetproduksjon hos Norway Seafoods, til ett av de
tøffere markedene når det gjelder kvalitetskrav.
Med et slikt utgangspunkt er det fælt å måtte
tåle å bli rakket ned på nærmest gjennom et helt
feksarliv for noe vi omtrent daglig får bevis på
ikke kan stemme, sier Johansen.
Stolt garnfisker
Napp-fiskeren er stolt av å være garnfisker, og
mener forskerne heller burde skryte av de som
gjør en profesjonell jobb med dette redskapet

””

Selv leverer jeg veldig mye av garnfisken
som jeg fisker til filetproduksjon hos Norway
Seafoods, til ett av de
tøffere markedene når
det gjelder kvalitetskrav

KVALITET: Napp-fisker
Glenn Axel Johansen med
førsteklasse garnfisk ved kai i
Svolvær. FOTO: TERJE JENSEN
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PÅ FELTET: Her er garnbåten «Skreigrunn» i fiske
på feltet utenfor Senja. Ifølge fiskebruk og fiskere er
kvalitet ledesnoren i arbeidet, fra fisken kommer opp av
havet til den forlater bruket. FOTO: KONSTANSE KARLSEN

TORSKEPRIS 2013 –2014
Gjennomsnitt NRL 2013-2014 u/15 m
2013 2,5-6

2013 >6

2014 2,5-6

2014 >6

20

15

10

1

52

UKE

GJENNOMSNITTLIG PRIS ALLE SONER
Torsk 2,5-6
pris (SUH)

Torsk >6
pris (SUH)

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms

z kvalitet
Garnfisker Glenn Axel
Johansen er grundig lei
av at garnfisk «hetses»
av forskere. Han mener
flåten får ufortjent
dårlig rykte.

Hyse
Sei
pris (SUH) pris(SUH)

12,85

11,82

16,07

12,84

23,43

11,64

14,10

11,69

14,35

12,48

BLODVANN: Riktignok sei i dette tilfellet, men slik skal ikke
fisken leveres hvis sluttproduktet skal få best mulig kvalitet,
ifølge kvalitetsrådgiver Jan Brox. ARKIVFOTO: JON EIRIK OLSEN

Pris gjelder største størrelse

15,38
14,37

Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Totalt

12,29
11,36
10,77

Kan behandles bedre

0
8,68
9,1
8,95

– Jeg har en bønn: Kom ikke
på land med fisken badende
i en blanding av blod og avføring, sier kvalitetsrådgiver
Jan Brox i Norges Råfisklag.
– Det høres drastisk ut, men
dette er realiteter om bord i
en god del fiskebåter. Med slik
behandling får både kvalitet
og holdbarhet på råstoffet seg
en kraftig kilevink. Denne
stillestående «suppa» fullt
av bakterier begynner raskt
å gjøre ting med fisken som
ikke er heldig, sier Brox, og
peker på en av flere faktorer
som kan få betydning for
fiskens holdbarhet, uten at
det nødvendigvis synes ved
levering.

8,86

14,00

11,59

9,79

9

14,12

14,79

10,68

10,34

14,63

11,83

12,87

9,04

Tonn

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre

0

500

1000

1500

LEVERT KVANTUM I TONN
Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Total

ANTALL FARTØY

2000

2500

fartøy under 15 meter

Hyse

241

138

317

44

38

399

2731

55

143

2929

585

55

101

70

15

2

17

11

4007

375

Antall Fartøy

190
195
55
49
670

380

831
365
72
77
5052

Fangstrater i tonn
7,29

52
50

7,98

268

10,93

177

4,69

146

2,51

51

1,41

88

0,88

831

Tonn

Torsk
0

Hyse
0

71

30

0

101

3280

41

431

3753

Juksa

141

Line

432

Ruser
Snurrevad
Totalt

0

under 15 meter i fiske

Øst-Finnmark
Vest-Finnmark
Troms
Vesterålen
Lofoten
Øvrig Nordland
Trøndelag&Nordmøre
Total

Annet
Autoline

Sei

Totalt

Torsk

FANGST PER REDSKAPSGRUPPE
Garn

3000

Sei
0

Totalt
1

1

198

340

291

27

750

5

0

0

5

76

12

9

97

1

0

4

6

Kilde: Norges Råfisklag

er vesentlig bedre enn de sju
gradene vi har i sjøen utfor
kysten her nå, sier Brox.

Nedkjølt vann
Men løsningen er ikke langt
unna: -Vann har vi nok av,
hvorfor spare på det?
– Med skikkelig bløgging
og god utblødning om bord
er man et godt stykke på vei.
Men ideelt sett burde fisken
flyttes over i et annet kar med
nedkjølt sjøvann etter en viss
tid – kanskje 20 minutter eller
en halvtime. Har man muligheter for ekstra kjøling, så er
det et viktig positivt bidrag
for kvaliteten. Fire grader

I praksis
Mens en god del båter allerede har fangstbehandling
om bord i tråd med det han
skisserer, så kan det ofte bli
vanskelig å få plass til et til
fungerende dekksarrangement når det blir snakk om
mindre båter.
– Det er åpenbart lettere å
få dette til her ved skrivebordet enn i den virkeligheten
man har om bord. Men med
skikkelig planlegging av
arbeidsdekket så kan ting
gjøres bedre. Vi har blant
annet sett islandske båter
der det er montert en slags
trommel som sikrer optimal
utblødning, samtidig som
fisken forflyttes kontinuerlig
via trommelen over i et nytt
kar.
– Vi lærer stadig mer om
kvalitet på fisk, og det er alltid
ting som kan gjøres bedre i
hvert enkelt ledd som råstoffet skal gjennom. Kan vi ikke
bygge om arbeidsdekket, så
kan vi kanskje starte med
mer vann. Alle monner drar,
sier Brox.

nen måte, så snakker vi også
om helt andre krav. Da stopper vi prosessene som foregår i
fisken på et tidlig tidspunkt, og
er ikke avhengig av den lange
fersk-holdbarheten, sier Brox.

sammen», og må trekkes til side
for å selges til redusert pris.
Årsaken kan være et litt for tøft
sjøvær, som ikke nødvendigvis
var synlig på fisken ved levering, sier Brox.

Sen-virkninger
Som medlem av Råfisklagets
Skrei-patrulje reiser han både
ute blant fiskebruk og fiskere
for å gi råd om kvalitet, og ute i
markedene for å se at den merkede skreien holder de omtalte
kvalitetskravene.
– Og forskjellene ser vi kanskje ikke før vi kommer til
fiskemarkedet i Madrid. Der
har vi sett merket skrei som er
pakket for 12 dager siden fortsatt holde toppkvalitet – slik
den skal. Sammen med merket
skrei som er på tur til «å falle

Minefelt
– Dette er et minefelt av en problemstilling, og man må vokte
seg vel for å trekke generelle
og lettvinte konklusjoner. Garn
som redskap bidrar relativt ofte
til råstoff av redusert kvalitet.
Det er et faktum. Men brukt
på en samvittighetsfull måte
kan også garn gi oss skrei av
aller beste sortering. Det får
bli min oppsummering, sier
kvalitetsrådgiver Brox.

Garn byr
byr på
på kvalitetsutfordringer
kvalitetsutfordringer
Garn
z kvalitet
Skrei av topp kvalitet
kan komme fra alle
redskapstyper – men
garn byr på ekstra
utfordringer hvis resultatet skal bli bra nok.
Jon Eirik Olsen
Harstad
Det er budskapet fra Norges
Råfisklags kvalitetsrådgiver
Jan Brox. Han registrerer at
garnfisk og kvalitet diskuteres
i avisens spalter, men han advarer mot å tro at det finnes en
enkel fasit i denne saken.

Fakta: kvalitet
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lerede i fjor sommer et sammendrag av tidligere forskning som
viser at kvaliteten på garnfisken
generelt trekker ned kvaliteten
på norsk fisk. Andre redskaper
slipper ikke unna, men Nofimaforskerne hevdet i et foredrag at
garnfisket må stoppes dersom
målet er topp kvalitet på fisken.
– Kvaliteten på fisken som får
Skrei-merke skal være den
beste norsk fiskerinæring kan
tilby. Ute i markedene, etter
opptil 12 døgn, ser vi hvilke for-

fredag 17. januar 2014 FISKERIBLADETFISKAREN

Ødelegger for garnfisken

QQForskningsinstituttet Nofima
skal i minst et år kartlegge
kvaliteten på torsk og hyse som
leveres fra de aktuelle redskapstypene langs Norskekysten.

z KVALITET
Forskningsinstituttet
Nofima har bidratt
sterkt at garnfisk i dag
oppfattes som ensbetydende med dårlig
kvalitet. Det mener
fiskekjøper Rita Karlsen
på Senja.
Jon Eirik Olsen
Harstad

QQMen Nofima presenterte al-

0

FAKTA: KVALITET
QQForskningsinstituttet Nofima

skal i minst et år kartlegge
kvaliteten på torsk og hyse som
leveres fra de aktuelle redskapstypene langs Norskekysten.

QQMen Nofima presenterte

allerede i sommer et sammendrag av tidligere forskning som
viser at kvaliteten på garnfisken
generelt trekker ned kvaliteten
på norsk fisk. Andre redskaper
slipper ikke unna, men Nofimaforskerne hevdet i et foredrag at
garnfisket må stoppes dersom
målet er topp kvalitet på fisken.

– De er velkomHusøy
men til oss for å
se at de tar feil,
Trondheim
sier Karlsen til
FiskeribladetFiskaren.
Tydal
Senja
Bleik
Kristiansund
Ved fiskebruket Brødrene
Andøya Rita Karlsen
Karlsen A/S på
Molde
Husøy er det
så
langt i år tatt imot atskillige
tonn
garnfiskRisøyhamn
fra Senja-flåten.
Ãlesund
Grytøya
DetMyre
aller meste av
torsken er
SVERIGE
Alsv^g
NORGE
sendt
ut på markedet pakket
som skreimerket ferskfisk. Harstad
100 km
50 km stren– Her stilles de aller
Husøy, Troms
geste kvalitetskrav, og vi har
ikke hatt en eneste reklamasjon fra våre kunder. Når alle
involverte gjør en god jobb, så blanktorsk i isoporkasser. De
holder garnfisken kravene med innvendingene de måtte finne
mot kvaliteten er vi spent på å
god margin, sier Karlsen.
høre, sier Karlsen.
Skremmende
– I vår daglige aktivitet er «Må stoppes»
kvalitet en selvfølge, og dette Som daglig leder ved fiskehar vi arbeidet med i mange industribedriften er en av
år. Både overfor fiskerne som oppgavene å holde et øye med
leverer her, og internt i bedrif- svingningene i næringa gjenten. Det har vi lyktes med, og nom media. Forskernes fokus
vi vet at andre bedrifter får til på garnkvalitet er i så måte et
det samme. Da er det skrem- tema, og blant annet rappormende å oppleve at vanlige ten som kom i sommer, under
fiskespisende nordmenn ge- FiskeribladetFiskarens tittel
nerelt oppfatter garnfisk som «Stempler garnfisk som annenmindreverdig mat.
rangs», fikk mye oppmerksomhet.
Velkommen til Husøy
Her ble en Nofima-forsker
– Jeg er ikke i tvil om at dette sitert på at «Det norske garninntrykket i stor grad er skapt fisket må stoppes dersom målet
av Nofima-forskere som har er topp kvalitet på fisken».
stått fram i media og fortalt
om hvor dårlig garnfisken er. – Ødeleggende
Hvor de har sine tall og sta- – Å etablere et slikt generelt
tistikker fra er vanskelig å si, bilde av garnfisk er ødelegmen både forskere og ledelse gende for det kvalitetsarbeidet
i Nofima er herved invitert til vi driver. Det er fullt mulig å
å besøke oss her på Husøy. De produsere et produkt av toppkan gjerne få følge garnfisken, kvalitet fra garnfisk, men her er
fra den kommer opp av sjøen jo budskapet at man nærmest
til den er ferdigpakket som kan gi opp på forhånd.

MED GARN: Fisker Odd Rydningen om bord på Husøy-båten «Senja» sørger for at garnfisken blir
ivaretatt umiddelbart etter at den er kommet om bord. ALLE FOTO: KONSTANSE KARLSEN

– Det er selvfølgelig kvalitetsforskjeller når det gjelder
garnfisk, som det også er på
fisk fra andre redskaper. Her
spiller tross alt naturen også
en rolle. Men fisk som ikke
holder kravene sorteres ut, og
gir dårligere pris. Og motsatt:
God kvalitet premieres når vi
har økonomisk spillerom for
det. Dette har fiskerne hos oss

som rettesnor i sitt arbeid, og
ingen ønsker å komme på land
med råstoff av dårlig kvalitet,
konstaterer Karlsen.
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I styrehuset
– Skal man gi et generelt budskap, så er det at kvaliteten
på fisken i stor grad avgjøres
i styrehuset om bord. Skipperen avgjør hvordan han vil

bruke redskapene i forhold til
de muligheter han har for å ivareta fangsten på en forsvarlig
måte. Sagt på en annen måte:
En snurrevadfangst på 150 tonn
har ingenting hos oss å gjøre,
oppsummerer daglig leder Rita
Karlsen.
jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

skjeller
kan
– Rapporterer det
objektive
funn være snakk om.
Da hjelper det lite at fisken var
blank og fin på kaia, og at den
smakte ypperlig som skreimølje
dagen etter fangst. Mange krav
skal innfris før Skrei-merket er
berettiget, understreker Brox.
Men ingen av disse kravene
– Hvis man på
Husøya har
klart å legge
om måten
garnfisket
utføres på,
så er det
Magnar
glimrende,
Pedersen
sier Magnar
Pedersen,
direktør for fiskeri, industri
og marked i Nofima.
Han mener imidlertid
forskningsinstituttet i denne

saken ikke har gjort annet
enn å presentere objektive
forskningsresultater.
– Nofima har gjennom en
årrekke undersøkt kvalitet på
fisk fanget av ulike redskaper.
Våre funn viser at fisk fanget
med garn i gjennomsnitt har
til dels langt flere skader enn
andre redskaper. Som forskningsinstitutt er det vår oppgave å presentere slike funn,
og det har vi gjort gjennom
rapporter og foredrag, sier Pe-

dersen. – Vi har aldri påstått
at ikke garnfanget fisk kan ha
ypperlig kvalitet. Vi har bare
rapportert hva objektive funn
viser, og slike funn vil selvsagt være påvirket av hvordan
fisket og behandlingen av
fisken faktisk utføres.
– Ellers er det alltid hyggelig å bli invitert til Husøya,
så dette er noe vi vil snakke
nærmere med Rita Karlsen
om, avslutter Nofima-direktør
Pedersen.

KVALITET: Garnskrei pakket hos Brødrene Karlsen A/S etter
bransjens høyeste kvalitetskrav. Kundene befinner seg både i
inn- og utland. Ingen reklamasjoner så langt, konstaterer man.

gjelder hvilket redskap torsken
skal fanges med, kvalitetsrådgiveren har heller ingen motforestillinger mot at garnfisk
får sitt kvalitetsmerke.
– Ingenting er bedre enn at
Brødrene Karlsen på Senja
og deres fiskere har kommet
fram til måter å drive garnfiske
på som bevarer kvaliteten på
fisken. Jeg vet også at det nødvendige engasjementet er til
stede, sier Brox til FiskeribladetFiskaren.

Hver sin egenart
– De generelle kvalitets-innvendingene mot garn går på
at det er et redskap der fisken
setter seg fast og kan dø eller
bli skadet på et tidlig tidspunkt.
Videre risikerer man at fisken
får mye ”juling” på grunn av
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tøffe strøm- og værforhold eller
at den i verste fall drages borti
bunnen.

”

Garn har, som andre redskapstyper, sin
egenart når det gjelder
belastning på fisken.
Finner man den riktige
løsningen, så kan resultatet bli meget bra.
Jan Brox, kvalitetsrådgiver

– Garn har, som andre redskapstyper, sin egenart når det
gjelder belastning på fisken.
Finner man den riktige løsningen, så kan resultatet bli meget
bra, mener Brox.
Han understreker samtidig at

debatten nå i stor grad kommer
som en følge av fiskeindustriens
ønske om å sende ut så store
kvanta ferskfisk som mulig
på markedene mens muligheten er der. Både på grunn av
inntjeningsmulighetene, og
for å minske presset på andre
produksjonsformer senere i
sesongen.

Viktig holdbarhet
– Hovedgrunnen til de strenge
kvalitetskravene til den Skreimerkede torsken er holdbarheten. Kundene skal vite at
ferskfisken som ligger i is i sine
isoporkasser er førsteklasses
mat også mange dager etter
at den kom over kaikanten på
Myre eller på Husøya.
– Snakker vi om fisk som skal
saltes eller produseres på an-

jon.eirik.olsen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 22

Terje Jensen
Harstad
Det er ikke bare Edgar Henriksen av Nofima-forskerne som
har terget på seg fiskerne i det
siste med sine holdninger til
deltakerloven og fiskesalgslagsloven.
Minst like kontroversiell
er konklusjonene fra Nofimaduoen Akse og Joensson om at
garnfisk aldri kan bli hundre
prosent i forhold til kvalitet.
– De er med på å gi garnflåten
et ufortjent dårlig rykte. Det er

provoserende og det er feil, sier
Glenn Axel Johansen fra Napp
i Lofoten.

Mange myter
Johansen har i sin karriere deltatt i fiske med både snurrevad,
line, garn og juksa. Han mener
det eksisterer en rekke myter
rundt dette med kvalitet, og er
slett ikke enig i at krokfanget
fisk er bedre enn garnfisk.
– Jeg har opplevd å få håpløst
dårlig fisk på line som nærmest

var råtten innvendig og bare
måtte kastes på havet. Mens jeg
i min tid som garnfisker aldri
har fått en eneste fisk som har
vært nedklasset på grunn av
dårlig kvalitet. Da er det tøft å
få vite av forskere at vi aldri vil
kunne klare å levere garnfisk
av topp kvalitet. Det er frustrerende, demotiverende og bare
ødeleggende for næringa. Selv
leverer jeg veldig mye av garnfisken som jeg fisker til filetproduksjon hos Norway Seafoods,

Fakta: garnFiske
QQGarn er det viktigste redskapet

i kystfisket.

QQSå langt i år er det fisket over

90.000 tonn torsk med garn. Det
utgjør nesten halvparten av fangstene i kystfisket (47 prosent).

QQForskere i forskningsstiftelsen

Nofima konkluderer med at det
ikke er mulig å få fullstendig
lytefri kvalitet på fiskekjøttet når
det fiskes med garn.
QQSelv med kort ståtid, vil garnfisk få merker under skinnet fra
enten selve garnet eller fra utstyr
om bord, hevder de, merker
som ikke nødvendigvis vises på
utsiden.
QQBåde fiskere og fiskekjøpere
reagerer på dette, og mener
dette er ei ideell fordring, og at
garnfisk tilfredsstiller de aller
fleste kvalitetskrav i de aller
fleste anvendelser.
til ett av de tøffere markedene
når det gjelder kvalitetskrav.
Med et slikt utgangspunkt er

det fælt å måtte tåle å bli rakket ned på nærmest gjennom et
helt feksarliv for noe vi omtrent
daglig får bevis på ikke kan
stemme, sier Johansen.

Stolt garnfisker
Napp-fiskeren er stolt av å være
garnfisker, og mener forskerne
heller burde skryte av de som
gjør en profesjonell jobb med
dette redskapet som har eksistert siden Genesaretsjøen, i
stedet for å rakke ned på garnflåten samfengt.
– Garnfisket har klart seg
selv gjennom uminnelige generasjoner, ikke minst på grunn
av alle fortrinnene dette fiskeriet har både når det gjelder
seleksjon og andre fortrinn opp
mot ulike viktige anvendelser.
Det kan verken islandske redskapsforskere eller andre ta i
fra oss, sier Johansen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21

Jørgen forsker på blåmerker og garnhalere
Nofima-undersøkelser
har vist at 80
prosent av
linefisken er
førsteklasses, mens
bare 60
prosent av
garnfisken
Jørgen
er like god.
Vollstad
Jørgen
Vollstad på Sintef mistenker

garnhalerne for å bidra til
det negative resultatet for
garnfisken. Han planlegger
nå et prosjekt for å undersøke
effekten av ulike garnhalere
på fiskekvaliteten.
– Undersøkelsene vi har
gjort tidligere indikerer at
optimal garndrift kan gi
superfersk fisk med riktig
kvalitet. Men så har man altså
dekksutstyr som ikke er så
skånsom som det bør være i

forhold til kvalitet. Dette mener vi at det er viktig å finne
ut av, fastslo Sintef-forskeren
på Qualifish-konferansen
under LofotFishing sist uke.
I grove trekk er det tre
garnhalere som brukes.
Mange av de store bruker
det danske Net-Op-systemet.
Rapp Hydema har blitt mer og
mer vanlig på vanlige kystfiskebåter de seinere årene.
Men fortsatt er det mange

som sverger til det vanlige
garnspellet.
– Det siste er verst. Da får
fisken en knekk og en klem
både når den kommer inn
over rulla og når den går
igjennom spellet. Det er disse
knekkene som ødelegger. Du
ser ikke noe med skinnet på.
Men når du tar av skinnet, ser
du blåmerkene, hevdet Volstad på Qualifish-seminaret.
Hans kongstanke er å over-

føre systemet på en linehaler
til garndrifta.
– Da er min påstand at
kvaliteten på garnfisken med
en gang ville blitt bedre, sa
Vollstad i Kabelvåg.
Sintef-forskeren er nå på
jakt etter «prøvekaniner» for
å prøve ut både de interne
forskjellene mellom ulike
garnhalere og for å teste mulige andre løsninger.

som har eksistert siden Genesaretsjøen, i stedet for å
rakke ned på garnflåten samfengt.
- Garnfisket har klart seg selv gjennom uminnelige
generasjoner, ikke minst på grunn av alle fortrinnene
dette fiskeriet har både når det gjelder seleksjon og
andre fortrinn opp mot ulike viktige anvendelser. Det kan
verken islandske redskapsforskere eller andre ta i fra
oss, sier Johansen.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77 05 90 21
KVALITET: Napp-fisker Glenn Axel Johansen med
førsteklasse garnfisk ved kai i Svolvær. FOTO: TERJE
JENSEN FiskeribladetFiskaren 20. januar 2014
NAPP Nordland
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Dette kan bli framtidens tørrfisk
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 23.04.2015 15:10. Profil: Nofima.
Arne Fenstad.

Dårlig vær kan føre til at tørrfisken må tørkes
innendørs. - Vi har sett er at klimaet har endret
seg de senere årene, og spesielt nedbørmengden
har økt dramatisk, noe som gjør tørkeforholdene
ute vanskelig.
Dette har vi prøvd å ta tak i og se om det er
mulig å produsere tørrfisk innendørs. Det har blitt
tørket tørrfisk innendørs tidligere, men det var
basert på avskjær, filet og hodestykker. Nå har vi
tatt utgangspunkt i det tradisjonelle råstoffet,
hodekappet, sløyet og hel rund fisk. Det sier
Nofima-forsker John-Erik Haugen, som
presenterte den første innendørstørkede
tørrfisken på Brussel-messa denne uka.
Tørkeskap Flere organisasjoner står bak
prosjektet som er fullfinansiert av EU. Dårlig vær
kan føre til at mesteparten av tørrfisken må
tørkes innendørs i framtiden. Haugen og
kollegene har funnet opp et nytt tørkeskap, som
gjenskaper tørkeforholdene på hjellene. - Vi har
analysert innholdet i fisken for bakterier i løpet av
prosessen, blant annet lukt, smaksstoffer og
vanninnhold. I tillegg har vi gått gjennom alle
klimadataene de siste ti til femten årene, og sett
på hva som er de optimale tørkeforholdene. - Til
nå har vi gjort begrensede forbrukertester. Vi har
med oss et italiensk firma i prosjektet. De har
laget tradisjonelle italienske retter som folk har
fått blindteste mot høykvalitets tørrfisk fra
Lofoten. De som testet var ikke i stand til å
smake forskjellen og var veldig fornøyd med
innendørsproduktet. Det går kjappere
Haugen tror tørrfisknæringen kan få samme
utvikling som klippfisknæringen framover, der
produksjonen flytter innendørs. Mens
utendørstørking kan ta opp mot seks måneder,
tar det om lag en måned innendørs. - Vi kan se
tilbake til hva som tidligere skjedde i
klippfisknæringen. Der var det mange små og
mellomstore produsenter. Og når det kom nye
krav om HMS fra EU, var det mange som ikke
klarte seg og gikk dukken. Så ble det gjort en del
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forskningsprosjekter på innendørsproduksjon på
1970-tallet, som de fikk til. Og dette er større
industrianlegg, hvor flere produsenter gikk
sammen i større anlegg. Det samme kan man
tenke seg at kan skje med tørrfiskproduksjonen i
framtiden, sier Haugen. Vil samarbeide - Hvis vi
fortsatt får den utviklingen i klima som vi ser i
dag. Og når vi ser som vi så i fjor, da det var en
dårlig sesong med mange produsenter med røde
tall, så kan man tenke seg at økonomien også
blir en driver. - Jeg håper ikke de tradisjonelle

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

produsentene føler seg truet. Tvert i mot, vi ønsker å
jobbe på lag med dem. De sitter med mye kunnskap
som jeg som forsker, har all respekt for. Innendørstørket
tørrfisk på italiensk tv. Foto: Arne Fenstad
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/mDOvgpey
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Famlierederiet satser friskt
Lofotposten. Publisert på nett 23.04.2015 08:57. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Kai Nikolaisen.

Kurt og Håkon Håkonsen, far og sønn, satser
friskt med større båt og til sommeren mønstrer
også tredje generasjon på om bord i Lofothav.
TRIO: Kurt Håkonsen flankeres av sønnen Håkon
og barnebarnet Kristoffer foran rorhuset på
familiens nye stolthet og selvfølgelig har fått
navnet Lofothav. Foto: Kai Nikolaisen I vinter
solgte Kurt og Håkon Håkonsen den knapt 21
meter lange Lofothav som var bygget i 1995. Nå
er de klar til å starte fisket med nye Lofothav. Båten het tidligere Årøyfisk og holdt til på Bleik.
Etter at den var en liten periode i Moskenes
kjøpte vi båten. Den er nesten 24 meter lang og
er bygget i 2002. Den er rigget for snurrevad og
not, forteller Håkon Håkonsen som er skipper om
bord. Lofothav er også rigget for levering av
levende fisk. -Det er en viktig grunn til at vi tok
denne investeringen. Ved å levere levende får vi
50 prosent kvotebonus. I år blir vi ikke å leverer
levende, men til neste år er vi med, slår Håkon
fast. I tillegg til båten har de også kjøpt mer
sildekvote. -Vi har kvote for torsk, sei, hyse, sild
og blåkveite. I tillegg fører vi sild til fabrikker på
høsten, forteller Håkon. Både han og faren er klar
på at de to båtene ikke kan sammenlignes. Gamle Lofothav var en god båt, men på denne er
alt mye større. Det gjelder både utstyr og komfort
om bord. Vi kan laste 40 tonn mer sild på denne
enn på gamlebåten, sier Håkon. -Det er også mye
større plass om bord for mannskapet. Vi har en
spiseplass i messa og ikke minst er byssa mye

større. Der skal jeg kose meg, slår Kurt fast. Fem mann,
inkludert en lærling, får sin arbeidsplass om bord. I
sommer blir det tre generasjoner Håkonsen om bord. Min sønn, Kristoffer, begynner som lærling om bord, og
det blir artig, forteller Håkon. -Jeg gleder meg til å
begynne fast om bord. Gamlingene kan mye, flirer
Kristoffer. Interessen til Kristoffer er en av grunnene til
at det ble ny båt. -Håkon har bevisst at han er en dyktig
fisker og Kristoffer har det i seg. Jeg legger ikke skjul på
at det er litt artig at de fører arven videre, sier Kurt. På
spørsmål om hvor mye investert blir det stille i rorhuset.
-Det er helt klart en stor investering, men hvor mye vil vi
ikke ut med, slår Kurt og Håkon Håkonsen fast. De har
hele torskekvoten igjen og nå går turen på Finnmarka før
det blir hysefiske i Lofoten til sommeren.
Her kan du lese om flere nye fiskebåter i Lofoten:
Ny båt til Lofoten
Fortøyer 30 millioner i ny båt
Ny båt til Ballstad
35 fot store "Bjørnson" kom til Napp
Flere båter gir mer kvote til Laukvik
© Lofotposten
Se webartikkelen på http://ret.nu/AnElas1a
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– Massiv støtte til Melbu-samfunnet
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 23.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
TOR JOHANNES JENSEN. Side: 23.

HADSEL: – Alle slår ring om deltagerloven,
fiskesalgslagsloven og Melbu som lokalsamfunn,
sier Siv Dagny Aasvik (Ap) etter at et enstemmig
Nordland fylkesting har uttalt seg om rammene
for framtidas sjømatindustri.
En fornøyd Aasvik sier seg veldig fornøyd med at
det enstemmige fylkestinget støtter opp om
deltakerloven og fiskesalgslagsloven når
fylkestinget onsdag vedtok sin høringsuttalelse til
rapporten fra Tveteråsutvalget, eller
Sjømatindustriutvalget.

HADSEL: – Alle slår ring
om deltagerloven, fiskesalgslagsloven og Melbu
som lokalsamfunn, sier
Siv Dagny Aasvik (Ap)
etter at et enstemmig
Nordland fylkesting har
uttalt seg om rammene
for framtidas sjømatindustri.

analyser av sjømatnæringens
rammevilkår og drøftinger med
sikte på å styrke konkurranseevnen til sektoren.
Selv om man sier seg enig i
mange av vurderingene, trekker fylkestinget opp ei annen
retning på flere områder:

TOR JOHANNES JENSEN

Et enstemmig fylkesting sier
altså at fiskesalgslagsloven bør
opprettholdes, samtidig som
man mener lov og forskrift kan
justeres.
Man etterlyser bedre kvalitetsarbeid fra næringa selv.
– Fylkestinget konstaterer
at det ikke lenger bare er aktive
fiskere som eier fartøy og kvoterettigheter. Det er ingen garanti for at kvoterettighetene
blir forvaltet til fellesskapets
beste selv om de disponeres av
fiskere. Fylkestinget har forståelse for argumenter som taler
for at fiskeindustrien bør ha
rett til å eie fiskefartøy med tilhørende kvoter og således investere i økt råvaresikkerhet,
men mener at denne muligheten bør kunne løses innenfor
eksisterende deltakerlov og
med eventuell bruk av unntaksbestemmelsen, heter det videre.

t o r j o @ b l v. n o

En fornøyd Aasvik sier seg veldig fornøyd med at det enstemmige fylkestinget støtter opp
om deltakerloven og fiskesalgslagsloven når fylkestinget onsdag vedtok sin høringsuttalelse
til rapporten fra Tveteråsutvalget, eller Sjømatindustriutvalget.
– Dette er et kraftig signal
til regjeringa om at de folkevalgte i Nordland mener at forvaltningen av fellesskapets ressurser skal komme kystsamfunnene til gode, mener Aasvik.
– Dette en massiv støtte til
Hadsel og Melbu som lokalsamfunn, for dagens arbeidsplasser og fremtidige arbeidsplasser. Støtten fra de folkevalgte på fylket er også viktig
for alle leverandørbedriftene til
sjømatindustrien, legger hun
til.

Uttalelsen fra fylkestinget slår
fast at Nordland er landets største sjømatfylke og peker på at
både fiskeri, foredling og oppdrett har en samfunnskontrakt.
Fylkestinget gir honnør til
Tveterås-utvalget for grundige

Annen retning Uttalelsen fra fylkestinget slår fast
at Nordland er landets største sjømatfylke og
peker på at både fiskeri, foredling og oppdrett har
en samfunnskontrakt.
Fylkestinget gir honnør til Tveterås-utvalget for
grundige
analyser av sjømatnæringens rammevilkår og
drøftinger med sikte på å styrke
konkurranseevnen til sektoren.
Selv om man sier seg enig i mange av
vurderingene, trekker fylkestinget opp ei annen
retning på flere områder: Beholde lovene Et
enstemmig fylkesting sier altså at
fiskesalgslagsloven bør opprettholdes, samtidig
som man mener lov og forskrift kan justeres.
Man etterlyser bedre kvalitetsarbeid fra næringa
selv.

Dessuten peker fylkestinget på
at strukturkvoteordningene i
fiskeflåten på den ene sida har
gitt bedre lønnsomhet, men
også sentralisering – og at man
ikke bør strukturere i flåten
under 11 meter.

Siv Dagny Aasvik (Ap) mener fylkestinget har gitt massiv støtte
til Melbu som lokalsamfunn med sin høringsuttalelse til Tveterås-utvalget.

Leveringsplikten
Og så er uttalelsen klar om leveringspliktige trålere:
– Fylkestinget understreker
at de rettighetene som industritrålerne har er historiske. Dersom fartøyene ikke oppfyller
de avtaler som ligger til grunn
skal konsesjonene tilbakeføres
til lokalsamfunnet der hvor de
hadde sin opprinnelse, sier høringsuttalelsen.
Om oppdrettsnæringa sier
Nordland fylkesting at lokali-

tetsbiomassen bør være avgjørende for hvor mye som kan
produseres.

Markedsadgang
Uttalelsen mener myndighetene bør konsentrere seg om å
arbeide for bedre markedsadgang, levendelagring av torsk
og andre arter, kvalitetsfremmende tiltak, generisk markedsføring, og effektiv kontroll
av fangst og landinger.

Støtter Kystvakta og Orion
HADSEL: – Signalene fra
forsvaret om at Kystvakstbasen på Sortland
og Orionflyene på Andøya kan bli avviklet er
svært
bekymringsfulle,
sier Siv Dagny Aasvik
(Ap).

sen på Sortland til Haakonsvern i Bergen, og å legge ned
Orionbasen på Andøya.
Siv Dagny Aasvik tok denne
uka initiativ til en uttalelse fra
fylkestinget i Nordland som
støtter videreføring av begge.
Aasvik trekker fram trusselbildet som er i endring.
– Vi vet at det er behov for
sterk tilstedeværelse i nordområdene for å forsvare og bekref-

te Norges suverenitet. Da er
både Orionflyene og Kystvaktas tilstedeværelse i nord av
stor betydning, sier Aasvik.
Uttalelsen fra fylkestinget
vektlegger også de sivile oppgavene til Kystvakten, som
blant annet handler om kontrollvirksomhet og bistand ved
redningsaksjoner.
– Nordland, Troms, og Finnmark har ei lang kyststripe med

mye aktivitet. Det er viktig for
befolkningen her at vi har Kystvakten til å sørge for at fiskeressursene ikke overbeskattes at tyvfiskere, og vissheten
om at de finnes gir en ekstra
trygghet til alle som ferdes på
sjøen. Derfor er det viktig at basen forblir i nord, sier Aasvik.

Fylkeskommunen kjemper for Skagen
HADSEL: Nordland fylkeskommune arbeider videre for lengre rullebane
og billigere billetter ved
Stokmarknes lufthavn.
TOR JOHANNES JENSEN
t o r j o @ b l v. n o

Det slår fylkesråd for samferdsel, Hild-Marit Olsen (Ap), i
svaret sitt på et spørsmål i fylkestinget fra Siv Dagny Aasvik
(Ap).
Aasvik tok opp Avinors avgjørelse om å utsette forleng-

elsen av rullebanen, og dessuten kampen for å få Stokmarknes lufthavn inn i FOT-systemet
der staten kjøper flyruter, for å
få ned billettprisene.
Olsen viste i svaret til at Avinor holder på å utrede framtidas lufthavnstruktur i forbindelse med Nasjonale transportplan 2018 – 2027.
– Utredningen kommer på
høring til fylkeskommunene og
berørte kommuner i mai, og det
vil da være anledning å komme
med innspill knyttet til utvidelsen av Skagen lufthavn,

Stokmarknes

Rektor har
sagt opp
HADSEL: Odd Magne Nicolaisen har sagt opp stillinga som
rektor ved Stokmarknes skole,
erfarer Bladet Vesterålen.
Det lyktes oss i går ikke å få
en kommentar, verken fra Nicolaisen eller oppvekstsjef Torbjørn Lappegard.

Lokaliteter
med dårlig
tilstand

Beholde lovene

Ikke strukturere sjarkene

Bladet Vesterålen har fortalt at
forsvarssjefens fagmilitære råd
vurderer å flytte Kystvaktsba-

- Dette en massiv støtte til Hadsel og Melbu som
lokalsamfunn, for dagens arbeidsplasser og
fremtidige arbeidsplasser. Støtten fra de
folkevalgte på fylket er også viktig for alle
leverandørbedriftene til sjømatindustrien, legger
hun til.

1

– Massiv støtte til
Melbu-samfunnet

Annen retning

- Dette er et kraftig signal til regjeringa om at de
folkevalgte i Nordland mener at forvaltningen av
fellesskapets ressurser skal komme
kystsamfunnene til gode, mener Aasvik.

Nyheter

Bladet Vesterålen Tor 23. april 2015

kommenterte Hild-Marit Olsen
i fylkestinget.
Og så slo hun fast at at fylkesrådet flere ganger har tatt
opp ønsket om å få Stokmarknes lufthavn inn i FOT-rutenettet. Neste vår vil Samferdselsdepartementet lyse ut ny anbudskonkurranse
for
de
regionale lufthavnene. I løpet
av i år skal grunnlaget for konkurransen ut på høring, og i forkant skal Møreforsking Molde
AS lage ei utredning om flyrutekjøpene i Nord-Norge. Den skal
være ferdig i løpet av ei ukes tid

og blir en del av høringa.
– Rapporten vil være en del
av grunnlaget for arbeidet med
krav som skal gjelde for flyrutene i kontraktperiode 1. april
2017 og inntil fem år framover.
Frist for levering av utredningen til samferdselsdepartementet er 30. april 2015.
– Denne høringen gir oss på
ny en mulighet til å belyse viktigheten av å få Stokmarknes
inn som en del av FOT-rutenettet, påpekte Olsen i svaret.

Fylkesmannen ber Eidsfjord
Sjøfarm AS og Nordlaks Oppdrett AS redegjøre for drifta av
lokaliteter med dårlig tilstand.
For Eidsfjord Sjøfarm gjelder det lokalitetene Stretarneset, der lokaliteten ble vurdert å
ha dårlig tilstand ved maks belastning høsten 2010, og på nytt
igjen i fjor høst. Det er planlagt
12 måneders brakklegging her
nå.
For Nordlaks Oppdrett gjelder det lokalitetene Dragnes og
Sandnes Ø.
På Dragnes vurderte man tilstanden som svært dårlig ved
en undersøkelse på maksimal
belastning i 2009, god tilstand
igjen i 2012 etter brakklegging,
og dårlig etter maksimal belastning i 2013. Da var det planlagt
over et års brakklegging. Nå vil
man ha en ny undersøkelse før
utsett i år. Hvis tilstanden da er
god, trenger man ikke nærmere
redegjørelse her.
For Sandnes Ø var tilstanden
dårlig ved en undersøkelse
under maks belastning i 2013.
Etter et halvt års brakklegging
var tilstanden god, og så igjen
dårlig ved utslakt i oktober i
fjor høst. Heller ikke her trenger man videre redegjørelse såfremt en ny undersøkelse før
utsett i år viser at lokaliteten er
godt restituert.

Hver fjerde
rentekrone i
fortjeneste
På grunn av lave renter tjener
bankene svært godt på kunders
boliglån.
Maria Nervik (29) fikk satt
ned renten på sitt boliglån, etter
å ha undersøkt renten i andre
banker. Hennes bank senket
renten fra 3,2 til 2,9 prosent,
sier Nervik til Dagens næringsliv.
Det lønner seg å prute, da
det er stor avstand i rentenivået
på nye og eksisterende lån med
flytende rente. I Norge oppgir
bankene kun rentenivået for
ulike kundegrupper, og ikke
hva gjennomsnittskunden faktisk betaler for å låne penger.
Den ubevisste kunden betaler
ofte for høy rente, og bankenes
fortjeneste blir holdt oppe ved
hjelp av høy rente hos kunder
som ikke pruter på boliglånet.
Hovland i BN Bank mener at
bankene bør tvinges til å vise
hvilke rente kundene i snitt betaler på boliglånet.
– Kundene er for lojale, men
snittet sier ikke noe om hva
som er mulig å prute seg ned til,
sier fagdirektør Jorge Jensen i
Forbrukerrådet.

- Fylkestinget konstaterer at det ikke lenger bare er
aktive fiskere som eier fartøy og kvoterettigheter. Det er
ingen garanti for at kvoterettighetene blir forvaltet til
fellesskapets beste selv om de disponeres av fiskere.
Fylkestinget har forståelse for argumenter som taler for
at fiskeindustrien bør ha rett til å eie fiskefartøy med
tilhørende kvoter og således investere i økt
råvaresikkerhet, men mener at denne muligheten bør
kunne løses innenfor eksisterende deltakerlov og med
eventuell bruk av unntaksbestemmelsen, heter det
videre.
Ikke strukturere sjarkene Dessuten peker fylkestinget på
at strukturkvoteordningene i fiskeflåten på den ene sida
har gitt bedre lønnsomhet, men også sentralisering - og
at man ikke bør strukturere i flåten under 11 meter.
Leveringsplikten Og så er uttalelsen klar om
leveringspliktige trålere: - Fylkestinget understreker at de
rettighetene som industritrålerne har er historiske.
Dersom fartøyene ikke oppfyller de avtaler som ligger til
grunn skal konsesjonene tilbakeføres til lokalsamfunnet
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der hvor de hadde sin opprinnelse, sier
høringsuttalelsen.
Om oppdrettsnæringa sier Nordland fylkesting at
lokalitetsbiomassen bør være avgjørende for hvor mye
som kan produseres.
Markedsadgang Uttalelsen mener myndighetene
bør konsentrere seg om å arbeide for bedre
markedsadgang, levendelagring av torsk og andre
arter, kvalitetsfremmende tiltak, generisk
markedsføring, og effektiv kontroll av fangst og
landinger.
Støtter Kystvakta og Orion
HADSEL: - Signalene fra forsvaret om at
Kystvakstbasen på Sortland og Orionflyene på
Andøya kan bli avviklet er svært bekymringsfulle,
sier Siv Dagny Aasvik (Ap).

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

Aasvik trekker fram trusselbildet som er i endring.
- Vi vet at det er behov for sterk tilstedeværelse i
nordområdene for å forsvare og bekrefte Norges suverenitet. Da er både Orionflyene og
Kystvaktas tilstedeværelse i nord av stor betydning, sier
Aasvik.
Uttalelsen fra fylkestinget vektlegger også de sivile
oppgavene til Kystvakten, som blant annet handler om
kontrollvirksomhet og bistand ved redningsaksjoner.
- Nordland, Troms, og Finnmark har ei lang kyststripe
med
mye aktivitet. Det er viktig for befolkningen her at vi har
Kystvakten til å sørge for at fiskeressursene ikke
overbeskattes at tyvfiskere, og vissheten om at de
finnes gir en ekstra trygghet til alle som ferdes på sjøen.
Derfor er det viktig at basen forblir i nord, sier Aasvik.
Bildetekst: Siv Dagny Aasvik (Ap) mener fylkestinget har

Bladet Vesterålen har fortalt at forsvarssjefens
fagmilitære råd vurderer å flytte Kystvaktsba-

gitt massiv støtte til Melbu som lokalsamfunn med sin

sen på Sortland til Haakonsvern i Bergen, og å
legge ned Orionbasen på Andøya.

© Bladet Vesterålen

høringsuttalelse til Tveterås-utvalget.

Siv Dagny Aasvik tok denne uka initiativ til en
uttalelse fra fylkestinget i Nordland som støtter
videreføring av begge.
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Klargjøres før dåp
Tidens Krav. Publisert på nett 22.04.2015 14:06. (Oppdatert 22.04.2015 14:06) Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Ole Knut Alnæs.

Helt ny båt klargjøres i Kristiansund før dåp i på
Frøya i helga. Brønnbåten Gåsø Viking la til kai i
Kristiansund natt til onsdag. (Oppdatert:
22.04.2015 14:06)
Den skal døpes hos rederiet Gåsø på Frøya på
lørdag sammen med den 25 meter lange
servicebåten Frøy Server, en ny servicekatamaran
og en dykkerbåt.
Gåsø Viking er 78 meter langt og 16 meter
bredde. Det er laget for å frakte levende fisk, og
starter på en treårskontrakt med Lerøy Midt.
Fartøyet har topp moderne fiskehåndteringsutstyr
med lukket teknologi.
Fartøyet er bygget ved Sefine Shipyard i Tyrkia og
kommer direkte derfra. Møre Maritime i
Kristiansund har hatt ansvaret for
konseptutvikling, skipsdesign og detalj
engineering av hele fartøyet.
Servicebåten Frøy Server er også designet av
Møre Maritime. Den ble levert fra Sletta Verft i
Aure i desember.
Kristiansund havn nyheter
© Tidens Krav
Se webartikkelen på http://ret.nu/20G5AFA
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- Tveteråsutvalget misforstår
Intrafish - Login (1 likt treff). Publisert på nett 22.04.2015 05:00. Profil: Diverse, Klippfisk.

Sjømatindustriutvalget mener det er nødvendig
med en lovmassaker for å sikre fiskeindustrien
fersk torskeråstoff. Overkill, mener fiskekjøperne
i Fiskekjøpernes Forening.
User
Fiskekjøperne viser til at råstoffet som trengs
finnes rett foran nesen på folk - som frossent
trålråstoff.
Løsningen ligger snublende nær. Fisken må i
større grad bringes i land slik at industrien kan
utnytte markedene for ferske fiskedelikatesser.
De tradisjonelle markedene for den best betalte
klippfisken og tørrfisken, krever også en vare
basert på ferskt råstoff. Frysetrålerne klarer ikke
denne oppgaven, hevder foreningen i sin
høringsuttalelse.
Det konkrete forslaget de kommer med, er at det
gradvis og årlig tilbakeføres ti prosent av
trålkvotene fra trål til kyst, slik at både
fiskeindustrien, trålerrederne og markedet får
tilpasset seg.
De siste årene har tvert imot stadig mer av
fiskeråstoffet blitt fryst ombord og solgt ut på
auksjon, enten det gjelder trålråstoff, autolinefisk
eller råstoff fra den største kystflåten. Nesten 50
prosent av all fisk som landes i Norge i dag er
frossenfisk. Det aller meste av dette er trålfisk.
Dersom denne fisken heller hadde blitt fisket og
levert fersk av kystflåten, så hadde aktivitet og
verdiskapning i næringen økt med flere milliarder
kroner, hevdes det i uttalelen fra Fiskekjøpernes
Forening.
Stadig flere Foreningen organiserer omlag 35 av
fiskeindustribedriftene her til lands, de fleste av
dem mellomstore og små bedrifter spredt fra
Hordaland i sør til Finnmark i nord.
I følge Helge Haug på Ballstad i Lofoten, som er
nestleder i foreninga, så har de hatt henvendeler
fra ganske mange bedrifter i tillegg som har
meldt interesse for medlemskap, men hvor de av
reint administrative grunner ikke har klart å ta
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unna midt under vintersesongen.
Eierskap - Vi synes det er viktig å få frem at det
på langt nær er alle som deler Sjømat Norge sitt
syn i viktige saker. Dette er et eksempel på det,
sier Haug.
At fiskeindustrien skal eie kvoter, kan være en
god tanke. Men den mangler praktisk realisme.
de fleste industriaktører har verken kapital til å
kjøpe kostbare fiskekvoter eller kompetansetil å
drive et lønnsomt fiske, heter det i uttalelsen fra
foreningen.
Stor - liten De legger stor vekt på at det må tas
grep som gjør det mulig å utnytte fiskeressursen
der den finnes. De mener forslagene fra
Tveteråsutvalget vil være ødeleggende for en
differensiert fiskeindustri, med det resultat at
mange kystbygder legges øde. I ytterste
konsekvens ser de for seg allmenningens
ressurser som et verdipapirer på børsen.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

regnskapsregistre. Vi er absolutt enig at en omlegging av
fiskeripolitikken må til for å øke lønnsomhet og
verdiskapning i fiskeindustrien. Men vi mener løsninger
ligger i at:
Det må landes mer fersk fisk ved gradvis å føre kvoter
fra trålerne tilbake til kystflåten.
Etter islandsk mønster må lineflåten som leverer fisken
fersk, tildeles ekstra kvoter.
Siden kystflåten er mest lønnsom, er det
samfunnsøkonomisk viktig at denne sikres
avsetningsmuligheter ved å bevare mottak og bosetning
langs kysten.
© Intrafish - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/j51vqwC4

Oversikt over like treff
- Tveteråsutvalget misforstår
Fiskeribladet Fiskaren 22.04.2015

Ingen forskere har hittil funnet belegg for at det
finnes stordriftsfordeler i norsk fiskeindustri.
Dette kan enhver også lese i offentlige
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Mener merkevarebygging er avgjørende for norsk sjømat
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 21.04.2015 20:22. Profil: Diverse, Klippfisk.

Innovasjon Norge mener de som makter å
differensiere produktene sine fra andres, som
har størst mulighet til å få suksess.
- Merkevarebygging gir økt kundelojalitet og
høyere pris, sier Petter Ustad, ansvarlig for
sjømatsatsingen i Innovasjon Norge, i en
pressemelding.
I dag åpnet Seafood Exp Global (SEG) i Brussel.
På den norske fellesstanden i regi av Innovasjon
Norge står 55 bedrifter og viser seg frem for
andre interessenter fra 150 land.
Ifølge Innovasjon Norge faller satsingen på
sjømatnæringen sammen med omstillingen fra
den sterke petroleumsbaserte økonomien. For at
norsk sjømatnæring rustr seg best mulig mot
konkurrentene i det globale markedet, anbefaler
Innovasjon Norge norske bedrifter å satse på
markedstilpasning og merkevarebygging.
- Merkevarebygging er et grep for å få økt lojalitet.
Kundene blir kjent med produktets gode
egenskaper og kan stole på at det har samme
kvalitet hver gang. Tryggheten av å få kvalitet gjør
kundene mer villige til å betale en høyere pris.
Dette kan igjen styrke bedriften mot angrep fra
konkurrenter, som lavprisprodusenter, og gi økt
vekst, sier Ustad.
Sunnhordlandsselskapet Salma er blant dem
som har bygget opp en sterk merkevare, og
Salmaeraw er nominert til innovasjonsprisen Prix
d'Elite i Brussel.
- Merkevarebygging har vært svært viktig for at vi
skulle bevege oss framover i verdikjeden.
Nytenking og tilpasning gjennom alle ledd fra hav
til fat inklusive oppfølging av salgsleddet har vært
nødvendig, mener Simon Nesse Økland, salg og
markedssjef Bremnes Seashore AS som har
aksjemajoriteten i Salmon Brands AS, eier av
merkevaren Salma.
Innovasjon Norge sliter også med utfordringer,
som de håper å kunne ta tak i under SEG, blant
annet at markedsandelen har gått ned fra rundt
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80 til 50 prosent når det gjelder norsk klippfisk til
Brasil.
- Avgjørende for at norsk klippfisknæringen skal
kunne ta tilbake markedsandeler i det viktige
klippfiskmarkedet Brasil, er satsing på
merkevarebygging og tilpasning til den moderne
brasilianske forbruker, mener Renata Prado fra

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

Innovasjon Norges Brasil-kontor.
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/0lAU9GhF
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- Næringen må gripe mulighetene
Kyst.no. Publisert på nett 20.04.2015 11:40. Profil: Oppdragsgivere, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

12 og 13 mai arrangerer FHF Kurs i FoU og
virkemiddelbruk i Sogn og Fjordane for
sjømatnæringa.
Vi ønsker å drive frem FoU og har disse kursene
som et prosjekt i kompetanseprogrammet vårt
som avsluttes neste år, forteller Astri Pestalozzi
fra FHF.
Linn Therese Skår Hosteland
- At det kommer slike kurs spesifikt mot
sjømatnæringen seinere er ikke sikkert så
næringen må gripe mulighetene, fortsetter
Pestalozzi.
FHF har arrangert flere slike kurs fylkesvis både i
Hordaland, Rogaland, Finnmark, Nordland, Troms
og Møre og Romsdal.
Astri Pestalozzi. Foto: Klara Johansen.
- Kursene arrangeres i samarbeid med det lokale
virkemiddelapparatet og disse er forskjellige fra
fylke til fylke. De er tilpasset næringen lokalt, for
at de skal være så nyttige som mulig, sier hun.
Kurset tar utgangspunkt i de aktuelle
utviklingsbehovene til bedriftene, og går gjennom
hvordan man jobber med problemstillinger, søker
stønad og setter i gang FoU-prosjekter.
- Tilbakemeldingene vi får er at dette er svært
nyttig ved at de får oversikten og kunnskapen de
trenger for å drive målrettet FoU. Noen har også
fortalt at de har fått gjennomslag på søknader
etter kurset, sier Pestalozzi.
Hun forteller at det er viktig møteplass for både
ulike aktører i næringen, virkemiddelapparatet og
forskningen.
- Vi legger blant annet opp til workshop hvor man
kan fra input og dele erfaringer. Dersom du har et
pågående prosjekt må du gjerne ta det med, sier
hun.
Kurset går over to samlinger, som starter og
slutter med lunsj: - første samling 12. mai kl
1215 - 13. mai kl 1400 i Måløy - andre samling
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16. juni kl 1200 - 17. juni kl 1330 i Florø
Fristen for påmelding er 27 april. For ytterligere
informasjon og påmelding se her.
© Kyst.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/HGB6CbQa
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Oppstart av ferskfiskordningen for torsk
Fiskeridirektoratet (1 likt treff). Publisert på nett 20.04.2015 11:18. (Oppdatert 20.04.2015 16:46) Profil: Diverse, Fangstbasert
akvakultur.

startet ferskfiskordningen for fiske av torsk nord
for 62 N. Ordningen innebærer at fartøy som
lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk.
(Oppdatert: 20.04.2015 16:46)
Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har
torskekvote igjen eller ikke.Ordningen er er en
videreføring fra tidligere år.
Kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med
lasteromskapasitet under 500m som fisker med
konvensjonelle redskap, kan delta i ordningen.
Totalt er 19 300 tonn torsk avsatt til
ferskfiskordningen, hvorav 17 200 tonn er fordelt
til fartøy i lukket gruppe og 2 100 tonn er fordelt
til fartøy i åpen gruppe.
Reguleringen
Fra og med 6. april er kvotetillegget på 20
prosent på ukebasis. Kvotetillegget øker til 30
prosent 29. juni.
Kvotetillegget regnes ut fra all samlet fersk
fangst i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00
til og med søndag kl. 23.59.

er torsk.

Fangst som overstiger 50 prosent på den enkelte
landing vil ikke være gjenstand for inndragning
under ferskfiskordningen.

Kvotetillegg etter ferskfiskordningen skal regnes ut fra
samlet fangst på ukebasis. På ukebasis har fartøyet i
dette tilfellet landet 40 prosent torsk.

Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, vil
fangst av torsk som overskrider den til enhver tid
tillatte torskeandel i henhold til
ferskfiskordningen på ukebasis inndras.

Dersom prosentsatsen på ferskfiskordningen er 20
prosent på ukebasis, vil 200 kg av de 400 kg med torsk
som fartøyet har landet bli belastet ferskfiskordningen,
og 200 kg belastes fartøyets egen kvote.

Fartøy som har torskekvote igjen blir kun
kvotebelastet for den delen av torskefangsten
som overstiger den gjeldende prosenten på
ferskfiskordningen, i den tid ordningen pågår.

Dersom prosentsatsen er 30 prosent på ukebasis vil
300 kg belastes ferskfiskordningen og 100 kg belastes
fartøyets egen kvote.

Ferskfiskordningen omfatter ikke torsk som
utløser kvotebonus som følge av levendelagring.

Hvem kan delta i ferskfiskordningen? Forutsetninger for
å kunne delta i ferskfiskordningen for torsk nord for 62
N:

Regneeksempel Et fartøy har eksempelvis 1 000
kg torsk igjen av kvoten. I løpet av en gitt uke (fra
og med mandag til og med søndag) lander
fartøyet fersk fisk, totalt 1 000 kg, hvorav 400 kg

1. Fartøy må levere all fangst fersk. 2. Fangsten må
leveres som rund eller sløyd hodekappet torsk. 3.
Fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand
og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.
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I tillegg må fartøyet ha deltakeradgang i lukket
eller åpen gruppe i henhold til forskrift 19.
desember om adgang til å delta i
kystfartøygruppens fiske for 2015 kapittel 2 nr II.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

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

Oversikt over like treff
Alle kan få mer torsk

Fiske på ferskfiskordningen for torsk nord for 62
N kan stoppes når kvoten er beregnet oppfisket.

Kyst og Fjord 21.04.2015 06:33

Kontakt Maja K. Brix Synnøve Liabø
© Fiskeridirektoratet
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Gledelig rekord
Framtid i Nord HTG. Publisert på trykk 18.04.2015. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 16.

De tre første månedene har fiske-eksporten gått
langt bedre enn man kunne fryktet.

16

I første kvartal ble det eksportert fisk for 17,4
milliarder kroner fra Norge. Det er ny rekord. For
våre lokale fiskere og fiskeindustrien er dette
svært gode nyheter.

Lørdag 18. april 2015

Gledelig
rekord

De tre første månedene har fiskeeksporten gått langt bedre enn man
kunne fryktet.

Spesielt hyggelig er det å se tallene for fersk
torsk. «Skrei» er i år en egen kategori i
statistikken. Så langt er det eksportert 3.548
tonn skrei. Eksportørene har fått pene 31,37
kroner kiloet for helfisk av kystens Rolls Royce,
skreien. Dette er syv kroner kiloet bedre enn fryst
fisk, som selges i et verdensmarked og i stor
grad (ca 40 prosent) havner i Kina.

Vi registrerer at nordnorske fisketilvirkere har
mye å gå på. Østlendingene melder at torsk og
torsketunger gjerne koster mer enn 200 kroner
kiloet. I det berømte kjøpesenteret KaDaWe i
Berlin kostet fersk skrei fra Norge 49 euro kiloet i
«Den stille uke». Det tilsvarer 421 kroner kiloet.
Fiskerne får 16 kroner kiloet...

Spesielt hyggelig er det å se tallene for fersk
torsk. «Skrei» er i år en egen kategori i statistikken. Så langt er det eksportert 3.548 tonn
skrei. Eksportørene har fått pene 31,37 kroner kiloet for helfisk av kystens Rolls Royce,
skreien. Dette er syv kroner kiloet bedre enn
fryst fisk, som selges i et verdensmarked og i
stor grad (ca 40 prosent) havner i Kina.
Fersk torskefilet er betalt hele 15 kroner kiloet bedre i første kvartal i år enn på samme tid
i fjor. Selv torskeblokka er syv kroner bedre
betalt i år enn i fjor. Når vi legger til at klippfisken er opp 16 kroner kiloet, at nøkkelproduktet saltfisk er opp ti kroner og tørrfisken
er opp hele 27 kroner kiloet, regner vi med
at det skal være mulig å oppdrive et og annet
glis langs kysten.
Vi registrerer at nordnorske fisketilvirkere
har mye å gå på. Østlendingene melder at
torsk og torsketunger gjerne koster mer enn
200 kroner kiloet. I det berømte kjøpesenteret KaDaWe i Berlin kostet fersk skrei fra Norge 49 euro kiloet i «Den stille uke». Det tilsvarer 421 kroner kiloet. Fiskerne får 16 kroner
kiloet...
Frontene er nokså steile etter at professor
Ragnar Tveterås presenterte Sjømatindustriutvalgets innstilling tett før jul i fjor. Den
mest sentrale problemstillingen Tveterås
reiser, er manglende lønnsomhet i industrileddet. Over tid har lønnsomheten vært på
under èn prosent. Slik kan det ikke fortsette.
Det skjønner alle. Det må imidlertid respekteres at alle ikke støtter opp under de virkemidlene Tveterås & co. foreslår å bruke for å
bedre lønnsomheten.
Det «suget» norsk fiskendustri har hatt i vinter etter fersk torsk, er gledelig. Vi håper at
industribedriftene tjener masse penger i år.
Det kan industrien sårt trenge etter mange
svake år. Vi er spent på hva fiskerne sier når
de får se prisøkningen industrien har gledet
seg med. Fiskerne har fått cirka fire kroner
mer per kiloet i år enn på samme tid i fjor.

FiN mener…

Fersk torskefilet er betalt hele 15 kroner kiloet
bedre i første kvartal i år enn på samme tid i fjor.
Selv torskeblokka er syv kroner bedre betalt i år
enn i fjor. Når vi legger til at klippfisken er opp 16
kroner kiloet, at nøkkelproduktet saltfisk er opp ti
kroner og tørrfisken er opp hele 27 kroner kiloet,
regner vi med at det skal være mulig å oppdrive
et og annet glis langs kysten.

I første kvartal ble det eksportert fisk for 17,4
milliarder kroner fra Norge. Det er ny rekord.
For våre lokale fiskere og fiskeindustrien er
dette svært gode nyheter.

Kjetil
Nielsen
Skog
ansvarlig redaktør
kjetil@framtidinord.no
Twitter: @knskog
901 97 329

Ap vil strupe taxfreeordningen

Inntektene fra taxfreesalg er avgjørende for
å finansiere driften av
Avinors mindre flyplasser

Av Regina Alexandrova
Stortingsrepresentant fra Troms Høyre

Det har vært i media at det
ventes at Arbeiderpartiet vil
gå inn for et forslag om å avvikle taxfree-ordningen ved
norske lufthavner – i forhold
til et folkehelseperspektiv.
Dette vil strupe taxfree-ordningen. Jeg mener at i verste
fall kan dette truer flyplassene i Distrikts-Norge. Måten
taxfree overskuddet brukes,
er midlene med på å trygge
småflyplassene og bidrar til
finansiering av drift og investeringer. Arbeiderpartiets forslag vil kunne føre til debatt
om nedleggelser og sentraliseringer av flyplassene i distriktene. Det er vi ikke tjent
med, og det kan få dramatiske
konsekvenser for bla Nord
Norge med forverring av reisemulighetene, både i forhold
til å ha en landsdel tilknytte
trafikk sør/nord, næringsaktivitet, familiekontakt, helse
og sikkerhet og med tap av
arbeidsplasser.
Analysebyrået Oslo Economics gjennomførte nylig en
undersøkelse der de så på
konsekvensene av å avvikle
dagens taxfreeordning på
lufthavnene.
72 prosent av de spurte ville
handlet på flyplasser i utlandet og bare fire prosent oppgir
at de ville handlet varene sine
på Vinmonopolet ved bortfall
Framtid i Nord arbeider
etter Vær Varsom-plakatens 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 presseetiske spørsmål. PFU har medlemmer fra
presseorganiasjonene og fra allmennheten. Adressen til PFU: Prinsens gate 1,
Postboks 46,Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 41 56 80 • Telefaks: 22 41 19 80

av taxfreeordningen. Samtidig fastslår rapporten, som
er utarbeidet på oppdrag fra
Travel Retail Norway, at en
avvikling av taxfreeordningen vil medføre økt grensehandel og smugling.

flyplasser med underskudd
og blir dermed finansiert for å
kunne opprettholdes. (Driftsresultat etter avskrivninger:
Tromsø -8,6 millioner, Bardufoss -30,3 millioner og Sørkjosen -20,9 millioner).

Dette tyder på at en avvikling gir små helsepolitiske
gevinster, men vil resultere i
handelslekkasje – og samtidig
frata norske lufthavner et viktig inntektsgrunnlag. I tillegg
kommer den økte sikkerhetsrisikoen ved at store mengder
alkoholholdige varer igjen
blir tatt med inn i flykabinen.

Jeg mener at dagens organisering av norsk luftfart er resultatet av gode politiske valg.
De har gitt driftsstabile og
velfungerende lufthavnsystemer. Taxfree-inntektene er et
viktig bidrag til finansiering
av drift og investeringer. En
viktig grunn til at taxfree-ordningen ble etablert og utviklet
til dagens form, var nettopp
subsidiering av småflyplasser.
Ved å flytte inntektene fra taxfree-salg fra utlandet til Norge,
kunne politikerne stille krav
om at inntektene skulle finansiere flyplassdrift andre steder
i landet.

Dersom hovedmålet med
forslaget til Ap er å redusere
alkoholkonsumet, er vel ikke
løsningen å flytte handelen
ut av landet. Jeg synes heller ikke det er å foretrekke at
nordmenn kjører bil eller tar
ferge over grensen for å handle avgiftsfri alkohol fremfor
å handle disse varene på flyplassene.
Inntektene fra taxfree-salg
er avgjørende for å finansiere driften av Avinors mindre
flyplasser – som alle drives
med underskudd. Bare 7 av
Avinors 46 lufthavner gikk
i fjor med overskudd. Avinor er derfor helt avhengig
av inntektene fra de store og
lønnsomme lufthavnene for å
opprettholde det landsomfattende flyplassnettet.
For Troms driftes alle våre

Staten og Avinor må finne
andre måter å kompensere det
betydelige inntektsbortfallet
på, dersom dagens flyplasstruktur skal videreføres om
Arbeiderpartiets forslag går
igjennom. En annen løsning
kan være å erstatte dagens
ordning med årlige midler
over statsbudsjettet. Dette vil
med handelslekkasjen som
undersøkelsen viser til gi en
negativ økonomisk gevisnt
for Norge i forhold til dagens
løsning som er innført av den
nåværende regjeringen. Både
Høyre og Frp vil opprettholde dagens ordning.

• Framtid i Nord forbeholder seg retten til å forkorte/forkaste innlegg.
• Du bør helst stå fram med fullt navn, men i spesielle tilfeller kan innlegg være
anonyme. Innsenders navn må likevel oppgis til redaksjonen.
• Innlegg som har stått på trykk i andre aviser kan ikke påregnes trykket i Framtid i
Nord.

Send ditt leserinnlegg til:
• Framtid i Nord, Postboks 331, 9156 Storslett
• Fax: 77 76 52 77
• E-post: nyhet@finord.no

etter fersk torsk, er gledelig. Vi håper at
industribedriftene tjener masse penger i år. Det kan
industrien sårt trenge etter mange svake år. Vi er spent
på hva fiskerne sier når de får se prisøkningen
industrien har gledet seg med. Fiskerne har fått cirka fire
kroner mer per kiloet i år enn på samme tid i fjor.
© Framtid i Nord

Frontene er nokså steile etter at professor
Ragnar Tveterås presenterte
Sjømatindustriutvalgets innstilling tett før jul i
fjor. Den mest sentrale problemstillingen
Tveterås reiser, er manglende lønnsomhet i
industrileddet. Over tid har lønnsomheten vært
på under èn prosent. Slik kan det ikke fortsette.
Det skjønner alle. Det må imidlertid respekteres
at alle ikke støtter opp under de virkemidlene
Tveterås & co. foreslår å bruke for å bedre
lønnsomheten.
Det «suget» norsk fiskendustri har hatt i vinter
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Blå verdiøkning
Norges forskningsråd. Publisert på nett 17.04.2015 04:36. (Oppdatert 17.04.2015 20:16) Profil: Nofima.

Store mengder fisk finner veien inn til norske
kystområder på senvinteren. Det gjør også
fisketuristene. Tilreisende gjester som pakker
bilen full av ressurser de har høstet i våre
farvann og frakter dem ut av landet, irriterer
mange. (Oppdatert: 17.04.2015 20:16)
Ny, norsk forskning viser imidlertid at
fisketuristene legger igjen store summer under
sine opphold i fiskeværene.
Man hører ofte at fisketurister ikke legger igjen
penger i løpet av ferieoppholdene i Norge.
Resultatene fra vår forskning viser at dette synet
ikke er riktig, sier Trude Borch, seniorrådgiver ved
Akvaplan-niva.
Trude Borch oppsummerte forskning om
grunnlaget for verdiskaping under Havet og
kystens avslutningskonferanse nylig. (Foto:
Akvaplan-niva) Én fisketurist legger igjen rundt 10
000 kroner i løpet av et ukesopphold i Norge. I
løpet av ett år står norsk fisketurisme for en
omsetning på rundt 850 millioner kroner og da er
ikke ringvirkningene av denne aktiviteten
innregnet, fortsetter Borch.
Hun har forsket på hvordan man kan øke verdien
av marine ressurser i ulike verdikjeder; det være
seg gjennom satsing på fisketurisme eller ved å
utvikle sjømatsuvenirer. Slik kunnskap er en del
av satsningen på økt marin verdiskaping i
Forskningsrådets program Havet og kysten. Like
over påske innleder Borch på programmets
avslutningskonferanse på Hurtigruta.
Mer enn fiskerinæring
Verdiene som skapes fra havområdene langs
kysten, omfatter ikke lenger bare salgsverdien av
torsk og andre kommersielle arter i
fiskerinæringen.
Gjennom satsingen på blant annet fisketurisme,
nyter også reiselivet godt av et produktivt hav. I
et større perspektiv handler det i tillegg om den
potensielle verdiskapingen som
bostedsattraktivitet, kystkultur og livskvalitet kan
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utløse.

Smartere ressurshøsting

Verdiskaping er en betegnelse som brukes om
den verdiøkningen som finner sted i en eller flere
deler av en verdikjede. Ser man helt enkelt på
det, handler det om å skape størst mulige verdier
av de ressursene man høster. I realiteten er
dette selvsagt en kompleks prosess som må
foregå i hele verdikjeden, sier Borch.

Bent Dreyer ved Nofima leder er prosjekt som er et
eksempel på denne koblingen. Her har forskerne
kombinert kunnskap om marine økosystemer og
markedsmekanismer for å øke verdiskapingen fra
fiskeriene ved hjelp av nye høstingsstrategier og bruk av
ny teknologi.

Helt siden vi begynte å høste av havet, har marin
verdiskaping skjedd i møtet mellom ressurser og
mennesker. Størrelsen på verdiene som skapes
fra den blå åker, er avhengig av bærekraftig
forvaltning og effektiv høsting av ressursene. Blå
verdiskaping har derfor både økologiske og
samfunnsmessige forutsetninger og
konsekvenser.
Skal vi øke den marine verdiskapingen ytterligere,
må vi ta hensyn til ressursgrunnlaget og de
sosiale systemene som er knyttet til havet. Slike
løsninger må baseres på kunnskap om både det
marine miljøet, verdikjedene og kystsamfunnene,
reflekterer Borch.
Forskning viser at fisketuristene også legger igjen
mye penger på de stedene de besøker. (Foto:
Anne Ditlefsen)
Fra ressurs til verdiskaping
I Havet og kysten er linjen dratt videre fra
havmiljøet og ressursgrunnlaget i de marine
økosystemene til verdiskapingen som skjer i
møte med mennesker. Her er det innhentet
kunnskap om bl.a. samfunnsøkonomisk rasjonell
høsting, bruk av lite utnyttede arter og
verdiskapende kystsamfunn.
Når målet er å legge til rette for større
verdiskaping knyttet til marine ressurser og
kystsamfunn, må man dykke ned i
sammenhengene mellom ressursutnyttelse og
bidraget til verdiskaping, sier Borch, som er
positiv til investering i kunnskap i
skjæringspunktet mellom natur- og samfunnsfag.
Dette er kunnskapsbygging vi trenger for
framtiden nemlig koblingen mellom ressursbruk
og verdiskaping, fortsetter hun.

Med torsk som eksempel har forskerne sett på om
verdien av torskefangster kan økes gjennom strategier
for når og hvordan man fisker, og med de mulighetene
levendelagring gir. Ved bruk av slik teknologi kan man
fange torsk med lave fangstkostnader og lagre den
levende før den slaktes på det markedsmessig optimale
tidspunktet.
Økonomiske modeller
Forskerne har utviklet to økonomiske modeller for å få
mer kunnskap om hvordan verdiskapingsbidraget fra
torskefiskeriene henger sammen med
høstingsstrategiene. Modellene kan også brukes for
andre arter enn torsk, både nasjonalt og internasjonalt.
Den ene modellen gir svar på hvorfor vi har
sesongbasert uttak, hvilken effekt teknologivalg og
kvoteportefølje har på fangstmønstre, og hvorfor
fangstreguleringer som skal dempe sesongsvingningene,
har liten eller ingen effekt. Videre gir den forståelse for
hvorfor det oppstår situasjoner hvor landingene av fisk
ikke er optimale ut fra markedsmessige forhold, hverken
når det gjelder mengde, fiskestørrelse, kvalitet eller
fangsttidspunkt.
Den andre modellen gjelder fangstbasert havbruk og
hvordan levendelagring kan øke verdien av
torskeressursen. Modellen viser hvordan fangstadferd,
fangsttidspunkt, fôrregime og slaktetidspunkt påvirker
merverdien. Dette er nyttig for å forstå hvilke
teknologiske utfordringer som må løses, og hvilke
fangststrategier som må brukes, for å utvikle og ta i bruk
dette produksjonskonseptet for torsk.
Forskningen har gitt næringsaktører og forvaltning nyttig
kunnskap, blant annet for å evaluere effekten av ulike
forvaltningsgrep, og resultatene er allerede brukt til å
forbedre eksisterende reguleringsordninger. Prosjektet
har gitt et verktøy i arbeidet med å utvikle
fangstreguleringer som gir økt verdiskaping gjennom
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målrettet høsting fra ville bestander.
Lønner fisketurisme seg?
God fangst for fisketuristen. (Foto: Anne
Ditlefsen) Den framtidige verdiskapingen fra
havets ressurser vil avhenge av en kombinasjon
av bærekraftig ressursforvaltning,
kostnadseffektivitet og markedsinnretting, sier
Trude Borch.
Borch har ledet et prosjekt om fisketurisme der
forskerne har sett på verdiene som skapes når
kommersielle fiskearter brukes til å utvikle
reiselivsprodukter istedenfor til tradisjonelt fiske.
Det er denne forskningen som viser at norsk
fisketurisme bidrar med 850 millioner årlig til
nasjonal verdiskaping.
Borch framhever samtidig at det må
gjennomføres langt mer omfattende analyser for
å få gode tall på den totale verdiskapingen fra
fisketurisme. Slike tall vil være et verdifullt
verktøy når man skal vurdere om det er
økonomisk hensiktsmessig å overføre kvoter fra
fiskeri- til reiselivsnæringen.
Kunnskap fra fjord til bord
Forvaltningen av marine ressurser, som
kvotefordeling mellom fiskere og turister, har
konsekvenser for kystsamfunnene i Norge. Derfor
må forvaltningen ta utgangspunkt i kunnskap om
de komplekse premissene for utvikling og
verdiskaping i slike samfunn, som forholdet
mellom bærekraft, verdiskaping og
samfunnsmessige mål for kystnæringer og
bosetting.
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Disse forholdene er i stadig endring og reiser dermed
kontinuerlig nye spørsmål som bør besvares gjennom
forskningsbasert kunnskap, kommenterer Borch.
Hun peker på at det kan være utfordrende både å sette
sammen og å vurdere slike tverrfaglige prosjekter, men
at slik forskning er viktig.
Skal vi komme videre med en kunnskapsbasert
forvaltning som legger grunnlag for bærekraftig
verdiskaping fra havet, er mitt syn at langt flere
forskningsprosjekter burde inkludere økonomiske
analyser. Slik vil vi kunne utløse mer av det
verdiskapingspotensialet som de marine ressursene kan
generere på sin ferd fra fjord til bord, avslutter Trude
Borch.
Forskningsrådets program Havet og kysten avsluttes
med konferanse "forskningstokt" på Hurtigruten 7.-9.
april.
Programmet startet i 2006 og har i løpet av 10 år
finansiert mer enn 300 forskningsprosjekter for i
overkant av 1 milliard kroner.
Et eget delprogram har vært viet kunnskap som bidrar til
grunnlag for økt marin verdiskapning.
Trude Borch var blant innlederne på Havet og kystens
avslutningskonferanse
Kriss Rokkan Iversen
© Norges forskningsråd
Se webartikkelen på http://ret.nu/6NJoINDE
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«Ballstadøy» omsider i fiske
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 17.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 32.

Etter en tung start er den siste tilveksten til
lofotflåten, «Ballstadøy» av Ballstad, omsider i
fullt fiske med to sjøvær etter levendefisk den
siste uka. Terje Jensen Harstad
Fangsten ble tatt nedenfor Moholmen mellom
Henningsvær og Svolvær.
- Vi holder oss så nært land som mulig i
innkjøringsfasen. Da er det i det minste kort vei
til hjelp om noe skulle gå galt, forteller skipper og
reder Arnt Helge Sørensen.

32 NYHETER

z nyBåt

fredag 17. april 2015 FISKERIBLADETFISKAREN

Fakta: «Ballstadøy»

QQBygget i Danmark og Polen til

Etter en tung start er
den siste tilveksten
til lofotflåten, «Ballstadøy» av Ballstad,
omsider i fullt fiske
med to sjøvær etter
levendefisk den siste
uka.
Terje Jensen
Harstad
Fangsten ble
tatt nedenfor
Mohol men
mellom Henningsvær og
Svolvær.
– Vi holder oss så
nært land
som mulig i
Arnt Helge
innkjøringsSørensen
fasen. Da er
det i det minste kort vei til hjelp
om noe skulle gå galt, forteller
skipper og reder Arnt Helge
Sørensen.
Det har nemlig vært floker
nok de første par ukene etter
en stilfull og vellykket dåpsseremoni hjemme på Ballstad
påskeaften. Turen til Moskenes
for å montere sløyelinje ombord,
endte med torpedering av to
sjarker som lå ved liggekaia
innefor moloen. Den ene sank,
den andre fikk skader.

en prislapp på rundt 62 millioner
kroner.

QQBåten er nesten 35 meter lang

og utstyrt for not- og snurrevadfiske.
i forkant
nøye konseptet for videre
satsing, og valgte til slutt levendefisk framfor for eksempel
frossenfisk og fryseri ombord.
QQNybåten vil om kort tid ha
rundt 800 tonn torskekvote å
fiske på i tillegg til sild, makrell,
sei og lodde.
QQBåten eies av Arnt Helge
Sørensen, Ingve-Andre Johansen og Steve Nilsen i tillegg til
selskapene Hemmingodden og
Rist Invest.
QQRederne vurderte

– Alt ble svart ombord, og
båten tok en sving nærmest på
egen hånd før den kolliderte.
En forferdelig opplevelse, og
trasig ikke minst for de som
ble rammet. Det hadde tross alt
vært bedre om vi hadde truffet
moloen og ikke ødelagt også
for andre, forteller en fortsatt
preget nybåtskipper.

1200 tonn
Det var elektronikken ombord
som slo ut alt på båten. Dette
er nå reparert og utstyret har
fungert godt ombord under
fiske, forteller Sørensen. – Det
tar alltid litt tid å venne seg til
ny båt. Men det går bedre og
bedre, og vi begynner å venne
oss til hverandre nå , sier han.
På jomfruturen ble det 24 tonn

levende og 14 tonn sløydfisk fra
det mye omtalte snurrevadfeltet
nedenfor Moholmen. Sørensen
forteller om tildels «ny» fin fisk
i området etter at den mer utgytte skreien har forlatt, og at
det fortsatt er godt med fisk å få.
Det bør det være. Skipperen
har ambisjoner om å fiske 1200
tonn rund torsk fra nå av og
helst innen utgangen av august.
I størrelsesorden 800 tonn av
dette er ordinær kvote når etter hvert kvota fra innkjøpte
«Skolpen» kommer over på nybåten. Resten er levendebonus
og ferskfiskbonus.

Stress
– I fjor hadde vi 540 tonn i ordinær kvote, og klarte å fiske
rundt 900 tonn. Så 1200 tonn
i år er i utgangspunktet et realistisk mål. Spørsmålet blir hvor
mye av dette vi rekker å fiske
levende. Vi bør ha fisket opp den
ordinære torskekvota når vi
nærmer oss september. Da økes
ofte innblandingsprosenten på
torsk i ferskfiskordningen. Har
vi kvote igjen da, så taper vi på
det, mener Ballstad-skipperen.
Sammen med «Olagutt» av
Sortland har gamle «Ballstadøy» vært mer eller mindre
fast leverandør de siste årene
av levendefisk til Magnus Ytterstads sitt Sjøfisk-anlegg på
Bjarkøy i Sør-Troms. Det blir
de også i fortsettelsen. Men
første fangsten fra Lofothavet
gikk som seg hør og bør til Nic.
Haug hjemme på Ballstad.

«Ballstadøy»
omsider
i fiske

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

Det har nemlig vært floker nok de første par
ukene etter en stilfull og vellykket dåpsseremoni
hjemme på Ballstad påskeaften. Turen til
Moskenes for å montere sløyelinje ombord, endte
med torpedering av to sjarker som lå ved
liggekaia innefor moloen. Den ene sank, den
andre fikk skader.

Vi hos Latech AS vil
gladelig komme med
tilbud på Latech moderne
sløyelinje til Deres ﬁrma!
Ring oss for en
uforpliktende prat,
så kommer vi med et
forslag på linje som er
skreddersydd for Deres
lokaler.
Nå har vi også veiesystem
på hele linjen, inkludert
enkeltveiing på hver
enkelt ﬁsk.

- Alt ble svart ombord, og båten tok en sving
nærmest på egen hånd før den kolliderte. En
forferdelig opplevelse, og trasig ikke minst for de
som ble rammet. Det hadde tross alt vært bedre
om vi hadde truffet moloen og ikke ødelagt også
for andre, forteller en fortsatt preget
nybåtskipper.

tonn av dette er ordinær kvote når etter hvert kvota fra
innkjøpte «Skolpen» kommer over på nybåten. Resten er
levendebonus og ferskfiskbonus.

1200 tonn

Stress

Det var elektronikken ombord som slo ut alt på
båten. Dette er nå reparert og utstyret har fungert
godt ombord under fiske, forteller Sørensen. - Det
tar alltid litt tid å venne seg til ny båt. Men det
går bedre og bedre, og vi begynner å venne oss
til hverandre nå , sier han.

- I fjor hadde vi 540 tonn i ordinær kvote, og klarte å
fiske rundt 900 tonn. Så 1200 tonn i år er i
utgangspunktet et realistisk mål. Spørsmålet blir hvor
mye av dette vi rekker å fiske levende. Vi bør ha fisket
opp den ordinære torskekvota når vi nærmer oss
september. Da økes ofte innblandingsprosenten på
torsk i ferskfiskordningen. Har vi kvote igjen da, så taper
vi på det, mener Ballstad-skipperen.

På jomfruturen ble det 24 tonn levende og 14
tonn sløydfisk fra det mye omtalte
snurrevadfeltet nedenfor Moholmen. Sørensen
forteller om tildels «ny» fin fisk i området etter at
den mer utgytte skreien har forlatt, og at det
fortsatt er godt med fisk å få.
Det bør det være. Skipperen har ambisjoner om å
fiske 1200 tonn rund torsk fra nå av og helst
innen utgangen av august. I størrelsesorden 800

UTST YR FOR FISKEINDUSTRIEN
Moskenes, 8392 Sør vågen • Telefon: (0047) 91 16 32 27
E-post: post@latech.no • w w w.latech.no

Sammen med «Olagutt» av Sortland har gamle
«Ballstadøy» vært mer eller mindre fast leverandør de
siste årene av levendefisk til Magnus Ytterstads sitt
Sjøfisk-anlegg på Bjarkøy i Sør-Troms. Det blir de også i
fortsettelsen. Men første fangsten fra Lofothavet gikk
som seg hør og bør til Nic. Haug hjemme på Ballstad.
terje.jensen@fbfi.no
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Telefon: 77 05 90 21

@text2

I FISKE: Nye «Ballstadøy» i levendefiske nedenfor
Moholmen i Lofoten mens Kystvakten beundrer
skuta.

© Fiskeribladet Fiskaren

FOTO: HÅKON KJØLLMOEN/KV «SENJA»

Side 54 av 79

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

- Hysj ... ...torsken hviler - En uoppnåelig ambisjon
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 17.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 38.

«Olagutt» ligger stille ved kai i Svolvær. - Torsken
hviler, forklarer skipper Håkon Gullvik, og kaster
et granskende blikk opp på overvåkingsskjermen
i styrhuset. Terje Jensen

– En uoppnåelig ambisjon
«OlaGutt» -reDeren mener fiskeriministeren kan glemme ambisjonene om et
årlig levendefiskkvantum på kanskje opp
mot 40.000 tonn med dagens kvotesystem.
– Det finnes rett og slett ikke torskekvoter nok i den største kystflåten til å
oppfylle et slikt mål. Så lenge man holder
fast på finnmarksmodellen, er denne type
ambisjoner uoppnåelige, påpeker Gullvik
på «Olagutt».
inneværende år har kystflåten over
21 meter drøyt 34.000 tonn å rutte med.
Det er i et år med torskekvoter langt over
gjennomsnittet. i et normalår med rundt
700.000 tonn i samlet torskekvote, vil det
være snakk om ei gruppekvote på under
30.000 tonn samlet sett for hele denne
kvotegruppa.
– etter mitt syn er dette nødt til å bli en
virksomhet for den større kystflåten, rett
og slett av plasshensyn. Det samme gjelder

HarstadDet har vært harde debatter om
snurrevad og kvalitet de siste tiårene. Enkelte
fiskekjøpere har kalt snurrevadflåten «himmel- og
helveteflåten», med referanse til at de både kan
levere himmelsk kvalitet og det stikk motsatte.
På «Olagutt» får altså skreien «middagslur» for å
roe seg ned og komme i vater etter en
opprivende fangstprosess. Båten ligger i ro ved
kai i helst mer enn seks timer etter å ha tatt
ombord de første knappe 2000 fiskene som skal
i merd, før de igjen går på feltet for å etterfylle.
- Fisken legger seg på bunnen i rommet. For at
den ikke skal bli klemt og kvalt når vi fisker mer,
er vi avhengig av at flest mulig løfter seg i
vannsøylen i rommet før vi starter opp igjen.
Derfor må vi ha hviletid. Så kan vi fiske mer. Men
ikke 2000 fisker til. Kanskje bare halvparten i
andre fiskeperiode, forklarer Gullvik mens han
peker på overvåkningsmonitoren som viser «nyss
oppstått» skrei som svømmer fornøyd rundt i
vannsøyla nede i rommet, mens en del fortsatt
har middagslur på bunnen.
Vesterålsskipperen er en av veteranene når det
gjelder levendefiske. Det er over ti år siden han
gjorde de første, spede forsøkene på
Finnmarkskysten på ei betraktelig lavere
torskekvote enn i dag, og med bare 20 prosent
kvotebonus.
- Jeg skjønner nesten ikke at vi gadd. Og i en
periode holdt det nesten på å stoppe opp av seg
selv. På det minste var vi bare to båter som holdt
på for noen få år siden. Vi sleit rett og slett med
å finne plasser å levere. Derfor skal en mann
som Magnus Ytterstad med Sjøfiskanlegget på
Bjarkøy ha stor honnør og mye av æren for at
dette nå er i ferd med å ta seg opp. Han har
brukt mye penger uten hjelp fra noe hold på å
utvikle dette konseptet. Hadde de sagt stopp da
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for så vidt i land. vi kan ikke regne med
å få små levendeanlegg spredt langs hele
kysten. til det er det for mye investeringer
og arbeidsinnsats som skal til. Det trengs
kort og kort spesialrigga båter av en viss
størrelse og anlegg store nok i land til å ta
kvantum stort nok til at dette skal kunne
bli en lønnsom virksomhet, mener Gullvik.
Plassbehovet ombord under levendefiske
er rimelig stort. Man skal ikke bare kunne
skille fisk til levendeleveranse og det som
må bløgges og leveres død. i tillegg må det
plass til for å sortere ut andre fiskeslag i
fangsten.
«Olagutt» kan i dag ta fangster på rundt
30 tonn under levendefiske. Splitter nye,
bollige «Ballstadøy», som er den andre mer
eller mindre faste leverandøren til Sjøfisk
på Bjarkøya, peiler seg inn på rundt 40
tonn.

HVILETID: «Olagutt» ved kai i Svolvær mens levendefisken tar seg igjen i rommet etter
fangstprosessen. I styrhusvinduet skipper Håkon Gullvik og sønnen Ola.

FôreS oPP: Torsken skal fôres opp før den selges i marekdet.
Dette bidrar til en jevnere levering året rundt til markedene.

nå er i ferd med å ta seg opp. Han har brukt
mye penger uten hjelp fra noe hold på å utvikle dette konseptet. Hadde de sagt stopp
da det var som mest labert, da hadde nok
hele levendefiskkonseptet stoppet opp,
skryter «Olagutt»-skipperen.
Gullvik leverer mer eller mindre fast
på Bjarkøy. i år er forutsetningene bedre
enn på lenge. Med en fiskepris på 14 kroner for hvert «levende» kilo, tilsvarende 21
kroner sløyd, hodekappa pluss kvotebonus
tilsvarende 16 kroner med dagens pris, er
hvert kilo levendefanga verdt 37 kroner
kiloen for Gullvik og hans menn.
– Man lærer seg til å tenke på en annen
måte når man fisker levendefisk. vi lever
ikke av volum, men av det vi til syvende og
sist får for fisken minus det vi har av utgifter. Foreløpig har vi ikke hatt muligheten
til å kjøpe oss opp med mer kvote. Derfor

levendelagring: «Olagutt»
leverer torsk til levendelagring
på Bjarkøy utenfor Harstad.
ALLE FOTO: TERJE JENSEN

har vi rimelig god tid til å gjøre dette på en
skikkelig måte, forteller Gullvik.
når fisken pumpes ombord, kommer
den inn på ei renne hvor den blir sortert.
– vi tar fysisk i hver eneste fisk, vurderer
tilstanden og sorterer etter kondisjon. Den
beste går i levendetanken, resten bløgges
direkte og går i egen tank. vi får altså
en bonuseffekt av levendefisket også på
sløydfisken ved at den bløgges og tappes
for blod umiddelbart slik man for eksempel
gjør det i linefisket, forklarer Gullvik.
i MarS monterte Gullvik fangstbegrensningssystemet fra Fiskeridirektoratet som
nærmest er skreddersydd for levendefiske.
– vi brukte ei tid på å finne ut av det. Men
nå har vi stilt inn systemet på maks 2000
fisk a seks kilo som har vært gjenomsnittsstørrelsen her i lofoten. nettopp størrelsen
var den store overraskelsen for oss under

årets fiske. i fjor var snittstøørelsen på 4,5
kilo. i år er den nærmere syv.Der bomma
vi rett og slett stygt til å begynne med. Stor
fisk trenger mer plass enn mindre fisk. Den
så vi ikke komme, forteller Gullvik.
Jo mer han berger levende, jo større
gevinst. Derfor lot han være å fiske skrei
i lofoten rundt påsketider mens fisken
var som mest sårbar under gytinga. Men
nå er det på’n igjen i takt med at den blir
stadig mer utgytt.
– Snittet levende på hele året ligger rundt
60 - 70 prosent. Og vi strever fot å bli bedre
og få stadig større prosentandel Men det
er heller ikke slik at vi går konkurs med
55 prosent.
– vi får tross alt en bra pris også på den
sløyde fisken, forklarer Gullvik.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77059021

det var som mest labert, da hadde nok hele
levendefiskkonseptet stoppet opp, skryter «Olagutt»skipperen.
Gullvik leverer mer eller mindre fast på Bjarkøy. I år er
forutsetningene bedre enn på lenge. Med en fiskepris på
14 kroner for hvert «levende» kilo, tilsvarende 21 kroner
sløyd, hodekappa pluss kvotebonus tilsvarende 16
kroner med dagens pris, er hvert kilo levendefanga verdt
37 kroner kiloen for Gullvik og hans menn.
- Man lærer seg til å tenke på en annen måte når man
fisker levendefisk. Vi lever ikke av volum, men av det vi
til syvende og sist får for fisken minus det vi har av
utgifter. Foreløpig har vi ikke hatt muligheten til å kjøpe
oss opp med mer kvote. Derfor har vi rimelig god tid til å
gjøre dette på en skikkelig måte, forteller Gullvik.
Når fisken pumpes ombord, kommer den inn på ei renne
hvor den blir sortert. - Vi tar fysisk i hver eneste fisk,
vurderer tilstanden og sorterer etter kondisjon. Den
beste går i levendetanken, resten bløgges direkte og går
i egen tank. Vi får altså en bonuseffekt av levendefisket
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også på sløydfisken ved at den bløgges og
tappes for blod umiddelbart slik man for
eksempel gjør det i linefisket, forklarer Gullvik.
I mars monterte Gullvik
fangstbegrensningssystemet fra
Fiskeridirektoratet som nærmest er skreddersydd
for levendefiske.
- Vi brukte ei tid på å finne ut av det. Men nå har
vi stilt inn systemet på maks 2000 fisk a seks
kilo som har vært gjenomsnittsstørrelsen her i
Lofoten. Nettopp størrelsen var den store
overraskelsen for oss under årets fiske. I fjor var
snittstøørelsen på 4,5 kilo. I år er den nærmere
syv.Der bomma vi rett og slett stygt til å begynne
med. Stor fisk trenger mer plass enn mindre fisk.
Den så vi ikke komme, forteller Gullvik.
Jo mer han berger levende, jo større gevinst.
Derfor lot han være å fiske skrei i Lofoten rundt
påsketider mens fisken var som mest sårbar
under gytinga. Men nå er det på'n igjen i takt
med at den blir stadig mer utgytt.
- Snittet levende på hele året ligger rundt 60 - 70
prosent. Og vi strever fot å bli bedre og få stadig
større prosentandel Men det er heller ikke slik at
vi går konkurs med 55 prosent.
- Vi får tross alt en bra pris også på den sløyde
fisken, forklarer Gullvik.
terje.jensen@fbfi.no
Telefon: 77059021 «Olagutt» -rederen mener
fiskeriministeren kan glemme ambisjonene om et
årlig levendefiskkvantum på kanskje opp mot
40.000 tonn med dagens kvotesystem.
- Det finnes rett og slett ikke torskekvoter nok i
den største kystflåten til å oppfylle et slikt mål.
Så lenge man holder fast på finnmarksmodellen,
er denne type ambisjoner uoppnåelige, påpeker
Gullvik på «Olagutt».
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Inneværende år har kystflåten over 21 meter drøyt
34.000 tonn å rutte med. Det er i et år med torskekvoter
langt over gjennomsnittet. I et normalår med rundt
700.000 tonn i samlet torskekvote, vil det være snakk
om ei gruppekvote på under 30.000 tonn samlet sett for
hele denne kvotegruppa.
- Etter mitt syn er dette nødt til å bli en virksomhet for
den større kystflåten, rett og slett av plasshensyn. Det
samme gjelder for så vidt i land. Vi kan ikke regne med å
få små levendeanlegg spredt langs hele kysten. Til det
er det for mye investeringer og arbeidsinnsats som skal
til. Det trengs kort og kort spesialrigga båter av en viss
størrelse og anlegg store nok i land til å ta kvantum stort
nok til at dette skal kunne bli en lønnsom virksomhet,
mener Gullvik.
Plassbehovet ombord under levendefiske er rimelig
stort. Man skal ikke bare kunne skille fisk til
levendeleveranse og det som må bløgges og leveres
død. I tillegg må det plass til for å sortere ut andre
fiskeslag i fangsten.
«Olagutt» kan i dag ta fangster på rundt 30 tonn under
levendefiske. Splitter nye, bollige «Ballstadøy», som er
den andre mer eller mindre faste leverandøren til Sjøfisk
på Bjarkøya, peiler seg inn på rundt 40 tonn.
levendelagring: «Olagutt» leverer torsk til levendelagring
på Bjarkøy utenfor Harstad.
ALLE FOTO: TERJE JENSEN HVILETID: «Olagutt» ved kai i
Svolvær mens levendefisken tar seg igjen i rommet etter
fangstprosessen. I styrhusvinduet skipper Håkon Gullvik
og sønnen Ola. FôRES oPP: Torsken skal fôres opp før
den selges i marekdet. Dette bidrar til en jevnere
levering året rundt til markedene.
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Ny teknologi og Tveterås på dagsordenen
Fiskeribladet Fiskaren - Login. Publisert på nett 16.04.2015 11:52. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur.
Jon Eirik Olsen.

Kvalitet, sikkerhet og teknologi er tema for de tre
seminarene som arrangeres på LofotFishing.
Tveterås-utvalgets synspunkter vil nok også sette
sitt preg på den første samlingen.
Det vil i så fall skje under "QualiFish Day" på
åpningsdagen i Kabelvåg, i morgen fredag. Med
forskningsstiftelsen Sintef i spissen er forskere
og industri i gang med et samarbeid som skal
"øke bærekraften og lønnsomheten til
produksjonen av torsk i Norge, og sette aktørene
i stand til å møte markedets krav til trygge
sjømatprodukter av høy kvalitet året rundt".
Torsk i sentrum
Lofoten skulle i så måte være midt i blinken. Her
har det de siste ukene vært fanget store
mengder torsk til produksjon for flere markeder,
samtidig som snurrevadflåten har levert
betydelige kvanta til levendelagring.
Under presentasjonen av QualiFish er også
sjømatindustriens framtidige rammevilkår tiltenkt
en rolle, og det er her professor Ragnar Tveterås
skal bidra med to innslag på messeseminaret.
Alle interesserte er i utgangspunktet invitert, men
med mange poster på en trang timeplan ser det
ikke ut til å være lagt opp til nevneverdig
diskusjon underveis.
Nytt og bedre Videre på seminaret skal blant
annet runddorgens potensial som kystflåtens
framtidige hovedredskap, og
forbedringsmuligheter i garnfisket, belyses.
Automatisering av både kvalitetssortering og
ombordproduksjon skal tas opp, sammen med
flere beslektede temaer.
Nå - eller for sent? Lørdag setter
Sjøfartsdirektoratet sikkerhet på dagsordenen, og
følger dermed opp sikkerhetsseminaret for
fiskeflåten som ble arrangert i Svolvær i slutten
av oktober i fjor. Denne gangen skal det
fokuseres på om sikkerhetsarbeidet om bord
skal iverksettes nå - eller man skal vente til det
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skjer en ulykke?

kystfiskeriene.

Elektrisk sjark På det siste seminaret lørdag er
det særlig den minste fiskeflåten, og arbeidet om
bord der, som skal settes i høysetet når
teknologisk utvikling er tema. Stikkord er Selfas
nært forestående elektrisk drevne sjark og nye
fiskeredskaper fra Frøystad Fiskevegn. I tillegg
skal Bjarni Sigurdsson fortelle om systemer og
rutiner for å oppnå maksimal råstoffkvalitet i
sjarkfisket, og André Reinholdtsen skal vise hva
som må til for at også sjarkflåten skal kunne ta
del i den stadig økende levendefangsten i

ØKOLOGISK: Skrogfargen signaliserer at Selfa er i gang
med å bygge en helt spesiell sjark. Elektrisk drift er
stikkord, og produsenten varsler flere interessante
tekniske løsninger når prototypen kommer. FOTO: SELFA
ARCTIC
© Fiskeribladet Fiskaren - Login
Se webartikkelen på http://ret.nu/hIrqYkPt
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De tre første månedene har
Harstad Tidende HTG. Publisert på trykk 15.04.2015. Profil: Diverse, Klippfisk. Side: 2.

fiskeeksporten gått langt bedre enn man kunne
frykte. I første kvartal ble det eksportert fisk for
17,4 milliarder kroner fra Norge. Det er ny rekord.
For våre lokale fiskere og fiskeindustrien er dette
svært gode nyheter.

2
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Gledelig rekord

Spesielt hyggelig er det å se tallene for fersk
torsk. «Skrei» er i år en egen kategori i
statistikken. Så langt er det eksportert 3.548
tonn skrei. Eksportørene har fått pene 31,37
kroner kiloet for helfisk av kystens Rolls Royce.
Dette er syv kroner kiloet bedre enn fryst fisk,
som selges i et verdensmarked og som i stor
grad (ca 40 prosent) havner i Kina.
Fersk torskefilet er betalt hele 15 kroner kiloet
bedre i første kvartal i år enn på samme tid i fjor.
Selv torskeblokka er syv kroner bedre betalt i år
enn i fjor. Når vi legger til at klippfisken er opp 16
kroner kiloet, at nøkkelproduktet saltfisk er opp ti
kroner og tørrfisken er opp hele 27 kroner kiloet,
regner vi med at det skal være mulig å oppdrive
et og annet glis langs kysten.
Vi registrerer at nordnorske fisketilvirkere har
mye å gå på. Østlendingene melder at torsk og
torsketunger gjerne koster mer enn 200 kroner
kiloet. I det berømte kjøpesenteret KaDaWe i
Berlin, kostet fersk skrei fra Norge 49 euro kiloet
i «Den stille uke». Det tilsvarer 421 kroner kiloet.
Fiskerne får 16 kroner kiloet...
Frontene er nokså steile etter at professor
Ragnar Tveterås presenterte
Sjømatindustriutvalgets innstilling tett før jul i
fjor. Den mest sentrale problemstillingen
Tveterås reiser, er manglende lønnsomhet i
industrileddet. Over tid har lønnsomheten vært
på under én prosent. Slik kan det ikke fortsette.
Det skjønner alle. Det må imidlertid respekteres
at ikke alle støtter opp under de virkemidlene
Tveterås & co. foreslår å bruke for å bedre
lønnsomheten.

Harstad Tidende mener:

De tre første månedene har fiskeeksporten gått langt bedre
enn man kunne frykte.

nyheter

Fra byens verste ti

I første kvartal ble det eksportert fisk for 17,4 milliarder kroner fra Norge. Det er ny rekord. For våre lokale
fiskere og fiskeindustrien er dette svært gode nyheter.
Spesielt hyggelig er det å se tallene for fersk torsk.
«Skrei» er i år en egen kategori i statistikken. Så langt
er det eksportert 3.548 tonn skrei. Eksportørene har
fått pene 31,37 kroner kiloet for helfisk av kystens
Rolls Royce. Dette er syv kroner kiloet bedre enn fryst
fisk, som selges i et verdensmarked og som i stor grad
(ca 40 prosent) havner i Kina.

Fersk torskefilet er betalt hele 15 kroner kiloet bedre i
første kvartal i år enn på samme tid i fjor. Selv torskeblokka er syv kroner bedre betalt i år enn i fjor. Når vi
legger til at klippfisken er opp 16 kroner kiloet, at nøkkelproduktet saltfisk er opp ti kroner og tørrfisken er opp
hele 27 kroner kiloet, regner vi med at det skal være mulig å
oppdrive et og annet glis langs kysten.
Vi registrerer at nordnorske fisketilvirkere har mye å gå på.
Østlendingene melder at torsk og torsketunger gjerne koster mer enn 200 kroner kiloet. I det berømte kjøpesenteret
KaDaWe i Berlin, kostet fersk
skrei fra Norge 49 euro kiloet i
«Den stille uke». Det tilsvarer
421 kroner kiloet. Fiskerne får 16
kroner kiloet...

For våre
lokale fiskere og fiskeindustrien, er
dette svært
gode nyheter.

Frontene er nokså steile etter at
professor Ragnar Tveterås presenterte Sjømatindustriutvalgets innstilling tett før jul i fjor.
Den mest sentrale problemstillingen Tveterås reiser, er manglende lønnsomhet i industrileddet. Over tid har lønnsomheten vært på under én prosent. Slik kan det ikke fortsette.
Det skjønner alle. Det må imidlertid respekteres at ikke alle
støtter opp under de virkemidlene Tveterås & co. foreslår å
bruke for å bedre lønnsomheten.
Det «suget» norsk fiskendustri har hatt etter fersk torsk i
vinter, er gledelig. Vi håper at industribedriftene tjener
masse penger i år. Det kan industrien sårt trenge etter mange svake år. Vi er spent på hva fiskerne sier når de får se prisøkningen industrien har gledet seg med. Fiskerne har fått
cirka fire kroner mer per kiloet i år enn på samme tid i fjor.

VERSTING: St Olavs gate er en av byens verste, noe som tydelig
framgår av videoen ht.no laget i går. Foto: Lars Richard Olsen

Tro det eller ei. Om
et halvt år er dette
byens beste vei.
HARSTADÅSEN:
Akkurat
nå er den byens verste, det er
i alle fall et flertall som har
svart på ht.nos rundspørring enig i. Men bare vent til
i oktober.
- Når prosjektet er ferdig blir
St Olavs gate en av de fineste
i Harstad, sier prosjektleder
Øyvind Markussen.
- Dessuten er det første delprosjekt av Harstad kommunes innsats i Veipakke Harstad. Jeg kommer selvfølgelig
til å forsikre meg om at gata
får den kvaliteten den fortjener.
Prosjektet i St Olavs gate er
hans første som ansatt i kommunen, og han har vært med
helt fra starten.
- Jeg håper at alle som bor
langs gata ser verdien. Når jeg
ser hvordan det ser ut nå, er
det kanskje ikke så lett å se at
det kommer en fin asfaltflate
her, og et fortau der. Ved Heggen blir det fortau på begge
sider av veien.
Markussen sier at det har
tatt noe lenger tid enn forventet med eiendomsprosessene
langs veien. Fortsatt gjen-

står et antall behandlinger,
og en rettsbehandling er nær
forestående om erstatninger.
Rettsrundene hindrer ikke
veiprosjektet.
- Vi har tilstrekkelig tiltredningstillatelser til at det går
sin gang, sier han.

Forstyrrelser

- Det er ikke til å unngå
at det blir forstyrrelser i en
anleggsperiode. Prosjektet i
St Olavs gate er omfattende.
Et mål er å holde standarden
på veien akseptabelt kjørbar
så langt det lar seg gjøre. Men
det er klart det er en ekstra
utfordring nå i vårbløyta, sier
enhetsleder for drift og utbygging i Harstad, Svein Arne
Johansen.
Ifølge enhetslederen er det
meste som skal ned i bakken
plassert. Noen sidegater gjenstår for tilkobling. Han tar litt
forbehold om at alle delene
i prosjektet er på plass, og at
ingenting uforutsett skjer.
- Det skal legges kantstein
til et nytt fortau på hele strekningen fra den nye barnehagen ved sykehuset og sørover
til Harstadbotn. Fortau og
gate skal ha asfalt. Så langt
jeg ser nå, og ut fra farta i prosjektet har vi ingen grunn til å
endre ferdigtidspunktet, sier

EIERSKAP: Prosjektet i St Olavs gate kommer til å bære prosjektleder Øyvind M

han.

En høst å vente på

Det innebærer at St Olavs gate
i løpet av oktober 2015 blir vei
og fortau åpnet for ordinær
trafikk. Det som i dag ligner

Tøft å drive innestengt butikk
”For denne gruppen er kostnaden
på om lag 9 millioner for hver innvandrer”
Meninger side 14-15

PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og
fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).
Adresse: Rådhusgt. 17, pb. 46 Sentrum 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55, e-post: pfu@presse.no

- Det er vanskelig å fatte
hvordan folk har klart å
bo i strøket det siste
året, sier daglig leder
Frode Kvitvik i Bilutstyr
Nord.

HARSTAD: Han vil nødig
klage for mye, og tar humøret
til hjelp i vente på bedre tider.
- Vi har ikke hatt noe valg,
og syting er vi ikke kjent for.
Vi har et stående tilbud om
gratis spylevæske til de som

klarer å finne oss.
For godt over et år siden,
nærmere bestemt den 3. januar 2014, lainet gravemaskinene opp i gata og begynte å
grave.
St Olavs gate ble åpnet og
gravd igjen, først en gang og
siden en gang til.
Når de tretten ansatte i Bilutstyr Nord kom på jobb, var
det ikke alltid mulig å komme
helt ínn til arbeidsplassen - og
noen ganger har smarte løs-

ninger vært tatt i bruk når en
semitrailer med varer skulle
tømmes. Stengte gater langs
skolebygninger har vært tatt
i bruk.
Men både daglig leder og
leder for serviceavdelinga,
Jann Erik Georgesen, føler de
har klart alle avstengninger
og hindringer bra.
Jovisst, noen penger har de
tapt, og ekstra utgifter til skilting er det blitt.
- Vi synes informasjonen

Det «suget» norsk fiskendustri har hatt etter fersk torsk i
vinter, er gledelig. Vi håper at industribedriftene tjener
masse penger i år. Det kan industrien sårt trenge etter
mange svake år. Vi er spent på hva fiskerne sier når de
får se prisøkningen industrien har gledet seg med.
Fiskerne har fått cirka fire kroner mer per kiloet i år enn
på samme tid i fjor.
© Harstad Tidende
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Nøkkelen til bærekraftig høsting
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Over tid har det bygget seg opp en redusert tillit
blant de norske fiskerne med ICES
kvoterådgivning, skriver Norges Fiskarlag,
Fiskebåt, Pelagisk Forening og Sjømat Norge i
dette innlegget.
Misnøyen er basert på sprik mellom fiskernes
egne observasjoner og vurderinger av
bestandsstørrelser og ICES bestandsvurderinger
og kvoteråd på de samme, samt kvaliteten på de
vitenskapelige data som er grunnlaget for
rådgivningen. Usikre data gir større usikkerhet og
følgelig lavere kvoter og verdiskapning enn det
fiskeressursene gir bærekraftig grunnlag for.
Etter fremleggelsen av kvoterådet for NVG-sild for
2015 i oktober 2014 forverret situasjonen seg
dramatisk. Nedgangen i sildekvoten siden 2009
er uten sammenligning den kraftigste nedgangen
som er sett siden en begynte å gi kvoter for NVGsild på 1970-tallet. Tilsvarende er nedgangen i
beregnet gytebestand i perioden 2009-2015
raskere enn det som er beregnet under den
legendariske sildekollapsen på 1960-tallet og en
kan med tyngde kalle bestandstallene ICES har
lagt frem årlig etter 2009 en ny og alvorlig
sildekollaps. Dette illustrerer på en god måte
dramatikken i rådet ICES ga for NVG-sildekvote
for 2015. Underliggende feil Går en nærmere inn
på det vitenskapelige grunnlaget for rådgivningen
for NVG-sild i perioden 2009-2015 er det mange
forhold som tyder på at en eller flere alvorlige
underliggende feil i datasettene og analysene
som ligger til grunn for kvoterådene som er gitt i
perioden. Eksempler på slike indikasjoner er et
uforklart sterkt fall i toktestimatene i det
internasjonale toktet i mai i Norskehavet etter
2009, et sterkt negativt såkalt retrospektivt
signal i tilbakeberegningen av gytebestanden og
et uforklart sterkt dødelighetssignal for 2002årsklassen. Basert på en stor sannsynlighet for
feil i årets kvoteråd kombinert med misnøyen
med kvoterådet for 2015 tok de norske pelagiske
fiskerne initiativ til et direkte samarbeid med
Havforskningsinstituttet og finansierte en stor del
av et gytetokt i februar 2015. Dette ble gjort for å
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Over tid har det bygget seg opp en redusert tillit blant
de norske fiskerne med ICES kvoterådgivning, skriver
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening og
Sjømat Norge i dette innlegget.

Nøkkelen til bærekraftig høsting
z forskning
””
Innlegg

Kjell
Ingebrigtsen er
leder i Norges
Fiskarlag.

M

isnøyen er basert på
sprik mellom fiskernes
egne observasjoner og
vurderinger av bestandsstørrelser og ICES bestandsvurderinger og kvoteråd på de
samme, samt kvaliteten på
de vitenskapelige data som
er grunnlaget for rådgivningen. Usikre data gir større
usikkerhet og følgelig lavere
kvoter og verdiskapning
enn det fiskeressursene gir
bærekraftig grunnlag for.
Etter fremleggelsen av kvoterådet for NVG-sild for 2015 i
oktober 2014 forverret situasjonen seg dramatisk. Nedgangen i sildekvoten siden
2009 er uten sammenligning
den kraftigste nedgangen
som er sett siden en begynte
å gi kvoter for NVG-sild på
1970-tallet. Tilsvarende er
nedgangen i beregnet gytebestand i perioden 2009-2015
raskere enn det som er beregnet under den legendariske
sildekollapsen på 1960-tallet
og en kan med tyngde kalle
bestandstallene ICES har lagt
frem årlig etter 2009 en ny
og alvorlig sildekollaps. Dette
illustrerer på en god måte
dramatikken i rådet ICES ga
for NVG-sildekvote for 2015.

Underliggende feil
Går en nærmere inn på det
vitenskapelige grunnlaget
for rådgivningen for NVGsild i perioden 2009-2015 er
det mange forhold som tyder
på at en eller flere alvorlige
underliggende feil i datasettene og analysene som ligger
til grunn for kvoterådene som
er gitt i perioden. Eksempler
på slike indikasjoner er et
uforklart sterkt fall i toktestimatene i det internasjonale
toktet i mai i Norskehavet
etter 2009, et sterkt negativt
såkalt retrospektivt signal
i tilbakeberegningen av
gytebestanden og et uforklart
sterkt dødelighetssignal for
2002-årsklassen.
Basert på en stor sannsynlighet for feil i årets kvoteråd
kombinert med misnøyen
med kvoterådet for 2015 tok
de norske pelagiske fiskerne
initiativ til et direkte samarbeid med Havforskningsinsti-

Audun Maråk
er direktør i
Fiskebåt

Torstein
Solem er leder
i Pelagisk
Forening

Sverre
Johansen
er direktør
for industri i
Sjømat Norge

tuttet og finansierte en stor
del av et gytetokt i februar
2015. Dette ble gjort for å
innhente et ekstra datapunkt
for gytebestandstørrelsen i
2015 som kunne støtte eller
avkrefte mistanken om feil
i kvoterådet for 2015. Toktet ble gjennomført i nært
samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og fiskerne.
Det ble også avholdet et
konstruktivt møte med HI
dette året knyttet til ressursforskning generelt og med
spesielt fokus på situasjonen
for NVG-sild spesielt.

Uttalelse fra HI
Gytetoktet i 2015 ga en relativ
indeks på 6.2 millioner tonn
for gytebestanden av NVGsild mens det tilsvarende
siste gjennomførte gytetoktet
i 2008 ga en indeks på 7.2
millioner tonn. Gytetoktindeksene fra 2008 og 2015
indikerer altså en nedgang
i gytebestanden på ca 14%
mellom de to årene. Ser en
på tilsvarende nedgang i
beregnet gytebestand mellom
de to årene basert på ICES

Vi mener at
Havforskningsinstituttets
uttalelse
indikerer at
instituttet er
klar over at det
kan ligge en
eller flere feil til
grunn for årets
råd på NVG-sild,
og at instituttet
er på linje
med fiskernes
oppfatning av
situasjonen
Advice Sheet for NVG-sild
fra 2007 og 2014 var beregnet gytebestand i 2008 11.9
millioner tonn mens den for
2015 er beregnet til 3.5 millioner tonn, altså en nedgang
på ca 71%. En annen måte å
beregne nedgangen på er å
sammenligne den tilbakeregnete gytebestanden i 2008
med beregnet gytebestand i
2015. Denne sammenligningen viser ifølge ICES Advice
Sheet fra 2014 en nedgang
i gytebestanden på ca 50%,
fra 6,9 til 3,5 millioner tonn.
I begge tilfeller er beregnet
gytebestandsnedgang, og
derved kvoteråd, mellom
2008 og 2015 mye større enn
det nedgangen i gytebestand
basert på gytetoktene på ca
14% skulle tilsi og underbygger videre mistanken om en
feil i kvoterådet for 2015.

Store tap
Basert på resultatene fra
gytetoktet i 2015 skriver
Havforskningsinstituttet på
sin hjemmeside at ’mye tyder
på at nedgangen i bestanden
av norsk vårgytende sild kan
være noe mindre enn de offisielle tallene fra ICES viser’.
Vi mener at Havforskningsin-

KRITISK: Fire
store fiskeri– og
sjømatorganisasjoner
mener forskernes råd
på NVG-sild er feil.
ILL.FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

stituttets uttalelse indikerer
at instituttet er klar over at
det kan ligge en eller flere
feil til grunn for årets råd på
NVG-sild, og at instituttet er
på linje med fiskernes oppfatning av situasjonen.
Som det fremgår av tallene
over fra ICES indikerer de at
årets kvote på NVG sild kan
være mye mindre enn det det
reelle ressursgrunnlaget tilsier er bærekraftig forvaltning
av bestanden i 2015. Hva kan
i så fall et slikt tap representere i form av mat og verdier?
Sammenligner vi igjen 2008
og 2015 var totalkvoten i 2008
1.5 millioner tonn mens den
i 2015 er redusert til 283.000
tonn. Sier vi at feilen i kvote
kan ha ført til en tapt fangst
i 2015 på 400.000 tonn for
norske fiskere representerer
dette 1.2 milliard måltider om
vi regner en 330 grams sild
pr måltid. I verdier tilsvarer
det 2 milliarder kroner om vi
regner en førstehåndsverdi
på 5 kroner pr kilo. Hva et
slikt tap betyr i verdier for
landindustri, sysselsetting
langs kysten og sistehånds
omsetningsverdi har vi ikke
regnet på, men de negative
konsekvensene blir store.
ICES planlegger å gjennomføre et såkalt benchmark
assessement i 2016 som vil
kunne avdekke eventuelle feil
som kan ligge i årets kvoteråd. Tallene over illustrerer
på en tydelig måte hvorfor
norske fiskere ikke kan
akseptere tidsplanen ICES
har lagt, men krever at årets
kvoteråd blir gjennomgått og
kvalitetssikret før og under
årets ICES Working Group
on Widely Distributed Stocks,
WGWIDE, i august 2015. Dersom dette arbeidet avdekker

feil må det føre til en revidering av årets kvoteråd for
NVG-sild i forbindelse med
fremleggelsen av kvoterådet
for 2016 i oktober 2015. På
denne måten kan et eventuelt
tilleggskvantum på NVG
kvoten for 2015 fiskes høsten
2015.

Revidering
Det er en samlet norsk pelagisk sektor representert ved
de undertegnende organisasjonene som ber om at årets
sildekvote må kvalitetssikres
og eventuelt revideres som
skissert over. Det er knapt
med tid og arbeidet må
starte snarest. Næringen ser
det som en forutsetning at
arbeidet skjer i åpne former.
Næringen viser også til
fremsatte forslag om endringer i toktgjennomføring som
omhandler bruk av sonar
under mai og juli-august
toktene og full dekning av
sildebestanden under toktet i
juli-august.
Næringen ønsker å bygge
videre på et åpent og konstruktivt samarbeid mellom
norsk fiskeriforsking, forvaltning og næring. Å jobbe
åpent sammen og å utveksle
synspunkter og kompetanse
i enda større grad enn til nå
mener vi vil være positivt for
alle miljøer, og en viktig forutsetning for å styrke norsk
fiskerinæring for fremtiden.
Avslutningsvis vil næringen påpeke at den ikke på noe
tidspunkt vil ha som agenda å
få størst mulig kvoter av noe
fiskeslag. Næringen ønsker
kvoter nærmest mulig opp til
de reelle forhold i den enkelte
bestand basert på best mulig
vitenskap.

innhente et ekstra datapunkt for gytebestandstørrelsen i
2015 som kunne støtte eller avkrefte mistanken om feil
i kvoterådet for 2015. Toktet ble gjennomført i nært
samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og fiskerne.
Det ble også avholdet et konstruktivt møte med HI dette
året knyttet til ressursforskning generelt og med spesielt
fokus på situasjonen for NVG-sild spesielt. Uttalelse fra
HI Gytetoktet i 2015 ga en relativ indeks på 6.2
millioner tonn for gytebestanden av NVG-sild mens det
tilsvarende siste gjennomførte gytetoktet i 2008 ga en
indeks på 7.2 millioner tonn. Gytetoktindeksene fra
2008 og 2015 indikerer altså en nedgang i
gytebestanden på ca 14% mellom de to årene. Ser en på
tilsvarende nedgang i beregnet gytebestand mellom de
to årene basert på ICES Advice Sheet for NVG-sild fra
2007 og 2014 var beregnet gytebestand i 2008 11.9
millioner tonn mens den for 2015 er beregnet til 3.5
millioner tonn, altså en nedgang på ca 71%. En annen
måte å beregne nedgangen på er å sammenligne den
tilbakeregnete gytebestanden i 2008 med beregnet
gytebestand i 2015. Denne sammenligningen viser ifølge

Side 60 av 79

Nyhetsklipp - Nofima AS

ICES Advice Sheet fra 2014 en nedgang i
gytebestanden på ca 50%, fra 6,9 til 3,5
millioner tonn. I begge tilfeller er beregnet
gytebestandsnedgang, og derved kvoteråd,
mellom 2008 og 2015 mye større enn det
nedgangen i gytebestand basert på gytetoktene
på ca 14% skulle tilsi og underbygger videre
mistanken om en feil i kvoterådet for 2015..
Store tap Basert på resultatene fra gytetoktet i
2015 skriver Havforskningsinstituttet på sin
hjemmeside at 'mye tyder på at nedgangen i
bestanden av norsk vårgytende sild kan være noe
mindre enn de offisielle tallene fra ICES viser'. Vi
mener at Havforskningsinstituttets uttalelse
indikerer at instituttet er klar over at det kan ligge
en eller flere feil til grunn for årets råd på NVGsild, og at instituttet er på linje med fiskernes
oppfatning av situasjonen. Som det fremgår av
tallene over fra ICES indikerer de at årets kvote
på NVG sild kan være mye mindre enn det det
reelle ressursgrunnlaget tilsier er bærekraftig
forvaltning av bestanden i 2015. Hva kan i så fall
et slikt tap representere i form av mat og verdier?
Sammenligner vi igjen 2008 og 2015 var
totalkvoten i 2008 1.5 millioner tonn mens den i
2015 er redusert til 283.000 tonn. Sier vi at
feilen i kvote kan ha ført til en tapt fangst i 2015
på 400.000 tonn for norske fiskere representerer
dette 1.2 milliard måltider om vi regner en 330
grams sild pr måltid. I verdier tilsvarer det 2
milliarder kroner om vi regner en
førstehåndsverdi på 5 kroner pr kilo. Hva et slikt
tap betyr i verdier for landindustri, sysselsetting
langs kysten og sistehånds omsetningsverdi har
vi ikke regnet på, men de negative
konsekvensene blir store..
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til en revidering av årets kvoteråd for NVG-sild i
forbindelse med fremleggelsen av kvoterådet for 2016 i
oktober 2015. På denne måten kan et eventuelt
tilleggskvantum på NVG kvoten for 2015 fiskes høsten
2015.. Revidering Det er en samlet norsk pelagisk
sektor representert ved de undertegnende
organisasjonene som ber om at årets sildekvote må
kvalitetssikres og eventuelt revideres som skissert over.
Det er knapt med tid og arbeidet må starte snarest.
Næringen ser det som en forutsetning at arbeidet skjer i
åpne former. Næringen viser også til fremsatte forslag
om endringer i toktgjennomføring som omhandler bruk
av sonar under mai og juli-august toktene og full dekning
av sildebestanden under toktet i juli-august.. Næringen
ønsker å bygge videre på et åpent og konstruktivt
samarbeid mellom norsk fiskeriforsking, forvaltning og
næring. Å jobbe åpent sammen og å utveksle
synspunkter og kompetanse i enda større grad enn til nå
mener vi vil være positivt for alle miljøer, og en viktig
forutsetning for å styrke norsk fiskerinæring for
fremtiden..
Avslutningsvis vil næringen påpeke at den ikke på noe
tidspunkt vil ha som agenda å få størst mulig kvoter av
noe fiskeslag. Næringen ønsker kvoter nærmest mulig
opp til de reelle forhold i den enkelte bestand basert på
best mulig vitenskap.
KRITISK: Fire store fiskeri- og sjømatorganisasjoner
mener forskernes råd på NVG-sild er feil.. ILL.FOTO:
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren

ICES planlegger å gjennomføre et såkalt
benchmark assessement i 2016 som vil kunne
avdekke eventuelle feil som kan ligge i årets
kvoteråd. Tallene over illustrerer på en tydelig
måte hvorfor norske fiskere ikke kan akseptere
tidsplanen ICES har lagt, men krever at årets
kvoteråd blir gjennomgått og kvalitetssikret før og
under årets ICES Working Group on Widely
Distributed Stocks, WGWIDE, i august 2015.
Dersom dette arbeidet avdekker feil må det føre
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Norsk Fiskerinæring nr. 2 - 2015
Norsk Fiskerinæring. Publisert på nett 14.04.2015 16:47. Profil: Nofima.

INNHOLD "Norsk Fiskerinæring" nr. 2 2015 Nå
går alt så mye bedre 2014 ble et godt år. I 2015
skal det gå enda bedre. Mye dårlig vær de første
ukene rokker ikke ved optimismen.
Månedens intervjuobjekt dropper saltfisken og
kutter i tørrfiskproduksjonen. Nå er det fersk og
fryst fisk som gjelder. Vi har møtt Arne-Johan
Larsen ytterst i Lofoten.
All time high! Alt ligger til rette for et kanonår i
norsk sjømatnæring. Det er risikabelt å spå, men
vi tar sjansen: 2015 blir all time high. Måtte vi få
rett!
Havfisk troner på toppen Vi har som vanlig listen
over Norges største fiskebåtrederier etter
omsetning. I 2014 var det som forventet Havfisk
ASA som havnet øverst, for første gang med over
1 milliard i omsetning.
Ingen ny ressurskamp I november skal
Landsmøtet i Norges Fiskarlag enda en gang
behandle ressursfordelingen. Foreløpig ser det ut
til at dette vil å gå svært rolig for seg. Men
makrellen kan skape uro.
Hva med Sjømatrådet? Harald Østensjø liker
svært dårlig at regjeringen vil svekke
finansieringen av Norges sjømatråd. Det som
trengs er mer penger til den viktige jobben
Sjømatrådet utfører, ikke mindre.
Forutsigbart om Tveterås-utvalget Frank Asche
beklager reaksjonene på Tveterås-utvalget. Alt for
mange har glemt at utvalget ble nedsatt av en
veldig god grunn. De som påstår at utvalget vil
rasere kyst-Norge, er blinde.
Fisk på finsk Lerøy og Orkla er norske
spydspisser i Finland. Begge har mest sjømat på
menyen. Sild og laks er produktene som selger
best.
Gull for femte gang! Ørjan Johannessen slo
tilbake. I januar tok han Norges femte
gullmedalje i kokkenes VM Bocuse d Or. Forrige
gang var Geir Skeie i 2009.

Cappuccino-fisk Ingen vet hvor mye makrell som har
vært fisket i Nordatlanteren de siste 30 årene. Men det
er mye, mye mer enn statistikkene viser, skriver Oli
Samro.
Kong Øystein Kong Øystein (1103-23) var den viktigste
tilretteleggeren for den store eksporten av tørrfisk fra
Norge utover i Middelalderen.
Hjemmelaget krise Islandske lønnstakere har vist stort
måtehold etter den økonomiske kollapsen i 2008. Men
nå spørs det om tålmodigheten er slutt, undrer Petur
Bjarnason.
Ungfisk i stim YoungFish-konferansen i Bergen ble en
suksess. På under ett år har denne
nettverksorganisasjonen for de under 35 i
sjømatnæringen fått over 450 medlemmer.
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Smaker frem sjømatkvalitet Fisk og Forskning har
besøkt Nofimas sensorikklaboratorium på Ås.
Her lukter, smatter og smaker 10 godt trente
kvinner seg frem til hva som karakteriserer den
beste sjømaten.
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Se webartikkelen på http://ret.nu/Zc5D4WEc

© Norsk Fiskerinæring
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Skaffer penger til fiskeværene
Nationen. Publisert på trykk 13.04.2015. Profil: Nofima.
Kriss Rokkan Iversen. Side: 17-18.

Én fisketurist legger igjen rundt 10.000 kroner i
løpet av et ukesopphold i Norge. I løpet av ett år
står norsk fisketurisme for en omsetning på rundt
850 millioner.
- Og da er ikke ringvirkningene medregnet, sier
Trude Borch, seniorrådgiver ved Akvaplan-niva.
Hun har sett på hvordan vi kan øke verdien av
havressurser gjennom fisketurisme eller ved å
utvikle sjømatsuvenirer.
Mer enn fiskerinæring
Fisketurismen gjør at reiselivet nyter godt av
produktivt hav. I et større perspektiv handler det
også om bostedsattraktivitet, kystkultur og
livskvalitet.
- Ser man enkelt på det, handler verdiskaping om
å skape størst mulige verdier av de ressursene
man høster. I realiteten er det en kompleks
prosess som må foregå i hele verdikjeden, sier
Borch.
Helt siden vi begynte å høste av havet, har marin
verdiskaping skjedd i møtet mellom ressurser og
mennesker.
Størrelsen på verdiene er avhengig av
bærekraftig forvaltning og effektiv høsting av
ressursene. Blå verdiskaping har derfor både
økologiske og samfunnsmessige forutsetninger
og konsekvenser.
- Skal vi øke den marine verdiskapingen, må vi ta
hensyn til ressursgrunnlaget og de sosiale
systemene som er knyttet til havet. Slike
løsninger må baseres på kunnskap om både det
marine miljøet, verdikjedene og kystsamfunnene,

Debatt
Fleire bur i tettstader
Urbaniseringa av
Noreg held fram. Berre to av ti
innbyggjarar bur på landet, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).
Heilt nøyaktig var det 1. januar i år 4.114.425 personar busette
i tettstader. Det utgjer 80 pro-

BuSeTTiNg.

sent av befolkninga og fordeler
seg over 976 tettstader, ifølgje
SSB-tala.
SSBs definisjon av tettstad
er stader kor det bur minst 200
menneske og kor det ikkje er
lenger avstand mellom husa enn
50 meter.
©NPK

Mindre skrei i år
FiSKe. Det er registrert mindre
skrei i år enn i dei to rekordåra
2014 og 2013, men førekomsten
av skrei er framleis god, ifølgje
Havforskingsinstituttet.
Det blei registrert rekordmykje skrei i 2014 og 2013, og i år
har mengda gyteklar skrei falle
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Store mengder fisk finner veien inn til norske
kystområder på senvinteren. Det gjør også
fisketuristene. Og de legger igjen store summer
under sine opphold i fiskeværene.

med 30 prosent, viser ei kartlegging Havforskingsinstituttet har gjennomført. Skreien
utgjer hovuddelen av den norske torskeeksporten som i fjor
hadde ein verdi på 7,2 milliardar kroner, ifølgje Noregs sjømatråd.
©NPK
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Lodde

ikke mer: Sardiner utenfor kysten av California er et eksempel på en bestand som har
FOTO: TANAkA JuuyOh
vært – men ikke lenger er – forvaltet etter økosystemprinsipper.

✱✱Lodde (mallotus villosus) er en fiskeart i gruppen krøklefisker.
✱✱Den kan bli rundt 20
centimeter lang og inntil
6 år gammel.
✱✱Navnet kommer av at
hannen i gytetida får «hårete» skjell – blir lodden.
✱✱Hannen har nær 90 %
dødelighet etter gyting.
✱✱Lodde er en arktisk art.
selv om det i Norge finnes lokale loddebestander
langs kysten i Nord-Norge
er det først og fremst i de
arktiske områdene en finner det store antallet.
✱✱Lodde er utbredt i store deler av Barentshavet
hvor lodda beiter i de produktive områdene langs
iskanten i nordøst før
den vandrer sørover mot
kysten av Nord-Norge for
å gyte.
kilde: Wikipedia.no

Skaffer penger
til fiskeværene
rEIsElIv

Store mengder fisk finner veien inn til norske kystområder
på senvinteren. Det gjør også
fisketuristene. Og de legger
igjen store summer under sine
opphold i fiskeværene.
Én fisketurist legger igjen rundt
10.000 kroner i løpet av et ukesopphold i Norge. I løpet av ett
år står norsk fisketurisme for en
omsetning på rundt 850 millioner.
– Og da er ikke ringvirkningene medregnet, sier Trude
Borch, seniorrådgiver ved
Akvaplan-niva.
Hun har sett på hvordan vi
kan øke verdien av havressurser
gjennom fisketurisme eller ved
å utvikle sjømatsuvenirer.

Mer enn fiskerinæring

Kan tørkes: Før fiskerne får sin loddekvote, settes det av en viss andel lodde til torsken.

systemprinsipper. Lenge var det
en klar sammenheng mellom
årets rekruttering til bestanden
og temperaturen forskerne målte
utenfor en pir ved havforskningsinstituttet Scripps Institute of
Oceanography.
Temperaturen her reflekterte
temperaturen i sardinenes gyteområde, og fungerte dermed som
en god indikator på hvordan årets
sardinrekrutter ville klare seg.
Denne sammenhengen gjaldt
helt til fisken skiftet gyteområde.
– Temperaturen i det nye gyteområdet samsvarte ikke med den
utenfor piren, og temperaturmålingen herfra kunne ikke lenger
brukes når forskerne skulle beregne størrelsen på bestanden,

forteller Mette Skern-Mauritzen.
– Det er et godt bilde på utfordringene vi møter når vi skal ta
hensyn til slike prosesser i økosystemet i fiskeriforvaltning. Prosessene i havet er i stadig endring; de
er komplekse, og kan være uforutsigbare og vanskelig å observere.
På toppen kommer påvirkningen
fra oss mennesker, i form av fiskerier og klimaendringer.

Stort eller lite fiske

Skern-Mauritzen peker på at
bruk av økosystemprosesser i fiskeriforvaltningen kan hindre at
vi fisker for mye i perioder med
dårlige produksjonsforhold. Og
motsatt: sikre at vi høster mer når
fiskebestandene gjør det bra.
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– Vår kartlegging viser at tradisjonell enbestandsforvaltning er
rådende, selv om det er bred enighet om at vi skal drive økosystembasert forvaltning.
– Gjennomgangen viser også at
mange forskere ønsker å innarbeide økosystemprosesser i rådgivningen, men at det råder stor
usikkerhet om hvordan man skal
lykkes med dette i dag. Vi har ikke
fasiten, men det som er sikkert er
at vi må ta innover oss økosystemprosessene dersom vi skal kunne
høste optimalt av havet i framtiden, sier Skern-Mauritzen.

Fisketurismen gjør at reiselivet
nyter godt av produktivt hav. I
et større perspektiv handler det
også om bostedsattraktivitet,
kystkultur og livskvalitet.
– Ser man enkelt på det, handler verdiskaping om å skape
størst mulige verdier av de ressursene man høster. I realiteten
er det en kompleks prosess som
må foregå i hele verdikjeden,
sier Borch.
Helt siden vi begynte å høste
av havet, har marin verdiskaping skjedd i møtet mellom ressurser og mennesker.
Størrelsen på verdiene er avhengig av bærekraftig forvaltning og effektiv høsting av ressursene. Blå verdiskaping har
derfor både økologiske og samfunnsmessige forutsetninger og
konsekvenser.
– Skal vi øke den marine verdiskapingen, må vi ta hensyn til
ressursgrunnlaget og de sosiale
systemene som er knyttet til havet. Slike løsninger må baseres
på kunnskap om både det marine miljøet, verdikjedene og kystsamfunnene, reflekterer Borch.

Bent
Dreyer
ved Nofima leder
er prosjekt som
er et eksempel på
disse koblingene.
Her har forskerne
kombinert kunn- Trude Borch
skap om marine
økosystemer og markedsmekanismer for å øke verdiskapingen
fra fiskeriene ved hjelp av nye
høstingsstrategier og bruk av ny
teknologi.
Med torsk som eksempel har
forskerne sett på om torskefangster kan bli mer verdt ved å endre når og hvordan man fisker.
De har også sett på hvilke muligheter lagring av levende fisk gir.

Lavere kostnader
Ved bruk av slik teknologi kan
fiskeren fange torsk med lave
fangstkostnader og deretter lagre den levende – før den slaktes
på et lønnsomt tidspunkt.
– Den framtidige verdiskapingen fra havets ressurser vil
avhenge av en kombinasjon av
bærekraftig ressursforvaltning,
kostnadseffektivitet og markedsinnretting, sier Borch.
Borch har ledet et prosjekt om
fisketurisme der forskerne har
sett på verdiene som skapes når
kommersielle fiskearter brukes
til å utvikle reiselivsprodukter
istedenfor til tradisjonelt fiske.
Det er denne forskningen
som viser at norsk fisketurisme
bidrar med 850 millioner årlig
til nasjonal verdiskaping.
Borch framhever samtidig
at det må gjennomføres langt
mer omfattende analyser for å få
gode tall på den totale verdiskapingen fra fisketurisme. Slike
tall vil være et verdifullt verktøy
når man skal vurdere om det er
økonomisk hensiktsmessig å
overføre kvoter fra fiskeri- til
reiselivsnæringen.
KriSS rOKKaN iverSeN

gjenstand for forskning: Fisketurisme.
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Jeb Jensen

Griser må avlives II

Klarer ikke å se hva
statsråden i Landbruksdepartementet, EØS
eller djevelen selv EU i
Brussel har hatt med dette
å gjøre. Men kanskje jeg har
reist for mye i Europa og
fått i meg dårlig mat full av
smitte?
Espen Olsen

Kulturminne: Båtbyggeriene på Moen i Risør. Norsk Kulturminnefond har støttet prosjektet i flere omganger, og båtbyggeriene tilbyr i dag blant annet båtrestaurering, omvisninger og formidling til skoleklasser.
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Historisk mange vil restaurere

A

ldri tidlegare har
det kome fleire søknader til Norsk kulturminnefond. Private eigarar har aldri
synt større vilje til å gjennomføre
reparasjon og istandsetjing.
Styret i Kulturminnefondet ser

med aukande uro på at mange
støtteverdige prosjekt må gjevast
avslag på grunn av manglande
økonomiske rammer, trass i dei
nasjonale målsettingane Stortinget har vedtatt om å minimere
bortfallet av verneverdige kulturminne.

Vi bør verdsetja dei mange private

eigarane som vil ta vare på kulturminna i dette landet, dei som
vil ta med seg ein bit av fortida
inn i framtida. I vår tid maktar vi
knappast å forstå kva vi mistar.
Framtida takka for kvart einaste
kulturminne vi tek vare på.

Det kom inn 782 søknader innan

Norges forskningsråd

fristen om i alt 234 millionar til
istandsetjing av kulturminne
over heile landet. Vi har i år 68
millionar kroner til fordeling. I
fjor kom det inn 749 søknader,
mot 630 i 2013. Talet på søknader
til Kulturminnefondet har aldri

Marie Hauge
informasjonsmedarbeider
ved Havforskningsinstituttet

Griser må avlives I

Blir snart dyrt for
Sylvi dette. Men partiet hennes stemte vel FOR
fri flyt av EØS-bakterier i
sin tid?
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«I vår tid maktar
vi knappast å forstå
kva vi mistar.»
18

vore større, og har auka monaleg
år for år.
Styret delegerte til direktøren å
fatte vedtak i søknader med søknadsbeløp under kr. 100.000. I alt
er det 213 søknader som er handsama etter delegert fullmakt.
Det er også etablert nye ordningar

med moglegheit for å søke støtte
til skadeførebyggande tiltak og
støtte til fag- og handverksseminar fortløpande gjennom året.
Desse ordningane syner ei god utvikling, og er i ferd med å bli kjent
blant eigarane. Vi reknar såleis
med at fondet vil handsama om
lag 1000 søknader i 2015. Det er
eit historisk høgt søknadstal for
ein liten administrasjon.

Kulturminnefondet fekk ei auke i

ramma tildelt over statsbudsjettet for 2015, men det er likevel
grunn til å merka seg at gapet mellom søknadsbeløp og det fondet
har til fordeling, framleis er stor.
Det har difor skjedd eit tøff prioritering, der mange gode prosjekt
ikkje vert tildelt støtte på grunn
av manglande ressursar. Dette i
ein situasjon der Stortinget har
vedtatt som nasjonalt mål at tapet av verneverdige kulturminne
skal minimerast. Fondet melder
inn auka behov for ressursar i alle
samanhengar der det er mogleg.

Når vi ser på intensjonane for etableringa av kulturminnefondet
vart det i NOU 2002:1 peikt på at
det årlege behovet var ei ramme
på minst 100 millionar kroner.

Det har nå gått 13 år og behovet
er større enn nokon gong. Men
det har samstundes vorte auka
interesse for bevaring, medan
kostnadsnivået har vorte høgare.
Alt dette, i tillegg til den store
søknadsveksten, peikar eigentleg
på at behovet idag er betydeleg
høgare enn i 2002.
Arbeidet med å fornya, forbetra

og forenkla tilskotsordninga har
høgt fokus hjå oss. Norsk kulturminnefond skal vere eit lågterskeltilbod for private eigarar av
verneverdige kulturminne. Fondets rolle er unik innan kulturminnefeltet, og Noreg er åleine
om å ha eit statleg kulturminnefond med midlar til private
eigarar i heile Europa. I dag er
samarbeid med eigarane fondets
viktigaste strategi for å nå målet
om å minimera bortfallet av verneverdige kulturminne.

Den gjennomførte brukarundersøkinga i 2014 viser at 83 prosent

i medhald av innsendte søknader stilt opp med ein halv milliard samt dugnadsinnsats for å
oppfylle det nasjonale målet. Av
desse midlane ville storparten
gått attende til statskassa i form
av moms og andre avgifter på teneste og varekjøp. Dette ville for
Stortinget i røynda finansiert seg
sjølv.
Når vi ser på kor mykje private

midlar dei statlege pengane frå
fondet løyser ut, er det grunn til å
bli imponert. I eit gjennomsnittleg prosjekt kjem 28 % av midlane
frå Staten gjennom Kulturminnefondet. 72 prosent av det som
skal til for å setja objektet i stand
kjem frå eigaren sjølv i form av
eigne midlar eller eigen innsats
på prosjektet. Vidare kan det vere
økonomisk støtte frå fylkeskommunen eller kommunen, ofte
med SMIL-midlar. Og erfaringane viser vidare at det i praksis ofte
vert enklare for eigaren å skaffa
midlar frå andre private finansieringskjelder, når fondet fyrst har
sagt ja til prosjektet.

av alle søkjarane er tilfreds med
kontakten med Kulturminnefondet, og meiner den faglege oppfølginga av prosjekta er svært viktig. Eigarane seier at fire av fem
prosjekt som har fått midlar ikkje
ville vorte realisert utan støtta frå
fondet. Ein kan etter dette grovt
sett rekna med at 2000 prosjekt
ikkje hadde vorte gjennomført
utan hjelp frå kulturminnefondet.

Tida er overmoden for eit politisk
taktskifte når det gjeld statlege
løyvingar til bevaring av kulturminna våre. Vi bør ta oss råd til
ein langt større innsats på dette
området. Kulturminnefondet har
utvikla seg til å bli eit effektiv og
kompetent verktøy for å nå dei
nasjonale målsetjingane.

Dersom Stortinget hadde løyvd
234 millionar til Norsk kulturminnefond ville private eigarar

Simen Bjørgen
direktør i Norsk kulturminnefond,
røros

Avlives: 1400 griser må
avlives på grunn av
LA-MRSA-bakterien.
FOTO: COlOurbOx

Sagt på Twitter
Blablabla, eierskapsutøvelse, blablabla
#SPU #Oljefondet
ANjA bAKKEN rIIsE @ANjAbrII

Klimakriterium som
Jensen legger frem
om #Oljefondet er bredt,
vagt og med ingen anbefaling
om utrekk fra olje.
KArOlINE ANdAur @KArOlINE_
ANdAur

Tro om Joakim Lystad melder seg som
arbeidssøker hos NAV i dag?
Antar at å nave ikke er et alternativ. #nav
ANdrEAs AsKIldsEN @ANdAsKI

By vs bygd - reklamene
til #tine og #felleskjøpet er triste saker. De bekrefter bare #stereotypier.
ThAlE TrOdAlEN OsvIK @ThAlE_O

Ser på nye reklamen
for Felleskjøpet. Klanen disser bøndene. Over
halvparten av Klanen kommer jo utenfra Oslo.
ArIld MOhAN hAssEl @ArIldhAssEl
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reflekterer Borch.
Bent Dreyer ved Nofima leder er prosjekt som er et
eksempel på disse koblingene. Her har forskerne
kombinert kunnskap om marine økosystemer og
markedsmekanismer for å øke verdiskapingen fra
fiskeriene ved hjelp av nye høstingsstrategier og bruk av
ny teknologi.
Med torsk som eksempel har forskerne sett på om
torskefangster kan bli mer verdt ved å endre når og
hvordan man fisker. De har også sett på hvilke
muligheter lagring av levende fisk gir.
Lavere kostnader
Ved bruk av slik teknologi kan fiskeren fange torsk med
lave fangstkostnader og deretter lagre den levende - før
den slaktes på et lønnsomt tidspunkt.
- Den framtidige verdiskapingen fra havets ressurser vil
avhenge av en kombinasjon av bærekraftig
ressursforvaltning, kostnadseffektivitet og
markedsinnretting, sier Borch.
Borch har ledet et prosjekt om fisketurisme der
forskerne har sett på verdiene som skapes når
kommersielle fiskearter brukes til å utvikle
reiselivsprodukter istedenfor til tradisjonelt fiske.
Det er denne forskningen som viser at norsk
fisketurisme bidrar med 850 millioner årlig til nasjonal
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verdiskaping.

Reiseliv

Borch framhever samtidig at det må
gjennomføres langt mer omfattende analyser for
å få gode tall på den totale verdiskapingen fra
fisketurisme. Slike tall vil være et verdifullt
verktøy når man skal vurdere om det er
økonomisk hensiktsmessig å overføre kvoter fra
fiskeri- til reiselivsnæringen.

Bildetekst: Gjenstand for forskning: Fisketurisme. Foto:
Colourbox|Trude Borch
© Nationen
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Vi tjener gode penger på fisketuristene
Forskning.no. Publisert på nett 13.04.2015 05:34. Profil: Nofima.

Fisketuristene legger igjen mye penger. Men skal
vi bruke fiskekvotene på turisme eller tradisjonell
fangst?
Kriss Rokkan Iversen
journalist En artikkel fra Norges forskningsråd
Én fisketurist legger igjen rundt 10 000 kroner i
løpet av en uke. I løpet av ett år står norsk
fisketurisme for en omsetning på rundt 850
millioner kroner.
- Og da er ikke ringvirkningene regnet med, sier
Trude Borch, seniorrådgiver ved Akvaplan-niva.
- Man hører ofte at fisketurister ikke legger igjen
penger i løpet av ferieoppholdene i Norge. Men
resultatene våre viser at det ikke er riktig, sier
forskeren.
Hun har sett på hvordan det er mulig å øke
verdien av marine ressurser gjennom satsing på
fisketurisme eller ved å utvikle sjømat suvenirer.
Mer enn fiskerinæring
Fisketurismen gjør at reiselivet nyter godt av det
produktive havet. I et større perspektiv handler
det også om hvor det er attraktivt å bo,
livskvalitet og kystkultur.
Verdiskapingen fra havet handler om møtet
mellom ressurser og mennesker. Hvor store
verdier vi får ut av den blå åkeren, er avhengig av
bærekraftig forvaltning og effektiv høsting av
ressursene. Blå verdiskaping involverer derfor
både hensyn til økologi og samfunn.
- Skal vi øke den marine verdiskapingen enda
mer, må vi ta hensyn til ressursgrunnlaget og de
sosiale systemene som er knyttet til havet. Slike
løsninger må baseres på kunnskap om både det
marine miljøet, verdikjedene og kystsamfunnene,
reflekterer Borch.
Trude Borch. (Foto: Akvaplan-niva)
Smartere ressurshøsting
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Bent Dreyer ved Nofima leder et prosjekt som
viser disse koblingene. Forskerne kobler
kunnskap om marine økosystemer og
markedsmekanismer for å øke verdiskapingen fra
fiskeriene ved hjelp av nye høstingsstrategier og
bruk av ny teknologi.
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Derfor må det tas hensyn til både bærekraft,
verdiskaping og samfunnsmessige mål for kystnæringer
og bosetting.
- Disse forholdene er i stadig endring og reiser dermed
kontinuerlig nye spørsmål som bør besvares gjennom
forskningsbasert kunnskap, kommenterer Borch.

Forskerne har undersøkt om torskefangster kan
bli mer verdt ved å endre når og hvordan man
fisker. De har også sett på hvilke muligheter
lagring av levende fisk gir.

Hun peker på at det kan være utfordrende både å sette
sammen og å vurdere slike tverrfaglige prosjekter, men
at slik forskning er viktig.

Ved bruk av ny teknologi kan fiskeren fange torsk
med lave fangstkostnader og deretter lagre den
levende - før den slaktes på et tidspunkt som er
bra for markedet.

- Langt flere forskningsprosjekter bør inkludere
økonomiske analyser. Slik kan vi utløse mer av det
verdiskapingspotensialet som de marine ressursene kan
generere på sin ferd fra fjord til bord, avslutter Trude
Borch.

Lønner fisketurisme seg?
Hvor mye vi vil tjene på havets ressurser vil
avhenge av hvor godt vi kombinerer bærekraft
med lave kostnader og markedsinnretting, mener
Trude Borch.
Hun har ledet et prosjekt om verdiskaping når
kommersielle fiskearter blir brukt i turisme
istedenfor i tradisjonelt fiske.
Det er denne forskningen som viser at norsk
fisketurisme bidrar med 850 millioner årlig til
nasjonal verdiskaping.
Borch framhever samtidig at det må
gjennomføres langt mer omfattende analyser for
å få gode tall på den totale verdiskapingen fra
fisketurisme. Men disse tallene vil være
verdifulle når man skal vurdere om det er
økonomisk hensiktsmessig å overføre kvoter fra
fiskeri- til reiselivsnæringen.

Fiskeværene tjener penger på turistene. Men er det
likevel lurt å overføre kvoter fra fiskeri- til
reiselivsnæringen? (Foto: Shutterstock)
Fakta
Forskningsrådets program Havet og kysten avsluttes
med konferanse - "forskningstokt" - på Hurtigruten 7.-9.
april.
Programmet startet i 2006 og har i løpet av 10 år
finansiert mer enn 300 forsknings prosjekter for i
overkant av 1 milliard kroner. Et eget delprogram har
vært viet kunnskap som bidrar til grunnlag for økt marin
verdiskapning
Se www.forskningsradet.no/havkyst
Trude Borch er blant innlederne på Havet og kystens
avslutningskonferanse.
© Forskning.no
Se webartikkelen på http://ret.nu/v6mtaqO8

Kunnskap fra fjord til bord
Forvaltningen av marine ressurser, som
kvotefordeling mellom fiskere og turister, har
konse kvenser for kystsamfunnene i Norge.
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Fiskeriparken ser på levendelagring
Bladet Vesterålen. Publisert på trykk 11.04.2015. Profil: Diverse, Fangstbasert akvakultur. Side: 15.

ØKSNES:25 aktører med tilhørighet i Vesterålen
og Lofoten planlegger et omfattende samarbeid
for å nå fiskeriministerens ambisiøse mål i
forhold til levendelagring av fisk.
Daglig leder i Fiskeriparken, Keven Vottestad sier
til FiskeribladetFiskaren at det er viktig å dra med
seg heel verdijeden i et felles utviklingsløp. Han
sier at blant de 25 aktørene har de fiskefartøy,
levendelagringsselskap, produsenter,
leverandørindustri og eksportører. Disse går nå
sammen i et forsk på å nå det aller første
delmålet, nemlig å bidra til et gjennombrudd i
levendelagring.
© Bladet Vesterålen

Nyheter

Bladet Vesterålen Lør 11. april 2015

15

– Holder
på å falle
sammen
ANDØY: Risøyhamn Vel
ber Andøy kommune ta
grep i forhold til det kommunale kloakksystemet i
Risøyhamn.
FREDRIK SØRENSEN
f r e d r i k @ b l v. n o

Kloakksystemet var tema på
årsmøtet i Risøyhamn Vel i januar.
I et brev til Andøy kommune
skriver velforeninga at det er
nødvendig å ta grep raskt.
– Systemet er veldig gammelt og holder på å falle sammen. I tillegg mangler det renseanlegg. Det er en stor fordel
at noe blir gjort før en katastrofe skjer. Da blir nok kostnadene
gigantiske, går det fram av brevet.

Ordfører Jonni Solsvik (H), formannskapsmedlem Kate Eliassen (H) og ordførerkandidat Anitha Bendiksen (Ap) på besøk hos
ABBS på Åse i fjor. Det er vedtatt at ABBS skal erstattes av et nytt sykehjem. Det bør lokaliseres i Sør-Andøy, mener Risøyhamn Vel.
(Arkivfoto: Fredrik Sørensen)

Vil ha sykehjem i sør
ANDØY: Klar tale fra Risøyhamn Vel: Dropp Andenes og bygg nytt sykehjem i Sør-Andøy.
FREDRIK SØRENSEN
f r e d r i k @ b l v. n o

Som Bladet Vesterålen tidligere
har skrevet skal det bygges nytt
sykehjem i Andøy. Lokalisering
vil bli et brennhett tema i debatten.
Eldrerådet har allerede foreslått å bygge nytt sykehjem på
Dverberg.
Halvar Rønneberg i Andøy

Frp har uttalt at Andenes er det
naturlige valget.
Rapporten som arbeidsgruppa for nytt sykehjem la fram i
fjor høst la også en rekke kriterier til grunn som peker sterkt i
retning Andenes – deriblant
nærhet eller samlokalisering
med legekontor, laboratorium,
skiftestue, fysioterapi og rehabilitering, hjemmetrjeneste og
andre samarbeidspartnere som
for eksempel NAV.
Styret i Risøyhamn Vel har
tidligere tatt til orde for at det
nye sykehjemmet bør ligge i
Sør-Andøy.

Etter årsmøtet i velforeninga i januar er det sendt et
nytt brev til Andøy kommune –
hvor lokaliseringa tas opp.
– Vi minner om alle gode argumenter for at behandlingssenteret bør ligge i Sør-Andøy,
skriver foreninga i brevet.
Det pekes på nærheten til
sykehuset på Stokmarknes,
kuttene i ambulansetjenesten,
samt problematikken med
stengt vei på Kjølhågen og
Bleikskleiva.
– Kommunen bør tenke på å
ta vare på sine innbyggere. Det
er ikke gitt at arbeidstakere føl-

ger med til Andenes. De kan
heller flytte til andre kommuner. Det er vi ikke tjent med, påpekes det i brevet.
– For allerede etablerte bedrifter som ønsker å satse og
utvide er det nødvendig at det
finnes flere arbeidsmuligheter.
Det å sentralisere alle de kommunale arbeidsplassene gjør
det mindre attraktivt å bosette
seg, og det fører ikke til økt bosetting i kommunen, slås det
fast.

Trailer i grøfta

Fiskeriparken
ser på
levendelagring
ØKSNES: 25 aktører med tilhørighet i Vesterålen og Lofoten
planlegger et omfattende samarbeid for å nå fiskeriministerens ambisiøse mål i forhold til
levendelagring av fisk.
Daglig leder i Fiskeriparken,
Keven Vottestad sier til FiskeribladetFiskaren at det er viktig å
dra med seg heel verdijeden i et
felles utviklingsløp. Han sier at
blant de 25 aktørene har de fiskefartøy,
levendelagringsselskap,produsenter, leverandørindustri og eksportører. Disse
går nå sammen i et forsk på å nå
det aller første delmålet, nemlig
å bidra til et gjennombrudd i levendelagring.


 
 

!" 
 
  
    
 

Sjåføren var uskadd. (Foto: Tone Marit Sørensen)

ØKSNES: Sjåføren som
kjørte traileren i grøfta i
Steinlandsfjorden
er
uskadd.
HILDE JØRGENSEN/
TONE MARIT SØRENSEN
h i l d e @ b l v. n o

Hendelsen fant sted torsdag

ettermiddag. Traileren kjørte ut
på øversiden av veien. Et øyenvitne sier til Bladet Vesterålen
at han tror den har sklidd ut på
det glatte føret.
– Sjåføren er uskadd, og sier
det var fryktelig glatt. Han kjørte sakte, men det hjalp ikke.
Han var på vei fra Myre til Narvik med torsk i lasten, opplyser

Bladet Vesterålens journalist
på stedet, Tone Marit Sørensen.
Hun sier at politiet har vært
på stedet og snakket med sjåføren, som er fra Polen.
Sjåføren venter på at fisken
skal lastes ut av bilen. Bergingsbil har vært på stedet, men
måtte dra etter større bil.
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Ny rekord for sjømateksporten
Troms Folkeblad. Publisert på nett 10.04.2015 08:38. (Oppdatert 10.04.2015 10:41) Profil: Diverse, Klippfisk.
Vidar Bjørkli.

- En sterk torskepris er en viktig forklaring på
rekordene for sjømateksporten i første kvartal.
(Oppdatert: 10.04.2015 10:41)
Foto: NTB scanpix TROMSØ: Det er en økning på
tre prosent eller 445 millioner kroner målt mot
første kvartal i 2014. I mars ble det eksportert
sjømat for 6,4 milliarder kroner. Det er en økning
på 13 prosent eller 741 millioner kroner
sammenlignet med mars måned i fjor, skriver
Norges Sjømatråd på sin nettside.
- Det er en rekordsterk marsmåned som gjør at
årets første kvartal blir historiens sterkeste for
norsk sjømateksport. Det til tross for at årets to
første måneder hadde en svakere eksport
sammenlignet med fjorårets rekordmåneder, sier
Geir Bakkevoll, kommunikasjonsdirektør i Norges
sjømatråd.
- En sterk torskepris er en viktig forklaring på
rekordene. Etter en sen start på årets
skreisesong, preget av dårlig vær og mye
landligge, har det vært fullt fiske og full aktivitet
på mottakene fram mot og gjennom påska. Det
vises også på eksporten av torsk ut av landet. I
tillegg har laksen et sterkt kvartal, blant annet
fordi den får god drahjelp av en svakere norsk
krone mot for eksempel euro og amerikanske
dollar, sier Bakkevoll.
Lakseeksporten øker
Det ble eksportert laks for 11,2 milliarder kroner
i første kvartal. Det er en økning på fem prosent,
eller 536 millioner kroner sammenlignet med
første kvartal i 2014. I mars måned ble det
eksportert laks for 4,2 milliarder kroner. Det er
en økning på 14 prosent eller 533 millioner
kroner fra mars i fjor. Gjennomsnittsprisen for
hel, fersk norsk laks var i mars måned 41,48
kroner per kilo mot 43,91 kroner i mars i fjor.
Polen og Frankrike var de største kjøperne av
laks fra Norge i første kvartal.
Økning for fersk torsk
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Det ble eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for
869 millioner kroner i første kvartal. Det er en
økning på 14 prosent eller 108 millioner kroner
sammenlignet med første kvartal 2014.
Samtidig ble det nedgang for eksportert av fryst
torsk. Her viser tallene at det ble eksport fryst
torsk, inklusiv filet, for 456 millioner kroner i
første kvartal. Det er en nedgang på 30 prosent
eller 196 millioner kroner sammenlignet med
første kvartal 2014.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

sammenlignet med første kvartal 2014.
Det ble eksportert saltfisk for 342 millioner kroner i
første kvartal. Det er en nedgang på seks prosent eller
23 millioner kroner sammenlignet med første kvartal
2014.
Mer å lese på Folkebladet:
© Troms Folkeblad
Se webartikkelen på http://ret.nu/ylojhoMc

Når det gjelder klippfisk ble det eksportert for
989 millioner kroner i første kvartal. Det er en
økning på 15 prosent eller 128 millioner kroner

Side 70 av 79

Nyhetsklipp - Nofima AS

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

Lokal, kortreist fiskemiddag Lær av klippfiskindustrien
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 10.04.2015. Profil: Nofima. Side: 23.

Matentreprenør og landsstyremedlem i SV, Astrid
T. Olsen , slår et slag for kortreist mat.
Som næringsaktør og matentreprenør finner jeg
stor glede i å etterspørre lokale råvarer og
matretter på spisesteder og i butikker. Noen år
tilbake besøkte jeg Røros Vertshus, og spiste et
måltid jeg ennå husker. Hvorfor? Fordi jeg
allerede i menyen ble fortalt om råvaren, hvor
dyrene hadde beitet, hvordan leveforholdene var
på gårdene, og hvordan kokkene hadde valgt
akkurat denne delen av dyret fordi det var
utmerket til denne retten! Maten var en stor del
av opplevelsen av Røros. På Coop kunne jeg
kjøpe alle de lokale produktene, flere av de har
etterhvert fått et nasjonalt marked.
Bygdesamfunnet Det lokale og regionale
markedet, basert på kjennskap, historie og
identitet er av betydning i bygdesamfunn hvor
hver arbeidsplass teller.
Verdiskapingsprogrammet for lokalmat startet i
landbruket, og har en rekke virkemiddel for å
starte opp og utvikle lokalmatbedrifter fra den
første ide til vekstbedrifter med nasjonalt
marked. Samme verktøy og tiltak er tilgjengelige
for fiskerinæringen, men synes å være lite kjent.
Hva kan vi gjøre med det? På siste årsmøte i
Kystfiskarlaget orienterte Aker Seafoods direktør
Farstad om hvordan selskapet valgte å profilere
utvalgte kystfiskere på sine spesialprodukter til
restaurant- og delikatessemarkedet. Ved hjelp av
en App kunne man følge fiskeren på feltet. På
samme måte som Landbrukssamvirket har gjort
de siste årene, valgte Aker Seafood å møte
markedet med historie, kultur og identitet knyttet
til råvaren. Det nasjonale markedet bygger på
folks tiltro til god fiskeriforvaltning, rent hav og
tillit til Kystfiskeren. Kan det norske markedet
med bevisste kjøpesterke forbrukere styrke
kystnæringa? Tillit Fiskens naturlige del av et
sunt kosthold er godt dokumentert. Tillit til god
kvalitet og rask tillaging av måltidet er viktige
preferanser når travle nordmenn velger råvarer til
dagens middag. Fram til nå har oppdrettslaksen
tatt en stor andel av menyen, iscenesatt med
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Innlegg sendes FiskeribladetFiskaren
E-post: redaksjonen@fbfi.no
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Matentreprenør og landsstyremedlem i SV,
Astrid T. Olsen, slår et slag for kortreist mat.

Lokal, kortreist
fiskemiddag
Innlegg

z politikk

S

om næringsaktør og matentreprenør finner jeg
stor glede i å etterspørre
lokale råvarer og matretter
på spisesteder og i butikker.
Noen år tilbake besøkte jeg
Røros Vertshus, og spiste
et måltid jeg ennå husker.
Hvorfor? Fordi jeg allerede i
menyen ble fortalt om råvaren, hvor dyrene hadde beitet,
hvordan leveforholdene
var på gårdene, og hvordan
kokkene hadde valgt akkurat
denne delen av dyret fordi
det var utmerket til denne
retten! Maten var en stor del
av opplevelsen av Røros. På
Coop kunne jeg kjøpe alle de
lokale produktene, flere av de
har etterhvert fått et nasjonalt marked.

Bygdesamfunnet
Det lokale og regionale
markedet, basert på kjennskap, historie og identitet er
av betydning i bygdesamfunn
hvor hver arbeidsplass teller.
Verdiskapingsprogrammet
for lokalmat startet i landbruket, og har en rekke virkemiddel for å starte opp og
utvikle lokalmatbedrifter fra
den første ide til vekstbedrifter med nasjonalt marked.
Samme verktøy og tiltak er
tilgjengelige for fiskerinæringen, men synes å være lite
kjent. Hva kan vi gjøre med
det?
På siste årsmøte i Kystfiskarlaget orienterte Aker
Seafoods direktør Farstad om
hvordan selskapet valgte å
profilere utvalgte kystfiskere
på sine spesialprodukter
til restaurant- og delikates-

semarkedet. Ved hjelp av en
App kunne man følge fiskeren
på feltet. På samme måte som
Landbrukssamvirket har
gjort de siste årene, valgte
Aker Seafood å møte markedet med historie, kultur og
identitet knyttet til råvaren.
Det nasjonale markedet
bygger på folks tiltro til god
fiskeriforvaltning, rent hav og

””

Det lokale
og regionale
markedet, basert
på kjennskap,
historie og
identitet er av
betydning i
bygdesamfunn
hvor hver
arbeidsplass
teller
tillit til Kystfiskeren. Kan det
norske markedet med bevisste kjøpesterke forbrukere
styrke kystnæringa?

Tillit
Fiskens naturlige del av et
sunt kosthold er godt dokumentert. Tillit til god kvalitet
og rask tillaging av måltidet
er viktige preferanser når
travle nordmenn velger råvarer til dagens middag. Fram
til nå har oppdrettslaksen
tatt en stor andel av menyen,
iscenesatt med ferske beinfrie fileten, enkle porsjonspakker og oppskrifter med

LOKAL FANGST:
Folk ønsker kortreist,
smakfull mat.
Skribenten selv synes
for eksempel at god
uer er vel verdt å
betale for. ILL.FOTO

kombinasjon av fisk og «nye,
spennende» globale råvarer.
Med tanke på at omtrent
all annen fersk fisk krever
kortere tillagingstid enn laks,
hvilke muligheter finnes for å
produsere kvalitetsprodukter
i et nasjonalt marked med
stor betalingsvilje? Umiddelbart vil jeg peke på tre
utfordringer som må løses.
Lokale arbeidsplasser
blir oftest skapt av lokale
gründere basert på lokalt
råstoff og tilgjengelig kunnskap, innovasjonsvirkemiddel
og nettverk. Finnes det lokal
(kommunal) kunnskapsbase
om fiskerinæringa, råstoffgrunnlag, virkemiddelapparat og markedskanaler? Er
det tid for å reetablere ei ny
fiskerirettlederordning?
Utnyttelse og utvikling
av ny teknologi, tilpasset
småskala industri. Kan de
norske teknologimiljøene få i
oppdrag å blant annet utvikle
dokumenterbare kvalitetsmålinger på fersk fisk, og
videreutvikle kjølemetoder
som coolnova for både fisk
og fiskeavfall? Sammen med
andre tiltak som vil legge til
rette for småskala fiskeindustri hvor dokumentasjonskrav
og rapportering er innebygd
og ivaretas av teknologien.

Lar seg ikke lure
Krevende kunder lar seg ikke
lure. Dialogen og samhandlingen med markedet må
derfor basere seg på kunnskap og tillit. Det norske folk
lever naturnært. Markedstilgang basert på formidling av
årstidsvariasjoner og tilgjengelighet av råstoff kan være
en ny mulighet: Markedets
enkeltpersoner vil bli invitert
med på det spesielle, kunnskap om naturens kretsløp,
kultur og deltagelse gjen-

nom et smakelig måltid. Når
Halvdan Sivertsens sang om
nysalta uer strømmer ut fra
radioen faller tanken fort til
den smakelige og delikate
uerfileten fra firma Johan

Kvalsvik AS i Akkarfjord,
servert med smør og gode
poteter. Verdt å betale for!

derfor ikke påvirket av de
store sesongvariasjonene i
landingene av fersk torsk.
Det gir bedre muligheter for
å planlegge produksjonen
og sikrer høy kapasitetsutnyttelse. Lønnskostnadene
utgjør en begrenset andel
av de samlede kostnadene i
klippfiskindustrien. Det gjør
høykostland som Norge konkurransedyktig i en næring
med global konkurranse

både i råvare- og sluttmarkedet. En annen suksessfaktor
er at automatiseringen av
produksjonen ikke har gått
på bekostning av utbyttet.
Lavere utbytte som følge av
økt automatisering har vært
og er en av utfordringene i
filetindustrien.
Til tross for at feil både
i fangstbehandlingen og
produksjonen kan redusere
verdien på sluttproduktet,

påvirker det i mindre grad
utbyttet og lønnsomheten i
klippfiskindustrien, sammenlignet med andre produktkategorier. En av forklaringene
er at klippfiskindustrien har
utviklet ulike markeder for
ulike størrelser og kvaliteter.
Det gir større fleksibilitet og
flere bein å stå på.

Astrid T. Olsen, landsstyremedlem SV

Lær av klippfiskindustrien
Innlegg

z marked

H

vordan norsk hvitfisknæring skal bli mest mulig
lønnsom er naturligvis
ett av de store diskusjonstemaene i fiskerinæring.
Klippfisk er det eneste av de
store foredlede produktka-

tegoriene av torsk som har
vokst de siste årene. Resten
av kvoteøkningen har i stor
grad gått ubearbeidet ut av
landet, enten som ferskt eller
fryst råstoff. Kanskje ligger
noen av lønnsomhetssvarene
i klippfiskindustrien?
Klippfiskindustrien skiller
seg fra andre deler av norsk
foredlingsindustri fordi en
bruker både ferskt og fryst
råstoff. Produksjonen blir

Finn-Arne Egeness, forsker
ved Nofima

ferske beinfrie fileten, enkle porsjonspakker og
oppskrifter med kombinasjon av fisk og «nye,
spennende» globale råvarer. Med tanke på at omtrent all
annen fersk fisk krever kortere tillagingstid enn laks,
hvilke muligheter finnes for å produsere
kvalitetsprodukter i et nasjonalt marked med stor
betalingsvilje? Umiddelbart vil jeg peke på tre
utfordringer som må løses. Lokale arbeidsplasser blir
oftest skapt av lokale gründere basert på lokalt råstoff
og tilgjengelig kunnskap, innovasjonsvirkemiddel og
nettverk. Finnes det lokal (kommunal) kunnskapsbase
om fiskerinæringa, råstoffgrunnlag, virkemiddelapparat
og markedskanaler? Er det tid for å reetablere ei ny
fiskerirettlederordning? Utnyttelse og utvikling av ny
teknologi, tilpasset småskala industri. Kan de norske
teknologimiljøene få i oppdrag å blant annet utvikle
dokumenterbare kvalitetsmålinger på fersk fisk, og
videreutvikle kjølemetoder som coolnova for både fisk og
fiskeavfall? Sammen med andre tiltak som vil legge til
rette for småskala fiskeindustri hvor
dokumentasjonskrav og rapportering er innebygd og
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ivaretas av teknologien. Lar seg ikke lure
Krevende kunder lar seg ikke lure. Dialogen og
samhandlingen med markedet må derfor basere
seg på kunnskap og tillit. Det norske folk lever
naturnært. Markedstilgang basert på formidling
av årstidsvariasjoner og tilgjengelighet av råstoff
kan være en ny mulighet: Markedets
enkeltpersoner vil bli invitert med på det
spesielle, kunnskap om naturens kretsløp, kultur
og deltagelse gjennom et smakelig måltid. Når
Halvdan Sivertsens sang om nysalta uer
strømmer ut fra radioen faller tanken fort til den
smakelige og delikate uerfileten fra firma Johan
Kvalsvik AS i Akkarfjord, servert med smør og
gode poteter. Verdt å betale for! Astrid T. Olsen,
landsstyremedlem SV Hvordan norsk
hvitfisknæring skal bli mest mulig lønnsom er
naturligvis ett av de store diskusjonstemaene i
fiskerinæring. Klippfisk er det eneste av de store
foredlede produktkategoriene av torsk som har
vokst de siste årene. Resten av kvoteøkningen
har i stor grad gått ubearbeidet ut av landet,
enten som ferskt eller fryst råstoff. Kanskje ligger
noen av lønnsomhetssvarene i
klippfiskindustrien? Klippfiskindustrien skiller seg
fra andre deler av norsk foredlingsindustri fordi
en bruker både ferskt og fryst råstoff.
Produksjonen blir derfor ikke påvirket av de store
sesongvariasjonene i landingene av fersk torsk.
Det gir bedre muligheter for å planlegge
produksjonen og sikrer høy kapasitetsutnyttelse.
Lønnskostnadene utgjør en begrenset andel av
de samlede kostnadene i klippfiskindustrien. Det
gjør høykostland som Norge konkurransedyktig i
en næring med global konkurranse både i råvareog sluttmarkedet. En annen suksessfaktor er at
automatiseringen av produksjonen ikke har gått
på bekostning av utbyttet. Lavere utbytte som
følge av økt automatisering har vært og er en av
utfordringene i filetindustrien.
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Til tross for at feil både i fangstbehandlingen og
produksjonen kan redusere verdien på sluttproduktet,
påvirker det i mindre grad utbyttet og lønnsomheten i
klippfiskindustrien, sammenlignet med andre
produktkategorier. En av forklaringene er at
klippfiskindustrien har utviklet ulike markeder for ulike
størrelser og kvaliteter. Det gir større fleksibilitet og flere
bein å stå på. Finn-Arne Egeness, forsker ved Nofima
LOKAL FANGST: Folk ønsker kortreist, smakfull mat.
Skribenten selv synes for eksempel at god uer er vel
verdt å betale for. ILL.FOTO
@text2
© Fiskeribladet Fiskaren
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Vekst for klippfisk
Kyst og Fjord (1 likt treff). Publisert på nett 09.04.2015 07:46. Profil: Diverse, Klippfisk.

Det ble eksportert klippfisk for 989 millioner
kroner i første kvartal. Større verdi for klippfiskeksporten.
Foto: Bjørn Tore Forberg
Tweet
Det er en økning på 15 prosent eller 128
millioner kroner sammenlignet med første kvartal
2014, viser de siste tallene fra Norges
Sjømatråd.
Eksportert volum falt med 3570 tonn til 22 103
tonn i første kvartal. I mars ble det eksportert
klippfisk for 264 millioner kroner, en økning på
11 prosent eller 27 millioner kroner fra mars
måned i fjor.
© Kyst og Fjord
Se webartikkelen på http://ret.nu/1IqZNmo

Oversikt over like treff
ï Ny sjømat-rekord
Bladet Vesterålen 09.04.2015 09:35
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âTidenes torskeeksport i første kvartal
MyNewsdesk (11 like treff). Publisert på nett 09.04.2015 05:58. Profil: Diverse, Klippfisk.

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen
hvitfisk for 3,5 milliarder kroner i årets første
kvartal. Det er en økning på fire prosent eller 140
millioner fra første kvartal i fjor.
Aldri tidligere har eksportverdien vært høyere i
første kvartal. Det er også tidenes marsmåned
med en eksport på 1,35 milliarder kroner, en
økning på 22 prosent fra mars i fjor.
- Skreien kom sent, men godt i år. Sent innsig
kombinert med mye vær har gitt gode priser. For
første gang passerer ferskfisken en milliard i
eksportverdi, sier Ove Johansen hos Norges
sjømatråd. Gode priser, godt hjulpet av en
svakere norsk krone, gir også eksportrekord for
klippfisk i første kvartal.
Klippfiskrekord i første kvartal
Norge eksporterte klippfisk for 989 millioner
kroner i første kvartal. Det er en økning på 15
prosent eller 127,5 millioner kroner fra samme
kvartal i fjor. Dermed er den gamle rekorden fra
2011 slått med 9 millioner kroner. I årets første
kvartal ble det eksportert 22 103 tonn klippfisk.
Det er en nedgang på 14 prosent, eller 3 570
tonn fra første kvartal i fjor. Gjennomsnittlig
prisvekst for all klippfisk var på 33 prosent i
første kvartal.
Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk
for 487 millioner kroner i første kvartal. Det er en
økning på 84,4 millioner kroner fra første kvartal i
fjor. Gjennomsnittlig eksportpris for klippfisk av
atlanterhavstorsk økte med 40 prosent fra første
kvartal i fjor.
Det ble eksportert klippfisk sei for 420 millioner
kroner i første kvartal. Det er 33,8 millioner
kroner mer enn første kvartal 2014.
Gjennomsnittsprisen på sei lå 28 prosent over
fjorårets første kvartal.
Største enkeltmarked for klippfisk i første kvartal
var Brasil. Norge eksporterte klippfisk til Brasil
for 380 millioner kroner i første kvartal. Det er
55,9 millioner mer enn i første kvartal 2014.
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Nest største klippfiskmarked i første kvartal var
Portugal. Det ble eksportert klippfisk til Portugal
for 250 millioner kroner i første kvartal, en økning
fra 203 millioner kroner i første kvartal i fjor.
Reduksjon for saltfisk til tross for prisvekst
Det ble eksportert saltfisk, både hel og filet, for
342 millioner kroner i første kvartal. Det er en
nedgang på seks prosent eller 22,6 millioner
kroner fra første kvartal i fjor. Målt i volum ble det
eksportert 9 114 tonn saltfisk i første kvartal.
Det er en reduksjon på 31 prosent fra første
kvartal i fjor.
Portugal var største marked for saltfisk i første
kvartal. Norge eksportert saltfisk for 205
millioner kroner til Portugal i første kvartal. Det er
en reduksjon på 18 prosent fra første kvartal i
fjor. Gjennomsnittlig eksportpris på saltfisk til
Portugal økte med 43 prosent fra første kvartal i
fjor, til 38,44 kroner per kilo i første kvartal.
Prisvekst for tørrfisk
Det ble eksportert hel tørrfisk for 130 millioner
kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 10
prosent fra første kvartal 2014. Målt i volum ble
det eksportert 1 153 tonn tørrfisk i første kvartal.
Det er en nedgang på 38 prosent fra samme
kvartal i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk
ble det i første kvartal eksportert 923 tonn til en
verdi av 112 millioner kroner. Det er en økning på
ni prosent eller 8,9 millioner kroner fra første
kvartal i fjor. Prisen var i gjennomsnitt 120,99
per kilo, som er 29 prosent høyere enn første
kvartal i fjor.
Prisvekst for fryst torsk
Norge eksporterte fryste torskefiskprodukter for
937 millioner kroner i første kvartal. Det er en
reduksjon på 117 millioner kroner fra første
kvartal i fjor. Hel rundfryst torsk står for størst
reduksjon fra 30 339 tonn i første kvartal i fjor til
11 556 tonn i årets første kvartal. Samtidig økte
prisen for hel fryst torsk med 58 prosent, fra
15,45 kroner per kilo til 24,50 kroner per kilo.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

kroner i årets første kvartal. Eksportert volum reduseres
med 18 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med
40 prosent for fryst filet.
Eksportrekord for ferskfisk
Norge eksporterte ferske torskefiskprodukter for 1,1
milliarder kroner i første kvartal. Det er 17 prosent eller
163 millioner kroner mer enn for første kvartal i 2014.
Aldri tidligere har Norge eksportert ferskfisk for større
verdier i årets første kvartal. Målt i volum har eksporten
av ferskfisk gått ned med 12 prosent fra første kvartal i
fjor, mens prisen i gjennomsnitt har økt med 34 prosent
i samme periode.
Nytt av året er eget varenummer for kvalitetsmerket
skrei. Norge eksporterte skrei for 111,3 millioner kroner
i første kvartal. Målt i volum ble det eksportert 3 548
tonn skrei. Gjennomsnittprisen var 31,37 kroner per kilo.
Norge eksporterte fersk torsk for 543 millioner i første
kvartal. I tillegg er det eksportert oppdrettet og oppforet
torsk for 34,8 millioner kroner mot 13,7 millioner kroner
i første kvartal i fjor.
Norge eksporterte fersk filet for 189 millioner kroner i
første kvartal. Det er en økning på 25,4 millioner kroner.
De fleste arter har hatt en økning i pris, hvor torsk økte
med 30 prosent, hyse med 14 prosent og sei med 48
prosent sammenlignet med første kvartal i 2014.
Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og
havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat
gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap
og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i
Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste
sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer
Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt
markedsavgift. Norges sjømatråd er et
statsaksjeselskap eid av Nærings- og
fiskeridepartementet
© MyNewsdesk
Se webartikkelen på http://ret.nu/pk8bS5Ah

Oversikt over like treff
âNy rekord for sjømateksporten i første kvartal
MyNewsdesk 09.04.2015 06:00

Eksporten av fryst filet øker fra 219,4 millioner
kroner i første kvartal i fjor, til 225,4 millioner
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Torsken tar eksporten med til nye høyder
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Horecanytt 09.04.2015 11:45

Nord24 09.04.2015 08:59

Ny eksportrekord
Norge selger stadig mer sjømat

Fiskebåt 09.04.2015 08:43

Fiskeribladet Fiskaren 09.04.2015 07:58

Satte ny sjømatrekord
Tidenes torskeeksport

Framtid i Nord 09.04.2015 09:13

Fiskebåt 09.04.2015 09:07

Sterk laksevekst i første kvartal
Ny rekord for sjømateksporten totalt i første kvartal

Intrafish - Login 09.04.2015 07:57

Norges Sildesalgslag 09.04.2015 08:04

Norge selger stadig mer sjømat
Ny rekord for sjømateksporten

Fiskeribladet Fiskaren - Login 09.04.2015 07:37

Kystmagasinet 09.04.2015 10:40

Ny rekord for norsk sjømateksport
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-Skal ha friskere fisk
Lofotposten. Publisert på trykk 09.04.2015. Profil: Konkurrenter, SINTEF. Side: 18.

-Fisken skal være et høykvalitetsprodukt året
rundt. For å få det til, må alle ledd mellom hav og
bord arbeide tettere.
Det er utgangspunktet for Guro Møen Tveit og
andre forskere ved SINTEF som er godt i gang
med QualiFish-prosjektet, som er et samarbeid
mellom ulike forskningsinstitusjoner og industri i
tillegg til SINTEF. Det har en ramme på 22
millioner kroner, og skal gå over fire år fra 2014.
17. april avholdes QualiFishdagen i forbindelse
med LofotFishing. Da vil vi få innsikt i de siste
forskningsresultatene i prosjektet med fokus på
fangsthåndtering, prosessering, logistikk og
marked.
-Store sesongvariasjoner i kvalitet og tilgang er
hovedutfordringen for torskenæringen i Norge.
Gjennom det pågående prosjektet skal vi utvikle
ny teknologi og nye produksjonskonsept for fersk,
frossen og tint torsk, sier Hanne Digre som er
fungerende prosjektleder.
I prosjektet skal man se på hvordan det er mulig
å utvikle skånsomme og automatiserte systemer
for ombordtaking av trålfanget fisk. Man skal
også gjennomføre tester av ulike garnmaterialer,
og man vil ha fokus på ny teknologi og
kartlegging av mikrobiologisk sjømatkvalitet samt sikkerhet som er knyttet til torsk fanget
med nett og trål.
I debutåret 2014 ble ulike metoder for tining
gjennomgått, blant annet ved vannbad, luft og
tining i mikrobølgeovn. Automatisk gradering og
sortering viser seg å øke utnyttelsesgraden av
råvarene, bærekraften og lønnsomheten i
matvareindustrien og i verdikjedene.
I arbeidet rundt tineprosessene vil man prøve å
utvikle teknologikonsepter som er
markedsorienterte. Riktig produkt til riktig
marked, er for øvrig sentral i rapporten som
Tveteråsutvalget la frem for noen måneder siden.
Og nettopp Ragnar Tveterås skal holde et innlegg
om utredning av sjømatindustriens rammevilkår
på QualiFish-dagen i Kabelvåg.

UTVIKLER:-Vi skal utvikle ny
teknologi, sier Hanne Digre.

NÆRKONTAKT: Gjennom toktprogrammet får forskerne nærkontakt
med fisken. Ida Grong Aursand er en av de som deltar i prosjektet.

-Skal ha friskere fisk
-Fisken skal være et
høykvalitetsprodukt året
rundt. For å få det til,
må alle ledd mellom hav
og bord arbeide tettere.

Det er utgangspunktet for Guro
Møen Tveit og andre forskere ved
SINTEF som er godt i gang med QualiFish-prosjektet, som er et samarbeid
mellom ulike forskningsinstitusjoner
og industri i tillegg til SINTEF. Det
har en ramme på 22 millioner kroner, og skal gå over fire år fra 2014.
17. april avholdes QualiFishdagen
i forbindelse med LofotFishing. Da
vil vi få innsikt i de siste forskningsresultatene i prosjektet med fokus
på fangsthåndtering, prosessering,
logistikk og marked.
-Store sesongvariasjoner i kvalitet og
tilgang er hovedutfordringen for torskenæringen i Norge. Gjennom det
pågående prosjektet skal vi utvikle
ny teknologi og nye produksjonskonsept for fersk, frossen og tint torsk,
sier Hanne Digre som er fungerende
prosjektleder.
I prosjektet skal man se på hvordan
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det er mulig å utvikle skånsomme og
automatiserte systemer for ombordtaking av trålfanget fisk. Man skal
også gjennomføre tester av ulike
garnmaterialer, og man vil ha fokus
på ny teknologi og kartlegging av mikrobiologisk sjømatkvalitet – samt sikkerhet som er knyttet til torsk fanget
med nett og trål.

I debutåret 2014 ble ulike metoder
for tining gjennomgått, blant annet
ved vannbad, luft og tining i mikrobølgeovn. Automatisk gradering og
sortering viser seg å øke utnyttelsesgraden av råvarene, bærekraften og
lønnsomheten i matvareindustrien
og i verdikjedene.
I arbeidet rundt tineprosessene vil
man prøve å utvikle teknologikonsepter som er markedsorienterte. Riktig
produkt til riktig marked, er for øvrig
sentral i rapporten som Tveteråsutvalget la frem for noen måneder
siden. Og nettopp Ragnar Tveterås
skal holde et innlegg om utredning
av sjømatindustriens rammevilkår på
QualiFish-dagen i Kabelvåg.
I QualiFish legger man også vekt på
design og markedsstrategi i tillegg
til at man ser grundig på de økonomiske perspektivene. Via logistikkløs-

ninger skal man bidra til at aktørene
i næringen får høyest mulige verdi
for produktene som sendes ut i markedet.

I det skisserte opplegget tar man også
for seg hva som kreves av profesjonelle innkjøpere og konsumenter.
Også her står vissheten om kvalitet,
planlegging, regelmessig levering,
logistikk og kundetilfredshet sentral.
-Gjennom intervjuer håper vi å få
svar på hva som påvirker deres innkjøp av sjømat, sier forskerne.
Med andre ord skal prosjektet
utvikle teknologiske løsninger for
skånsomme og automatiske håndteringssystemer for fangst som ivaretar
kvaliteten og mattryggheten i hele
verdikjeden. Man skal også utvikle
teknologi som differensierer råvareog produktkvalitet tidlig i verdikjeden, og dermed gi bedre inntjening
for fisk av prima kvalitet.
Videre skal man utvikle tineteknologi som ivaretar kvaliteten av frossen
høykvalitets råstoff.
Når oppsummeringen kommer
i 2017, skal prosjektet bidratt til å
sikre tilgang på fersk kvalitetsfisk til
markedet, ha tilpasset råvarekvaliteten til ulike markedskrav allerede i

første ledd, samtidig som man skal ha
reduserte produksjonskostnader og
økte inntekter i næringen.
Arrangementet i klubbhuset til
Kabelvåg IL 17. april, vegg i vegg med
standområdet til LofotFishing, er
åpent for alle.
-Her kommer siste nytt om forskningsresultater, sier Guro Møen
Tveit, som håper at så mange som
mulig fra fiskeflåten, industri, utstyrsleverandører, FoU og andre interessenter vil få med seg dagen.

Partnere

I prosjektet er følgende partnere
med. FoU partnere: SINTEF
Fiskeri og Havbruk, NTNU, NIFES, Matis (Island), University
of Idaho (UoI), IRIS, Universitetet i Stavanger. Industri og
andre: Havstjerna AS, Roaldnes
AS, Norway Seafoods AS, Fiskebåt, Optimar Stette AS, Melbu
Systems AS, CFlow AS, Norsk
Sjømatråd AS, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening
(FHL), Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF),
samt Innovasjon Norge.

Lofotfishing! 9. april 2015

I QualiFish legger man også vekt på design og
markedsstrategi i tillegg til at man ser grundig på de
økonomiske perspektivene. Via logistikkløsninger skal
man bidra til at aktørene i næringen får høyest mulige
verdi for produktene som sendes ut i markedet.
I det skisserte opplegget tar man også for seg hva som
kreves av profesjonelle innkjøpere og konsumenter.
Også her står vissheten om kvalitet, planlegging,
regelmessig levering, logistikk og kundetilfredshet
sentral.
-Gjennom intervjuer håper vi å få svar på hva som
påvirker deres innkjøp av sjømat, sier forskerne.
Med andre ord skal prosjektet utvikle teknologiske
løsninger for skånsomme og automatiske
håndteringssystemer for fangst som ivaretar kvaliteten
og mattryggheten i hele verdikjeden. Man skal også
utvikle teknologi som differensierer råvareog
produktkvalitet tidlig i verdikjeden, og dermed gi bedre
inntjening for fisk av prima kvalitet.
Videre skal man utvikle tineteknologi som ivaretar
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kvaliteten av frossen høykvalitets råstoff.
Når oppsummeringen kommer i 2017, skal
prosjektet bidratt til å sikre tilgang på fersk
kvalitetsfisk til markedet, ha tilpasset
råvarekvaliteten til ulike markedskrav allerede i
første ledd, samtidig som man skal ha reduserte
produksjonskostnader og økte inntekter i
næringen.
Arrangementet i klubbhuset til Kabelvåg IL 17.
april, vegg i vegg med standområdet til
LofotFishing, er åpent for alle.

Uttak 06.05.2015 Kilde: Retriever

I prosjektet er følgende partnere med. FoU partnere:
SINTEF Fiskeri og Havbruk, NTNU, NIFES, Matis (Island),
University of Idaho (UoI), IRIS, Universitetet i Stavanger.
Industri og andre: Havstjerna AS, Roaldnes AS, Norway
Seafoods AS, Fiskebåt, Optimar Stette AS, Melbu
Systems AS, CFlow AS, Norsk Sjømatråd AS, Fiskeri- og
havbruksnæringens Landsforening (FHL), Fiskeri- og
havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), samt
Innovasjon Norge.
Bildetekst: NÆRKONTAKT: Gjennom toktprogrammet får
forskerne nærkontakt med fisken. Ida Grong Aursand er
en av de som deltar i prosjektet.|UTVIKLER:-Vi skal

-Her kommer siste nytt om forskningsresultater,
sier Guro Møen Tveit, som håper at så mange
som mulig fra fiskeflåten, industri,
utstyrsleverandører, FoU og andre interessenter
vil få med seg dagen.

utvikle ny teknologi, sier Hanne Digre.
© Lofotposten

Partnere
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Fikk klarsignal for å teste «moderne fiskemottak»
Fiskeribladet Fiskaren. Publisert på trykk 08.04.2015. Profil: Nofima. Side: 9.

Det har tatt svært lang tid, men før påske fikk
endelig Hovden Fiskeindustri klarsignalet for å gå
i gang med å prøvekjøre ny teknologi i
fiskemottaket.

NYHETER 9

FISKERIBLADETFISKAREN onsdag 8. april 2015

Fikk klarsignal for å teste
Det har tatt svært lang tid, men
før påske fikk endelig Hovden
Fiskeindustri klarsignalet for
å gå i gang med å prøvekjøre
ny teknologi i fiskemottaket.
Startet i 2013
Å prøve og bringe inn nye
tanker og ny teknologi i norske
fiskemottak har vist seg å bli
et langt lerret å bleke for fiskekjøper Jon Edvard Johnsen
fra Vesterålen. Saken hadde
sin spede begynnelse i 2013,
da Johnsen og Hovden Fiskeindustri sendte den første
søknaden om å få prøve ut et
mottakssystem med dataovervåket mottak av med veiing og
registrering av fisken før og etter sløying. Systemet har lenge
vært på plass ved anlegget.

Startet i 2013 Å prøve og bringe inn nye tanker
og ny teknologi i norske fiskemottak har vist seg
å bli et langt lerret å bleke for fiskekjøper Jon
Edvard Johnsen fra Vesterålen. Saken hadde sin
spede begynnelse i 2013, da Johnsen og Hovden
Fiskeindustri sendte den første søknaden om å
få prøve ut et mottakssystem med dataovervåket
mottak av med veiing og registrering av fisken før
og etter sløying. Systemet har lenge vært på
plass ved anlegget.. Moderne Og nå er altså
klarsignalet kommet fra Nærings- og
Sammen gir vi deg trygghet
Har søkt om 39 millioner kroner til forskningsmidler
for båt og mannSkap
fiskeridepartementet for å kjøre i gang forsøket. Gjennom veiing av fisken både i rund og sløyd
tilstand, i et elektronisk ikke manipulerbart
system, håper vi å få fram konkrete data som
kan danne grunnlag for å utvikle nye moderne
... og vi trygger deg og din familie
mottaks, innveiings- og kontrollsystemer ved
mottak av fisk, sier fiskeriminister Elisabeth
Aspaker i en kommentar til tillatelsen. Prøves i
som nevnt ikke innvilget av Fiskeridirektoratet da, men
ett år - En lettelse å endelig komme i gang, sier
fra Nærings- og fiskeridepartementet ble det bedt om en
Johnsen, som har hatt klokkertro på prosjektet
ny søknad. Da ønsket man forsøket presentert som et
fra første dag. Nå skal prøvene foregår over ett
pilotprosjekt i vitenskapelig kontrollerte former, og med
år, og det skal så foretas en evaluering av
ryggdekning fra de sentrale næringsorganisasjonene.
resultatene.
Det har man senere fått, der Vesterålen Fiskeripark har
Men ved at det har drøyd så lenge med
tatt seg av det formelle ved selve søknaden, og
tillatelsen, så vil resultatene av forsøket neppe
forskningsinstituttet Nofima skal stå for den
kunne få innvirkning på forberedelsene til
vitenskapelige delen. Fiskeri- og havbruksnæringas
kystflåtens vinterfiske i 2016. Parallelt med de
Landsforening, Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag har
forsøkene som nå starter, har også
også gitt prosjektet sin fulle støtte, men de har samtidig
Fiskeridirektoratet i gang egne forsøk med det
uttrykt undring over at det har tatt så lang tid å få
som kan resultere i en ”vinteromregningsfaktor”
tillatelse til et prøveprosjekt i så begrenset målestokk.
for kystfiskeriene. Her skal det presenteres et
jeok@fbfi.no Tlf: 77059022
forslag i mai. Rett vekt Johnsen har hele tiden
@text2
ment at systemet som nå skal testes gir riktig
© Fiskeribladet Fiskaren
utnyttbar fiskevekt for både fisker og kjøper
gjennom hele året, samtidig som kvoteavregning
og den nevnte omregningsfaktoren ikke framstår
som noe tema som trenger revurdering.
Organisasjonene med Søknaden fra 2013 ble
Moderne
Og nå er altså klarsignalet
kommet fra Nærings- og fiskeridepartementet for å kjøre
i gang forsøket.
– Gjennom veiing av fisken
både i rund og sløyd tilstand,
i et elektronisk ikke manipulerbart system, håper vi å få
fram konkrete data som kan
danne grunnlag for å utvikle
nye moderne mottaks, innveiings- og kontrollsystemer ved
mottak av fisk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en
kommentar til tillatelsen.

de forsøkene som nå starter,
har også Fiskeridirektoratet i
gang egne forsøk med det som
kan resultere i en ”vinteromregningsfaktor” for kystfiskeriene. Her skal det presenteres
et forslag i mai.

Rett vekt
Johnsen har hele tiden ment
at systemet som nå skal testes gir riktig utnyttbar fiskevekt for både fisker og kjøper
gjennom hele året, samtidig
som kvoteavregning og den
nevnte omregningsfaktoren
ikke framstår som noe tema
som trenger revurdering.
Organisasjonene med
Søknaden fra 2013 ble som
nevnt ikke innvilget av Fiskeridirektoratet da, men fra Nærings- og fiskeridepartementet
ble det bedt om en ny søknad.

Da ønsket man forsøket presentert som et pilotprosjekt
i vitenskapelig kontrollerte
former, og med ryggdekning
fra de sentrale næringsorganisasjonene.
Det har man senere fått, der
Vesterålen Fiskeripark har tatt
seg av det formelle ved selve
søknaden, og forskningsinstituttet Nofima skal stå for den
vitenskapelige delen. Fiskeriog havbruksnæringas Landsforening, Norges Fiskarlag
og Norges Råfisklag har også
gitt prosjektet sin fulle støtte,
men de har samtidig uttrykt
undring over at det har tatt
så lang tid å få tillatelse til et
prøveprosjekt i så begrenset
målestokk.
jeok@fbfi.no
Tlf: 77059022

Foto: Stadyard

Prøves i ett år
– En lettelse å endelig komme
i gang, sier Johnsen, som har
hatt klokkertro på prosjektet
fra første dag.
Nå skal prøvene foregår over
ett år, og det skal så foretas en
evaluering av resultatene.
Men ved at det har drøyd så
lenge med tillatelsen, så vil
resultatene av forsøket neppe
kunne få innvirkning på forberedelsene til kystflåtens vinterfiske i 2016. Parallelt med

KlARSIGNAl: Jon Edvard Johnsen og Hovden Fiskeindustri
har nå endelig fått det klarsignalet de trenger for å komme i
gang. FOTO: TERJE JENSEN

TARESKOG: Store verdier kan hentes ut av tareskogen på norskekysten. FOTO: MØREFORSKNING

MS «Torbas»

FINGERTARE: Også en viktig ressurs for dyrking til mat og fôr.
FOTO: PIERRICK STEVANT, MØREFORSKNING.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU),
Høgskolen i Ålesund, det
franske forskningsinstituttet
CEVA, den islandske FoU-institusjonen Matis, og Sveriges
Landbruksuniversitet. Prosjektet har sterk forankring
og satser på medvirkning fra

en rekke relevante næringsaktører; Tafjord Kraftvarme
AS, Felleskjøpet Fôrutvikling,
Firmenich Bjørge Biomarin,
Hortimare, The Northern
Company, Marinox, Orkla
Foods Norway og den biomarine ARENA-klyngen Legasea.

Slik får du kontakt:
Havtrygd 55 55 74 00
havtrygd.no

√ Forsikring av båt, mannskap, utstyr og fangst
√ Tilskudd til skadeforebyggende tiltak

Bud og Hustad 71 26 67 00
budoghustad.no

Nordlys 75 54 40 88
nordlysforsikring.no
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